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Dziedzictwo techniki stanowi materialny zapis rozwoju 
społeczeństw od epok minionych do współczesności. Jed-
nocześnie jest także emanacją ludzkiej działalności i twór-
czości w krajobrazie poprzez swoją zależność od surowców 
naturalnych. Jest również niezwykle złożonym segmentem 
dziedzictwa kultury. Z jednej strony są to bowiem zabytki 
nieruchome, takie jak obiekty architektury przemysłowej, 
które współtworzą całe krajobrazy kulturowe związane np. 
z górnictwem, z drugiej zaś także zabytki ruchome. Dziedzic-
two techniki i przemysłu nierzadko tworzą całe kompleksy 
przemysłowe, od budynków fabrycznych, poprzez maszyny, 
które w nich się znajdują, aż po różnego rodzaju techni-
ki produkcyjne w nich stosowane. Jest to zbiór mieszczący 
w sobie dziedzictwo: techniki — np. elementy związane 
z rzemiosłem czy transportem lądowym i wodnym, przemy-
słu — np. obiekty i architektura przemysłowa, jak również 
i dziedzictwo inżynierii — zapisy procesów technologicznych. 
W jego skład wchodzić mogą bowiem obiekty o wielkich roz-
miarach, takie jak opuszczone fabryki, kopalnie, nieużywane 
mosty, czy linie kolejowe, jak też wielkogabarytowe maszyny 
i urządzenia. Dziedzictwo techniki i przemysłu łączy w sobie 
elementy materialnej i niematerialnej spuścizny ludzkości. 
Jednakże ze względu na tak duże zróżnicowanie, jest nie-
zwykle trudną kategorią dziedzictwa pod względem działań 
związanych z jego ochroną.

Oddawany w ręce Czytelnika tom prezentuje niektóre 
z problemów zachowania i wykorzystywania dla dobra pu-
blicznego obiektów dawnej techniki i przemysłu1. Publikacja 
zawiera dziewiętnaście rozdziałów, pogrupowanych w obrę-
bie czterech grup tematycznych. 

Pierwszą część monografii stanowią opracowania poświę-
cone dziedzictwu kolejnictwa. Rafał Trzaska i Piotr Gerber 
podjęli się przedstawienia programu prac konserwatorskich 
na przykładzie zabytkowego parowozu jako ważnego ele-
mentu ochrony dziedzictwa kulturowego. Kolejne teksty do-
tyczą rozważań nad możliwościami rewitalizacji dawnych linii 
kolejowych. Piotr Kałużyński w swoim artykule omówił pro-

1  Inspiracją dla przygotowania niniejszej publikacji stały się obrady siódmej 
konferencji naukowej z cyklu Konserwacja zapobiegawcza środowiska, 
zorganizowanej w październiku roku 2017 przez Instytut Archeologii Uni-
wersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego we współpracy z Fundacją 
Ochrony Zabytków Przemysłu i Techniki.

blematykę związaną z zagospodarowaniem dawnych połą-
czeń kolejowych na przykładzie linii młocińskiej i moreckiej. 
Kinga Kimic przedstawiła możliwości zaadaptowania nie-
czynnych linii kolejowych na tereny wypoczynkowe. Krystyna 
Gutowska poruszyła poetyckie i metafizyczne aspekty rewi-
talizacji wiaduktu nowojorskiej High Line. Ryszard Rybarczyk 
opisał pozostałości elektryfikacji warszawskich linii podmiej-
skich na podstawie kwerendy przeprowadzonej w Archiwum 
Biura Elektryfikacji Węzła Kolejowej Warszawskiego. Kwestię 
modernizacji historycznych obiektów kolejowych podjęli 
również Magdalena Żurek i Ryszard Rybarczyk w artykule na 
temat zabytkowej infrastruktury Warszawskiego Węzła Kole-
jowego. Paweł Mierosławski podjął się natomiast przedsta-
wienia problematyki związanej z ochroną zabytków łączności 
kolejowej. 

Druga część tomu poświęcona została dziedzictwu daw-
nego górnictwa. W zebranych w tej części artykułach po-
ruszono problematykę dostępności i zagospodarowania 
obiektów związanych z eksploatacją surowców naturalnych. 
W pierwszym opracowaniu, Marcella de Bari i Piotr Szkiłądź 
przedstawili historię starożytnego kamieniołomu Grotta 
Oscura pod Rzymem i współczesne zagrożenia dla jego prze-
trwania. Paweł Wróblewski opisał architekturę pogórniczą 
w rejonie Chęcin. Natomiast rozdział autorstwa Kingi Kimic 
dotyczy dawnych maszyn górniczych i możliwości ich wyko-
rzystania w procesie rewitalizacji.

Trzecią część tomu tworzy zespół artykułów poświęco-
nych dziedzictwu hydrotechniki, w bardzo szerokim spek-
trum chronologicznym. Roman Szlązak przedstawił zabytki 
starożytnej i wczesnośredniowiecznej hydrotechniki ateń-
skiej. Rafał Solecki, Maciej Berkowski, Ryszard Cędrowski 
i Hanna Pilcicka-Ciura podsumowali wyniki inwentaryzacji 
pozostałości po dawnych przeprawach wiślanych. Paweł 
Wróblewski i Sebastian Wróblewski przedstawili problema-
tykę konserwacji dawnych młynów wodnych. Aleksandra 
Maron przybliżyła wyniki badań archeologicznych poznań-
skich wodociągów. W tekście poruszającym kwestię holow-
ników parowych z Jeziora Zegrzyńskiego, Konrad Szostek 
i Katarzyna Zdeb opisali proces wpisu do rejestru jednego 
z parostatków — Ziemowita. 

Ostatnia grupa tekstów związana jest z dziedzictwem 
rzemiosła i przemysłu. Kamil Rabiega, na przykładzie Turku 
i Władysławowa, ukazał rolę rzemiosła tkackiego w rozwoju 
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XIX-wiecznych miast oraz jego dzisiejsze pozostałości. Piotr 
Piekarz przedstawił stan zachowania warszawskich cegielni 
oraz ich zagrożenia. Dominika Oleś opisała zabytkowy bu-
dynek dawnej huty cynku. W artykule zamykającym tom 
Katarzyna Pietrzak zaprezentowała problematykę konserwa-
torską poznańskich zabytkowych dźwigów osobowych i to-
warowych. 

Zebrane w niniejszej publikacji teksty prezentują różno-
rodność dziedzictwa techniki i przemysłu. Autorzy przed-
stawili w nich nie tylko aktualną sytuację i stan zachowania 
różnych kategorii zabytków, ale także propozycje zaadapto-
wania tych miejsc i obiektów do celów zrównoważonej tury-
styki kulturowej. Ponadto wskazali na możliwości otoczenia 
ich ochroną prawną i rozbudzenia świadomości społecznej, 
również wśród prywatnych właścicieli elementów dziedzic-
twa kultury, aby zapewnić im dalsze trwanie.

W przygotowaniu tomu Konserwacja zapobiegawcza 
środowiska 7. Dziedzictwo techniki i przemysłu wzięło udział 

wielu autorów, wśród których znajdują się specjaliści zajmu-
jący się ochroną dziedzictwa techniki, ale także archeolodzy, 
historycy, jak i społecznicy. Wszystkim autorom należą się 
wyrazy podziękowania i uznania, gdyż bez ich zaangażowa-
nia nie mogłoby powstać tak bogate i zróżnicowane opraco-
wanie. 

Redakcja składa szczególne podziękowania prof. dr. hab. 
Zbigniewowi Kobylińskiemu, Dyrektorowi Instytutu Arche-
ologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, redak-
torowi serii Archaeologica Hereditas, za możliwość przygo-
towania tego tomu, wszelkie konsultacje i niezwykle cenne 
uwagi, bez których publikacja ta by nie powstała. 

Mamy nadzieję, że tom poświęcony dziedzictwu techniki 
i przemysłu okaże się wartościowy dla naszych Czytelników. 

Katarzyna Zdeb i Kamil Rabiega
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OTOCZENIE PRAWNE

Narzędzia prawne umożliwiające egzekwowanie należytej 
ochrony zabytków to Konstytucja, ustawa o samorządach 
oraz ustawa o ochronie zabytków. Należy jednak z całą mocą 
podkreślić, że tak konstytucja jak ustawa o samorządach ow-
szem wzmiankuje, że zabytki chronić należy, ale żadna z nich 
nie precyzuje jak tego dokonać1. Zostaje pewne niedomó-
wienie, które łatwo jest wykorzystać w zależności od sytuacji.

Najlepszym narzędziem jest ustawa o ochronie zabytków. 
Jednak i tutaj nie znajdujemy mechanizmów prawnych da-
jących możliwość twardego egzekwowania praw dla zabyt-
ków. Brakuje przygotowanych procedur tak jak ma to miej-
sce w procesie budowlanym przy uzyskaniu pozwolenia na 
budowę2.

Należy jednak wskazać, że sytuacja w Polsce nie jest od-
osobniona i podobnie ma to miejsce w innych krajach. Co 
ciekawe powstają organizacje pozarządowe, które na wła-
sną rękę opracowują wytyczne do sformalizowania procesu 
opieki, odbudowy i ochrony zabytków. Należy tutaj podać 
jako przykład The International Commitee for the Conserva-
tion of the Industrial Heritage3 oraz The Open Standards for 
the Practice of Conservation4. Ciekawym przykładem w tym 
zakresie jest Austria oraz Wielka Brytania, które na oficjal-
nych stronach podają opracowane standardy dotyczące 
ochrony zabytków.

W opinii autorów artykułu przygotowanie procedury, któ-
ra wymusza napisanie programu prac konserwatorskich dla 
każdego poddawanego „obróbce” zabytku będzie dobrym 
narzędziem dla konserwatorów zabytków w zakresie kontro-
li nad projektowanymi pracami. Procedura wydaje się dość 
oczywista i mogłaby wyglądać następująco:
1. Inwestor lub umocowany zastępca inwestora występuje 

do właściwego urzędu celem pozyskania wytycznych kon-
serwatorskich.

2. Inwestor opracowuje założenia do prac związanych z za-
bytkiem.

1 Kancelaria Sejmu 1997.
2 Kancelaria Sejmu 2003.
3 TICCIH: The International Commitee for the Conservation of the Industri-

al Heritage. Internet: http://ticcih.org/.
4 The Open Standards for the Practice of Conservation. Internet: http://

cmp-openstandards.org/.

3. Osoba posiadająca wiedzę i kompetencje podejmuje na-
pisanie programu prac konserwatorskich mając na uwa-
dze trzy elementy:
d. wytyczne konserwatorskie,
b. cel prac założonych przez inwestora,
c. pozostawienie jak największej substancji zabytku, 

którego prace dotyczą.
4. Przygotowany program prac konserwatorskich jest prze-

kazywany do właściwego urzędu konserwatora zabytków 
i poddawany ocenie.

5. Jeśli program prac konserwatorskich jest zaakceptowany 
to urząd wydaje uzgodnienie. Jeśli urząd dostrzeże wątpli-
wości to przekazuje do ponownego opracowania wraz ze 
swoimi uwagami.
Otoczenie prawne, choć najlepsze, zawsze będzie miało 

ograniczone oddziaływanie. Dzieje się tak dlatego, że pra-
ce przy zabytkach są z reguły bardzo kosztowne, a inwestor 
chcąc uniknąć ponoszenia dodatkowych kosztów pragnie za 
wszelką cenę zminimalizować oddziaływanie urzędu ochro-
ny zabytków na obiekt. Każdy z zabytków będący wpisany do 
rejestru zabytków ma „przewagę” nad tymi obiektami, które 
nie posiadają żadnej ochrony prawnej. Takie zabytki – choć 
z mocy ustawy są zabytkami – to w rzeczywistości nie są 
chronione i inwestorzy traktują je jak zwykłe obiekty. Nieste-
ty prowadzi to później do wielu trudnych do naprawy strat. 
W wielu wypadkach inwestorzy czują się bezkarni w dewa-
stowaniu posiadanych obiektów zabytkowych, a wszystko po 
to aby zrealizować inwestycję „po taniości”. Takie sytuacje 
znane są autorom z doświadczenia zawodowego.

CEL OCHRONY ZABYTKÓW

Ochrona Dziedzictwa Narodowego jest ochroną naszej prze-
szłości i naszych osiągnięć. Jest ochroną naszych korzeni 
i tożsamości narodowej. Daje nierozerwalną więź z przeszło-
ścią i umożliwia nam ulokowanie historyczne jak również 
ekonomiczne i polityczne w zmieniającej się z latami rze-
czywistości. Umożliwia pokazanie późniejszym pokoleniom 
jak żyli i pracowali ich przodkowie oraz na jakim poziomie 
był rozwój technologiczny i społeczny ówczesnego społe-
czeństwa. Jednocześnie przyczynia się do upamiętnienia 
ważnych osiągnięć kulturowych i technicznych ówczesnego 
społeczeństwa. To dzięki ochronie zabytków nowożytni są 
w stanie uświadomić sobie, że wiele z tak zwanych nowocze-

Rafał Trzaska i Piotr Gerber

Program prac konserwatorskich  
elementem ochrony  

dziedzictwa kulturowego
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snych wynalazków w rzeczywistości jest tylko ulepszeniem 
rozwiązania technicznego sprzed lat. Dla przykładu warto 
wskazać, że osiągnięcia w zakresie konstrukcji czy też bu-
dowy komputerów sięgają nie XX wieku, ale już starożytnej 
Grecji. Takie wnioski można wysunąć właśnie na podstawie 
badań jak i ochrony zabytków.

Należy również pamiętać, że ochrona zabytków to rów-
nież wsparcie dla rozwoju regionu. Duża liczba dobrze za-
dokumentowanych zabytków powoduje napływ turystów, 
a to przekłada się na rozwój mikroekonomiczny regionu. 
Szczególnym zainteresowaniem ostatnich lat cieszą się 
zabytki techniki. Nie chodzi tu tylko i wyłącznie o zabyt-
ki wykorzystywane niegdyś w przemyśle, jak na przykład 
działająca maszyna parowa. Zabytkami techniki są również 
obiekty o złożonej strukturze, jak choćby kopalnie – do-
skonałym tego przykładem jest Kopalnia Soli w Wieliczce 
czy też Kopalnia Złota w Złotym Stoku. Stanowią one za-
bytek techniki podobnie jak kompleks parowozowni wraz 
z czynnym taborem, znajdujący się w Muzeum Przemysłu 
i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej. Co więcej, 
są to przykłady zagospodarowania zabytku bez zmiany ich 
funkcjonalności. Przykład kopalni w Wieliczce pokazuje 
jak można z wyczuciem wpleść działania, które w efekcie 
przynoszą dodatkowy dochód. Między innymi znajduje się 
tam sala noclegowa, jak również istnieje możliwość zorga-
nizowania uroczystości (np. weselnych). Innym rodzajem 
ochrony zabytków jest działalność polegająca na częścio-
wej zmianie funkcjonalnej w stosunku do oryginału lub też 
całkowitej zmianie funkcjonalnej. Jednak obie te formy – 
przeprowadzone dobrze – mają za zadanie dochowanie jak 
największej substancji zabytku. Można by nawet powie-
dzieć, że nowa funkcjonalność musi być na tyle dyskretnie 
wpleciona, aby nie zaburzać pierwotnego przeznaczenia. 
Dobrym tego przykładem jest Zamek Kliczków na Dolnym 
Śląsku niedaleko Bolesławca lub realizowana inwestycja 
w Żninie, polegająca na adaptacji cukrowni do obiektu re-
kreacyjnego SPA.

CEL PROWADZENIA PRAC KONSERWATORSKICH

Nadrzędnym celem prowadzenia prac konserwatorskich jest 
zachowanie i zabezpieczenie zabytku przed zniszczeniem. 
Cel ten może być osiągnięty w dwojaki sposób. Poprzez 
przeprowadzenie prac konserwatorskich mających na celu 
zachowanie wyglądu zabytku oraz jego maksymalnej orygi-
nalności. Innym, dużo bardziej złożonym procesem jest re-
alizacja prac konserwatorskich mających na celu doprowa-
dzenie zabytku do ponownego działania lub utrzymania jego 
działalności. Ten zakres prac jest dużo bardziej skomplikowa-
ny. Szczególną uwagę należy zwrócić na aspekty bezpieczeń-
stwa wynikające z użytkowania. Kłopotliwe jest odbieranie 
prac wykonanych technikami z epoki powstania zabytku. 
Inspektorzy niechętnie odbierają prace, które w obecnym 
czasie są wykonywane inaczej. A przecież ważne jest, aby 
zrekonstruowany element spełniał określone parametry wy-
trzymałościowe wynikające z przepisów prawa. Pytanie jaką 
techniką został on wykonany stanowi sprawę drugorzędną. 
Szczególnie złe doświadczenia w tym zakresie dotyczą od-

budowy kotłów parowych, które oryginalnie były nitowane, 
a teraz inspektorzy wymagają aby były spawane.

Niestety zdarza się czasami tak, że nie ma możliwości 
ochrony zabytku i konieczne jest jego rozebranie – powody 
takich decyzji zostaną w tym miejscu pominięte. W takiej sy-
tuacji powinno dojść do bardzo precyzyjnego badania zabyt-
ku, aby uzyskać możliwie najwięcej informacji na jego temat. 
Dokumentacja fotograficzna oraz opisowa wydaje się być 
pewnym niedyskusyjnym minimum.

Jak to zostało powiedziane wcześniej, prace konserwator-
skie mogą być przeprowadzone również w taki sposób, aby 
zabytek mógł mieć nową formę funkcjonalną (cukrownia 
w Żninie, która po zakończeniu prac będzie miejscem rekre-
acyjnym typu SPA) lub też utrzymać formę funkcjonalną, ale 
w odnowionej formie (Dworzec Główny we Wrocławiu, a ści-
ślej zabytkowe dworce PKP, które właściciel (PKP) poddaje 
rewitalizacji).

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Wydaje się, że najlepszym określeniem programu prac kon-
serwatorskich jest projekt branżowy. Jego celem jest mak-
symalnie precyzyjne zdefiniowanie zakresu koniecznych do 
wykonania prac z przedstawieniem celu do którego dążymy, 
czy też do jakiego sobie zaplanowaliśmy. Projekt służy do 
jasnego i szczegółowego zdefiniowania zakresu prac i po-
winien mieć taką objętość, aby zakres ten opisać dokładnie 
i rzeczowo – im więcej szczegółów tym lepiej. Dokładnie 
przygotowany program prac konserwatorskich umożliwi 
wykonawcy rzetelne wywiązanie się z prac. Co ważne pro-
gram prac konserwatorskich jest podstawą do wykonania 
kosztorysu robót oraz ocenie koniecznych do pozyskania ma-
teriałów. Zatem jeśli program prac konserwatorskich będzie 
zawierał ogólniki to i kosztorys nie będzie mógł być rzetel-
nie wykonany, a co za tym idzie efekt prac będzie daleki od 
zamierzonego.

Zawartość merytoryczna programu prac konserwator-
skich powinna obejmować wszystkie elementy, które przy-
czynią się do zadbania o zabytek z planem BIOZ włącznie. 
Autor na podstawie własnego doświadczenia umieszcza 
w programie prac konserwatorskich również wskazanie co 
do sposobu wykonania prac, metodykę oraz parametry tech-
niczne elementów, które będą odbudowywane. Jasno trzeba 
podkreślić, że nie zawsze bez rozebrania da się ocenić zakres 
koniecznych do wykonania prac z uwzględnieniem ich tech-
nik. W takiej sytuacji należy bazować na doświadczeniu oraz 
na opisach usterek w tego rodzaju rozwiązaniach techniki. 
Wszystko po to, aby program prac konserwatorskich oraz 
kosztorys tworzyły spójny i wiarygodny dokument.

Do napisania programu prac konserwatorskich bardzo 
przydatna jest dokumentacja zabytku, tak oryginalna tech-
niczna, jak również wszelkiego rodzaju materiały doku-
mentujące przebieg eksploatacji zabytku techniki – wszel-
kie opisy techniczne oraz wiedza z zakresu danej dziedziny 
techniki. Niestety bolączką w aspekcie prawnym ochrony 
zabytków jest brak wytycznych do pisania programów prac 
konserwatorskich. W ten sposób każdy z dokumentów jest 
przyjmowany jako prawidłowy. Nie ma możliwości oceny czy 
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dokument jest dobrze przygotowany, bo nie ma w tej materii 
żadnych wytycznych konserwatorskich. Podobnie na ten te-
mat w zakresie merytorycznym milczy ustawodawstwo.

Jak to zostało już napisane, program prac konserwator-
skich jest dokumentem, który opisuje w jaki sposób doko-
nać odbudowy zabytku tak, aby dochować jego możliwie 
największej oryginalnej substancji. W celu opracowania 
dokumentacji, która będzie w sposób możliwie szczegółowy 
opisywać zakres prac oraz potrzebne materiały z uwzględ-
nieniem czasochłonności należy wykonać czynności według 
następujących kroków:
1. Wypełnić kartę podzespołu,
2. Wypełnić kartę materiałową podzespołu,
3. Wypełnić kartę czasochłonności prac,
4. Wykonać dokumentację fotograficzną podzespołu (mi-

nimum trzy, maksymalnie pięć zdjęć) w uzasadnionych 
przypadkach możliwe jest zwiększenie ilości zdjęć – w za-
leżności od potrzeb.
Po wypełnieniu dokumentów z punktów 1 – 4 dla całego 

obiektu należy wypełnić dokumenty:
1. Karta materiałowa zbiorcza,
2. Karta inwentaryzacji.

W ten sposób pozyskana zostanie kompletna wiedza na 
temat stanu technicznego zabytku. Tak wykonane prace po-
zwolą na napisanie kosztorysu inwestorskiego, a zarazem na 
oszacowanie budżetu koniecznego do wykonania prac kon-
serwatorskich. Karty – na które autorzy powołują się powy-
żej – nie są załącznikiem do niniejszej publikacji.

Poniżej załączono przykład zawartości programu prac 
konserwatorskich. Jest to opracowanie współautora niniej-
szej publikacji dla jednego z parowozów stanowiących wła-
sność Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska:
1. Historia obiektu, jego wartość historyczna
2. Stan zachowania
3. Cel prac konserwatorskich, przyjęta koncepcja
4. Zakres najważniejszych prac do wykonania

4.1. Kocioł
4.1.1. Stojak ze skrzynią ogniową
4.1.2. Zespórki, ściągi i usztywnienia
4.1.3. Płomieniówki i płomienice

4.2. Dymnica
4.2.1. Urządzenia kotłowe uzupełniające
4.2.2. Ruszt
4.2.3. Popielnik
4.2.4. Drzwiczki paleniskowe
4.2.5. Przepustnica
4.2.6. Przegrzewacz pary
4.2.7. Rury parowe
4.2.8. Dysza wylotowa i dmuchwka parowa
4.2.9. Kurek spustowy oraz wyczystki
4.2.10. Centralna odbiornica pary

4.3. Osprzęt kotła
4.3.1. Przyrządy zasilające
4.3.2. Urządzenia do wskazywania poziomu wody 

w kotle
4.3.3. Manometr kotłowy
4.3.4. Zawory bezpieczeństwa
4.3.5. Korki topliwe

4.4. Urządzenia usprawniające pracę kotła
4.4.1. Sklepienie paleniskowe
4.4.2. Podgrzewacz wody
4.4.3. Urządzenia do odmulania kotła
4.4.4. Mechaniczny podajnik węgla
4.4.5. Otulina

4.5. Podwozie
4.5.1. Ostoja
4.5.2. Umocowanie kotła na ostoi
4.5.3. Łożyska osiowe
4.5.4. Sprężyny nośne i wahacze
4.5.5. Zestawy kołowe
4.5.6. Osie przesuwne i wózki toczne
4.5.7. Urządzenia cięgłowe i zderzakowe

4.6. Silnik
4.6.1. Cylindry parowe
4.6.2. Pokrywy i dławice
4.6.3. Osprzęt i izolacja cylindra
4.6.4. Tłoki parowe
4.6.5. Krzyżulce i ich prowadnice
4.6.6. Korbowody i wiązary
4.6.7. Suwaki
4.6.8. Mechanizm stawidłowy
4.6.9. Urządzenia do jazdy bez pary
4.6.10. Stawidła zaworowe

4.7. Urządzenia dodatkowe parowozu
4.7.1. Budka maszynisty i pomost
4.7.2. Pompy olejowe
4.7.3. Urządzenia do oświetlania
4.7.4. Urządzenia odiskierne
4.7.5. Piasecznica
4.7.6. Gwizdawka parowa
4.7.7. Urządzenia do ogrzewania
4.7.8. Inne urządzenia

4.8. Hamulec
4.8.1. Urządzenia hamulcowe na parowozie
4.8.2. Sprężarka
4.8.3. Zbiornik główny i regulator biegu sprężarki
4.8.4. Zawór maszynisty
4.8.5. Zawór rozrządczy
4.8.6. Cylindry hamulcowe, zbiorniki pomocnicze, 

przewód główny i odluźniacze
4.8.7. Części hamulca dodatkowego
4.8.8. Klocki hamulcowe i przekładnia
4.8.9. Hamulec ręczny

4.9. Tender
4.9.1. Rodzaj tendra w Pt31
4.9.2. Zestawy kołowe i łożyska osiowe
4.9.3. Wózki tendra
4.9.4. Połączenie tendra z parowozem

4.10. Oznaczenia parowozu oraz malowanie
4.11. Unifikacja konstrukcji oraz kompatybilność części

5. Miejsce przechowywania i warunki prowadzenia prac 
konserwatorskich
5.1. Plan BIOZ (Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia)
5.2. Współpraca z właściwym miejscowo i rzeczowo 

konserwatorem zabytków



10 ARCHAEOLOGICA HEREDITAS • 15

Rafał Trzaska i Piotr Gerber

5.3. Wykaz niezbędnych prac do wykonania z propozy-
cją technik i metod naprawczych

5.4.  Projekt kolorystyki oraz wykończenia detali obiektu
6. Przyjęta metoda dokumentowania przebiegu prac kon-

serwatorskich
7. Załączniki
8. Literatura

W konsekwencji braku uregulowań w zakresie progra-
mów prac konserwatorskich wiele zabytków ulega zniszcze-
niu lub dewastacji poprzez nieprofesjonalnie przygotowane, 
a w konsekwencji źle prowadzone prace konserwatorskie. Ile 
zabytków jest niszczonych bezpowrotnie, a ile z nich zmie-
nia swój wygląd, wystarczy poczytać na forach dyskusyj-
nych w tematyce ochrony zabytków. Ciekawym przykładem 
ochrony zabytków jest funkcja społecznego opiekuna zabyt-
ków. Jego uprawnienia powinny być szeroko propagowane 
wśród wszystkich, którym zależy na ochronie zabytków. 
Jeden z autorów mając ustanowione takie kompetencje, 
wykorzystał je w trakcie procesu inwestycyjnego jednego 
z obiektów państwowej uczelni we Wrocławiu. Tam w trak-
cie prac dochodziło do wandalizmu (a wszystko zgodnie 
z projektem) zabytkowych elementów wystroju. Dokonano 
powołania projektanta zamiennego, który dokonał ponow-
nego przeprojektowania istniejącego projektu branżowego 
i okazało się, że możliwe było połączenie nowoczesnej tech-
niki z zabytkowym wystrojem wnętrz. Niestety bolesne było 
poniesienie podwójnego kosztu przez inwestora, czego moż-
na było się ustrzec rzetelnie przygotowując się do inwestycji 
i mając na uwadze zabytkowy charakter obiektu.

Wydaje się zasadne, aby zabytki były z mocy prawa wpi-
sane pod ochronę konserwatorską. To zablokuje ich dewa-
stację w procesach budowlanych. Podobnie w zakresie urzą-
dzeń i obiektów o charakterze zabytkowym.

Brak jednolitego formatu oraz procedur mających sta-
nowić program prac konserwatorskich (vide dokumentacja 
budowlana) oraz brak uregulowań w tym zakresie dla kon-
serwatorów zabytków powoduje, że efektem prac konser-
watorskich jest zabytek daleko odbiegający od jego oryginal-
nego wyglądu.

Przykłady ochrony dziedzictwa przemysłowego na Śląsku 
prowadzone przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Przemy-
słowego Śląska pokazują, że proces odbudowy zabytków, ich 
utrzymania i eksploatacji jest procesem trudnym, aczkolwiek 
możliwym do realizacji. Należy tutaj wymienić następujące 
obiekty, które fundacja otoczyła ochroną i które w ramach 
możliwości finansowych są utrzymywane w ciągłym funkcjo-
nowaniu lub są poddawane powolnemu procesowi rewita-
lizacji:
●	 Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie 

Śląskiej,
●	 Parowozownia Dzierżoniów,
●	 Młyn Hilberta w Dzierżoniowie,
●	 Folwark Piotrowice,

●	 Walcownia Katowice-Szopienice,
●	 Fabryka Porcelany w Tułowicach koło Opola.

Proces odbudowy czy renowacji zabytku należy przepro-
wadzić zgodnie z zasadami ekonomii związanej z zarządza-
niem projektami. Zasadniczym elementem jest zbudowanie 
funkcji celu, strategii i wizji. Ważne na tym etapie jest od-
powiedź na pytanie czy budować/rozwijać własny warsztat, 
czy też część prac zlecić na zewnątrz. Można podejmować do 
realizacji tylko projekty tzw. rentowne, dla których spełnio-
na jest nierówność CAPEX>OPEX, czyli koszty inwestycyjne 
> kosztów operacyjnych. Nie można ukrywać kosztów inwe-
stycyjnych czy też sztucznie ich minimalizować. To odbije się 
później na kosztach utrzymania – operacyjnych. Jak wynika 
z doświadczenia autorów, projekty, w których sztucznie mi-
nimalizowano koszty inwestycyjne zamykały się budżetem 
o wiele większym niż pierwotnie planowany oraz wieloma 
innymi komplikacjami, a wśród nich najgorszym czyli nieza-
dowoleniem inwestora. Prace przy zabytkach prowadzić na-
leży od końca, czyli najpierw ustalić funkcjonalność zabytku 
(o ile ta odbiega od pierwotnej), a następnie dokonać opra-
cowania dokumentacji według zasad opisanych na wcze-
śniejszych stronach publikacji.

Zarządzanie ryzykiem to kolejny bardzo ważny element 
przekładający się zarówno na budżet, jak i na terminowość 
prac oraz efekt finalny. Ryzyka można podzielić na zewnętrz-
ne, na które nie mamy wpływu oraz wewnętrzne, które mo-
żemy zminimalizować – mówiąc językiem ekonomii – który-
mi możemy zarządzić.

Kolejny ważny element to założenie parametrów opty-
malizacji. Unikać należy realizacji projektów „po taniości”. 
Ważna jest do podjęcia decyzja, czy zabytek ma być tylko 
poddany konserwacji, czy też przywrócony do działania lub 
utrzymany w działaniu. Niezbędnym elementem umożli-
wiającym przywrócenie zabytku do działania jest infrastruk-
tura towarzysząca. Z takim przypadkiem fundacja zetknęła 
się w Walcowni w Szopienicach, gdzie do uruchomienia 
urządzeń napędzanych parą okazało się konieczne zainsta-
lowanie wytwornicy pary. Z technicznego punktu widzenia 
nie jest to problem, jednak formalności jakie okazały się ko-
nieczne do zrealizowania, skutecznie mogły odsunąć termin 
zakończenia prac, czyli stanowiły ryzyko zewnętrzne.

PODSUMOWANIE

Odbudowa i utrzymanie zabytków tak techniki, jak i zabytków 
budowlanych jest procesem skomplikowanym. Jak wynika 
z wielu prac prowadzonych przez Fundację Ochrony Dziedzic-
twa Przemysłowego Śląska, prace w zakresie ochrony i utrzy-
mania zabytków mocno komplikują się poprzez nieprofesjo-
nalne przygotowywanie programów prac konserwatorskich, 
w efekcie których prace wykonywane są nieprofesjonalnie. 
Kosztorysy opracowywane na bazie takich programów są nie-
precyzyjne – zagrażają niedoszacowaniu budżetu inwestycji, 
a zarazem nie gwarantują terminowości realizacji prac.
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In this paper authors describe how important is Conserva-
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conservation management process.
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Odpowiedź na postawione w tytule niniejszego artykułu 
pytanie wcale nie jest prosta. Nie mamy bowiem trudności 
z nadaniem miana „zabytku” średniowiecznemu zamkowi, 
parowozowi, nawet fragmentom ceramicznego naczynia 
znalezionym podczas wykopalisk archeologicznych. Czy jed-
nak określimy tak nasyp dawnej linii kolejowej? Czy jest to 
część dziedzictwa kulturowego warta zachowania? W dobie 
nieprzerwanego rozwoju przemysłowego, budowle i inne in-
stalacje związane z tą dziedziną życia, wydają się często po-
spolite, powszechne i mało zachęcające. Zabytek kojarzy się 
raczej z czymś tajemniczym, nierzadko posiadającym walory 
estetyczne. Wydaje się, że wszystko co związane z kolejnic-
twem jest „odarte” z tajemniczości – powszednie. Jednakże 
również ta dziedzina dziedzictwa techniki podlega adaptacji 
i rewitalizacji, jak miało to miejsce w przypadku wielu dwor-
ców kolejowych. Czy jednak to samo możemy powiedzieć 
o pozostałościach linii kolejowych?

Na początku należałoby zastanowić się nad tym, czy 
linie kolejowe faktycznie należą do kategorii zabytków. 
Podstawowym aktem prawnym regulującym ochronę 
dziedzictwa kulturowego w Polsce jest Ustawa o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. 
Przedstawione zostały w niej cechy obiektu zabytkowego. 
Zgodnie z artykułem 3 pkt. 1 owej ustawy zabytek oznacza 
„nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, 
będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością 
i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, 
których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu 
na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub nauko-
wą”1. Linie kolejowe bezsprzecznie są dziełem człowieka, 
stanowią również świadectwo minionej epoki. Wiele z nich 
powstawało na przełomie XIX i XX wieku, będąc przez lata 
stałym elementem krajobrazu kulturowego. Wartości hi-
storyczna i sentymentalna wielu z nich jest niezaprzeczal-
na – linie kolejowe przed likwidacją, były niejednokrotnie 
użytkowane dziesiątki lat2. Przez to zapisały się w pamięci 
społeczności – mieszkańców (linia marecka3) lub też odegra-

1 Ustawa z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
art. 3 pkt. 1.

2 Ustawa mówi wprost o ochronie zabytków techniki w artykule 6 pkt 1 
ust. 1e.

3 Marecka kolej dojazdowa była linią kolei wąskotorowej prowadzącą od 

ły istotną rolę w ważnych wydarzeniach historycznych (linia 
młocińska4). Czy z tego względu nie zasługują na jakąkolwiek 
formę upamiętnienia lub ochrony? 

Oczywiście, nie każdy zachowany nasyp linii kolejowej 
będziemy oceniać ze względu na potencjalne wartości zabyt-
kowe. Analiza pozostałości działającej przez siedemdziesiąt 
osiem lat linii wąskotorowej na pewno jest zasadna, podczas 
gdy taka sama analiza dwudziestoletniego nierentownego 
połączenia kolejowego dwóch miejscowości wydaje się na 
wyrost. I właśnie tutaj uwidacznia się pewna kontrowersyj-
ność dziedzictwa kulturowego – jego selektywność. Prosta 
definicja tego pojęcia mówi, że zabytkiem jest to, co my ce-
nimy i co według naszych domniemań będą ceniły następne 
pokolenia5. To czego nie uznamy za wartościowe i zasługują-
ce na zachowanie automatycznie staje się więc niepotrzeb-
ne. Dlatego jednym z pierwszych pytań, które powinniśmy 
sobie zadać przy próbie określenia jakiegoś wytworu ludz-
kiego jako dziedzictwo kulturowe, jest ustalenie czy dany 
obiekt zasługuje na zainteresowanie, ochronę, czy też jest 
po prostu nieistotnym obiektem. Jeśli zasługuje, to dlacze-
go? Jakie wartości niesie ze sobą dany obiekt i jakie ma on 
znaczenie dla społeczeństwa? 

Do zobrazowania problemu ochrony pozostałości linii 
kolejowych niech posłuży skrzyżowanie torów poprowadzo-
nych pod kątem prostym w Orzeszu, które zostało rozebrane 
w 2010 roku. Dość powiedzieć, że był to jedyny taki obiekt 
w Polsce i jeden z niewielu w Europie. Jednakże jedna z linii 
składająca się na owe skrzyżowanie (linia Orzesze – Wodzi-
sław) była nieużytkowana od około 2002 roku. Dlatego też 
podjęto decyzję o likwidacji całego skrzyżowania6. Należy 
zastanowić się czy obiekt ten nie posiadał żadnej wartości, 

stacji Warszawa Targowa (leżącej niegdyś w bezpośrednim sąsiedztwie 
normalnotorowego Dworca Wileńskiego) do Radzymina, kursującą 
od 1896 r. do 1974 r. Pozostałościami po tym połączeniu jest budynek 
stacyjny w Markach oraz stacja końcowa Radzymin Wąskotorowy. Nasyp 
kolei praktycznie się nie zachował.

4 Linia Młocińska biegła od stacji Warszawa Gdańska do składów amunicji 
w Palmirach, czynna w latach 1929-1943. W czasie Kampanii Wrześniowej 
po torach linii przewożono amunicję ze składu w Palmirach do Warszawy. 
Została rozebrana przez Niemców, po wojnie nie przywrócono na niej 
ruchu.

5 Por. Kobyliński 2009: 17–18. 
6 Gazeta Orzeska 2010: 3.
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która pozwoliłaby na jego zachowanie? Jakkolwiek określe-
nie „ważności” i wartości obiektów jest sprawą subiektywną, 
o tyle nie należy zapominać o podstawowej, towarzyszącej 
temu kwestii. Powtarzając przytoczone powyżej słowa: dzie-
dzictwo jest tym, co my cenimy i co najważniejsze – myślimy, 
że będą ceniły przyszłe pokolenia. Nie ma możliwości prze-
widzieć, co za dziesiątki czy setki lat będzie uznawane za za-
bytek oraz czego brak społeczeństwo odczuje najsilniej. I na-
turalnie nie chodzi o to, aby chronić wszystko z obawy przed 
bezpowrotną utratą potencjalnego dziedzictwa. Świat idzie 
naprzód. Należy jednak pamiętać, że nasze działania wzglę-
dem ochrony zabytków w teraźniejszości, mają bezpośredni 
wpływ na to, co zostanie przekazane dla przyszłych pokoleń. 

Kolejnym zagadnieniem, wartym szerszej analizy, jest sta-
tus terenu, na którym linia kolejowa się znajduje. Linie, po-
czątkowo szybko oczyszczane z wszelkich instalacji (chociażby 
torowisk), z czasem coraz częściej pozostawiano „samym so-
bie”, ponieważ ich rozbiórka powodowała dodatkowe koszty 
(tak samo jak utrzymywanie nieużytkowanej infrastruktury). 
Część linii zyskało więc status niezagospodarowanych nie-
użytków, co doprowadziło do ich rozkradania. Inne zostały 
poddane zalesieniu7. Jeszcze inne zamieniono na tereny rol-
nicze. Wreszcie po niektórych z nich poprowadzono ścieżki 
i drogi. Niezależnie jednak od sposobu zagospodarowania, 
w większości przypadków rozebranie nieużywanej linii ogra-
nicza się jedynie do zdjęcia torów, pozostawiając nasyp. Je-
den z wyjątków od tej reguły stanowi sytuacja, w której linia 
biegła wzdłuż drogi asfaltowej – w takim przypadku często 
poszerzano drogę, całkowicie likwidując nasyp8. Takie zda-
rzenie miało miejsce chociażby przy likwidacji, wspomnianej 
wcześniej, kolei mareckiej, której trasa została całkowicie po-
kryta przez asfaltową nawierzchnię drogi9. 

Potencjał drzemiący w pozostałościach linii kolejowych 
niech zilustruje przykład linii wąskotorowych. Ostanie odcinki 
otwarte na ziemiach polskich zostały ukończone w 1952 roku. 
Wtedy to właśnie funkcjonowało 36 linii, czyli najwięcej w ca-
łej historii Polski. Rozbudowana sieć wąskotorowych kolei na 
Pomorzu, Górnym Śląsku czy Kujawach z czasem jednak za-
częła się kurczyć. Od 1952 do 2001 roku łączna długość kolei 
wąskotorowych zmalała o 75% i finalnie wynosiła 985 km10. 
W samych latach 70. XX wieku, zamknięto 554 km linii wą-
skotorowych (z czego 528 km rozebrano). Likwidowano ko-
leje w dużych miastach (związane z transportem osób), jak 
również przemysłowe (np. obsługujące cukrownie)11. Połą-
czenia kolejowe zamykano, a często dodatkowo rozbierano, 
uniemożliwiając ich ponowne uruchomienie w przyszłości. 
Było to oczywiście podyktowane względami praktycznymi – 
transport kołowy zaczął prężnie się rozwijać i wyparł mniej 

7 Zbigniew Taylor w swojej monografii pt. Rozwój i regres sieci kolejowej 
w Polsce, stawia tezę, że zalesienie było jednym ze sposobów zatarcia 
śladów po destrukcyjnej działalności Armii Czerwonej, która odpowiadała 
za liczne rozbiórki i wywóz materiałów pozyskanych z linii kolejowych.

8 Taylor 2007: 140–149.
9 Wiele informacji na temat rozbiórki zawiera strona internetowa poświęcona 

Mareckiej Kolei Dojazdowej: http://www.marki.net.pl/kolejka/index.html
10 Taylor 2007: 73.
11 Taylor 2007: 133–135.

atrakcyjne oraz mniej opłacalne wąskotorówki. Proces ten, 
początkowo słabo widoczny i długotrwały ze względu na spo-
wolnione działania urzędnicze, nasilił się po roku 1989. Mimo 
wprowadzenia taboru spalinowego w miejsce parowego 
oraz ciągłych modernizacji, po tym roku z mapy Polski coraz 
częściej znikały linie wąskotorowe. Duża większość przestała 
kursować właśnie w 2001 roku, kiedy to Polskie Koleje Pań-
stwowe S.A. zlikwidowały nierentowne połączenia12 (ryc. 1).

Nie był to jednak definitywny koniec połączeń wąskotoro-
wych. Część tras przejęły samorządy lub towarzystwa zajmują-
ce się rewitalizacją i popularyzacją linii w ramach działalności 
turystycznej. To właśnie rewitalizacja obiektów jest odpo-
wiednią formą ich ochrony. Określa się ją jako „przywrócenie 
funkcji pierwotnie spełnianych przez urządzenie, które aktu-
alnie tych funkcji nie spełnia, przy czym w kolejnictwie jest 
to termin rozumiany jako przywrócenie ruchu kolejowego na 
odcinkach linii bądź całych liniach, na których ruch ten był za-
wieszony”13. Tyczy się to jednak linii istniejących, często użyt-
kowanych, których rewitalizacja zakłada istnienie torowiska 
lub przynajmniej jego części. Kryteria, jakie należy wziąć pod 
uwagę przy wyborze linii przeznaczonej do rewitalizacji (np. 
obciążenie linii, maksymalna prędkość czy prognozy pasażer-
skie i towarowe) oraz cały proces przygotowywania projektu, 
jasno wskazują, że w przypadku zlikwidowanej linii proces re-
witalizacji jest tak naprawdę praktycznie niemożliwy14. Dodat-
kowo trzeba wziąć pod uwagę aspekt otaczającego i ściśle po-
wiązanego z liniami kolejowymi krajobrazu. Przykładem tego 
powiązania niech będą liczne, nieczynne trasy w Sudetach czy 
na Dolnym Śląsku, gdzie potencjał rewitalizacji jest bardzo 
duży również ze względu na otaczający je krajobraz. Przyjrzyj-
my się chociażby normalnotorowej kolei Świdnica – Jedlina 
Zdrój, która uważana jest za jeden z najpiękniejszych szlaków 
widokowych (była czynna od 1904 do 2000 roku). To właśnie 
za sprawą lokalizacji (linia ta znajduje się w terenie górskim), 
do dziś zachowały się także liczne obiekty inżynierii kolejowej 
(wiadukty, mosty, przepusty, jak i stacje)15. Nagromadzenie za-
bytków związanych z infrastrukturą kolejową oraz położenie 
torów sprawia, że jest to wręcz idealne miejsce do wdrożenia 
programu ruchu turystycznego i zachowania tej kolei, a także 
jej odpowiedniej ochrony. I tak też się stanie – w styczniu 2017 
roku PKP S.A. podjęło decyzję o rozpoczęciu rewitalizacji16. 

W wyniku likwidacji wielu nierentownych połączeń oko-
ło 1/5 dworców znajduje się przy nieużytkowanych torach17. 
Rewitalizacja jest więc niewątpliwe bardzo dobrą i efektywną 
metodą ochrony zabytków kolejnictwa. Jednak, tak jak zosta-
ło to wcześniej przedstawione, w przypadku zlikwidowanych 
linii, po których zostały jedynie nasypy, nie spełnia ona swo-
jego założenia. Jak przywrócić ruch kolejowy na nasypie po-
zbawionym szyn i odpowiedniej infrastruktury? Byłoby to de 
facto budowanie połączenia na nowo, co mogłoby mieć jakiś 
większy sens jedynie w przypadku nielicznych, niezwykle waż-

12 Korcz 2006: 11–12.
13 Massel i Wołek 2007: 9.
14 Massel i Wołek 2007: 21–29.
15 Gubański 2008: 188–193.
16 Kuś 2016.
17 Dreszer b.d.: 1.
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nych lub atrakcyjnych (chociażby z powodu możliwości roz-
woju turystyki) połączeń. Rewitalizacja nie sprawdza się więc 
w kontekście linii w dużej mierze zlikwidowanych lub słabo 
zachowanych (często wręcz niewidocznych w krajobrazie). 

Wydawać by się więc mogło, że pozostałości tras kolejo-
wych, wobec których rewitalizacja nie jest możliwa, są ska-
zane na zapomnienie. Mimo często bogatej i długiej historii, 
sam nasyp to niekiedy za mało, aby zainteresować kogokol-
wiek (jakiekolwiek stowarzyszenia działające na rzecz ochro-
ny zabytków czy pasjonatów historii). A brak zainteresowa-
nia to również brak możliwości pozyskania funduszy.

Niestety, nierzadko okazuje się, że samo wpisanie obiektu 
do rejestru zabytków nie jest równoznaczne z rozwiązaniem 

problemu – nie pomaga w ochronie pomimo zaangażowania 
służb konserwatorskich. Pozostałości te nadal są narażone na 
niszczenie i celową dewastację (kradzież fragmentów torów 
lub akty wandalizmu). Skutkuje to ich likwidacją, mimo for-
malnego pozostawania w rejestrze zabytków18. Czy istnieje 
sposób, aby ocalić takie zabytki?

Ratunkiem może być połączenie dawnej funkcji komuni-
kacyjnej z turystyką, przy jednoczesnym zachowaniu war-
tości historycznej – głównie w formie genius loci – danego 
połączenia. Prostym, a zarazem efektywnym sposobem, jest 

18 Kola b.d.: 198.

Ryc. 1.  Mapa zamkniętych linii kolejowych na terenie Polski w latach 1911–2002 (za: Taylor 2007: 139)
Fig. 1.  Map of closed railroads in Poland in the years 1911–2002 (after: Taylor 2007: 139)
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adaptacja pozostałych nasypów pod ścieżki turystyczne i kra-
jobrazowe. Takie rozwiązanie ma często miejsce w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki (szlaki tego typu nazywa się tam  
rail-trail) i jest ono bardzo dobrze oceniane przez społeczność 
lokalną. Dowodzą tego liczne badania prowadzone przy okazji 
wdrażania takich rozwiązań. Przykładowo, w okręgu Midland 
wykorzystano tę metodę, następnie zbadano poziom zado-
wolenia mieszkańców regionu z takiego zagospodarowania 
nasypu. Okazało się, że 76% ludności jest z niego zadowolo-
na, a 72% respondentów uznało, że jest to lepsze rozwiązanie 
niż pozostawienie nieczynnej linii samej sobie. Co ciekawe, 
w przypadku właścicieli związanych z działalnością usługo-
wą procent pozytywnego oddźwięku w społeczeństwie był 
jeszcze wyższy19. Kolejny przykład ze Stanów Zjednoczonych 

19 Moufakkir-van der Woud et al. 2003: 249–250.

Ameryki to Columbia Trail, utworzona z fragmentu dawnej li-
nii Central Railroad of New Jersey (odgałęzienie High Bridge), 
przebiegającej przez wiejskie tereny w północno-zachodniej 
części tego regionu. Łącznie ma ona około 24,3 km20. Są to 
tylko dwa przykłady z wielu. Metoda adaptowania nasypów 
do roli ścieżek turystyczno-rekreacyjnych czy też dróg jest bo-
wiem w Ameryce dość powszechnym zjawiskiem. Może się 
wydawać, sądząc po obecnych opracowaniach, że jest to przo-
dująca metoda rozwiązywania problematyki licznych niefunk-
cjonujących już linii kolejowych21. Jest to spowodowane ich 
dużym potencjałem – często biegną przez malownicze tereny, 
a nasypy są solidne, co umożliwia ich wtórne zaadaptowanie 
(ryc. 2). Istotne jest jednak, aby zająć się procesem tworzenia 
takich ścieżek na terenie Polski jak najszybciej. Publikacje zaj-
mujące się tą tematyką wskazują, że już teraz niemożliwe jest 
powtórne wykorzystanie wielu z amerykańskich linii22.

Stany Zjednoczone Ameryki nie są jedynym państwem, 
które z powodzeniem wdrożyło ten sposób ochrony i zago-
spodarowania niefunkcjonujących linii kolejowych. Z metodą 
tworzenia ścieżek turystyczno-krajobrazowych możemy spo-
tkać się także w innych krajach. W Portugalii nieczynne linie 
kolejowe adaptowane są jako podstawa do tzw. Greenways 
– tras rekreacyjnych, biegnących przez tereny o wysokich wa-
lorach krajobrazowych i środowiskowych. Warto zaznaczyć, że 
oprócz ochrony środowiska, tego typu szlaki są też używane 
w kontekście ochrony dziedzictwa kulturowego (ryc. 3)23. Nie 
inaczej jest w Anglii. Alban Way to ścieżka rowerowa w Hert-
fordshire usytuowana na dawnym połączeniu kolejowym mię-
dzy Hatfield a St. Albans. Jej długość wynosi 12,1 km. Ponadto 
wciąż istnieją pozostałości większości peronów, które zostały 
odpowiednio oznaczone niegdysiejszymi nazwami przystan-
ków. Oprócz tego na trasie linii znajduje się dawny budynek 
stacji w St. Albans (obecnie pełni on funkcję żłobka24), jak rów-
nież replika semaforu25. Innym przykładem zagospodarowania 
dawnej linii kolejowej jako szlaku turystycznego jest Great We-
stern Greenway w Irlandii. Znajduje się ona na dawnym prze-
dłużeniu linii Westport, wybudowanej w latach dziewięćdzie-
siątych XIX wieku, a działającej do 1937 roku. Ma ona 42 km 
długości i jest przystosowana do użytku zarówno dla pieszych, 
jak i rowerzystów26. Warto nadmienić, iż podobne przykłady 
znajdują się również poza Wielką Brytanią. Bardzo ciekawa jest 
także Senda del Oso w Asturii w Hiszpanii. Ta 40-kilometrowa 
trasa pierwotnie była szlakiem kolei górniczej (działającej do 

20 Strona poświęcona Columbia Trail, Internet: http://www.columbiagreenway.
org/.

21 Delaware Valley Regional Planning Commission 1997: 28–34.
22 Delaware Valley Regional Planning Commission 1997: 28.
23 Sarmento 2002: 56–58.
24 Stacja została odrestaurowana i przyznano jej kategorię II w brytyjskim 

systemie klasyfikacji zabytków, czyli uznano za budynek o szczególnym 
znaczeniu wymagający wszelkich dostępnych form ochrony w celu jego 
zachowania. Więcej odnośnie brytyjskiej klasyfikacji na stronie internetowej: 
https://historicengland.org.uk/listing/what-is-designation/listed-buildings/.

25 Strona poświęcona Alban Way, Internet: https://www.stalbans.gov.uk/
leisure-and-culture/parks-and-green-space/railway-trails/albanway/
default.aspx.

26 Strona poświęcona Great Western Greenway, Internet: http://www.
greenway.ie/.

Ryc. 2.  Pozostałości jednej z opuszczonych linii kolejowych 
w Connecticut (za: Internet: http://25.media.tumblr.com/
tumblr_m6pg9ts0JQ1qdr6jto1_1280.jpg)

Fig. 2.  Remains of one of the abandoned railroads in Connecticut 
(after: Internet: http://25.media.tumblr.com/tumblr_m6pg9ts-
0JQ1qdr6jto1_1280.jpg)

Ryc. 3.  Przykład jednej z tras w Portugalii – Ecopista do Rio Minho 
(za: Internet: http://www.portoenorte.pt/en/what-to-do/
ecopista-do-rio-minho/)

Fig. 3.  An example of greenway from Portugal – Ecopista do Rio Minho 
(after: Internet: http://www.portoenorte.pt/en/what-to-do/
ecopista-do-rio-minho/)
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1963 roku) i oferuje niezwykle malownicze widoki (ryc. 4). Do-
datkowo biegnie ona przez jedyny w Hiszpanii rezerwat niedź-
wiedzia brunatnego, co tym dobitniej pokazuje, jak ochrona 
dziedzictwa i przyrody może współdziałać, jednocześnie ofe-
rując bardzo ciekawą możliwość spędzenia wolnego czasu27. 
Ostatnim przykładem z bogatego wachlarza sposobów zago-
spodarowania pozostałości linii kolejowych niech będzie Park 
HaMesila w Jerozolimie. Park ten zbudowany jest na dawnym 
nasypie połączenia z Jaffy do Jerozolimy, wybudowanej w 1892 
roku. Była ona użytkowana do 1998 roku28. Co ciekawe, park 
ten uznawany jest za swoisty symbol współistnienia społecz-
ności arabskiej i żydowskiej, ponieważ tory przebiegają przez 
teren zajmowany przez obie te grupy wyznaniowe29. 

Podane wyżej przykłady stanowią tylko fragment spośród 
dużej liczby ścieżek i szlaków turystycznych powstałych na 
dawnych liniach kolejowych na świecie.

W Polsce metoda wtórnego użytkowania pozostałości po 
elementach kolejnictwa również znalazła zastosowanie. Weź-
my chociażby Szlak Zwiniętych Torów, prowadzący nasypami 
dawnych niemieckich linii kolejowych (rozebranych w 1945 
roku przez wojska rosyjskie). Nasypy te świetnie nadają się do 
jazdy rowerowej, a na trasie wciąż można znaleźć stare śruby 
służące do mocowania szyn30. Również w województwie ślą-
skim planowane jest powstanie szeregu tras usytuowanych 
na dawnych nasypach31. Taki sposób rewitalizacji jest znany 
i stosowany na szeroką skalę w całej Europie. 

Jedyne, czego można by dodatkowo oczekiwać, to umiesz-
czenie informacji o historii kolejnictwa w danym miejscu, aby 
ludzie korzystający z wybranej trasy mogli dowiedzieć się 
czegoś więcej o tymże elemencie dziedzictwa kulturowego. 
Przykładem dobrze obrazującym to zjawisko jest wspomniana 
wcześniej linia młocińska przebiegająca przez lasek młociński 
(ryc. 5). Nasyp dawnej linii jest zaadaptowany pod ścieżkę dla 
spacerowiczów. W jednej jej części możliwe jest nawet przej-
ście po dawnym przepuście kolejowym. Nie ma tam jednak 
żadnej tablicy informacyjnej na temat pierwotnego przezna-
czenia tego miejsca. Widać więc, że choć czyni się kroki ku 
zagospodarowaniu tych zabytków techniki, wiele z nich wciąż 
pozostaje niezagospodarowana we właściwy sposób – brak 
jest podstawowej formy popularyzacji wiedzy, jaką są tablice 
informacyjne32.

Tworzenie szlaków turystycznych na dawnych liniach kole-
jowych jest niewątpliwe dobrą praktyką. Przywrócenie funk-
cji komunikacyjnej wraz z ochroną substancji zabytkowej, 
w skorelowaniu z praktycznym zagospodarowaniem wyda-
je się naturalnym kierunkiem w podejmowaniu niełatwych 
decyzji dotyczących zlikwidowanych połączeń. Utworzenie 
szlaków na trasach, które biegną niegdysiejszymi nasypa-

27 Strony poświęcone Senda del Oso, Internet: http://viasverdes.com/en/
itineraries/PDF/Ficha_VV_SendaDelOso_en.pdf, https://www.turismoasturias.
es/en/descubre/naturaleza/rutas/senderismo/senda-del-oso.

28 Strona poświęcona Parkowi HaMesila, Internet: http://www.
internationalsteam.co.uk/tales/israeltales02.htm.

29 Friedman 2013.
30 Strona poświęcona Szlakowi Zwiniętych Torów, Internet: http://www.

regionslupski.pl/art-szlak-rowerowy-zwinietych-torow.html.
31 Stawecki 2016.
32 Taylor 2007: 146–147.

mi, jest więc najlepszym rozwiązaniem. Na każdym krańcu 
takiego szlaku mogłaby znajdować się tablica informacyjna 
o linii, która niegdyś biegła przez ten obszar oraz o jej wy-
jątkowości. Ewentualne pozostałości (resztki mostu, prze-
pusty czy podkłady) należałoby zadokumentować i w miarę 
możliwości odpowiednio zaakcentować, a także otoczyć nie-
zbędną ochroną konserwatorską tak, aby mogły przetrwać 
w terenie. Wydaje się, że kluczowe jest takie postępowanie, 
które nie prowadzi do usunięcia z kontekstu tychże pozosta-
łości, ani tym bardziej odcięcia ich od ruchu turystycznego. 
Właściwe jest przyjęcie strategii ochrony poprzez wtórne 
zaadaptowanie. Sam ziemny nasyp – bez historii – jest tylko 
kolejną ścieżką prowadzącą przez las. Dlatego też należałoby 
zaakcentować dawną rolę tych miejsc poprzez wyekspono-
wanie. Dzięki temu zachowamy pamięć o danej linii, a spo-
łeczeństwo będzie mogło poznać kolejną część dziedzictwa, 
które zostało już w większości zapomniane.

Podsumowując, linie kolejowe są zabytkami techniki war-
tymi zachowania. Często posiadają wartości historyczne, 
a dodatkowo towarzyszą im piękne krajobrazy, a samo ich ist-
nienie pozostawiło widzialny i trwały ślad w krajobrazie.

Turystyka rozwija się bardzo dynamicznie, dlaczego więc 
nie połączyć „przyjemnego z pożytecznym”? Czy nie warto 

Ryc. 4.  Senda del Oso (za Internet: https://www.turismoasturias.es/en/
descubre/naturaleza/rutas/senderismo/senda-del-oso) 

Fig. 4.  Senda del Oso (after Internet: https://www.turismoasturias.es/
en/descubre/naturaleza/rutas/senderismo/senda-del-oso)

Ryc. 5.  Ścieżka biegnąca po dawnym nasypie linii młocińskiej (fot. 
P. Kałużyński)

Fig. 5.  The path that runs along the former embankment of the 
Młocińska line (photo by P. Kałużyński)
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jest pomyśleć o takim zaprojektowaniu szlaków turystycz-
nych, aby zawierały one elementy dawnych linii kolejo-
wych? Powtarzając za Łukaszem Gawłem, który wygłaszał 
referat na konferencji Ochrona dziedzictwa przemysłowego 
(w roku 2014 w Katowicach-Szopienicach): ludzie korzysta-
jący z dziedzictwa kulturowego chcą je poczuć, a nie tylko 
na nie patrzeć. Po co więc wytyczać nowe szlaki turystycz-
ne, skoro wciąż pozostaje wiele niezagospodarowanych na-
sypów dawnych linii kolejowych, niejednokrotnie leżących 
w niezwykle atrakcyjnych turystycznie i krajobrazowo tere-
nach. Cytując raz jeszcze Ł. Gawła: to co autentyczne jest 
wiecznie młode, a to co nowoczesne, szybko się starzeje33. 

33 Obie przytoczone wypowiedzi Łukasza Gawła zostały wygłoszone 
podczas konferencji Ochrona dziedzictwa przemysłowego, 13.06.2014 r., 

Należy zadbać o to, aby z krajobrazu nie zniknęły pozostało-
ści po liniach kolejowych. Warto je wyeksponować i wpleść 
w turystykę leśną i parkową, aby współtworzyć turystykę 
kulturową – tak popularną wśród mieszkańców miast i po-
mniejszych aglomeracji. Należy spieszyć się z ochroną tegoż 
elementu dziedzictwa techniki, ponieważ z czasem coraz 
trudniej jest wychwycić resztki kolejowej infrastruktury 
w terenie. Wraz z jej zniknięciem nie przetrwa także świado-
mość ludzi o niegdysiejszym istnieniu tych obiektów w ich 
sąsiedztwie.

jednakże – zgodnie z wiedzą autora niniejszego artykułu – nie została 
przygotowana publikacja z tego spotkania. 
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Pozostałości linii kolejowych – zabytki czy nieużytki?

The aim of the article is to show the potential of abandoned 
railway remains. It also presents them as a valuable element of 
technical heritage. The paper includes answers to basic ques-
tions: why and how unused railroads should be preserved. 
Firstly, considerations involve the status of the railway remains 
(embankments, tracks) and the problem of assessing whether 
they can be recognised as monuments. The article discusses 
the specific of railroad remains, their legal status and actions 

over the decades that led up to current state, as well as the 
issue of revitalisation. Finally, the article presents the method 
of preservations of the remains, that revitalisation does not 
apply to – creating rail-trails on the former embankments. The 
topic is supplemented with examples of such management 
considering railroad remains from around the world.

Translated by Piotr Kałużyński

Piotr Kałużyński

Remains of railroads – relics or wasteland?

Summary
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WSTĘP

Kolej stanowiła w XIX wieku podstawowy środek trans-
portu obsługujący wszystkie gałęzie przemysłu, a w mia-
stach pełniących rolę ważnych ośrodków węzłowych 
tworzono jej rozbudowaną infrastrukturę opartą o nowo-
czesne rozwiązania w zakresie techniki i funkcjonalności. 
Systemy tego rodzaju, rozwijane następnie w I połowie 
XX wieku w całej Europie i odbudowane po zakończeniu 
II wojny światowej, zaczęły jednak w kolejnych deka-
dach ustępować nowym środkom transportu na skutek 
przemian politycznych, gospodarczych, ekonomicznych. 
Opuszczone, rozległe tereny pokolejowe pozbawione zo-
stały użytkowania – ich architektura oraz infrastruktura 
techniczna, w tym tabor, podlegały w większości przy-
padków degradacji. Obszary te przez wiele lat nie były 
użytkowane, ani adaptowane do nowych funkcji – popa-
dły w zapomnienie. 

Postępujący rozwój miast na przełomie XX i XXI wieku, 
a także narastające potrzeby w zakresie rozbudowy tere-
nów rekreacyjnych dostępnych dla ich mieszkańców wy-
mogły zmianę podejścia do kształtowania terenów miej-
skich w kierunku odzyskiwania przestrzeni straconych. 
Zwrócono więc szczególną uwagę na potencjał drzemiący 
w wielohektarowych obszarach poprzemysłowych i po-
kolejowych. Bardzo szybko uznano je za tereny unikato-
we – z jednej strony jako obszary o wysokich wartościach 
kulturowych i przepełnione elementami dziedzictwa tech-
niki wymagającymi zachowania, a z drugiej jako obszary 
ogromny potencjał przestrzenny możliwy do zaadaptowa-
nia do funkcji wypoczynkowych. Świadectwem pozytyw-
nych przemian w tym zakresie są tereny pokolejowe prze-
kształcone w ostatnich latach w publiczne tereny zieleni 
w Berlinie: Natur-Park Schöneberger Südgelände, Park 
am Nordbahnhof, Park am Gleisdreieck. Ich rewitalizację 
oparto na zachowaniu i konserwacji elementów dawnej 
infrastruktury kolejowej, w połączeniu z ich wielokierun-
kową adaptacją do funkcji społecznych w powiązaniu z re-
kultywacją tych obszarów1.

1 Becker, Gieske i Herrmann 2014: 13.

TERENY POKOLEJOWE I ICH REWITALIZACJA

Do terenów kolejowych zaliczane są „grunty zajęte pod 
obiekty, budowle i inne urządzenia przeznaczone do wy-
konywania i obsługi ruchu kolejowego (torowiska kolejo-
we, stacje, rampy, magazyny, bocznice kolejowe, itp.)”2. 
Nieużytkowane lub nie w pełni wykorzystywane w sposób 
zgodny z ich pierwotnym przeznaczeniem pod określoną 
działalność gospodarczą, która została zakończona, podle-
gają degradacji3 i definiowane są jako tereny pokolejowe, 
stanowiące jednocześnie jeden z rodzajów terenów po-
przemysłowych. Pozostając w stanie kryzysowym, charak-
teryzują się występowaniem w ich obrębie przynajmniej 
jednego z negatywnych zjawisk gospodarczych, środowi-
skowych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych4. 
Tereny te wymagają interwencji, dzięki której możliwe 
będzie osiągnięcie korzyści z ich ponownego wykorzysta-
nia5, a jest nią rewitalizacja – stanowiąca proces wielowy-
miarowy, obejmujący szereg uzupełniających się działań 
służących ożywieniu danego obszaru, przy zachowaniu 
jego wartości oraz funkcji lub rozwijaniu nowych. Służy 
ona wydobyciu obszarów zdegradowanych ze stanu kryzy-
sowego i ich ożywieniu poprzez działania zintegrowane na 
danym obszarze, prowadzone na rzecz lokalnej społeczno-
ści, przestrzeni i gospodarki6. 

W przypadku terenów pokolejowych, proces ich rewi-
talizacji jest złożony – wymaga odniesienia do wielu aspek-
tów. Po pierwsze – obecność licznych i charakterystycznych 
obiektów rozpoznawalnych w ich przestrzeni stanowi unika-
tową wartość. Historyczne budowle (dworce, zabudowania 
techniczne, pomocnicze, magazyny, zabudowa mieszkalna 
i inne), jak i pozostałe elementy technicznej infrastruktury 
kolejowej (tory, nastawnie, zwrotnice, obrotnice, przesuw-

2 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 
marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2001 nr 38 
poz. 454): 2846.

3 Program rządowy dla terenów poprzemysłowych przyjęty przez Radę Mi-
nistrów w dniu 27 kwietnia 2004 roku, 2004: 3.

4 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 
1777): 6.

5 Ferber 2006: 66.
6 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji: 1.
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Rewitalizacja infrastruktury terenów 
pokolejowych w kierunku tworzenia 

ogólnodostępnych terenów wypoczynkowych  
na przykładzie Berlina 
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nice i inne), a także tabor (pojazdy kolejowe – lokomotywy, 
wagony) są świadectwem postępu technicznego kolejnych 
okresów historycznych, w wielu przypadkach są również 
zabytkami techniki i stanowią elementy dziedzictwa kultu-
rowego7. Ich zachowanie i konserwacja jest więc krokiem 
podstawowym do utrzymania tych wartości. Po drugie – te-
reny pokolejowe stanowią często potencjał przestrzenny do 
zagospodarowania na nowe cele niezbędne do prawidłowe-
go funkcjonowania i rozwoju współczesnych miast. Doty-
czy to funkcji społecznych – przeznaczenia na przestrzenie 
publiczne, w tym tereny zieleni wykorzystywane do celów 
rekreacyjnych i edukacyjnych. Obejmuje także funkcje przy-
rodnicze – wymagające najpierw przeprowadzenia procesu 
rekultywacji w zakresie likwidacji szkodliwego oddziaływania 
występujących na danym terenie zanieczyszczeń w celu po-
nownego przywrócenia możliwości ich użytkowania8, a na-
stępnie zagospodarowanie poprzez wprowadzenie i umoż-
liwienie rozwoju przyrodzie9, wpływając na zwiększanie 
obszarów biologicznie czynnych i tworzenie trwałych ekosys-
temów, budowanie zielonej infrastruktury miast ogranicza-
jąc presję urbanizacyjną na tych coraz silniej degradowanych 
obszarach. Wpływa to pozytywnie na podniesienie jakości 
życia ich mieszkańców i zgodne jest z ideą zrównoważonego 
rozwoju10.

W wielu miastach europejskich udaje się te cele realizo-
wać kompleksowo. Współczesne, wiodące trendy rewitaliza-
cji terenów poprzemysłowych, w tym pokolejowych, w mia-
stach i na ich obrzeżach wskazują, że prowadzona jest ona 
w kierunku tworzenia ogólnodostępnych terenów rekreacyj-
nych, gdzie wątki kulturowe, społeczne i przyrodnicze rozwi-
jane są w szczególny sposób11.

TERENY POKOLEJOWE BERLINA  
– WYBRANE PRZYKŁADY

Szczególna sytuacja polityczna Berlina po zakończeniu II 
wojny światowej wpłynęła na przeobrażenia wielu jego 
dawnych terenów przemysłowych. Niektóre zachowały 
swe funkcje, inne zostały ich pozbawione i na kilka dekad 
obszary zajmowane przez fabryki i kolej zostały zapomnia-
ne. Elementy przyrodnicze zaczęły przenikać się nawzajem 
z nieużytkowaną infrastrukturą techniczną i w wielu miej-
scach powstały specyficzne ekosystemy miejsko-przemysło-
we12. Jednocześnie, od czasu zjednoczenia Niemiec w 1990 
roku, w Berlinie przeznaczono ogromne fundusze na rozwój 
terenów zieleni i terenów rekreacyjnych, aby poprawić ja-
kość życia w mieście. Od lat 90. XX wieku znacznie rozbudo-
wano istniejący system różnej wielkości publicznych ogro-
dów i parków przenikający całe miasto. Dziś większość tych 
obiektów, znajdujących się w odległości do około 500 m 
od miejsca zamieszkania ich potencjalnych użytkowników, 

7 Affelt 2008: 64, 2009: 5–7.
8 Maciejewska i Turek 2012: 468; Dudzińska-Jarmolińska 2016: 67.
9 Gasidło 1998: 43–45.
10 Pancewicz 2012: 314; Tylman 2015: 365–367.
11 Kimic 2011: 75–77, 81–83, 2012: 80–81.
12 Köwarik i Körner 2005: 287.

umożliwia im łatwy do nich dostęp13. Znaczący udział w tym 
procesie odegrały właśnie tereny pokolejowe, przez wie-
le lat nieużytkowane, które włączono do systemu zielonej 
infrastruktury Berlina, korzystając w pełni z ich potencjału 
przestrzennego i wartości. Trzy z nich, zlokalizowane w róż-
nych dzielnicach miasta: Park am Nordbahnhof, Park am 
Gleisdreieck i Natur-Park Schöneberger Südgelände (ryc. 1) 
– stanowią przykłady wykorzystania wątków kulturowych 
(w tym elementów techniki zastanych na danym obszarze) 
do rozwoju funkcji społecznych w powiązaniu z rozbudową 
walorów przyrodniczych. Elementy dziedzictwa techniki wy-
stępują we wszystkich wymienionych obiektach i stanowią 
podstawę ich rozwoju, natomiast ich udział i kierunki ada-
ptacji są zróżnicowane.

1. Park am Nordbahnhof
Park am Nordbahnhof, zajmujący powierzchnię 5,5 ha, został 
zrealizowany w latach 2004–2009. Jest położony w dzielnicy 
Mitte i powstał na terenie byłego dworca kolejowego Stetti-
ner Bahnhof. W 1952 roku zamknięto stację kolejową, któ-
ra podlegała degradacji na skutek zniszczeń postępujących 
od czasu II wojny światowej. W latach 1961–1989 obszar 
ten stanowił część pasa granicznego (obszar Muru Berliń-
skiego) między Berlinem Wschodnim i Zachodnim. W 1995 
roku ogłoszono konkurs na projekt zagospodarowania tere-
nu, który wygrali: Biuro Architektoniczne Atelier Loegler Sp. 
z o.o z Krakowa oraz Fugmann Janotta Partner Landschaft-
sarchitekten und Landschaftsplaner z Berlina14. 

Teren parku, wyniesiony na 3 m ponad poziom otacza-
jących ulic, uwarunkowany został układem dawnej kon-
strukcji stacji kolejowej, a liniowa forma przestrzenna – 
przebiegiem torów i pozostałych elementów zachowanej 
infrastruktury. Obszar pokryty jest roślinnością naturalnie 
wykształconą na drodze sukcesji – podstawowe struktury 
stanowią zadrzewienia złożone z pionierskich gatunków 
drzew oraz spontanicznie powstałe łąki, z których część wy-
łączona jest z użytkowania dla zachowania bioróżnorodno-
ści i utrzymania zainicjowanych procesów przyrodniczych. 
W scenerii takiej realizowany jest program rekreacyjny 
obejmujący możliwość spacerów i jazdy na rowerze po 
ograniczonej liczbie alejek parkowych, a także pojedyncze 
place wypoczynkowe (wyspy), w tym jeden przeznaczony 
na teren zabaw dla dzieci. 

Dziedzictwo techniki, stanowiące walory tego układu, to 
zachowany i poddany konserwacji budynek dworca na tere-
nie poprzedzającym strefę wejścia do obiektu. Teren samego 
parku bezpośrednio związany jest z pozostałymi elementami 
infrastruktury pokolejowej – utrzymanymi na ich dawnym 
miejscu i zaadaptowanymi do nowych funkcji. Jednym z naj-
ważniejszych jest odrestaurowany klinkierowy mur (ryc. 2) 
z ozdobnymi detalami podtrzymujący całość wyniesionego 
obszaru od strony wschodniej – w jego wnękach zorganizo-
wano wejścia na poziom górny, starannie wkomponowane 
w dawną konstrukcję. Powierzchnię parku przecina system 

13 Becker, Gieske i Herrmann 2014: 13. 
14 Park auf dem Nordbahnhof. Ausgewählte Grünanlagen in Mitte 2017.
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zachowanych torów kolejowych, które utrzymano w ich pier-
wotnym miejscu i zaadaptowano na ścieżki piesze na wybra-
nych odcinkach (ryc. 3). W kolejnych latach planowana jest 
rozbudowa parku o kolejny element pokolejowy – dawny 
most na kierunku północnym będzie stanowił jednocześnie 
łącznik z sąsiadującymi terenami zieleni. Innym ważnym ele-
mentem dziedzictwa kulturowego jest wytyczona rysunkiem 
nawierzchni linia przebiegu Muru Berlińskiego, wpisując ob-
szar parku w koncepcję Miejsca Pamięci Muru obejmującą 
znaczny obszar miasta15.

2. Park am Gleisdreieck
Park am Gleisdreieck to rozległy kompleks terenów zieleni 
Berlina zajmujący łącznie powierzchnię około 31,5 ha16. Zlo-
kalizowany jest na dawnych terenach przeładunkowych linii 

15 Bach 2016: 48–49.
16 Der Park am Gleisdreieck – Idee, Geschichte, Entwicklung und Umset-

zung 2013: 96-97.

Ryc. 2.  Mur klinkierowy – pozostałość po dawnej stacji kolejowej 
Nordbahnhof (fot. K. Kimic, 2017)

Fig. 2.  Clinker wall – relic of old Nordbahnhof’s train station (photo by 
K. Kimic, 2017)

Ryc. 1.  Lokalizacja pokolejowych terenów przekształconych w tereny rekreacyjne, Berlin (oprac. K. Kimic na podstawie https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:BerlinDistricts.svg)

Fig. 1.  Location of old rail sites transformed into recreation areas, Berlin (designed by K. Kimic based on https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:BerlinDistricts.svg)
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kolejowych Anhalt i Potsdamer Guternbahnhof. Po 1945 roku 
były one w kolejnych latach zamykane, a pozbawione wpły-
wów miejskich zaczęły ulegać stopniowej degradacji17. Na 
znacznym obszarze zaczęła rozwijać się roślinność ruderalna 
i zadrzewienia. W 2006 roku, na skutek inicjatywy obywatel-
skiej zaczęto promować zachowanie tych terenów jako obsza-
rów rekreacyjnych i przyrodniczych. W okresie rozwoju zna-
czących inwestycji budowlanych na początku XX wieku, które 
mogły zagrozić zachowaniu tych terenów, pojawiła się potrze-
ba przeciwdziałania presji urbanistycznej poprzez utworzenie 
rozległego parku łączącego elementy przyrodnicze z reliktami 
dawnej infrastruktury kolejowej. Wielkość oraz szczególne 
położenie kompleksu w dwóch dzielnicach (Kreuzberg i Schö-
neberg) oraz możliwość połączenia z innymi terenami zieleni 
miasta (Tiergarten, Henriette-Hertz Park i Tilla-Durieux Park 
na północy oraz Victoria Park i dalej na południe Natur-Park 
Schöneberger Südgelände) uznano za niezwykle cenne18. 

Dwuetapowy konkurs realizowany od 2006 roku pozwolił 
na wyłonienie najlepszych koncepcji, których idea szeroko 
dyskutowana była z mieszkańcami miasta. W efekcie tych 
działań powstał kompleks parkowy złożony z 3 obszarów, 
obejmujący:

17 Park am Gleisdreieck 2017.
18 Der Park am Gleisdreieck: Offener landschaftsplanerischer Ideen- und 

Realisierungswettbewerb (…) 2005: 9–25; Grosch i Petrow 2016: 16.

• Ostpark o powierzchni 17 ha, otwarty w 2011 roku (usy-
tuowany po stronie wschodniej, w dzielnicy Kreuzberg);

• Westpark o powierzchni 9 ha, otwarty w 2013 roku 
(usytuowany po stronie zachodniej, również w dzielnicy 
Kreuzberg);

• Flaschenhalspark o powierzchni 5,5 ha, otwarty w 2014 
roku (wysunięty najbardziej na południe, usytuowany 
w dzielnicy Schöneberg)19.
Wiodącą ideą koncepcji tego systemu terenów zieleni 

było zaprojektowanie krajobrazu opartego o przebieg daw-
nych linii kolejowych. Drugim punktem zaczepienia było 
stworzenie zróżnicowanej oferty wypoczynku dla wszystkich 
potencjalnych użytkowników. Niezwykle ważna jest także 
rola całego kompleksu Park am Gleisdreieck zarówno w sys-
temie miejskich terenów zieleni, jak również obszarów spor-
tu i rekreacji. Rozwój tych funkcji zyskał ujęcie ponadlokalne 
– np. trasy rowerowe łącząc park nie tylko z otoczeniem, ale 
nawet z innymi miastami poprzez rozbudowany system20. 
Powstał rozległy „park dwóch prędkości”, w którego wy-
branych obszarach możliwa jest zarówno realizacja różnych 
form rekreacji, jak i przebywanie w ciszy połączone z kon-
templacją przyrody21. Zróżnicowanie charakteru poszczegól-
nych obszarów widoczne jest nie tylko w udziale elementów 
przyrodniczych, ale także w obecności zachowanych daw-
nych elementów dziedzictwa techniki.

Westpark charakteryzuje obecność jedynie nielicznych 
zachowanych elementów kolejowych – łącznikiem z prze-
szłością jest liniowy układ większości stref programowych 
mający na celu nawiązanie ideowe do przebiegu tras kole-
jowych. Bogaty program rekreacyjny tej części kompleksu 
może być realizowany na dominujących w krajobrazie rozle-
głych murawach trawiastych oraz w obiektach sportowych22. 

Ostpark charakteryzuje równowaga w zakresie obecno-
ści elementów przyrodniczych, rozbudowanego programu 
wypoczynkowego opartego o tereny sportowe, jak i służące 
kameralnemu wypoczynkowi, a także znacznego udziału in-
frastruktury pokolejowej. Tory stanowią jeden z najważniej-
szych elementów przestrzennych eksponowanych w parku, 
wraz z towarzyszącym im programem miejsc odpoczynku. 
Część torów nadal jest użytkowana (ryc. 4) – w wybrane 
weekendy uruchamiany jest na jednej z zachowanych tras 
zabytkowy pociąg. Pozostawiono część dawnych budynków 
kolejowych adaptując je na obiekty gastronomiczne lub 
pozostawiając jako zaplecze techniczne. Zadbano nawet 
o odtworzenie detali – torom towarzyszą znaki i sygnalizacja 
świetlna wkomponowane w system pieszych ścieżek. Część 
infrastruktury została pozostawiona bez ingerencji człowieka 
i podlega destrukcji na skutek upływu czasu i działania czyn-
ników atmosferycznych23. 

19 Der Park am Gleisdreieck – Idee, Geschichte, Entwicklung und Umset-
zung 2013: 96–97.

20 Becker, Gieske i Herrmann 2014: 13–14, 22.
21 Grosch i Petrow 2016: 188–189; Park am Gleisdreieck 2017.
22 Der Park am Gleisdreieck – Idee, Geschichte, Entwicklung und Umset-

zung 2013: 61, 90, 93.
23 Der Park am Gleisdreieck – Idee, Geschichte, Entwicklung und Umset-

zung 2013: 41, 61.

Ryc. 3.  Dawne tory kolejowe zaadaptowane na ścieżki piesze – ele-
menty historii terenów Nordbahnhof (fot. K. Kimic, 2017)

Fig. 3.  Old railway trucks adapted to pedestrian paths – historic ele-
ments of Nordbahnhof (photo by K. Kimic, 2017)
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Flaschenhalspark reprezentuje odmienny krajobraz, zdo-
minowany przez zachowane i zaadaptowane do nowych 
funkcji elementy techniki oraz roślinność podlegającą na-
turalnej sukcesji. Dawna infrastruktura kolejowa organizu-
je program tej części parku i nadaje mu unikalny charakter 
ukierunkowany na podkreślanie wartości kulturowych miej-
sca. Nieliczne obiekty architektury pokolejowej zostały za-
chowane, ale nie są dostępne dla użytkowników – istnieje 
jedynie możliwość ich obserwacji z pewnej odległości. Tory 
kolejowe pozostawione na ich miejscu intensywnie przeci-
nają teren, przenikając go niemal równomiernie oraz infor-
mując o skali użytkowania kolejowego w dawnych czasach. 
Wiele linii kolejowych zostało zaadaptowanych na ścieżki 
piesze i wypełnione różnymi rodzajami nawierzchni (ryc. 5), 
pozostałe – zlokalizowane tuż obok – zanikają w odmiennym 
tempie przerastane drzewami i krzewami. Elementy natury, 
w tym obecność pionierskich gatunków roślinności ruderal-
nej, łąkowej i leśnej zasługuje na szczególną uwagę – stanowi 
dopełnienie koncepcji i wartość przyrodniczą miejsca. Ekspo-
zycja natury odbywa się tu jednak poprzez i w ścisłym związ-
ku z infrastrukturą kolejową24. 

3. Natur-Park Schöneberger Südgelende 
Natur-Park Schöneberger Südgelende o powierzchni 18 ha, 
położony w dzielnicy Schöneberg, ma niezwykle ciekawą hi-

24 Der Park am Gleisdreieck – Idee, Geschichte, Entwicklung und Umset-
zung 2013: 61.

storię. Był niegdyś częścią przetokowego dworca towarowego 
Tempelhof uruchomionego w 1875 roku, służącego przegru-
powanie wagonów i zestawianiu pociągów. Działalność ta wy-
gasała stopniowo do 1952 roku, by na kilka kolejnych dekad 
obszarem tym zawładnęła natura, tworząc siedliska dla wielu 
rzadkich, zagrożonych roślin i zwierząt25. W 1995 roku teren 
został przekazany miastu, a rok później, doceniając wartość 
tych naturalnie zainicjowanych przemian, rozpoczęto wdra-
żanie koncepcji parku przyrody dla zachowania wyjątkowego 
charakteru tej naturalnej oazy i udostępnienia jej społeczeń-
stwu26. Dziś teren ten charakteryzuje się fascynującym połą-
czeniem natury, zabytków kolejowych i obiektów sztuki.

Około jedna trzecia terenu została wyznaczona jako re-
zerwat przyrody, a pozostałe tereny jako obszar ochrony 
krajobrazu. Cenne zbiorowiska roślinne suchych łąk i leśne 
zawładnęły znaczną częścią parku. Stanowią one pole dla 
badań naukowych nad procesem naturalnej sukcesji na tere-
nach pokolejowych, a powstałe ekosystemy to jednocześnie 
zielone płuca tej części miasta, połączone z innymi terena-
mi zieleni. Przyroda stanowi niezwykle cenny element tego 
zróżnicowanego krajobrazowo i funkcjonalnie kompleksu, 
ale jest jednocześnie doskonałym dopełnieniem dla jego kul-
turowych wartości. Opuszczone obszary dawnej intensywnej 
działalności człowieka, z charakterystyczną mozaiką pozosta-
łości po rozbudowanej i pozostawionej w jej dawnym miej-

25 Natur-Park Schöneberger Südgelände 2017.
26 Kowarik, Korner i Poggendorf 2004: 24–27.

Ryc. 4.  Ostpark – zachowane tory kolejowe eksponowane na tle roślin-
ności (fot. K. Kimic, 2017)

Fig. 4.  Ostpark – preserved railway trucks exposed on background of 
plants (photo by K. Kimic, 2017)

Ryc. 5.  Flaschenhalspark – dawne tory kolejowe zaadaptowane na 
ścieżki parkowe o zróżnicowanej nawierzchni (fot. K. Kimic, 2017)

Fig. 5.  Flaschenhalspark – former railway trucks adapted to paths and 
covered by different types of pavement (photo by K. Kimic, 2017)
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scu infrastruktury pokolejowej, przywołują pamięć o historii 
tego miejsca i różnych wydarzeniach27.

Otwarte obszary parku pozwalają łatwo dostrzec ukry-
tą warstwę kulturową terenów pokolejowych, co wyraźnie 
kontrastuje z dzikim krajobrazem ukształtowanym sponta-
nicznie w otoczeniu zachowanych elementów techniki. Aby 
utrzymać pamięć o dominującej tu przez dziesięciolecia dzia-
łalności człowieka, uwidoczniono pozostałości dawnej infra-
struktury kolejowej kontrastującej z potęgą dynamiki natury, 
utrzymano i poddano konserwacji wybrane relikty kolejowe. 
Wieża ciśnień – dominanta przestrzenna o wysokości 50 m 
i symbol parku, została zabezpieczona i stanowi punkt orien-
tacyjny (ryc. 6a). Część obiektów magazynowych i zaplecza 
technicznego została zachowana i jest wykorzystywana jako 
pomieszczenia administracyjne lub zaadaptowane do funkcji 
wystawienniczych, a inne stare budynki poddano kontrolowa-
nej destrukcji. Dawna nastawnia kolejowa wkomponowana 
w system ścieżek parkowych i stara lokomotywa eksponowa-
na na torach (ryc. 6b) to cenne zabytki techniki. Wiele ścieżek 
pieszych wytyczono po istniejących torach kolejowych zacho-
wując je na znacznych odcinkach, niektóre – przerośnięte 
drzewami – tworzą unikalną scenerię obrazującą walkę natu-
ry z dziełem rąk człowieka (ryc. 7a–b). Część nowych ścieżek 
poprowadzono tuż nad poziomem gruntu, aby ochronić wy-
kształcone zbiorowiska roślinne. Sceneria ta w jednoznaczny 
sposób przypomina o przeszłości i dawnych funkcjach tego 
obszaru – stanowi kulturową wartość. Rozwinięcie tej war-
stwy tematycznej dotyczy także obecności licznych elemen-
tów rzeźbiarskich nawiązujących do elementów kolejowych, 
które zostały usytuowane w różnych miejscach „dzikiego” 
parku, a także zgrupowane w formie wystawy plenerowej 
w zaaranżowanym do tego celu ogrodzie: Giardino segreto28.

Ze względu na charakter obiektu, funkcje wypoczynkowe 
ograniczono do możliwości odbywania spacerów i odpo-
czynku połączonego z podziwianiem krajobrazu parkowego. 
Rozwinięty został natomiast program edukacyjny powiązany 
z tematyką dziedzictwa kolei, rozwoju natury na terenach 
zdegradowanych oraz możliwości obcowania ze sztuką. 

PODSUMOWANIE

Głównym zadaniem rewitalizacji jest przywracanie do życia 
zdegradowanych społecznie, ekonomicznie i środowisko-
wo obszarów, poprzez przywrócenie im dawnej lub nadanie 
nowej funkcji. Działania podjęte na rzecz rewitalizacji infra-
struktury terenów pokolejowych w kierunku tworzenia ogól-
nodostępnych terenów rekreacyjnych w Berlinie pokazują, 

27 Köwarik i Körner 2005: 288.
28 Obiekt ten stanowi nowoczesną interpretację renesansowego ogrodu 

włoskiego i jest formą prezentacji sztuki powiązanej z elementami in-
frastruktury kolejowej oraz roślinnością. Natur-Park Schöneberger Süd-
gelände 2017.

że wielowątkowe wykorzystanie elementów techniki jako 
nośników wartości kulturowych, dodatkowo w połączeniu 
z nowo wykształconymi wartościami przyrodniczymi tych ob-
szarów, może zadecydować o ich istnieniu nawet po zaprze-
staniu dawnej działalności. Opisane przykłady prezentują 
współczesne podejście w zakresie przemian tych obiektów, 
wskazując na różnorodność możliwych do zastosowania roz-
wiązań opartych o wykorzystanie potencjału zabytków tech-
niki. Podstawą w tym przypadku powinno być ich utrzymanie 
w miejscu pierwotnego przeznaczenia oraz konserwacja za-
chowanych elementów i obiektów techniki, jako zobrazowa-
nie unikalnej historii i wartości kulturowych danego obszaru 
w skali miejsca, a nawet całego miasta. Infrastruktura po-
kolejowa, poprzez fizyczną obecność jej elementów składo-
wych, stanowi przecież łącznik teraźniejszości z przeszłością, 
jest świadectwem i szczególną formą dokumentacji ciągłości 
przemian i rozwoju danego obszaru w kolejnych dekadach. 
W ujęciu mentalnym – zabytki techniki tworzą przecież tożsa-
mość danego miejsca – jego genius loci. 

W dzisiejszych czasach racjonalne gospodarowanie tere-
nami miejskimi, w tym odzyskiwanie terenów zdegradowa-
nych określane jako recyrkulacja przestrzeni29, jest jednym 
z celów trwałego i zrównoważonego rozwoju. Wpisuje się 
w nurt dezindustrializacji miast obejmujący zanik tradycyj-
nych funkcji przemysłowych na rzecz funkcji nieprodukcyj-
nych, takich jak rekreacja, rozrywka i kultura przy wykorzy-
staniu infrastruktury poprzemysłowej30. Tereny dla nowych 
aktywności społecznych, głównie ze względu na ich deficyt 
w silnie zurbanizowanych aglomeracjach, wymagają więc 
odzyskiwania przeznaczonych dla nich miejsc z innej, już 
zaprzestanej działalności. Współczesne kierunki adaptacji 
terenów pokolejowych i elementów ich infrastruktury do 
nowych zadań – w tym przypadku społecznych związanych 
z wykorzystaniem ich do realizacji funkcji wypoczynkowych 
– są wyznacznikiem dzisiejszych czasów, służą ożywieniu da-
nego obszaru, stanowią formę ratunku dla wielu z nich – ich 
utrzymania, przedłużenia okresu istnienia. 

Adaptacja elementów infrastruktury pokolejowej na 
cele rekreacyjne w procesie rewitalizacji może przyczynić 
się nie tylko do podniesienia atrakcyjności tego rodzaju 
przestrzeni – transformacja takich terenów w kluczowy 
sposób wpłynąć może na rozwój i wzbogacenie struktury 
urbanistycznej danego miasta31. Wymaga to jednak, w każ-
dym z przypadków przemyślanych decyzji oraz poszano-
wania zastanej substancji zabytkowej, w tym unikatowych 
wartości, jakie posiadają obszary pokolejowe i ich poszcze-
gólne elementy składowe.

29 Janikowski 2005: 4.
30 Nawratek 2008: 2–4.
31 Loures 2015: 72–81.
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Ryc. 6.  Symbole Natur-Park Schöneberger Südgelende: a) stara wieża 
ciśnień jako dominanta przestrzenna; b) stara lokomotywa 
eksponowana na torach kolejowych (fot. K. Kimic, 2017)

Fig. 6.  Icones of Natur-Park Schöneberger Südgelende: a) old water 
tower as spatial dominant; b) old locomotive exposed on rail-
way trucks (photo by K. Kimic, 2017)

Ryc. 7.  Natur-Park Schöneberger Südgelende – zachowane tory kolejowe: a) adaptacja na ścieżki; b) destrukcja na skutek sukcesji przyrodniczej  
(fot. K. Kimic, 2017)

Fig. 7.  Natur-Park Schöneberger Südgelende – preserved railway trucks: a) adapted to paths; b) destructed due to process of ecological succession 
(photo by K. Kimic, 2017)

b)

b)

a)

a)
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Rewitalizacja infrastruktury terenów pokolejowych

Many of well-functioning former railway complexes have 
been transformed in last decades into degraded areas, de-
prived of their typical forms of use. However, these areas still 
have many unique values and spatial potential which can be 
successfully used to introduce new functions. The leading 
trends in that context are based on the revitalisation pro-
cesses transforming old unused railway sites towards recre-
ation areas, what is confirmed by the examples of Park am 
Nordbahnhof, Park am Gleisdreieck and Natur-Park Schöne-
berger Südgelände in Berlin. The recovery of these lost spac-
es was based on comprehensive actions aimed at preserving 
their cultural values – preservation and maintenance of old 

architecture and other elements of railway infrastructure, 
enabling their adaptation to new functions while respecting 
their existing historic substance. The success of revitalisation 
was also determined by the development of the recreational 
offer of newly created parks in accordance with the needs 
of their potential users, as well as maintaining the natural 
values of old railway areas associated with the protection of 
plant communities developed in the process of natural suc-
cession. In each case, the technical monuments perceived as 
cultural heritage were the basis for positive changes.

Translated by Kinga Kimic

Kinga Kimic

Revitalisation of old rail infrastructure towards public recreational areas – Berlin case study

Summary
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Z punktu widzenia filozofa-estetyka ciekawą kwestią związa-
ną z koncepcją konserwacji zapobiegawczej środowiska jest 
jej odnoszenie się do kategorii historycznych krajobrazów 
kulturowych, w potocznej opinii – a najczęściej także w opinii 
specjalistów oraz w świetle prawa ochrony zabytków – trakto-
wanych jako pozbawione wartości zabytkowych. Nie zawsze 
udaje się takie obszary lub obiekty utrzymywać nieprzerwanie 
w dobrym stanie, nie dopuszczając do ich podupadania albo 
wręcz do zaniedbania i opuszczenia. Nierzadko faza ich nisz-
czenia i pogłębiającej się dewastacji trwa dziesiątki, a nawet 
setki lat. Zniechęca to najczęściej do działań, polegających na 
przywracaniu ich do życia. Łatwiej i korzystniej jest po prostu 
zlikwidować odstręczające pozostałości, a następnie zago-
spodarować teren zupełnie na nowo. Kontynuując rozważa-
nie tych kwestii, podjęte w monografii poświęconej krajobra-
zowi kulturowemu w rozdziale zatytułowanym Konserwacja 
zapobiegawcza środowiska wobec krajobrazów brzydkich 
i niezrozumiałych – problemy społecznej akceptacji1, obecnie 
omówię interesujący przykład, jakim jest sposób zachowania 
i obecnego wykorzystywania wiaduktu High Line na Manhat-
tanie w Nowym Jorku. Polskojęzyczne źródła na jego temat 
to głównie notki w informatorach turystycznych, fragmenty 
wypowiedzi na blogach internetowych, czy kilkustronicowy 
rozdzialik w książce Magdaleny Rittenhouse2 o Nowym Jorku. 
Poważniej zainteresowani mogą zajrzeć na internetową stro-
nę stowarzyszenia przyjaciół High Line3, obejrzeć w Internecie 
sfilmowane wykłady4 i rozmowy z pomysłodawcami całego 
projektu. W tym miejscu zatem ograniczę się do bardzo krót-
kiego tylko zarysu dziejów tego wiaduktu.

Historia High Line zaczyna się w połowie XIX wieku, gdy 
do obsługi licznych fabryk i hurtowni wokół Dziesiątej Alei 
na zachodnim brzegu Manhattanu wybudowano linię kole-
jową, biegnącą ulicą. Każdy przejeżdżający skład pociągu był 
poprzedzany przez jeźdźca na koniu, machającego czerwo-
ną flagą, by ostrzegać przechodniów. Nazywano go kowbo-
jem z West Side, a 10 Aleję – Aleją Śmierci, gdyż ten system 
ostrzegania nie był wystarczająco skuteczny i wiele osób 

1 Gutowska 2014: 37–46.
2 Rittenhouse 2013: 156–165.
3 http://www.thehighline.org/ (wgląd 4.11.2017).
4 Na przykład https: //www.ted.com/talks/robert_hammond_buil-

ding_a_park_in_the_sky?language=pl (wgląd 4.11.2017). 

ginęło pod kołami pociągów. Dlatego w latach 30., już nie 
wzdłuż ulic, ale przecinając kwartały budynków, poprowa-
dzono na wysokości mniej więcej trzeciego piętra wiadukt. 
Jadące nim towarowe pociągi wjeżdżały z towarami lub po 
towar prosto do wnętrz hurtowni czy fabryk, mających wła-
sne rampy kolejowe. Z czasem jednak transport towarów 
przejęły samochody. Ostatni pociąg przejechał po High Line 
w 1980 roku, przewożąc trzy wagony mrożonych indyków na 
Święto Dziękczynienia (ryc. 1).

Krystyna Gutowska

Poetyckie i metafizyczne aspekty rewitalizacji 
pokolejowego wiaduktu nowojorskiej High Line

31–37

Ryc. 1.  Nowy Jork – High Line. Tablica informacyjna z historią High Line 
(fot. T. Mąkosza-Klein)

Fig. 1.  New York – High Line. Information board presenting history of 
the High Line Park (photo by T. Mąkosza-Klein)
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Krystyna Gutowska

Przez dłuższy czas linia kolejowa pozostawała opuszczo-
na i zdewastowana5. W 1999 roku powstało stowarzyszenie 
Przyjaciół High Line, które doprowadziło do powstania planu 
ochrony i rewitalizacji wiaduktu. W otwartym konkursie wy-
łoniono projekt jego wykorzystania. Kontynuacją towarowej 
linii kolejowej miał się stać park miejski. Zachowano zatem 
pierwotną komunikacyjną rolę High Line, a nawet szyny daw-
nych torów, infrastrukturę techniczną i stalową konstrukcję 
wiaduktu – choć teraz jest to trasa piesza. W czerwcu 2009 
roku udostępniono publiczności jej pierwszy fragment, ko-
lejny – w czerwcu 2011, a trzeci – we wrześniu 2014 (ryc. 2).

Dlaczego z punktu widzenia teorii konserwacji zapobie-
gawczej środowiska omawiany projekt wydaje się ciekawy 
i daje do myślenia?
1. Wymyka się utrwalonym podziałom kategorialnym. High 

Line ma swoją historię, swoje legendy, swoją narrację. 
Jest także osiągnięciem techniki, świadectwem jej rozwo-
ju. W pewnym sensie to jest zabytek, choć chyba bardziej 

5 Obraz tego jej stanu można znaleźć na wyreżyserowanym przez 
Zbigniewa Rybczyńskiego teledysku awangardowej w latach 1980. 
grupy muzycznej Art Of Noise. Stanowi tło dla nagranego w 1984 
roku utworu Close to the Edit. Patrz: https://www.youtube.com/
watch?v=-sFK0-lcjGU (wgląd 4.11.2017).

adekwatna ze względu na obecną sytuację obiektu by-
łaby kategoria dziedzictwa. Niewątpliwie stanowi formę 
utrwalenia pamięci miejsca – pamięci miasta. A równo-
cześnie jest to park, choć nietypowy. Można tu znaleźć 
także sztukę, specyficzną i specyficznie eksponowaną. 

2. W przeciwieństwie do najczęściej przyjmowanego trybu 
postępowania, oczywistego zwłaszcza w Polsce, inicjaty-
wa zachowania tego miejsca nie wypłynęła od urzędni-
ka – konserwatora zabytków ani żadnej instytucji, ale od 
dwóch mieszkańców dzielnicy. Robert Hammond i Joshua 
David, nie znający się wcześniej, obaj lubiący tę opusz-
czoną linię kolejową, biegnącą przez miasto wyjątkowo 
długim wiaduktem, przypadkiem usiedli obok siebie na 
zebraniu mieszkańców. Zaowocowało to powołaniem 
wspomnianego już stowarzyszenia. To pokazuje ogromne 
znaczenie czynnika ludzkiego – motywacji i chęci działa-
nia osób, poważnie angażujących się w jakąś sprawę i nie 
ma znaczenia, czy czynią to w ramach działalności insty-
tucjonalnej, czy też w ramach organizacji działającej spo-
łecznie, pozarządowej.

3. Dla koncepcji zagospodarowania High Line duże znaczenie 
miało zaproszenie do współpracy znanego nowojorskiego 
artysty fotografika – był to Joel Sternfeld. Przygotowany 
przez niego album, wydany w 2001 roku, zaważył na zwy-
cięstwie projektu, który oparty był na idei zachowania pier-
wotnego, dzikiego charakteru przestrzeni pozostałej po linii 
kolejowej. Jej swoisty romantyzm, uchwycony w ujęciach, 
został uznany za główną wartość tego miejsca. Na fotogra-
fiach wykonywanych o różnych porach dnia i roku widać 
suche kwiaty w śniegu, ptaki lecące nad torami, pordze-
wiałe przęsła, kolory jesieni. Zdaniem Roberta Hammonda: 
„Te zdjęcia miały większą moc niż cokolwiek, co mogłem 
powiedzieć ludziom”6. Do współpracy zaproszono też 
ogrodnika – był nim Holender z pochodzenia, Piet Oudolf, 
niechętny wypieszczonym grządkom, przystrzyżonym 
grzecznie „pod linijkę”7. Dla projektowanego parku zapro-
ponował koncepcję estetyczną różniącą się od klasycznej, 
zachodnioeuropejskiej, ukierunkowanej głównie na dosko-
nałość, perfekcję, zupełność i kompletność. Park miał uka-
zywać nie tylko wszystkie pory roku, ale także etapy życia 
oraz piękno obumierania. To podejście bardzo przypomina 
charakterystyczną dla estetyki japońskiej pochwałę nie-
doskonałości, przemijania i upływania czasu. Kenkõ w XIV 
wieku pisał: „Czy mamy oglądać kwiaty wiśni tylko wtedy, 
gdy są w pełnym rozkwicie, zaś księżyc wyłącznie wtedy, 
gdy nie skrywają go chmury? […] Wiśnia, której pąki lada 
moment się otworzą, albo ogród przysypany uschniętymi 
płatkami kwiatów – oto na co można patrzeć bez końca”8. 
„W odwołującej się do industrialnej przeszłości przestrzeni 
ta botaniczna symbolika – przekwitłe, obumierające trawy 
czy wyschnięte nasiona kwiatów na tle pordzewiałych to-
rów, kominów fabryk i zapuszczonych hurtowni – nabiera 
dodatkowej wymowy” – uważa Magdalena Rittenhouse9.

6 Rittenhouse 2013: 159.
7 Rittenhouse 2013: 162.
8 Kenkõ 2001: 39.
9 Rittenhouse 2013: 162.

Ryc. 2.  Nowy Jork – High Line. Tablica informacyjna z planem High Line 
Park (fot. T. Mąkosza-Klein)

Fig. 2.  New York – High Line. Information board presenting map of the 
High Line Park (photo by T. Mąkosza-Klein)
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Poetyckie i metafizyczne aspekty rewitalizacji pokolejowego wiaduktu nowojorskiej High Line

Obszary i obiekty pokolejowe rewitalizuje się na różne 
sposoby – wyremontowane budynki uzyskują inne funkcje, 
np. dworce zamienia się w galerie (handlowe albo sztuki), 
linie kolejowe przekształca się w trasy spacerowe lub ro-
werowe10. Projekt nowojorski jest do niektórych z nich (np. 
berlińskich11) trochę podobny, choć w porównaniu z nimi 
wydaje się nieco bardziej ekstrawagancki i nierealistyczny. 
Nie zachowano dawnych obiektów, by wprowadzić w nie 
zupełnie nową funkcję; uniknięto powierzchownej, ale zmie-
niającej charakter miejsca estetyzacji12. W stosunku do swe-
go „poprzedniego” życia miejsce historyczne nadal pozostało 
w stanie, można powiedzieć, zdewastowanym – opuszczone 
i nieczynne jako specyficzna „pokolejowa” ruina, „pokole-
jowe nieużytki”. Przeszłość prześwituje tu jako porzucona, 
zaniechana pozostałość. Nie odtworzono linii kolejowej 
jako atrakcji turystycznej (choć zainteresowanie turystów 
przekroczyło przewidywania), nie teatralizuje się przeszło-
ści, odgrywając widowisko historyczne, „udające” działanie 
transportu towarów koleją. Nie powstał tu „Disneyland” ani 
podobne park rozrywki. Miejsce to nie udaje czegoś, czym 
nie jest. Terenowi zieleni, który powstał na wąskim (o sze-
rokości paru metrów) wiadukcie, ciągnącym się przez 2,5 
kilometra około 10 metrów nad ziemią, nie nadano formy 
„pięknej przyrody”. W obiekcie techniki (potechnicznym?), 

10 Np. w Helsinkach XIX-wieczne tory kolejowe, które przestały pełnić 
swą rolę, poprowadzone przez miasto w sztucznym wąwozie, za-
mieniono w ścieżkę rowerową. 

11 Patrz w niniejszej publikacji rozdział autorstwa Kingi Kimic.
12 Innym pytaniem natomiast jest pytanie o to, czy projekt High Line jest 

formą estetyzacji miasta. Na pewno nie pozostaje przy tzw. powierz-
chownej estetyzacji – dekoracyjnym przyozdobieniu czy upiększaniu 
miasta w myśl sztuki stosowanej, chociaż wszystko w tym projekcie jest 
przemyślane, nie tylko sposób traktowania roślinności, ale też i posadzki 
oraz meble, wykonane z takich materiałów jak drewno czy kamień. Ich 
formy mają przypominać charakterystyczne dla kolejowej linii detale: 
podkłady kolejowe, szyny itp. Projekt jest też estetyzacją na głębszych 
poziomach, etycznym (dokonuje się tu przełamywanie opozycji: miasto 
– natura), a także estetycznym. Występuje tu głęboka geometryzacja pej-
zażu miejskiego, rzuca się w oczy zarówno linearność, jak i wiele form 
przestrzennych o formach graniastosłupów. Racjonalność tej przestrzeni 
uwidocznia się jako jej geometryzacja, w odróżnieniu od swobody, w ja-
kiej się przejawia organiczność form naturalnych.

porzuconym jako przestarzały i nieczynny, spotkała się kultu-
ra (sztuka współczesna) i natura jako roślinność „dzika”. Sta-
rannie odtworzono pierwotnie rosnące chwasty i samosiejki, 
które w trakcie prac przygotowujących trasę dla publiczności 
musiały ulec zniszczeniu. Nie łudzimy się jednak, że to jest 
ucieczka w naturę (park czy ogród), gdyż w żadnym miejscu 
na trasie nie można zapomnieć o tym, że idzie się dawną linią 
kolejową przez miasto (ryc. 3–6). 

Drugim założeniem projektu rewitalizacji linii była kon-
centracja na subiektywnych doznaniach użytkownika tego 
nietypowego parku. Dzięki ulokowaniu na wysoko biegną-
cej promenadzie może on spojrzeć na miasto z innej niż 
„chodnikowa” perspektywy13. Zachowano historyczny rodzaj 
widoku – widok na miasto „brzydkie”, miasto „od podwó-
rek”, jakie niegdyś widziano z parowozu czy okna pociągu14 
(ryc. 7). Pozostawiono ramy po billboardach mocowane do 
barierek wiaduktu, aby – jak ekrany filmowe – kadrowały 
miasto, tworząc widoki, zmieniające się w tempie kolejnych 
kroków. Punktem odniesienia dla idących trasą High Line jest 
miasto trudu ludzkiego, od strony czarnych podwórek i od 
strony hal fabrycznych, ramp kolejowych. A zarazem „miasto 
tańczące” – miasto ludzi odpoczywających, leniuchujących, 
wypoczywających na ławach o formie stosów podkładów 
kolejowych, śpiących na takiż drewnianych leżakach. Ale też 
miasto delektujące się sztuką.

Spacer wiaduktem High Line kontrastuje z wędrówką inną 
trasą – nowojorskiego metra, piekielnych czeluści podziemia, 
do którego schodzi się z ulicy, po schodkach, jak do sutereny 
czy piwnicy na węgiel. 

Warto też byłoby przyglądać się dokładniej temu, co dzie-
je się pod wiaduktem – zmiana otoczenia znad wiaduktu 
w przestrzeń rekreacji i dzikiej, choć pielęgnowanej przy-
rody może z czasem pociągnąć za sobą zauważalne zmiany 
wyglądu i sposobu wykorzystywania jego dolnej części, tej 

13 Rittenhouse 2013: 161.
14 Oczywiście, takiego stanu nie daje się spetryfikować. To paradoks każdej 

rewitalizacji, która równocześnie stanowi „uszlachetnienie”, „meliory-
zację” okolicy. Kiedy miejsce staje się modne, zaczyna ulegać przeobra-
żeniom – wokoło powstają nowe budowle, stare zabudowania znikają, 
widok się zmienia.

Ryc. 3.  Nowy Jork – High Line. Początek trasy spacerowej (fot. B. Rećko-Kasliwal)
Fig. 3.  New York – High Line. The beginning of the walking route (photo by B. Rećko-Kasliwal)
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przestrzeni, dla której wiadukt 
stanowi zadaszenie – ochro-
nę i przesłonę zarazem przed 
deszczem czy słońcem. 

Filozoficznej refleksji do-
maga się i geometria (linio-
wość) i poetyckość przestrze-
ni. Tory kolejowe to rodzaj 
drogi. Mają typową formę linii 
równoległych, połączonych 
poprzeczkami, ciągnących się 
aż hen, do horyzontu15. Warte 
przemyślenia są też niektóre 
antropologiczne aspekty pro-
jektu High Line jako parkowej 
trasy spacerowej. Jak podkre-
śla Christian Norberg-Schulz: 
„podczas podróży wiele może 
się zdarzyć, więc drogę odczu-
wa się także jako coś, co ma 
własny charakter […]. W nie-
których przypadkach droga 
może spełniać funkcję organi-
zującej osi dla towarzyszących 
jej elementów, natomiast cel 
jest stosunkowo mniej ważny”16. Do refleksji o charakterze 
antropologicznym można zaliczyć też myśl, że każdy widok 
z powietrza, z góry, może być uznawany za niedyskretny, bo 
coś odsłania i za intymny, gdyż pogłębia w jakimś sensie indy-
widualną świadomość terytorium17. Tutaj zdarzyło się połą-
czenie różnych punktów widzenia. Ujęcie miasta w percepcji 
przechodnia, a więc kogoś, kto ma ograniczoną perspektywę 
(wewnętrzną, „od środka”), kto widzi miasto pokawałko-
wane, zmieniające się w rytm jego kroków. A równocześnie 
ujęcie z przestrzennego dystansu, spoza bezładnego zgiełku 
i zamętu, gdyż idący wiaduktem patrząc, nie znajduje się na 
poziomie ulicy. Widzi miasto jakby z oddalenia, ale w wielu 
„rzutach oka”, fragmentarycznie. Jego spojrzenie nie unieru-
chamia widoku, nie przekształca w statyczną panoramę tak, 
jak to czyni spojrzenie z bardzo wysoka. 

„Filozoficzność” High Line ma więc swe źródło w tzw. 
fenomenologii percepcji i percepcji przestrzeni. Refleksji 
poddaje się także wrażenie ze znalezienia się „ponad” mia-
stem oraz pomiędzy awersem a rewersem, pomiędzy tym, 
co widoczne w mieście a tym, co stanowi jego „drugą stro-
nę”. Podniebna droga tworzy wokół siebie miejsce-miasto. 
Można o tym myśleć w kontekście rozważań takich filozo-
fów jak Simmel czy Heidegger. Simmel omawia cud drogi, 
krystalizującej ruch i nadającej mu kształt. Zgłębia też temat 

15 Norberg-Schulz 2000: 22. Autor ten o drodze mówi jako o podstawowej 
właściwości ludzkiego bytu („człowiek wybiera i tworzy drogi”) i jako 
o jednym z wielu symboli pierwotnych. Przede wszystkim zaś – podkreśla 
– „drogę wyobrażamy sobie jako ciąg linearny”. 

16 Norberg-Schulz 2000: 22.
17 Trincas 2014: 29.

mostów, które rozdzielają a zarazem łączą brzegi rzeki18, 
i to połączenie unaoczniają, ukazując je naszemu spojrze-
niu. Simmel, uogólniając to spostrzeżenie, uznaje most za 
figurę symboliczną, której odniesieniem jest „coś z meta-
fizyki”: „życie […] w każdej chwili przerzuca mosty między 
niepowiązanymi ze sobą rzeczami” a „most ukazuje, jak 
człowiek jednoczy to, co w naturalnym bycie jest rozdzie-
lone”. Most wyzwala nas od stałych zależności i daje „cu-
downe poczucie że oto przez chwilę bujamy między ziemią 
a niebem”19. O trudnym do opisania doznaniu przestrzeni 
miasta z perspektywy chwilowego znalezienia się „ponad” 
można znaleźć relacje z zupełnie innego miejsca i czasu, 
a także w nastroju odmienne. Na przykład w wielu pamięt-
nikach lub wspomnieniach z getta warszawskiego pojawia 
się opis szczególnych emocji mieszkańców tego „miasta 
w mieście” w czasie przechodzenia kładką ponad aryjski-
mi ulicami (było kilka takich kładek, najbardziej znana, nad 
Chłodną, stanowiła przejście z tzw. małego getta do getta 
„dużego”). Wiadukty te były odbierane jako miejsce, które 
znajdowało się pomiędzy światem getta i światem aryjskiej 
Warszawy, zatem w sferze wolności, jednak tylko momen-
talnej, niedostępnej oraz iluzorycznej. Naprawdę, będąc na 
kładce, przez chwilę nie było się ani w getcie ani w War-
szawie, właściwie nigdzie. Doświadczenie przebywania tam 

18 Simmel 2006: 248–255. Tekst napisany i opublikowany w latach 1909–
1918. 

19 Simmel 2006: 254.

Ryc. 4.  Nowy Jork – High Line. Roślinność na trasie (fot. B. Rećko-Kasliwal)
Fig. 4.  New York – High Line. Vegetation along the route (photo by B. Rećko-Kasliwal)
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wiązało się z doznaniem chwilowej ulgi, przejmującym za-
razem smutkiem i żalem20. 

Ze względu na charakterystyczną izolację od otaczającej 
przestrzeni i równocześnie możliwość ogarnięcia jej wzro-
kiem można trochę podobnie myśleć o doświadczaniu High 
Line. Unoszenie się nad ziemią na tej specyficznej trasie – 
historycznej i naturalnej zarazem, dzikiej i ucywilizowanej, 
prowadzi do odczucia szczególnego rodzaju „uskrzydlającej 

20 Engelking i Leociak 2013: 136. Tu informacja o moście nad ulicą Przebieg: 
„[...] (mała uliczka w północno-wschodnim narożniku getta, łącząca plac 
Muranowski z Bonifraterską). Konstrukcja powstała ze względu na polski 
internat, znajdujący się na końcu ulicy. Aby umożliwić dostęp do inter-
natu od strony aryjskiej, trzeba było fragment ulicy wyłączyć z getta, co 
wiązało się z koniecznością przerzucenia mostu dla Żydów nad aryjską 
częścią ul. Przebieg. Most, położony tuż przy murze granicznym, stanowił 
swoisty punkt widokowy dla mieszkańców dzielnicy zamkniętej, spra-
gnionych otwartych, szerokich przestrzeni. «Roztacza się stamtąd widok 
na Wisłę i Żoliborz. Mnóstwo Żydów stoi tam przez cały dzień i patrzy 
na tamten, wolny świat» – zapisał Ringelblum […]. Bliskość i zarazem 
nieosiągalność zwykłego świata były odczuwane jako trauma. Most 
przypominał Żydom upokarzającą sytuację zamknięcia”. Parę stron dalej 
przytoczone są relacje na temat mostu – kładki nad ulicą Chłodną róg Że-
laznej (Engelking i Leociak 2013: 142): „Chaim Kapłan tak postrzega ruch 
na moście: «Tysiące ludzi wchodzi teraz w górę i schodzi w dół, niczym 
aniołowie po Jakubowej drabinie. Schody mają po pięćdziesiąt stopni 
z każdej strony mostu» […]”. „Z mostu wysokiego na dwa pietra rozcią-
gał się widok na Warszawę, z charakterystycznymi wieżami pobliskiego 
kościoła św. Karola Boromeusza i figurą Matki Boskiej na przykościelnym 
skwerze. Mieszkańcy otoczonej murami, ciasnej i zatłoczonej dzielnicy 
zamkniętej chłonęli perspektywę otwartej przestrzeni rozciągającej się 
przed nimi – obraz świata istniejącego tak blisko, na wyciagnięcie ręki, 
a przecież niedostępnego. «Tysiące zwieszonych głów podnosi się, po-
zdrawia panoramę Chłodnej i Wolskiej, Hale i Ogród Saski, drapaczach 
chmur na placu Napoleona, basztę Cedergrenu na Zielnej, krzyże kościo-
łów i linie dalekiej Wisły. Z westchnieniem opadają głowy, most getta –
Ponte di Sospiri (Most Westchnień)» – pisał z nutą ironii Jan Mawult […]. 
Makower natomiast nazywał most «urbanistyczną raną na obliczu War-
szawy» i przypominał brutalne realia getta, niepozwalające na chwilowe 
nawet rozmarzenie: «A z góry mostu widok na «aryjską», jakże dla nas 
wolną Warszawę. Ale nie pozwala się nawet na tak drobną przyjemność. 
Policjanci na moście grzecznie, ale stanowczo proszą, aby się nie gapić 
i przechodzić dalej» […]”.

wolności, swobody”, wynikającej z bycia równocześnie poza 
miastem i jak najbardziej w mieście, albo – ani tu ani tam. 

Szukając filozoficznego kontekstu omawianych zagadnień, 
nie można pominąć koncepcji Heideggera, zgodnie z którą 
„bycie człowieka polega na zamieszkiwaniu – że jest poby-
tem Śmiertelnych na Ziemi”21. Zamieszkiwanie tej ziemi to 
otaczanie jej opieką, pozwalanie Ziemi na bycie sobą – owo-
cowanie i kwitnienie, Niebu – na wędrówkę słońca, księżyca 
i gwiazd ich własnymi drogami, Istotom Boskim na objawia-
nie się lub skrywanie. Takie zamieszkiwanie świata przez czło-
wieka ma charakter delikatny i poetycki, a „myślenie należy 
[…] do zamieszkiwania w tym samym sensie, co budowanie, 
tyle że w inny sposób”22. Budowanie to wydobywanie („do-
bywa na jaw” – mówi Heidegger): ratowanie Ziemi, godze-
nie w Niebo, oczekiwanie Istot Boskich, bycie posłusznym 

21 Heidegger 1977: 321.
22 Heidegger 1977: 323.

Ryc. 5.  Nowy Jork – High Line. Tory kolejowe porośnięte roślinnością  
(fot. T. Mąkosza-Klein)

Fig. 5.  New York – High Line. Railway track is overgrown with vegeta-
tion (photo by T. Mąkosza-Klein)

Ryc. 6.  Nowy Jork – High Line. Chodnik z torami kolejowymi  
(fot. K. Gutowska)

Fig. 6.  New York – High Line. Sidewalk with railway track (photo by 
K. Gutowska)
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Istotom Śmiertelnym. To nie 
ujarzmianie, a pokora. „Praw-
dziwe budowle” – zdaniem 
Heideggera – „wtłaczają za-
mieszkiwanie w jego istotę 
i dają jej schronienie”. Budow-
le spajają przestrzeń, tworząc 
miejsca. Ale wydarza się to 
dzięki rozumieniu. Za spra-
wą rzeczy-budowli tworzą się 
miejsca – poprzez budowanie, 
ale dzięki myśleniu. To właśnie 
rozumienie „przybliża” otacza-
jący świat i dzięki niemu wokół 
rzeczy-budowli konstytuują się 
miejsca, kształtuje się okolica. 
Rzecz „oprócz swej fizykal-
ności mieści w sobie również 
najróżniejsze historycznie na-
warstwione znaczenia skumu-
lowane w tradycji. Rzecz jest pełna znaczeń i treści […]”23. 

W tej perspektywie myślowej historyczny wiadukt High 
Line to zatem szczególne miejsce nowojorskiego Manhatta-
nu. Czy skupia on także ten obszar Manhattanu, przez który 
i nad którym przebiega, w okolicę? Potrzeba trochę czasu 
i obserwacji procesów, które tam zachodzą, by stwierdzić, na 
ile obecna postać High Line wpływa na otoczenie i jak jest 
przez nie interpretowana. 

Jednak – a tak proponuje rozumieć pojęcie „metafizycz-
ności” Władysław Stróżewski – metafizyczność to „różnego 
rodzaju przekroczenie” sytuacji wyjściowej (np. poza nią czy 
ponad nią) w kierunku tego, co duchowe”24. Być może mamy 
w tym przypadku do czynienia z jakimś krokiem ku przestrze-
ni bardziej swobodnej, bogatszej w znaczenia, bardziej inspi-
rującej, „zamieszkałej” (w sensie Heideggerowskim). 

Na ten szczególny efekt złożyły się zarówno sposób zacho-
wania (koncepcja rewitalizacji) obiektu wyjściowego, jakim 
był wiadukt High Line, jak i jego cechy. Specyficzny dla tego 
zabytku techniki jest jego duży potencjał wyobraźniowy, 
dzięki któremu wywołuje zachwyt i entuzjazm. Wytwarza 
on też rozpoznawalną i czytelną przestrzeń, z łatwością wy-
odrębniając ją z otoczenia, organizując w uporządkowaną 
całość bez jej przesadnego i zarazem powierzchownego es-
tetyzowania.

Przykład ten, niebędący odosobnionym – zarówno w No-
wym Jorku25, jak i innych miastach, nie tylko w Stanach Zjed-
noczonych – skłania do niezbyt optymistycznych refleksji na 
temat podejścia do podobnych poprzemysłowych miejsc 
i potechnicznych obiektów w naszym kraju. Choć świado-
mość ich znaczenia i ich wartości wzrasta, nieczęsto się 

23 Buczyńska-Garewicz 2006: 154.
24 Stróżewski 2002: 118. 
25 Np. w ciągnącym się wzdłuż rzeki Riverside Park odrestaurowano suw-

nice pomostowe, niegdyś służące do przenoszenia wagonów na barki – 
gigantyczne konstrukcje, których funkcją dziś jest już tylko kadrowanie 
nadrzecznych widoków oraz przypominanie o istotnej roli rzeki jako środ-
ka transportu we wcześniejszym systemie gospodarki. 

zdarza, iż wykorzystana bywa ich specyficzna uroda i urok, 
odmienne od najczęściej promowanych projektów nowej or-
ganizacji obszarów zaniedbanej, nieużytkowanej przestrzeni 
publicznej. Wymienię tu dwa przykłady. Przeobrażenia okolic 
warszawskiego Portu Praskiego, warszawskich nadwiślanych 
mostów, czy tras spacerowych nad rzeką, pozytywnie skądi-
nąd oceniane, doprowadziły do likwidacji wielu istniejących 
do niedawna pozostałości różnych urządzeń technicznych 
portu rzecznego. Podobnie dzieje się z obszarem o charak-
terze enklawy już nieużywanej zabudowy okołokolejowej. 
Rozciągał się na zachód od ulicy Odrowąża i Wysockiego na 
warszawskim Bródnie, nieźle do niedawna zachowany, w za-
sadzie odizolowany od rozbudowującej się rozległej dzielni-
cy mieszkaniowej. Parowozownie, nastawnie, słupy i trakcje, 
nasypy ze śladami biegnących po nich torów, budynki biu-
rowe, warsztatowe i mieszkalne z czerwonej cegły, wagony 
użytkowane jako garaże, płotki z podkładów kolejowych czy 
maszyny ustawiane już wyłącznie w charakterze pomników 
stopniowo znikają bez śladu i bez jakiegokolwiek pomysłu 
na utrwalenie specyficznego nastroju tego zdumiewają-
cego w mieście rejonu, niezauważalnego i nieistniejącego 
z perspektywy nawet pobliskich mieszkańców. Jest prawdo-
podobne, że wkrótce przekształcą się całkowicie w nowo-
czesny, mieszkaniowo-rekreacyjny kompleks, w którym nie 
da się już dostrzec żadnych śladów poprzedniej formy tego 
miejsca. Już te dwa przykłady pokazują, że warto zawczasu 
przyglądać się różnym rozwiązaniom podobnych sytuacji 
oraz zawczasu opisywać, dokumentować i chronić to, co 
mogłoby być przydatne, co nadałoby się do wykorzystania 
w nowym życiu tych miejsc. 

Ryc. 7. Nowy Jork – High Line. Rewersy budynków wzdłuż trasy („inny obraz miasta”) (fot. L. Wasiek-Ekiert)
Fig. 7.  New York – High Line. Reverse of buildings along the route („another picture of the city”) (photo by 

L. Wasiek-Ekiert)
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The article is devoted to the example of the revitalisation of 
the High Line in New York Manhattan – the famous histori-
cal railway line abandoned in 1980, running overpass at the 
heights of the third floor of buildings (about 10 meters above 
the ground). The viaduct has been saved from demolition 
thanks to an initiative of a small group of enthusiasts. The New 
York project, compared to other projects of revitalisation of 

the rail heritage, seemed at first very extravagant and unrealis-
tic, but it ended with a significant success. The article contains 
conclusions and observations on the course of the process of 
preparing this project and its implementation, as well as a few 
philosophical reflections, especially of aesthetic nature.

Translated by Zbigniew Kobyliński

Krystyna Gutowska

Poetic and metaphysical aspects of revitalisation of the High Line rail viaduct in New York

Summary
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WSTĘP

Pomysł budowy pierwszej kolei żelaznej w Polsce pojawił się 
już w 1834 roku, ale dopiero w 1848 roku uruchomiono Ko-
lej Warszawsko-Wiedeńską. W roku 1862 powstała Kolej Pe-
tersburska, pierwsza na prawym brzegi Wisły, a w 1867 roku 
– Kolej Terespolska z Warszawy przez Siedlce do Brześcia – 
obie szerokotorowe. Istniały więc w Warszawie trzy dworce 
kolejowe, które nie miały połączenia ze sobą.

Aby temu zaradzić zbudowano most kolejowy oraz linię 
obwodową (1875 r.), która połączyła Dworzec Wiedeński z li-
niami po praskiej stronie. Dopiero w tym momencie Warsza-
wa stała się węzłem kolejowym.

Wybudowano jeszcze szerokotorowe linie: kaliską i nad-
wiślańską (z Modlina do Dęblina) Na przełomie XIX i XX wie-
ku Warszawa, otoczona z wielu stron terenami wyłączonymi 
spod zabudowy, należała do najbardziej zagęszczonych miast 
w Europie. Poza granicami miasta powstawały nowe osiedla, 
których dalszy rozwój i włączenie do istniejącej zabudowy 
miejskiej wymagał uruchomienia szybkiej komunikacji pod-
miejskiej. Z czasem sieć komunikacyjną uzupełniono kolejkami 
dojazdowymi (marecką, jabłonowską, wilanowską i grójecką). 

W czasie I wojny światowej obiekty kolejowe w rejonie 
Warszawy bardzo ucierpiały, najpierw na skutek ewakuacji 
armii rosyjskiej, później przez zajęcie terenów przez Niem-
ców, które spowodowało szybką, acz prowizoryczną napra-
wę szlaków oraz przekucie torów na tzw. normalną szero-
kość1, w celu umożliwienia przerzutu wojsk i zaopatrzenia 
oraz wywozu ogromnych ilości drewna.

W 1918 roku odrodziło się niepodległe państwo i polskie 
władze przejęły zarządzanie kolejami (ryc. 1). Rozpoczął się 
proces odbudowy i scalania sieci kolejowej. O ile nie istniał 
problem normalizowania szerokości torów, to stan technicz-
ny szlaków był bardzo zły. Należało też zbudować kilka no-
wych odcinków, ponieważ stare szlaki zostały przecięte no-
wymi granicami państwowymi.

Plany elektryfikacji Węzła Kolejowego Warszawskiego 
(WKW) powstawały jeszcze przed uzyskaniem niepodległo-
ści. Jednak dopiero po 1918 roku działania nabrały tempa. 

1 W 1917 roku normalna szerokość toru sięgała aż pod Dyneburg, Mińsk 
Białoruski i pod Winnicę na Ukrainie.

Powstanie długofalowego projektu modernizacji WKW
W 1918 roku prof. Roman Podoski przedstawił projekt elek-
tryfikacji kolei. Zaproponował zelektryfikować węzeł war-
szawski oraz trzy magistrale: z Warszawy do Krakowa i Kato-
wic, z Warszawy do Poznania i z Krakowa przez Przemyśl do 
Lwowa. Z inicjatywy inż. Juliana Eberhardta powołano Komi-
sję do Spraw Przebudowy WKW. Przewodniczącym Komisji 
został prof. Aleksander Wasiutyński2.

W dniu 19 lipca 1919 roku Sejm RP uchwala ustawę o prze-
budowie i elektryfikacji Węzła Kolejowego Warszawskiego3 na 
podstawie projektu opracowanego w latach 1913–1914 przez 
zespół w składzie: prof. A. Wasiutyński, inż. A. Świętochowski, 
inż. J. Eberhardt.

Utworzono Międzyministerialną Komisję dla studiów 
nad elektryfikacją kolei głównych w Polsce oraz komisję Mi-
nisterstwa Kolei do spraw przebudowy Węzła Kolejowego 
Warszawskiego. Gdy przyszedł wielki kryzys, prace nad elek-
tryfikacją wcale nie zwolniły, zmienił się tylko ich charakter. 
Dzięki temu, że brak było funduszy na inwestycje, bardzo do-
kładnie przeanalizowano stronę teoretyczną.

W 1928 roku został przyjęty harmonogram robót na lata 
1928–1931 (ryc. 2). Przewidywał zelektryfikowanie około 
400 km linii kolejowych w trzech etapach:
●  elektryfikacja ruchu podmiejskiego z Warszawy do 

Otwocka, Żyrardowa i Mińska Mazowieckiego,
● elektryfikacja pozostałych linii podmiejskich,
● dalsza rozbudowa i elektryfikacja całego węzła.

Większość działań związanych z planami i realizacją prze-
budowy oraz elektryfikacji możemy prześledzić dzięki zacho-
wanemu w Archiwum Państwowym w Warszawie (APW) 
archiwum Biura Elektryfikacji Węzła Kolejowego Warszaw-
skiego (BE WKW).

Zespół dokumentów nr 607 — archiwum Biura Elektry-
fikacji Węzła Kolejowego Warszawskiego (dalej: BE WKW) 
w 1939 roku został zagrabiony przez ZSRR. W 1967 roku 

2 Przelaskowski 1971: 203.
3 Plan przewidywał, że fragmenty linii średnicowych przebiegających przez 

centrum Warszawy będą poprowadzone w tunelach, a linie na przedmie-
ściach, włącznie z wewnętrzną linią obwodową, zostaną poprowadzone 
w wykopach, tak aby w miarę rozwoju miasta, po przykryciu w naturalny 
sposób stały się odcinkami metra.

Ryszard Rybarczyk

Przedwojenna elektryfikacja warszawskich 
linii podmiejskich (na podstawie dokumentów 

z Archiwum Biura Elektryfikacji  
Węzła Kolejowego Warszawskiego)

39–59
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część zbioru została rewindykowana. W latach 1975–1976 
akta uporządkował i sporządził ich inwentarz Jędrzej 
Świerzewski. Po raz pierwszy autor oglądał ten zbiór 
w 2006 roku, kiedy to dokumenty były jeszcze w teczkach 
opatrzonych rosyjskimi opisami. Z metryczek poszczegól-
nych teczek wynika, że autor był pierwszą osobą, która po 
sporządzeniu inwentarza zapoznała się z tymi dokumenta-
mi. Wcześniej dostęp do archiwum BE WKW był utrudnio-
ny, bo o ile katalog znajduje się w Archiwum Państwowym 
w Warszawie, to same archiwalia były przechowywane 
w magazynach w Nidzicy. Obecnie zespół przechowywany 
jest w archiwum w Milanówku. Zatytułowany jest Polskie 
Koleje Państwowe Biuro Elektryfikacji Węzła Kolejowe-
go Warszawskiego /1929–1934/ 1935–1939. Archiwum 
BE WKW zawiera 496 jednostek archiwalnych (5 mb), co 
stanowi około 20% pierwotnej wielkości zbioru. Składa się 
z następujących części:
1. Wstęp
2. Inwentarz

Część I
 –   Akta Kierownictwa Elektryfikacji Węzła Kolejowego  

Warszawskiego (sygn. 1–71)
 –   Kancelaria (sygn. 1–32)
 –   Plany, projekty, schematy, rysunki techniczne (sygn.  

33–71)
Część II

 –   Akta Biura Elektryfikacji Węzła Kolejowego Warszaw-
skiego (sygn. 72–496)

 –   Dział ogólny (sygn. 72–210)

 –   referat I (rachunkowy) (sygn. 72–134)
 –   referat II (świadczeń) (sygn. 135–177)
 –   referat III (umowy i kontrola cen) (sygn. 178–182)
 –   kancelaria (sygn. 183–210)
 –   Dział Taboru i Ruchu (sygn. 211)

 –   referat I (konstrukcyjny) (sygn. 211–228)
 –   referat II (szkolenia) (sygn. 229–233)
 –   referat III (ruchu) (sygn. 234–235)
 –   referat IV (warsztatowo-remizowy)  

(sygn. 236–240)
 –   referat V i VI (podstacji prądu zmienne-

go i prądu stałego) (sygn. 241–265)
 –   referat VII (podstacji, statystyki i ruchu)  

(sygn. 266–267)
 –   Dział Sieci (sygn. 268–317)
 –   Dział Projektów i Studiów (sygn. 318–322)

 –   referaty projektów elektrotrakcyjnych, 
nietrakcyjnych, organizacyjnych i studiów 
eksploatacyjnych (sygn. 318–322)

Część III
 –   Plany, projekty, schematy, rysunki techniczne, oblicze-

nia statyczne (sygn. 323–496)
 –   Stacje i tory (sygn. 323–378)
 –   Sieć (sygn. 379–405)
 –   Słupy, bramki, skrzyżowania (sygn. 406–496).

Archiwalia te dostarczają wielu cennych informacji do-
tyczących przygotowania i przeprowadzenia elektryfikacji, 
w zdecydowanej większości nigdzie wcześniej nie publi-

Ryc. 1.  Węzeł Kolejowy Warszawski 
w 1918 roku (opracował 
R. Rybarczyk)

Fig. 1.   Warsaw Railway Junction in 
1918 (by R. Rybarczyk)
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kowanych4. Wynika z nich, że najpierw zbierano bardzo 
dokładne dane, wysyłano za granicę delegacje, które pod-
glądały rozwiązania techniczne i organizacyjne stosowane 
przez najlepszych w dziedzinie elektryfikacji kolei. Później, 
po wnikliwej analizie podejmowano decyzje. Dzięki temu, 
wybrany wówczas nowatorski sposób elektryfikacji przy po-
mocy prądu stałego o napięciu 3000 V jest stosowany do 
dnia dzisiejszego.

Bardzo ciekawa jest też część zbiorów APW, która obej-
muje dokumenty dotyczące wyboru oferty. Dysponujący ol-
brzymim autorytetem prof. Roman Podoski przekonał osoby 
decyzyjne w Ministerstwie Komunikacji, że trzeba bardzo 
dokładnie wszystko zaplanować oraz przy wyborze nie kie-
rować się tylko ceną zakupu, ale trwałością i sprawnością 
oferowanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. 
Efektem tego było wybranie oferty dwóch angielskich firm: 
The English Electric Co. Limited oraz Metropolitan Vickers 
Co., które zaproponowały najlepsze ówcześnie urządzenia za 
rozsądną cenę i na dobrych warunkach kredytowych.

Z dokumentów wynika też, że I etap elektryfikacji, przypa-
dający na lata 1933–1937, przeprowadzono przy silnym opo-
rze środowiska kolejarzy, począwszy od lekceważenia decyzji 
BE WKW do stwarzania problemów z zamówieniami taboru 
włącznie.

W archiwum znajdziemy też dokumenty, które potwier-
dzają olbrzymią władzę wojska w II RP. Władze wojskowe 
decydowały o wszystkim, co dotyczyło sfery gospodarczej. 
Utrudniały prowadzenie dokumentacji, w tym głównie foto-
graficznej, zasłaniając się wszędzie, doprowadzoną do granic 
absurdu, tajemnicą wojskową. W efekcie różnych działań 
władze wojskowe przyczyniły się do groźnych dla całego 
procesu elektryfikacji problemów z dostawami energii elek-
trycznej dla WKW.

Bardzo ciekawa jest też część archiwum zawierająca kore-
spondencję dotyczącą „czarnej listy” nierzetelnych dostaw-
ców. Ministerstwo Komunikacji bardzo dokładnie pilnowało, 
aby takie firmy nie mogły brać udziału w dostawach dla ja-
kichkolwiek sektorów państwowego transportu.

Dokumenty dotyczące II etapu elektryfikacji, który miał 
miejsce w latach 1937–1939, obejmują zapisy dotyczące 
próby samodzielnej przebudowy małych fragmentów sie-
ci przez PKP, decyzje o zakazie samodzielnych negocjacji 
w sprawie dalszych etapów oraz informacje o planowanym 
udziale Szwecji, która do tej pory była postrzegana tylko jako 
powojenny dostawca aparatury elektrycznej i Elektrycznych 
Zespołów Trakcyjnych (dalej: EZT)5 EW-54.

W zespole 607 są też informacje na temat infrastruktury, 
taboru, wypadków oraz bardzo późnego rozpoczęcia przez 

4 Są wśród nich, np. plany mobilizacyjne i dyspozycje dla Radcy Finanso-
wego Ambasady RP w Londynie w sprawie negocjacji na temat dalszej 
elektryfikacji WKW, opatrzone pieczątkami „TAJNE”. 

5 Oryginalnie w dokumentach najczęściej występuje nazwa „wagon motoro-
wy”, ale ze względu na brak ówcześnie jednoznacznych i jednolitych nazw 
dla tego typu taboru, będę używał obecnie powszechnie stosowanego 
określenia „Elektryczny Zespół Trakcyjny” (EZT) lub „jednostka”. Ówczesne 
problemy z nazewnictwem były na tyle duże, że zdarzało się umieszcze-
nie innej nazwy w tzw. metryczce rysunku i innej w opisie na tym samym 
rysunku. Np. na jednym z rysunków konstrukcyjnych w tabelce jest okre-

PKP przygotowań do wojny. Cezurą czasową zbioru doku-
mentów jest wybuch wojny oraz informacja o wprowadzeniu 
wojennego rozkładu jazdy.

PRZEBUDOWA WĘZŁA KOLEJOWEGO 
WARSZAWSKIEGO

Przebudowę WKW rozpoczęto od wybudowania tymczaso-
wego Dworca Głównego przy ul. Chmielnej. Dworzec typu 
czołowego miał 12 torów i został oddany do użytku 20 kwiet-
nia 1920 roku. 

Budowa linii średnicowej  
i drugiego mostu kolejowego
Projekt mostu, wiaduktu, nasypu i tunelu (długości 1167,5 m, 
szerokości 8,84 i wysokości 5,5 m)6 wykonał inż. Aleksander 
Pstrokoński. Budowę rozpoczęto w 1923 roku od wyburzenia 
Dworca Wiedeńskiego (ryc. 3) i wykonania wielkiego wykopu 
na miejscu dworca i placu przed nim. W ten sposób udało się 
zachować większość torów i utrzymać działanie stacji.

Tunel dla dwutorowej linii poprowadzono pod południo-
wym fragmentem Al. Jerozolimskich. Wybudowano go bar-
dzo płytko, od wierzchu stropu do nawierzchni jezdni było 
ok. 1 m. Na wysokości ul. Nowy Świat, tunel lekko skręcał 
na północ i kończył się na wysokości północnego fragmentu 
przyczółka wiaduktu Poniatowskiego. W celu umożliwienia 
wyjścia tunelu w tym miejscu, rozebrano tę część przyczółka 
pozostawiając tylko wieżę7.

ślenie „jednostka elektryczna”, natomiast w opisie instalacji zamieszczonej 
na tym rysunku jest „elektrowagon” (APW sygn. 229, k. 36), na jednym 
z kolejnych rysunków jest to już „wagon motorowy” (APW sygn. 229, k. 38).

6 Obecnie tunel ciągnie się od stacji Powiśle do ul. Żelaznej i ma 2100 m 
długości.

7 W takim kształcie ten fragment przyczółka zachował się do dnia dzisiej-
szego.

Ryc. 2.  Projekt Warszawskiego Węzła Kolejowego z 1928 roku (źródło: 
„Architektura i Budownictwo” nr 11, 1928: 421) 

Fig. 2.  Warsaw Railway Junction project in 1928 (after: “Architektura 
i Budownictwo” nr 11, 1928: 421) 
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Ryc. 5.  Most kolejowy linii średnicowej. Widok od strony północno-za-
chodniej. Na fotografii bardzo dobrze widać, że zarówno filary jak 
i nasyp przy przyczółkach mostu, były od razu przygotowane pod 
budowę torów dalekobieżnych (Narodowe Archiwum Cyfrowe, 
sygn. 1-G-3534-1)

Fig. 5.  A main railway line bridge. View from the north-west. We can 
see that pillars as well as a bridgeheads embankment had been 
prepared for two another track ways to separate a long-distance 
and suburban traffic in future (National Digital Archives sygn. 
1-G-3534-1)

Dalej, aż do ul. Czerwonego Krzyża, linia biegła na nasypie, 
następnie po murowanym wiadukcie (ryc. 4) do Wybrzeża 
Kościuszkowskiego8, gdzie był nasyp ziemny z dwoma prze-
jazdami nad ulicami oraz przyczółek mostowy.

Bardzo ważnym elementem linii średnicowej był nowy 
most kolejowy poprowadzony przez Wisłę (ryc. 5). Był to pię-
cioprzęsłowy most stalowy o długości 445 metrów, oparty 
na kamiennych filarach. Zbudowano go w latach 1921–1931.

Budowa Dworca Głównego
W 1928 roku przyjęty został do realizacji projekt Dworca 
Głównego, autorstwa Czesława Przybylskiego i Andrzeja 
Pszenickiego (ryc. 6). Miał to być podziemny dworzec prze-
lotowy z 12 torami peronowymi i budynkiem dworcowym 
położonym nad nimi. Na początek planowano zbudowanie 
ośmiu torów, pozostałe cztery tory miały być wykonane póź-
niej. Dla ułatwienia ruchu podróżnych, dworzec miał być po-
dzielony na część podmiejską i dalekobieżną oraz mieć dla 
nich po 16 kas biletowych9. Teren dworca miał być ograniczo-
ny Al. Jerozolimskimi oraz ulicami: Marszałkowską, Chmielną 
i przedłużeniem Chałubińskiego. Śródmieście Warszawy sta-
ło się wielkim placem budowy.

Budowę Dworca rozpoczęto w 1932 roku. Harmonogra-
my robót bardzo precyzyjnie określały kolejność i termin 
wykonania robót. Zaplanowano, np. że oświetlenie dworca 
miało być uruchomione do 15 maja, a zegary na peronach do 
31 sierpnia 1936 roku10.

Otwarcie linii średnicowej
Dnia 2 września 1933 roku oddano do użytku tunel i nastą-
piło uroczyste otwarcie linii średnicowej w Warszawie. Od 8 
października 1933 roku na linii średnicowej wprowadzono 
wahadłowy ruch pociągów podmiejskich, które tak samo 
jak i ruch dalekobieżny był obsługiwany przez parowozy 
(ryc. 7). Po otwarciu linii średnicowej wprowadzono zasa-
dę, że jeżeli to tylko możliwe, pociągi aby odciążyć komu-
nikację miejską, mają przejeżdżać przez Dworzec Główny, 
czyli przez całą Warszawę. Pociągi jadące na wschód ru-
szały z Dworca Zachodniego, a jadące na zachód z Dworca 
Wschodniego11.

PRZYGOTOWANIA DO ELEKTRYFIKACJI

Wybór systemu trakcyjnego
Dynamiczny rozwój kolei i wejście linii do centrów miast, 
spowodowało potrzebę zmiany uciążliwej trakcji parowej. 
W związku z tym, od początków lat osiemdziesiątych XIX 
wieku12, w większych miastach europejskich zaczęto wpro-

8 Wiadukt niestety nie zachował się do naszych czasów.
9 Wołkanowski 1931: 79-80.
10 Harmonogram DOKP; APW sygn. 336, k. 24.
11 Zasada ta jest stosowana w Warszawie do dnia dzisiejszego.
12 Pierwszym miastem, które zastosowało trakcję elektryczną był Berlin, 

w którym od 1881 roku zaczęły jeździć tramwaje elektryczne. W 1882 
roku w Paryżu rozpoczęły kursowanie trolejbusy, a w 1890 roku lon-
dyńskie metro przeszło z trakcji parowej na elektryczną. Od tego czasu 
wszystkie nowe koleje podziemne były od razu projektowane do trakcji 
elektrycznej; Budapeszt w 1896 r., Paryż w 1900 r., Berlin w 1902 r.

Ryc.  3.  Budowa linii średnicowej. Rozbiórka Dworca Wiedeńskiego 
(Narodowe Archiwum Cyfrowe sygn. 1-G-3157-1)

Fig. 3.  Construction of Warsaw main railway line. Demolition of 
Wiedeński Station (National Digital Archives sygn. 1-G-3157-1)

Ryc.  4. Wiadukt linii średnicowej (Narodowe Archiwum Cyfrowe sygn. 
1-G-3168)

Fig. 4.  Viaduct of Warsaw main railway line (National Digital Archives 
sygn. 1-G-3168)
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wadzać trakcję elektryczną w przewozach aglomeracyjnych. 
Jednak ówczesny stan techniki ograniczał stosowane napię-
cia trakcji elektrycznej do 500–600 V w przypadku linii tram-
wajowych oraz do 700–800 V na liniach metra.

Prowadzone na przełomie XIX i XX wieku intensywne ba-
dania systemów trakcji, doprowadziły do określenia dwóch 
najbardziej ekonomicznych systemów zasilania: prądem sta-
łym o stosunkowo niskim napięciu (700–800 V) lub prądem 
przemiennym o dużym napięciu (3000–3500 V). Jednak oba 
posiadały znaczące ograniczenia: w pierwszym przypadku 
ograniczone do 120–150 kW moce silników, w drugim ogra-
niczenia częstotliwości prądu do 16 2/3 Hz oraz zasilanie 
z osobnych elektrowni i sieci przesyłowych.

W latach 1920–1935 w wyniku intensywnych badań 
nad lepszymi systemami trakcji, równocześnie w USA i we 
Włoszech uznano za najbardziej perspektywiczny system 
prądu stałego o napięciu 3 kV. W 1924 roku koleje włoskie 
rozpoczęły zamianę dotychczasowego systemu trójfazowe-
go prądu przemiennego o napięciu 3,6 kV i częstotliwości 
16 2/3 Hz13 na system prądu stałego o napięciu 3 kV.

W 1921 roku po przeprowadzeniu wnikliwych analiz 
i porównaniu ewentualnych kosztów, Komisja Międzymini-
sterialna podjęła decyzję o elektryfikacji PKP. Ustalono, że 
będzie to system prądu stałego o napięciu 3 kV, przy zasila-
niu sieci trakcyjnej z podstacji wyposażonych w prostowniki 
rtęciowe14. Była to bardzo odważna decyzja, ponieważ był to 
system mało rozpowszechniony i na dodatek będący wów-
czas jeszcze w trakcie prób. Jednak zastosowanie napięcia 
3 kV miało wtedy same zalety: umożliwiło, bez stosowania 
bardzo dużego przekroju przewodów, stosunkowo rzadkie 
rozmieszczenie podstacji15. Dodatkowym atutem takiego 
wyboru była możliwość pobierania energii w postaci prądu 
trójfazowego z istniejących elektrowni16.

13 System trójfazowego prądu przemiennego był stosowany tylko w północ-
nej części Włoch, wymagał on dwuprzewodowej sieci jezdnej, a całkowita 
jego likwidacja nastąpiła dopiero w 1978 roku; Frontczak 1996: 12.

14 Braun 1977: 248.
15 Podstacje miały być rozmieszczone w odległościach około 20 km od siebie.
16 Wady tego systemu trakcji wyszły na jaw dopiero w latach 70. XX w., kiedy 

Analiza potrzeb WKW oraz możliwości technicznych 
i finansowych PKP
W 1926 roku ze względów finansowych nastąpił zastój prac, 
co dało czas na dokładne przeanalizowanie potrzeb i moż-
liwości elektryfikacji węzła. Te analizy wykazały, że całko-
wicie nieopłacalne jest elektryfikowanie tylko linii średni-
cowej, trzeba doprowadzić trakcję elektryczną co najmniej 
do najbliższych parowozowni, czyli w promieniu minimum 
40–50 km od Warszawy, to jest do Piotrkowa Trybunalskie-
go, Łowicza, Modlina, Białegostoku, Siedlec oraz do Radomia 
(po zbudowaniu połączenia)17.

W 1928 roku został przyjęty harmonogram robót na lata 
1928–1931. Podjęcie decyzji wymusiła sytuacja na kolejach 
dojazdowych, które przekraczały wszelkie planowane wskaź-
niki przewozu pasażerów18. Pracami studyjnymi zajmował się 
Departament Projektów i Studiów PKP oraz Komisja Eksper-
tów przy Ministerstwie Komunikacji. Ciało to postanowiło, 
że należy zapoznać się z osiągnięciami i rozwiązaniami zasto-
sowanymi w tej dziedzinie w rozwiniętych krajach Europy, 
takich jak Szwajcaria19, Niemcy, Anglia, Francja i Włochy. Do 
tych państw zostały wysłane delegacje składające się z wyso-
kiej klasy specjalistów.

okazało się, że system ogranicza prędkość pociągów do ok. 200 km/h, co 
akurat w przypadku transportu aglomeracyjnego nawet dzisiaj nie stano-
wi żadnego problemu; Frontczak 1996: 13, 15. Pod koniec XX w. i ten pro-
blem zniknął, gdy zastosowano falowniki, które już w pojeździe ponownie 
zamieniały prąd stały na przemienny i umożliwiły zasilanie w pociągach 
(i tramwajach) trójfazowych silników elektrycznych. W nocy z 28 na 29 
sierpnia 2015 roku należący do „Kolei Mazowieckich” podmiejski(!) EZT 
typu 45WE „Impuls” produkcji NEWAG Nowy Sącz pobił rekord prędkości 
na polskiej sieci kolejowej. Odcinek między Górą Włodawską a Psarami 
przejechał z prędkością 225  km/h.

17 Pokropiński 1995: 8.
18 W lecie 1929 roku na terenie aglomeracji warszawskiej osiągnięto wiel-

kość podmiejskich przewozów pasażerskich, która była planowana do-
piero na 1935 rok; APW sygn. 1, k. 9–10.

19 Szwajcaria była wówczas (w 1929 roku) najbardziej zelektryfikowanym 
krajem Europy.

Ryc. 6.  Makieta Dworca Głównego (źródło: Architektura i budownictwo” 
8–10, 1936: 322)

Fig. 6.  A scale model for Warsaw Main Station (after: „Architektura 
i budownictwo” 8–10, 1936: 322)

Ryc. 7.  Uroczyste otwarcie linii średnicowej. Inauguracyjny pociąg 
wyjeżdża z tunelu (Narodowe Archiwum Cyfrowe sygn. 1-G-
3168-3)

Fig. 7.  A celebratory openinig of the main railway line. A first train 
was coming out from the tunnel (National Digital Archives sygn. 
1-G-3168-3)



44 ARCHAEOLOGICA HEREDITAS • 15

Ryszard Rybarczyk

Opracowanie wymagań dla oferentów
Dnia 15 lipca 1930 roku prof. Roman Podoski wystosował 
do Ministerstwa Komunikacji pismo w sprawie elektryfika-
cji Węzła Warszawskiego20. W piśmie tym wykazał, że należy 
w pierwszym etapie elektryfikować linie najbardziej obciążo-
ne, czyli do Żyrardowa, Otwocka i Mińska Mazowieckiego21.

W celu opracowania dokładnego zapotrzebowania na ta-
bor i planów rozkładów jazdy, prof. R. Podoski wysłał do Dy-
rektora VI Departamentu MK pismo, w którym domagał się 
zweryfikowania danych wyjściowych do obliczeń22 (Tab. 1). 
Przytoczył też dane na temat planowanych wielkości prze-
wozów, które ówcześnie oficjalnie podawano.

Tabela 1.  Porównanie wielkości dobowych przewozów na liniach przewi-
dzianych do elektryfikacji, według planów na 1934 rok i rzeczy-
wistych wykonanych w lecie 1929 roku (oprac. R. Rybarczyk)

Table 1.  24-hours transport comparision on railways provided for electrifi-
cation based on plans prepared to 1934 and these ones realised 
in 1929

Linia
Plany 

przewozów 
na 1934 rok

Wykonanie 
przewozów 
w 1929 roku

Warszawa — Żyrardów 384  603

Warszawa — Otwock 264  396

Warszawa — Mińsk Mazowiecki 136  202

Razem 784 1201

W lecie 1929 roku w ciągu doby przejeżdżało o 417 hi-
potetycznych wagonów więcej niż planowano na 1934 rok. 
Autor wykazał tym samym, że skoro w pociągach panuje nie-
opisany ścisk, a wagonów jeździ o 65% więcej niż planowano 
na okres o pięć lat późniejszy, to wyliczenia oparto na błęd-
nych założeniach. Jeżeli te same wyliczenia staną się podsta-
wą do określenia wymagań ofertowych, to mogą spowodo-
wać fiasko całego przedsięwzięcia23. Na potrzeby wymagań 
ofertowych, prof. R. Podoski określił warunki techniczne dla 
lokomotyw elektrycznych24.

Na początku 1933 roku prof. R. Podoski zaopiniował 
otrzymane projekty EZT25. Projekty całkowicie nie nadawały 

20 Pismo R. Podoskiego z dnia 15 lipca 1930 roku; APW sygn. 1, k. 1.
21 Ogólny projekt elektryfikacji WKW; APW sygn. 1, k. 8–9; Porównanie 

przepustowości szlaków przy zastosowaniu wagonów motorowych i lo-
komotyw elektrycznych; APW sygn. 1, k. 11.

22 Porównanie wielkości przewozów, przy zastosowaniu przeliczenia na hi-
potetyczny wagon 60-osobowy; Pismo inż. doradcy z dn. 16 marca 1932 
roku do Dyrektora Departamentu VI MK, W sprawie zweryfikowania da-
nych o wielkości ruchu podmiejskiego; APW sygn. 1, k. 5–7.

23 Pismo inż. doradcy (prof. Romana Podoskiego) z dn. 16 marca 1932 roku 
do Dyrektora Departamentu VI MK, W sprawie zweryfikowania danych 
o wielkości ruchu podmiejskiego; APW sygn. 1, k. 5–7.

24 Warunki techniczne dla lokomotyw typu Bo’Bo’; APW sygn. 1, k. 17. 
Bo’Bo’ to typ lokomotywy elektrycznej, która ma dwa dwuosiowe wózki 
i każdą oś napędzaną oddzielnym silnikiem.

25 Opinia w sprawie projektów wagonów motorowych Lilpop-Saurer i Lilpop- 
-Parowóz, którą inż. doradca przekazał 28 lutego 1933 roku Dyrektorowi 
Departamentu VI MK; APW sygn. 1, k. 45–46.

się do zastosowania w ruchu podmiejskim. Profesor zasu-
gerował też, aby przyszli konstruktorzy EZT wzorowali się na 
jednostkach kolei Paris–Orléan, które były oglądane przez 
jedną z delegacji MK.

Znalezienie wykonawcy elektryfikacji
Na początku 1931 roku, w celu zaznajomienia się z propo-
nowanymi rozwiązaniami technicznymi i ich cenami, Mini-
sterstwo Komunikacji wysłało do większych przedsiębiorstw 
zajmujących się trakcją elektryczną zapytanie ofertowe na 
elektryfikację linii średnicowej i ruchu podmiejskiego na 
trzech liniach, na warunkach kredytowych. Firmy, których 
oferty były najatrakcyjniejsze, przewidywano zaprosić do 
dalszych negocjacji26.

Wpłynęło 17 ofert od firm krajowych i zagranicznych, ale 
proponowane warunki finansowe były nie do przyjęcia27. 
Różnica w wartości technicznej zaproponowanych rozwią-
zań była bardzo duża, jednak jeszcze większa była różni-
ca w cenach ofert. Najdroższa była oferta firmy Siemens 
(56897000 zł), która była o 30% droższa od najtańszej oferty, 
firmy ELIN (43674000 zł)28. Komisja dostała dobry materiał 
porównawczy i przystąpiła do weryfikacji i oceny ofert. Prze-
prowadzono selekcję firm pod względem jakości urządzeń, 
wartości technicznych rozwiązań i ich cen.

Rozpiętości cen były bardzo duże29: lokomotywy od 
461900 zł/szt. (Savigliano), do 686500 zł/szt. (Alsthom). EZT 
od 292250 zł/szt. (Ansaldo), do 565670 zł/szt. (Alsthom); sieć 
trakcyjna (bez słupów i fundamentów) od 15602 zł/km (Séche-
ron), do 33000 zł/km (Breda). Żadna z ofert nie nadawała się dla 
WKW, ponieważ nie przewidywała finansowania za pomocą 
kredytu. Większość ofert nie była możliwa do realizacji ze 
względu na zastosowane rozwiązania techniczne30. W rezulta-
cie Komisja nie zarekomendowała żadnej z nich.

Przełom w wyborze oferenta nastąpił w 1933 roku, kiedy 
do Ministerstwa Komunikacji wpłynęły oferty dwóch angiel-
skich firm: The English Electric Co. Limited oraz Metropoli-
tan Vickers Co. Te dwie oferty przedstawiały zupełnie nową 
jakość, zawierały dogodne warunki kredytowe oraz przewi-
dywały, że elektryfikacja tak ważnego węzła kolejowego bę-
dzie przeprowadzona bez przerywania ruchu.

W celu uzgodnienia szczegółów oferty, do Londynu po-
jechał zespół w składzie: prof. R. Podoski (inżynier doradca 
MK), inż. J. Wagner, inż. A. Bobkowski, inż. J. Bruski-Kasyna 
(Radca Ministerialny).

26 Opinia delegacji MK w sprawie oferty angielskiej; APW sygn. 5, k. 1.
27 Wszystkie oferty były gotówkowe w sytuacji, gdy podstawowym warun-

kiem zapytania ofertowego był kredytowy sposób finansowania elektry-
fikacji; APW sygn. 5, k. 4.

28 Ciekawostką jest fakt, że obie te firmy istnieją do dnia dzisiejszego.
29 Opinia delegacji MK w sprawie oferty angielskiej; APW sygn. 5, k. 2–3.
30 Jednym z błędów było proponowanie PKP systemu zasilania trakcyjnego 

za pomocą tzw. „trzeciej szyny”, tak jak jest to rozwiązane w większości 
kolejek podziemnych i części podmiejskich. Taki system wymaga całkowi-
tego wydzielenia torowiska i wielopoziomowych skrzyżowań z ruchem 
drogowym i innymi liniami kolejowymi zasilanymi w sposób tradycyjny. 
W polskich realiach był to (i do dnia dzisiejszego nadal jest) warunek nie 
do zrealizowania.
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Przedwojenna elektryfikacja warszawskich linii podmiejskich

Ofertę angielską wnikliwie porównano z ofertami, które 
wcześniej wpłynęły do Ministerstwa Komunikacji, jednak 
szczególnie z ofertą firmy Brown-Boveri (B-B)31. Zespół opi-
niujący przestrzegł jednak MK przed porównywaniem tylko 
parametru dotyczącego ceny. Jako przykład podano elek-
tryfikację dwóch linii kolei francuskich: Chemins de Fer du 
Midi oraz Paris–Orléan. Linie Midi chciały małych kosztów, 
Paris–Orléan najlepszych gatunkowo materiałów i rozwią-
zań. W wyniku koszt elektryfikacji na linii Paris–Orléan był 
prawie dwukrotnie wyższy za każdy kilometr linii, ale przez 
pięć lat elektryfikacji nie było ani jednej przerwy w ruchu 
spowodowanej uszkodzeniem części elektrycznej, a koszty 
eksploatacji były na tyle niższe, że całkowicie zrekompenso-
wały większe koszty budowy32.

Parametry proponowanej sieci trakcyjnej były praktycz-
nie nieporównywalne, ponieważ oferta angielska stanowiła 
zupełnie nową jakość. Przy praktycznie identycznej cenie za 
1 km trakcji (27500 zł – B-B i 27560 – angielska), propozycja 
angielska miała lepsze jakościowo materiały, większy prze-
krój przewodu (70 mm2 wobec 50 mm2 B-B) oraz całkowicie 
automatyczną regulację naprężenia przewodów trakcyjnych, 
czyli tzw. sieć skompensowaną33. Dodatkowym atutem pro-
pozycji angielskiej, była możliwość zastosowania tańszych 
kratowych słupów trakcyjnych34. 

W podsumowaniu uznano, że oferta angielska jest nie 
tylko lepsza, ale i tańsza. W wydanej opinii czytamy: „uznać 
należy iż oferta przedsiębiorców odpowiada w zupełności 
wszelkim najnowszym wymaganiom techniki i zapewnia PKP 
dostawę zupełnie pierwszorzędnych maszyn, materiałów 
i urządzeń, które dają wszelką gwarancję sprawnego i nie-
przerwanego ruchu oraz możliwie małych kosztów eksplo-
atacji i utrzymania […] Wobec tego iż wyżej przeprowadzona 
analiza cen i ofert wykazuje, że ceny English Electric i Me-
tropolitan Vickers stoją na poziomie średnich cen 7-iu firm, 
wyroby zaś angielskie znane są ze swojej dobroci, uważamy, 
że ceny te nadają się do przyjęcia”35.

Podpisanie umowy
W oparciu o powyższą opinię, 2 sierpnia 1933 roku została 
zawarta umowa pomiędzy PKP z jednej strony i The English 
Electric Co. Limited oraz Metropolitan Vickers Co. z drugiej, 
dotycząca przeprowadzenia w ciągu czterech lat I etapu elek-
tryfikacji WKW na warunkach kredytowych36.

Umowa zawierała łącznie 26 punktów oraz załączniki, 
w których były omówione warunki realizacji polskich wyma-
gań. Ewentualne zatargi miał rozstrzygać arbitraż. Kredyt na 
realizację Umowy Elektryfikacyjnej wygasał z chwilą zakoń-

31 Firma Brown-Boveri (obecnie znana pod nazwą ABB) słynęła ówcześnie 
z bardzo wysokiej jakości i solidności wykonywanych prac i urządzeń.

32 Opinia delegacji MK w sprawie oferty angielskiej; APW sygn. 5, k. 5.
33 Sieć skompensowana stanowiła wtedy najnowsze osiągnięcie w technice 

kolejowej, novum na skalę światową. Sieć ta jest używana przez PKP do 
dnia dzisiejszego; Frontczak 1996: 138–139.

34 Opinia delegacji MK w sprawie oferty angielskiej; APW sygn. 5, k. 12.
35 Opinia delegacji MK w sprawie oferty angielskiej; APW sygn. 5, k. 14.
36 Umowa sprawie elektryfikacji WKW, wydrukowana w Drukarni Państwo-

wej, Warszawa ul. Miodowa 22, zamówienie nr 67448, egz. nr 6; APW 
sygn. 4, k. 1.

czenia „okresu budowy”, to jest 30 września 1937 roku lub 
wcześniej w razie nie wpłacenia przez PKP na czas którejkol-
wiek płatności (§13)37. 

Umowę podpisali: ze strony polskiej — Adam Koc, Podse-
kretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu; ze strony The English 
Electric Co. Limited — dyrektorzy G.H. Nelson i H. Mensforth 
oraz sekretarz G.W.E. Hooper; ze strony Metropolitan Vic-
kers Co. — dyrektorzy C.S. Richards i G.E. Bailey oraz sekre-
tarz R.H. Haviland (ryc. 8)38. 

W myśl załączników do podpisanej umowy elektryfikacyj-
nej, wykonanie części mechanicznych EZT i zamontowanie 
w nich wyposażenia elektrycznego produkcji angielskiej powie-
rzono fabrykom Lilpop, Rau i Loewenstein w Warszawie (wa-
gony silnikowe), Cegielski w Poznaniu (HCP) oraz Zieleniewski, 
Fitzner-Gamper w Sanoku (wagony doczepne i sterownicze).

Firmy angielskie, w celu sprawniejszej obsługi polskiego 
kontraktu powołały wspólne przedsiębiorstwo pod nazwą 
— Contactors Committee for the Electrification of Polish Ra-
ilways — w skrócie CC, które realizowało już dostawy urzą-
dzeń trakcji elektrycznej dla PKP39.

I ETAP ELEKTRYFIKACJI (LATA 1933–1937)

Po podpisaniu umowy zaczęto szybko przygotowywać się do 
jej realizacji. Aby temu problemowi podołać, prof. R. Podo-
ski w dniu 2 września 1933 roku złożył na ręce Ministra Ko-
munikacji memoriał40. Postulował w nim powołanie do życia 
komórki, która powinna kierować całym przedsięwzięciem. 
Autor sugerował także, że przyszła jednostka organizacyjna 

37 Streszczenie umowy budowlanej i finansowej na elektryfikację WKW; 
APW sygn. 12, k. 40.

38 Umowa sprawie elektryfikacji WKW; APW sygn. 4, k. 5.
39 Ciekawe jest to, że CC nie zostało rozwiązane po wybuchu wojny i z powo-

dzeniem służyło powojennej elektryfikacji PKP. Najpierw była to sprzedaż 
wyposażenia elektrycznego do powojennych EZT, a później w połowie lat 
60. XX w., sprzedaż 16 elektrowozów typu EU06 oraz licencji na ich pro-
dukcję w Polsce pod oznaczeniem EU07, czyli najbardziej rozpowszech-
nionego typu elektrowozu do prowadzenia pociągów pasażerskich, uży-
wanego do dnia dzisiejszego.

40 Odpis memoriału prof. R. Podoskiego; APW sygn. 3, k. 1.

Ryc. 8.  Moment podpisania Umowy Elektryfikacyjnej (źródło: „Inżynier 
Kolejowy” 11, 1933, s. 286)

Fig. 8.  Signinig of an electrification contract (after: “Inżynier Kolejowy” 
11, 1933, p. 286)
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powinna posiadać jak największą fachowość i powinna zaj-
mować się tylko sprawami elektryfikacji kolei oraz podlegać 
bezpośrednio pod jednego z wiceministrów komunikacji.

W oparciu o memoriał, Minister Komunikacji powołał za-
rządzeniem z dnia 4 października 1933 roku Kierownictwo 
Elektryfikacji Węzła Kolejowego Warszawskiego (KE WKW)41.

Obok wyżej wymienionej jednostki powołano jako ciało 
doradcze i opiniujące, Komitet Dla Spraw Przebudowy i Elek-
tryfikacji Węzła Warszawskiego. Do zadań Komitetu należał 
nadzór nad całokształtem przebudowy i elektryfikacji WWK 
oraz opiniowanie przed zatwierdzeniem przez Ministra Ko-
munikacji wszystkich ważniejszych spraw. W skład Komitetu 
wchodzili profesorowie Politechniki Warszawskiej, wybitni 
specjaliści oraz kierownik Biura Elektrotechnicznego.

Infrastruktura
Rozpoczęła się przebudowa stacji i układów torowych tak, 
aby możliwie najefektywniej wykorzystać tereny i istniejące 
tory, a jednocześnie w miarę możliwości oddzielić ruch pasa-
żerski od towarowego i trakcję parową od elektrycznej.

Niezależnie od prowadzonych działań wynikających 
z umowy elektryfikacyjnej, prowadzono równocześnie prace, 
które były przewidziane w planie modernizacji i przebudowy 
WWK. Prace budowlane przy przebudowie i elektryfikacji 
węzła przebiegały ze zmiennym szczęściem. Na pewnych 

41 Odpis zarządzenia Ministra Komunikacji z dn. 4 października 1933 roku; 
APW sygn. 3, k. 25.

fragmentach prace szły zgodnie z harmonogramem lub go 
nawet wyprzedzały. Na innych było znacznie gorzej z utrzy-
maniem harmonogramu.

W 1934 roku przekazano do eksploatacji nową linię ko-
lejową Warszawa-Radom42. Była to pierwsza nowo wybu-
dowana linia przewidziana do elektryfikacji w III etapie. Ze 
względu na brak zatwierdzonych wytyczeń pod planowany 
Dworzec Południowy i południową część linii obwodowej43, 
tymczasowo przeprowadzono linię wykorzystując istniejącą 
bocznicę łączącą lotnisko na Okęciu i fabrykę silników lotni-
czych Škody z stacją Warszawa Zachodnia (ryc. 9).

W 1935 roku, po zatwierdzeniu przebiegu południowego 
fragmentu linii obwodowej rozpoczęto prace przy bezkoli-
zyjnym wprowadzeniu linii radomskiej do węzła i budowie 
szerokiego wykopu dla docelowego jej przebiegu. Pomimo 
wytyczenia przez puste pola, to od Służewca do Dworca Za-
chodniego była poprowadzona w szerokim wykopie44.

We wrześniu 1936 roku zakończono prace ziemne na do-
celowym przebiegu szlaku miedzy Służewcem a Dworcem 
Zachodnim. Dzięki zachowanym dokumentom, dowiaduje-

42 Ówcześnie była to linia jednotorowa obsługiwana trakcją parową.
43 Jednym z większych problemów administracyjnych ówczesnej Warszawy, 

był fakt, że tylko 4% terenów należało do miasta. W tym samym czasie 
np. Kraków posiadał 12%, Poznań 17%, Toruń 24% terenów, w sytuacji, 
gdy za bezpieczne minimum uważało się wówczas posiadanie przez mia-
sto 50% gruntów; Starzyński 1938: 20.

44 Ten fragment linii obwodowej został od razu przygotowany do wybudo-
wania podziemnej czterotorowej (!) linii elektrycznej.

Ryc. 9.  Plan Węzła Kolejowego 
Warszawskiego w 1939 roku 
(oprac. R. Rybarczyk)

Fig. 9.  Warsaw Railway Junction in 
1939 (designed by R. Rybarczyk)
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my się, że na tym odcinku linii radomskiej wybudowano dwa 
wiadukty drogowe: dla Alei Krakowskiej i dla „autostrady 
Żwirki i Wigury”, oraz jeden kolejowy dla Elektrycznej Kolei 
Dojazdowej45.

Dla utrzymania i napraw taboru elektrycznego wybudo-
wano w pobliżu stacji Warszawa Zachodnia, przy ulicy Ar-
matniej, Główne Warsztaty Elektrotrakcyjne46 oraz podległą 
im elektrowozownię na Grochowie (ryc. 10).

Ciekawa jest zachowana dokumentacja dotycząca pro-
jektów typowych peronów. Projektując typowy peron 
przeanalizowano nawet wielkość odstępu dachu wiaty od 
wagonu, aby zapewnić odpowiedni dostęp światła, a jedno-
cześnie maksymalnie ograniczyć zacinanie deszczu czy śnie-
gu. Dokładne studia objęły nawet problem dojścia na peron. 
Z dwóch wariantów przejścia tunelem czy kładką, wybrano 
tunel. Zdecydowała ochrona przed złymi warunkami atmos-
ferycznymi i liczba stopni do pokonania przez pasażerów47. 
Uwzględniono też fakt, że perony i pozostałe obiekty będą 
budowane etapami, w zależności od możliwości i nasilenia 
ruchu oraz potrzeby zapewnienia odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa podróżnym. Przedmiotem studiów było na-
wet umiejscowienie tymczasowych budynków kasowych czy 
słupów trakcyjnych (ryc. 11). Te ostatnie miały być tak umiej-
scowione aby nie psuły ogólnego widoku przystanku i ułatwi-
ły późniejszą dobudowę torów dalekobieżnych.

W trakcie prac zmodernizowano 12 stacji i 18 przystan-
ków, gdzie zbudowano poczekalnie dla podróżnych, nowo-
czesne zunifikowane wiaty48 oraz wysokie, wyspowe perony. 
Perony te miały przy torze prowadzącym w kierunku War-
szawy prostą krawędź, natomiast przy torze od Warszawy 

45 Harmonogram DOKP; APW sygn. 336, k. 19.
46 Z powodu braku odpowiedniego miejsca, Warsztaty powstały z przebu-

dowy dawnych warsztatów kolei kaliskiej; APW sygn. 112, k. 27.
47 Patrz także: Żurek i Rybarczyk 2018 (w niniejszym tomie).
48 Wiaty na przystankach podmiejskich były jednakowe na całym zelektry-

fikowanym obszarze. Na niektórych stacjach, zwłaszcza na linii otwockiej 
zachowały się do dziś; APW sygn. 35, k. 15.

Ryc. 10.  Przegląd EZT na terenie Głównych Warsztatów 
Elektrotrakcyjnych (Narodowe Archiwum Cyfrowe sygn. 1-G-
3765-3)

Fig. 10.  EMU (EZT) routine inspection in Main Railway Electric Traction 
Workshop (National Digital Archives sygn. 1-G-3765-3)

Ryc. 11.  Przykład planowania, nawet rozmieszczenie słupów trakcyj-
nych uwzględniało przyszłą rozbudowę linii (źródło: „Inżynier 
Kolejowy” 04, 1937, rys. 07–08)

Fig. 11.  Traction poles arrangement have taken into account railway 
line developing in future (after: „Inżynier Kolejowy” 04, 1937, 
fig. 07–08)

Ryc. 12.  a) Zastosowanie łukowej jednej krawędzi peronu, umożliwia-
ło przejazd bez zmniejszania prędkości również pociągom 
pospiesznym (źródło: „Inżynier Kolejowy” 04, 1937, rys. 09); 
b) Przy zachowanych przystankach, dobrze widać omawiany 
łuk toru (fot. M. Żurek)

Fig. 12.  a) An arc-shaped edge of platform enabled a ride without 
reduce speed even for fast trains (after: „Inżynier Kolejowy” 04, 
1937, fig. 09); b) An arc-shaped edge of platform is well visible 
at existing platforms (photo by M. Żurek)

a)

b)
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krawędź była łukiem o promieniu 5 km49 (ryc. 12). Wszystkie 
perony przystosowano do nowego taboru50.

W połowie 1934 roku pojawił się kolejny problem. Nowe 
wysokie perony na stacjach i przystankach podmiejskich 
praktycznie uniemożliwiały korzystanie z nich przez nowy 
typ taboru – tzw. autorails51. Zwołano konferencję na której 
problem nowego taboru rozwiązano szybko i bardzo prosto. 
Postanowiono na końcu peronu od strony Warszawy dobu-
dować pochylnię oraz kilkunastometrowej długości peron 
niski52 (ryc. 13).

Opór kolejowych przeciwników postępu
Elektryfikacja WKW wielokrotnie napotykała na przeszkody. 
Plan elektryfikacji tylko trzech linii w I etapie spowodował 
reakcję Departamentu IV (ruchu kolejowego). Dyrektor De-
partamentu przesłał do KE WKW pismo, w którym zauwa-
żył, że ograniczenie elektryfikacji tylko do trzech linii spowo-
duje skrajnie niekorzystne warunki na pozostałych liniach, 

49 Dzięki temu, nawet jadący po tym torze pociąg pospieszny lub daleko-
bieżny nie musiał zwalniać. Według współczesnych przepisów, można 
przejechać obok takiego peronu z prędkością do 160 km/h, więc tłuma-
czenia Polskich Linii Kolejowych, że muszą rozebrać zabytkowy peron aby 
zwiększyć prędkość szlakową, są nieprawdziwe.

50 Nowe perony miały wysokość 860 mm nad główką szyny po to, aby wej-
ście i wyjście z nowych wysokoperonowych jednostek elektrycznych od-
bywało się na jednym poziomie, bez stopni pośrednich.

51 Był to szybki osobowy wagon motorowy z napędem spalinowym, obec-
nie określany jako autobus szynowy, używany głównie w komunikacji 
pospiesznej, np. na trasie do Zakopanego. Początkowo problem mógł się 
wydawać istotny, ponieważ część tego typu taboru (dla zwiększenia pręd-
kości i stateczności na zakrętach) charakteryzowała się niskim zawiesze-
niem (według dzisiejszej terminologii były to wagony niskopodłogowe) 
i była produkowana także w Polsce. 

52 Protokół z dnia 20 lipca 1934 roku z konferencji, która odbyła się dnia 5 
lipca 1934 roku w MK, W sprawie wysokości peronów na stacjach węzła 
warszawskiego w związku z nowymi typami wagonów osobowych moto-
rowych; APW sygn. 19, k. 2–3.

zwłaszcza na liniach Kaliskiej, Mławskiej i Białostockiej, tym 
bardziej w sytuacji planowanej likwidacji dworców Gdań-
skiego i Wileńskiego. Wobec powyższego Departament IV 
uważa, że należy już teraz włączyć do projektu elektryfikacji 
węzła inne linie podmiejskie, a w pierwszej kolejności linię 
Kaliską53.

Tempo prac nadal pozostawiało wiele do życzenia, mo-
mentami można odnieść wrażenie, że prace były wręcz sabo-
towane przez władze kolejowe, które nie uznawały zwierzch-
ności BE WKW. Tezę tą potwierdza monit przesłany 13 marca 
1936 roku przez Ministra Komunikacji do Dyrektora Kolei 
Państwowych54. W monicie tym napisano: „dyrekcja opie-
szale załatwia zarządzenia Ministerstwa Komunikacji wyda-
wane przez samodzielne Biura Ministerstwa Komunikacji, 
w szczególności przez Biuro Elektryfikacji Węzła Kolejowego 
Warszawskiego, które często są poddawane przez Dyrekcję 
w wątpliwość i nie są wykonywane do chwili potwierdzenia 
przez inne urzędy Ministerstwa Komunikacji. Z tego powodu 
tok robót znacznie opóźnia się z winy Dyrekcji. Wobec po-
wyższego proszę wydać niezwłocznie odpowiednie zarządze-
nia i donieść mi o ich wykonaniu”.

Pomimo ewidentnych zysków z elektryfikacji ruchu pod-
miejskiego węzła warszawskiego, na łamach prasy fachowej, 
głównie „Inżyniera Kolejowego”, toczyły się spory o stronę 
ekonomiczną przedsięwzięcia. Nawet gdy okazało się, że zy-
ski umożliwią spłatę pożyczki w ciągu 10 lat, opozycja wobec 
elektryfikacji nie słabła. Nie pomagały wyliczenia, że wskaź-
nik zużycia węgla na wykonanie 1000 brutto-kilometrów, 
przy trakcji parowej wynosi ok. 32,8 kg, natomiast przy trak-
cji elektrycznej jest to tylko ok. 10,3 kg. Roczne oszczędności 
w zużyciu węgla wynosiły wówczas 800–1200 ton na każdy 
kilometr zelektryfikowanej linii55. Oponenci trwali przy swo-
ich racjach56.

Silna opozycja wobec elektryfikacji istniała także w krę-
gach ministerialnych. Na jednym z posiedzeń Rady Technicz-
nej MK, które odbyło się w 1937 roku, jeden z jej członków 
wypowiadał się przeciwko jakimkolwiek planom elektryfika-
cyjnym, argumentując że elektryfikacja pociąga za sobą la-
winowy wzrost przewozów pasażerskich, co stwarza poważ-
ne trudności służbie ruchu. Jednak wiceminister J. Piasecki, 
który był przewodniczącym Rady, zapytał: „A może się pan 
zechce zastanowić, komu i do czego ma służyć kolej czy nos 
dla tabakiery, czy też tabakiera dla nosa?57”. W efekcie, do 
wybuchu wojny na posiedzeniach Rady temat wstrzymania 
elektryfikacji już nie był poruszany.

Powołanie Biura Elektryfikacji  
Węzła Kolejowego Warszawskiego
Kierownictwo Elektryfikacji działało do 1935 roku. Takie roz-
wiązanie okazało się rozwiązaniem połowicznym, wywołało 

53 Pismo Departamentu IV MK do KE WKW z dnia 5 stycznia 1934 roku; 
APW sygn. 12, k. 6–7.

54 Pismo Ministra Komunikacji do Dyrektora Kolei Państwowych z dnia 13 
marca 1936 roku; APW sygn. 178, k. 41.

55 Przelaskowski 1971: 202.
56 Karlsbad 1939: 96–112.
57 Frontczak 1989: 83.

Ryc.  13.  Przystanek Międzylesie. Zejście z peronu po pochylni i zapla-
nowana „rezerwa miejsca” na ew. przystanek dla niskopodło-
gowych autobusów szynowych (fot. R. Rybarczyk)

Fig. 13.  Station Międzylesie. Departure from the platform by the 
ramp and a reserved place for low-floor carriages (photo 
byR. Rybarczyk)
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mnóstwo sporów kompetencyjnych pomiędzy departamen-
tami Ministerstwa Komunikacji, Komitetem i Kierownictwem. 
W celu definitywnego rozwiązania problemu, uwzględniając 
postulaty prof. Romana Podoskiego, Rada Ministrów, w dniu 
25 maja 1935 roku podjęła uchwałę powołującą do życia Biu-
ro Elektryfikacji Węzła Kolejowego Warszawskiego i podpo-
rządkowała je bezpośrednio Ministrowi Komunikacji58.

W oparciu o powyższą uchwałę URM, w dniu 31 lipca 
1935 roku Minister Komunikacji wydał zarządzenie nr P5 
148/5/35 o organizacji Biura Elektryfikacji Węzła Kolejowego 
Warszawskiego (BE WKW) z równoczesnym rozwiązaniem 
Kierownictwa Elektryfikacji Węzła Kolejowego Warszaw-
skiego i Biura Elektrotechnicznego59. Zarządzenie to określi-
ło wreszcie, bez żadnych kompromisów i ustępstw, podział 
kompetencyjny oraz podległość BE WKW.

Na czele Biura stanął Naczelnik inż. Alfred Karlsbad60, któ-
ry podlegał bezpośrednio Ministrowi Komunikacji. Naczelnik 
posiadał uprawnienia analogiczne jak Dyrektor Kolei Pań-
stwowych (!).

PROBLEMY ELEKTRYFIKACJI

Elektryfikacja nie przebiegała bezproblemowo. Do utrudnień 
związanych z pracami elektryfikacyjnymi należy zaliczyć to, że 
nawet dokumentowanie postępu robót, czy fotografowanie 
obiektów było ograniczone i wymagało każdorazowej zgody 
BW MK. Na dodatek wykonane zdjęcia musiały być wywoła-
ne i przechowywane w Departamencie Lotnictwa Cywilnego 
MK61.

Kolej elektryczna poza postępem niosła też zagrożenia. 
Pociągi elektryczne, które były znacznie szybsze, cichsze oraz 
mniej widoczne (brak widocznego z kilku kilometrów pióro-
pusza dymu) stanowiły śmiertelne niebezpieczeństwo dla 
ludzi i pojazdów, które znalazły się na ich drodze. Zachowały 
się dokumenty dotyczące wypadków i zdarzeń na zelektryfi-
kowanych szlakach z okresu luty – sierpień 1939 roku.

O niektórych wypadkach z udziałem taboru elektryczne-
go można dowiedzieć się drogą pośrednią, np. dzięki temu, 
że powołano komisję do zbadania wypadku, jakiemu uległa 
jedna z lokomotyw elektrycznych, czy też dlatego że na po-
czątku 1938 roku przekazano do HCP cztery wagony EZT ce-
lem naprawy po wypadkach62.

Z zachowanych dokumentów wynika, że zdecydowana 
większość zdarzeń to chuligańskie wybryki, najczęściej pole-
gające na obrzuceniu pociągu kamieniami63. Zdarzały się też 

58 O tym jak pilna była to sprawa świadczy to, że uchwała weszła w życie 
dnia 1. czerwca 1935 roku, czyli w niecały tydzień po jej ogłoszeniu(!).

59 Dziennik Urzędowy MK nr 30 z dn. 3 września 1935 roku, pkt 159; APW 
sygn. 3, k. 29.

60 Mgr inż. Alfred Karlsbad był jednym z pierwszych absolwentów zakładu 
trakcji elektrycznej Politechniki Warszawskiej; Przelaskowski 1971: 208.

61 Pismo BW MK z dnia 28 listopada 1934 roku, w sprawie fotografowania 
budowy Warsztatów Elektrotrakcyjnych na Czystem; APW sygn. 207, k. 2.

62 Pismo MK do HCP z dnia 18 marca 1938 roku, dotyczące przekazania do 
naprawy wagonów EZT nr. 92002, 92008, 92011, 92021, które zostały 
uszkodzone w czasie zderzenia; APW sygn. 176, k. 23.

63 W okresie od lutego do sierpnia 1939 roku odnotowano pięć takich przy-
padków; APW sygn. 121, k. 1, 16-17, 19, 20, 21.

przypadki potrącenia osób, zderzenia z samochodem, z czoł-
giem(!)64 oraz porażenia prądem elektrycznym65.

Najnowocześniejsza ówcześnie technika wymagała do-
brze i wszechstronnie wyszkolonych kadr. Zanim te kadry zo-
stały dobrze wyszkolone to problemy z elektryfikacją WKW 
miała nawet Poczta Polska66, bo zasilanie trakcji powodo-
wało poważne zakłócenia w komunikacji telefonicznej na 
liniach międzynarodowych67.

Problem z dostawą energii elektrycznej
Pierwszym i najważniejszym problemem przy elektryfikacji 
było znalezienie dostawcy energii elektrycznej dla WWK. 
Najkorzystniejszym rozwiązaniem było wybudowanie wła-
snej elektrowni68, jednak BW MK nakazało ogłosić przetarg 
na dostawę energii elektrycznej dla WWK. Postawiono je-
den podstawowy warunek: elektrownia powinna być elek-
trownią użyteczności publicznej mającą poza obciążeniem 
trakcyjnym inny poważniejszy rozchód energii69. Już w grud-
niu 1933 roku inż. doradca do spraw elektryfikacji w piśmie 
do Ministra Komunikacji zwracał uwagę na ten problem, 
który groził dużymi karami finansowymi za niedotrzymanie 
terminów ustalonych w umowie.

Sprawa zasilania WKW w energię elektryczną stale napo-
tykała na przeszkody. W drugiej połowie lipca 1935 roku, Mi-
nister Komunikacji przesłał do Ministra Spraw Wojskowych 
pismo, w którym zwracał się z prośbą o wywarcie nacisku na 
właściwe mu organy w celu przyspieszenia budowy linii prze-
syłowej dalekosiężnej WN Mościce-Starachowice. Przypomi-
nał, że linia ta, przewidziana jako jedno z głównych źródeł 
zasilania WKW, powinna być uruchomiona nie później niż na 
jesieni 1936 roku.

Po przeczytaniu pisma można odnieść wrażenie irytacji 
Ministra Komunikacji, ponieważ to Minister Spraw Wojsko-
wych negatywnie zaopiniował projekt budowy przez WKW 
własnej elektrowni, polecając jednocześnie (ze względów 
strategicznych) wykorzystanie mocy elektrowni ZEORK. Teraz 
WKW jest bez własnej elektrowni i bez zasilania, bo opóźnia 
się budowa linii dalekosiężnej70.

64 Dnia 19 czerwca 1939 roku o godzinie 21.35 na niestrzeżonym przejeź-
dzie kolejowym na szlaku Miłosna – Mińsk Mazowiecki pociąg najechał 
na czołg. Rannym czołgistą zajęły się służby wojskowe, brak informacji 
o uszkodzeniach pociągu; APW sygn. 121, k. 12.

65 Dnia 27 maja 1939 roku na Dworcu Wschodnim, pomocnik maszynisty, 
w czasie czyszczenia parowozu został porażony prądem i spadł na tor. 
„W drodze do szpitala św. Wojciecha życie zakończył. Przyczyną własna 
nieostrożność”; APW sygn. 121, k. 7.

66 Pismo Ministra Poczt i Telegrafów do Ministra Komunikacji z dnia 13 listo-
pada 1936 roku opatrzone pieczątką „B. PILNE”; APW sygn. 200, k. 1.

67 Pismo Podsekretarza Stanu w MK do Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 3 
grudnia 1936 roku; APW sygn. 200, k. 4. Prawdziwą przyczyną zakłóceń 
był błąd obsługi, która nie włączyła w podstacji urządzeń „wygładzają-
cych” przy prostownikach.

68 Przykład własnej elektrowni Tramwajów Warszawskich, pokazywał, że 
jest to rozwiązanie najbardziej ekonomiczne i najbezpieczniejsze.

69 Notatka BE WKW z dnia 2 stycznia 1934 roku, w sprawie zasilania energią 
elektryczną WKW w związku z zaprowadzeniem trakcji elektrycznej; APW 
sygn. 12, k. 5.

70 Pismo MK z dnia 20 lipca 1935 roku; APW sygn. 27, k. 113. 
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Na podstawie danych Polskiego Komitetu Energetycz-
nego oszacowano zapotrzebowanie Warszawy na energię 
elektryczną. Z szacunków wynikało, że trzy warszawskie 
elektrownie już w 1936 roku nie będą w stanie pokryć całe-
go zapotrzebowania na energię elektryczną. Pojawiły się też 
sugestie, że nawet rozbudowa tych elektrowni nie rozwiąże 
problemu, bo kolej nie będzie w stanie dostarczyć odpo-
wiedniej ilości węgla dla tych elektrowni.

BW MK proponowało, aby energetyczną linię przesyłową 
ze strategicznie bezpiecznych elektrowni położonych w połu-
dniowo-wschodniej Polsce, obliczyć i skonstruować jako linię 
200 kV, natomiast wykonać ją tymczasowo jako 100 kV, po-
nieważ linia taka wystarczy Warszawie na około 10 lat. We-
dług BW MK plan ZEORK proponujący linię 150 kV był ówcze-
śnie dla stolicy za duży, natomiast dla strategicznej magistrali 
Południe-Północ za mały71.

Zapadła decyzja o podpisaniu umowy z Elektrownią Okrę-
gu Warszawskiego S.A. (EOW) i Francuską Spółką Akcyjną 
Compagnie d’Electricité de Varsovie – Towarzystwo Elek-
tryczności w Warszawie (EW) na dostawę energii elektrycz-
nej dla WWK. Ponieważ czas naglił, BE WKW opracowało pro-
jekt umowy72. W prasie ukazały się informacje o tym, że po 
długich pertraktacjach nastąpiło parafowanie tejże umowy 
pomiędzy EW i EOW oraz MK na dostawę energii dla WKW 
na 15 lat z prawem rewizji po dwóch latach73. Zawarcie umo-
wy z oboma elektrowniami nastąpiło 14 marca 1936 roku74. 
Jednak pośpiech w zawieraniu umowy nie wszystkim się po-
dobał. W kwietniu 1936 roku Prokuratoria Generalna prze-
słała do BE WKW pismo z uwagami do projektu umowy75. Do 
dziewięciu stron projektu zgłoszono 17 stron uwag(!).

Problemy z zamówieniami taboru
Według zachowanych dokumentów, problemy z realizacją 
Umowy Elektryfikacyjnej dotyczyły również zamówień na ta-
bor, czyli kontaktów BE WKW z Departamentem VI MK.

W marcu 1938 roku Naczelnik BE WKW inż. Alfred 
Karlsbad w ostrym tonie zażądał wyjaśnień od Dyrektora 
Departamentu VI MK, dlaczego ten wstrzymuje produkcję 
taboru. BE WKW od początku żądało zamówienia 76 EZT (tak 
zapisano w Umowie Elektryfikacyjnej), a Departament VI za-
mawiał po kilkanaście lub kilka wagonów, powodując zagro-
żenie terminów zawartych w umowie76.

Z dalszej korespondencji wynika, że Departament VI nie 
zmienił zbytnio sposobu swojego działania. W sierpniu 1938 

71 W 1934 roku maksymalne moce warszawskich elektrowni były następu-
jące: Elektrownia Warszawska – 30200 kW, Elektrownia Tramwajów War-
szawskich – 6240 kW, Elektrownia Pruszkowska – 8140 kW; APW sygn. 
17, k. 11.

72 Projekt umowy na dostawę energii elektrycznej; APW sygn. 178, k. 2.
73 Wycinek prasowy z 1935 roku z gazety „Dobry Wieczór”; APW sygn. 178, 

k. 42.
74 Umowa na dostawę energii elektrycznej; APW sygn. 181, k. 7–10.
75 Zastrzeżenia do projektu umowy na dostawę energii elektrycznej; APW 

sygn. 178, k. 32.
76 Pismo Naczelnika BE WKW do Dyrektora Departamentu VI MK z dnia 19. 

marca 1938 roku. Z pisma dowiadujemy się, że zamiast zamówienia na 76 
EZT, Departament VI zamówił najpierw 16 wagonów silnikowych i osiem 
doczepnych (zamówienie z dnia 19 czerwca 1937 roku), później następne 

roku zmienił wcześniejsze zamówienie dla zakładów Lilpop, 
Rau i Loewenstein i zamiast „6 wagonów elektrycznych dwu-
kabinowych” polecił zbudowanie sześciu wagonów silniko-
wych do EZT, czyli po zmianach, zamówienie LP.74 obejmo-
wało w sumie budowę 10 sztuk wagonów silnikowych77. Jest 
to o tyle ciekawa zmiana zamówienia, że wymienia nowy 
typ taboru. W literaturze nigdzie nie ma wzmianki o tym, że 
planowano jeszcze produkcję elektrycznych autobusów szy-
nowych(!)78.

Problemy z nierzetelnymi dostawcami
Dostawy i prace przy przebudowie i elektryfikacji WKW mo-
gły być źródłem bardzo dużych dochodów dla niektórych 
firm. Część zamówień na dostawy podzespołów i części 
zamiennych opiewała na bardzo duże sumy. Ponieważ tak 
wielka inwestycja wymagała ogromnej rzeszy dostawców, 
pojawił się problem z nierzetelnymi kontrahentami. Problem 
ten Ministerstwa Komunikacji bardzo szybko rozwiązało. 
Ogłoszono „czarną listę” dostawców. Analizując dokumenty, 
można stwierdzić, że ze względów bezpieczeństwa bardziej 
było karane niesolidne wykonanie niż niedotrzymanie ter-
minów. Za niedotrzymanie terminu podwykonawca płacił 
karę, natomiast za niesolidne wykonanie firma mogła trafić 
na „czarną listę”.

Z początku były to wykluczenia pojedynczych firm takich 
jak Katebe79, Smoschewer i Ska80, Kiebrandt81, Inwuka, czy 
Polska Fabryka Farb i Lakierów I.C. Koch82. Jednak w listopa-
dzie 1937 roku została rozesłana przez MK tajna lista zawie-
rająca 70(!) firm wykluczonych z listy potencjalnych dostaw-
ców. Na listach firm wykluczonych znalazły się, np. koncerny 
AEG83, Siemens84 oraz Fabryka Żarówek OSRAM85.

Jeżeli takie wykluczenie dotknęło firmę, to dotyczyło za-
równo prac na rzecz PKP, Lotnictwa Cywilnego oraz Dróg 
Wodnych i Kołowych. Dodatkowo Minister Komunikacji po-
lecił dokładne sprawdzanie wszystkich nowych firm zgłasza-
jących się do przetargów czy przypadkiem nie reprezentują 
lub nie współpracują z firmami wykluczonymi86.

osiem wagonów doczepnych (zamówienie dla HCP z dnia 25 września 
1937 roku); APW sygn. 176, k. 12.

77 Pismo MK do zakładów Lilpop, Rau i Loewenstein z dnia 22 sierpnia 1938 
roku, w sprawie zmiany treści zamówienia; APW sygn. 176, k. 53.

78 Informacja jest tym bardziej godna dalszego wyjaśnienia, że skoro wa-
gony były już zamówione to znaczy, że wcześniej zostały opracowane 
wymagania techniczne i zatwierdzony projekt wspomnianych „wagonów 
elektrycznych dwukabinowych”, a nie ma o tym żadnego innego śladu 
w dokumentach.

79 Pismo MK z 18 czerwca 1937 roku, Wykluczenie od dostaw, „TAJNE”; 
APW sygn. 201, k. 3.

80 Pismo MK z 4 września 1937 roku, Wykluczenie od dostaw, „TAJNE”. Je-
dyny przypadek podania powodu wykluczenia, jaki udało mi się znaleźć: 
„właściciel był niemieckim żydem”(!); APW sygn. 201, k. 2.

81 Pismo MK z 20 września 1937 roku, Wykluczenie od dostaw, „TAJNE”; 
APW sygn. 201, k. 4.

82 Pismo MK z 26 listopada 1937 roku, Chwilowo nie wzywać do przetar-
gów, „TAJNE”; APW sygn. 201, k. 5.

83 Zezwolenia i wykluczenia firm od dostaw; APW sygn. 175, k. 2–4.
84 Zezwolenia i wykluczenia firm od dostaw; APW sygn. 175, k. 14.
85 Pismo MK z 26 listopada 1937 roku, Lista firm wykluczonych od dostaw, 

„TAJNE”; APW sygn. 201, k. 6–9.
86 Tajne pismo MK z dnia 2 listopada 1936 roku; APW sygn. 175, k. 5.
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URUCHOMIENIE ZELEKTRYFIKOWANYCH LINII

Odcinek Warszawa Wschodnia – Otwock był już gotowy 14 
sierpnia 1936 roku, a 15 grudnia 1936 roku, wraz z rozpoczę-
ciem obowiązywania w Europie zimowego rozkładu jazdy, 
nastąpiło uroczyste uruchomienie pociągów na odcinku od 
Otwocka do Pruszkowa. Data ta jest powszechnie uważana 
za początek elektryfikacji PKP (ryc. 14).

Dnia 22 maja 1937 roku oddano do użytku odcinek Prusz-
ków – Grodzisk – Żyrardów, a 15 grudnia 1937 roku urucho-
miono pociągi elektryczne do Mińska Mazowieckiego. Był 
to koniec pierwszego etapu elektryfikacji Węzła Kolejowego 
Warszawskiego. Okazało się, że wzrost przewozów jest na 
tyle duży, że elektryfikacja okazała się w pełni uzasadniona87. 
Uzyskano potwierdzenie zasadności elektryfikacji wszystkich 
bez wyjątku linii podmiejskich.

Elektryfikacja linii Mińskiej przed linią na Tłuszcz została 
przeprowadzona z powodu planowanej likwidacji Dworca 
Wileńskiego i wprowadzenia pociągów z Tłuszcza na linię 
średnicową.

Tabor
Elektryfikacja spowodowała wprowadzenie do ruchu no-
wego taboru. EZT miał 536 miejsc, w tym 233 siedzących 
(ryc. 15). Zespół posiadał trzecią i drugą klasę (obejmowała 
ona 1/6 całości miejsc). W drugiej klasie były miękkie sie-
dzenia (pokryte skórą), zaś pozostałe stanowiły klasę trze-
cią z siedzeniami wykonanymi z wyprofilowanych twardych 
listew drewnianych. Masa zespołu wynosiła 114 t, długość 
60 m (bez sprzęgów), a najwyższa prędkość eksploatacyjna 
— 100 km/h. Elektryczny Zespół Trakcyjny był wyposażony 
w cztery silniki trakcyjne, zawieszone systemem tramwa-
jowym „za nos”, każdy o mocy ciągłej 108 kW oraz mocy 
godzinowej 149 kW. Prąd do zasilania EZT był pobierany 
z sieci trakcyjnej za pomocą jednego z dwóch pantografów, 
zainstalowanych na dachu wagonu silnikowego88. Jednostki 

87 St. Plewako, Podstawy gospodarcze elektryfikacji kolei, referat z 1938 
roku; APW sygn. 111, s. 19.

88 Ze względu na zdrowie maszynisty (długotrwała praca w silnym polu elek-
tromagnetycznym) i bezpieczeństwo pasażerów, był to drugi pantograf 
w stosunku do kierunku jazdy pociągu. Ta zasada stosowana jest na kolei 

Ryc. 14.  Uroczyste otwarcie pierwszej zelektryfikowanej linii Pruszków 
– Otwock (Narodowe Archiwum Cyfrowe sygn. 1-G-3171)

Fig. 14.  A celebratory openinig of the electrical railway line Pruszków – 
Otwock (National Digital Archives sygn. 1-G-3171)

Ryc. 15.  Jedno z przedwojennych zdjęć EZT, na którym dobrze widać 
znaczną różnicę w odcieniu malowania górnej części wagonu 
doczepnego, w miejscu przedziałów drugiej klasy (Narodowe 
Archiwum Cyfrowe sygn. 1-G-3095)

Fig. 15.  One of pre-war photos of EMU (EZT), a difference in painting 
of trailer carriage upper part, where second class compart-
ment were (National Digital Archives sygn. 1-G-3095)

Ryc. 16.  Lokomotywa elektryczna serii EL.100 (Narodowe Archiwum 
Cyfrowe sygn. 1-G-3084)

Fig. 16.  Electrical locomotive series EL.100 (National Digital Archives 
sygn. 1-G-3084)

były przystosowane do sterowania wielokrotnego i spinania 
w składy, w których jeździły maksymalnie trzy jednostki, czyli 
dziewięć wagonów89.

Elektryczny Zespół Trakcyjny posiadał też regulator siły 
hamowania, który uwzględniał stopień zapełnienia jednostki 
i dawał równomierne oraz spokojne hamowanie, niezależne 
od umiejętności maszynisty90.

Zbudowano łącznie 76 jednostek, a pozostałe cztery wy-
posażenia, przewidziane pierwotnie dla EZT, przeznaczono 
dla lekkich lokomotyw elektrycznych EL.200 (ryc. 16), które 
w 1937 roku wyprodukowały zakłady Hipolita Cegielskiego 
z Poznania. Lokomotywy elektryczne rozpoczęły właściwą 
pracę pod koniec 1937 roku. Najpierw przybyło na teren 
WKW sześć lokomotyw ciężkich. Dwie wyprodukowane 
w Anglii oraz cztery pozostałe wyprodukowane w Pierwszej 

w Polsce do dnia dzisiejszego.
89 St. Plewako, Elektryfikacja WKW, referat z 1939 roku; APW sygn. 112, s. 3.
90 St. Plewako, Elektryfikacja WKW, referat z 1939 roku; APW sygn. 112, 

s. 19.
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Fabryce Lokomotyw w Chrzanowie91. Elektrowozy ciężkie 
typu EL.100 (ryc. 17), miały parametry techniczne, które po-
zwalały im w przyszłości prowadzić pociągi dalekobieżne92.

II ETAP ELEKTRYFIKACJI (LATA 1937–1939)

W drugiej połowie lat trzydziestych XX w. praktycznie cały 
przemysł maszynowy, zbrojeniowy i elektrotechniczny był ulo-
kowany w Warszawie i jej okolicach. Zelektryfikowane w I eta-
pie odcinki linii kolejowych, radykalnie poprawiły zarówno 
przepustowość szlaków, jak i warunki podróży, ale tylko na kie-
runkach wschodnim, południowo-wschodnim i zachodnim.

Pod koniec lat 30. XX wieku w godzinach szczytu komuni-
kacyjnego Warszawa była nieprzejezdna. Dodatkowym pro-
blemem stolicy były możliwości produkcyjne fabryk środków 
transportu, np. w 1938 roku Warszawa kupiła wszystkie(!) 
autobusy i tramwaje, jakie mógł wyprodukować polski prze-
mysł oraz wszystkie, na jakie władze miasta dostały zgodę na 
sprowadzenie z zagranicy93. Problem transportu miejskiego 
był naprawdę wielki.

Władzom miejskim bardzo zależało na zwiększeniu ilości 
przystanków, w celu lepszego dostosowania linii kolejowych 
do potrzeb rozwijającej się aglomeracji, ale władze PKP uwa-
żały, że większa liczba przystanków zmniejszy prędkość szla-
kową94 i przepustowość linii95.

91 Fabryka w Chrzanowie wykonała część mechaniczną lokomotyw, po czym 
Anglicy zamontowali wykonane u siebie wyposażenie elektryczne. St. Ple-
wako, Elektryfikacja WKW, referat z 1939 roku; APW sygn. 112, s. 22.

92 Jedyna ocalała po wojnie lokomotywa EL.106, od remontu przeprowa-
dzonego w 1946 roku w zakładach w Lubaniu Śląskim do 1954 roku jeź-
dziła na terenie WWK, a później do 1964 roku prowadziła pociągi pasa-
żerskie na trasie Warszawa – Łódź; Frontczak 1996: 36.

93 Władze Warszawy oczekiwały na dostawę 46 autobusów zamówionych 
w 1937 roku, 33 autobusów zamówionych w 1938 roku, zamówiono też 
100(!) nowych tramwajów; Starzyński 1938: 57–58.

94 Przy przystankach rozmieszczonych co 2 km, średnia prędkość jednostek 
wynosiła ok. 65 km/h, a przy przystankach rozmieszczonych co 1 km, 
średnia prędkość spadała do 53 km/h.

95 Dodatkowe przystanki (Ochota, Powiśle, Stadion) wybudowano dopiero 
w latach 60. XX w., po dobudowaniu torów dalekobieżnych oraz wprowa-
dzeniu nowego taboru o lepszym przyspieszeniu.

Trafność pomysłu linii średnicowej północ – południe spo-
wodowała, że pomimo iż cena budowy 1 kilometra linii pod-
ziemnej była ówcześnie szacowana na ok. 8 mln zł, to przygo-
towania do rozpoczęcia budowy pierwszych 25 km linii były 
prowadzone w szybkim tempie. 28 maja 1938 roku Zarząd 
Miejski m. st. Warszawy96, zwrócił się do BE WKW z prośbą 
o przekazanie materiałów do studiów97.

Oszczędności z powodu zamiany trakcji parowej na 
elektryczną wynosiły 4,5 mln zł rocznie. Był to imponujący 
wynik, który bardzo dobrze rokował na przyszłość. Były to 
bardzo skuteczne argumenty dla dalszej rozbudowy węzła. 
Dodatkowym bodźcem było to, że ówcześnie koszt budowy 
1 km zelektryfikowanej linii kolejowej wynosił ok. 135 tys. zł, 
natomiast drogi bitej nawet do 200 tys. zł98.

W 1939 roku był już wytyczony cały południowy fragment 
Wewnętrznej Linii Obwodowej. Realizację tych zamierzeń 
przerwała wojna (ryc. 18).

Próby samodzielnej elektryfikacji
W ramach II etapu elektryfikacji WKW, przystąpiono naj-
pierw do drobnych samodzielnych prac. Pracownicy nabiera-
li doświadczenia, a elektryfikowanie kolejnych, nawet bardzo 
krótkich odcinków, torów postojowych, czy wręcz pojedyn-
czych rozjazdów powodowało usprawnienie ruchu i w spo-
sób znaczący podnosiło funkcjonalność stacji oraz poprawę 
przepustowości99.

Według notatki BE WKW, dzięki elektryfikacji kilku rozjaz-
dów na stacji Warszawa Zachodnia, uzyskano oszczędności 
rzędu 1714 zł/dobę, nie licząc ułatwień w ruchu na stacji100. 
Praktycznie na terenie całego węzła kolejowego prowadzono 
prace mające na celu usprawnienie ruchu na liniach, zwięk-
szenie ich przepustowości oraz wprowadzenie możliwie bez-
kolizyjnych skrzyżowań z ruchem kołowym.

Na 1939 rok w ramach dalszej elektryfikacji węzła zapla-
nowano kilka większych inwestycji oraz całą masę mniej-
szych101. Do większych należała elektryfikacja linii Warszawa 
– Błonie (24 km toru podwójnego za 1470 tys. zł), zakup sze-
ściu lokomotyw elektrycznych (za 2400 tys. zł) oraz przerób-
ki i modyfikacje EZT (za 450 tys. zł)102. W związku z planem 
przebudowy stacji Falenica, mającej na celu przystosowanie 

96 Pismo z dnia 28 maja 1938 roku; APW sygn. 207, k. 52.
97 Zarząd Miejski w m.st. Warszawy, poprosił o przekazanie do użytku 

służbowego „danych dotyczących obrysia wagonów kursujących na ze-
lektryfikowanych liniach Węzła Warszawskiego oraz wymaganej skrajni 
budowli, jak również o rysunek powyższego wagonu”; APW sygn. 207, 
k. 52. Według dokumentów, zgodę otrzymali; APW sygn. 207, k. 55.

98 Miszke 1939: 26.
99 Pismo DOKP z dnia 7 lutego 1939 roku, w sprawie uzupełnienia sieci trak-

cyjnej; APW sygn. 309, k. 3.
100 APW sygn. 96, k. 7.
101 Preliminarz rozchodów budżetowych funduszu inwestycyjnego na okres 

od 1 stycznia do 31 grudnia 1939 roku; APW sygn. 102, k. 3–28.
102 W EZT zaplanowano: udoskonalenie sygnalizacji (za 15 tys. zł), zain-

stalowanie sterowania ogrzewaniem (za 25 tys. zł), przeróbkę części 
przedziałów pasażerskich w części wagonów doczepnych na przedziały 
bagażowe (za 100 tys. zł), uzupełnienie łączników międzywagonowych 
(za 250 tys. zł) oraz inne drobne zmiany (za 60 tys. zł). Preliminarz roz-
chodów budżetowych funduszu inwestycyjnego na okres od 1 stycznia 
do 31 grudnia 1939 roku; APW sygn. 102, k. 3–28.

Ryc. 17.  Lokomotywa elektryczna serii EL.200 (Narodowe Archiwum 
Cyfrowe sygn. 1-G-3064)

Fig. 17.  Electrical locomotive series EL.200 (National Digital Archives 
sygn. 1-G-3064)
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stacji do zawracania EZT, jak też do zwiększania i zmniejsza-
nia długości składów, wykonano kosztorys103. Prace wyce-
niono na 70 tys. zł104.

Zakaz samodzielnych negocjacji
Po rozpoczęciu na szeroką skalę prac przy przebudowie i elek-
tryfikacji WKW, coraz więcej firm interesowało się przejęciem 
dalszych etapów lub przynajmniej próbowało włączyć się do 
gry. W archiwum znajdują się dokumenty, które mówią, że Mi-
nister Skarbu czuwał nad tym i w odpowiednich momentach 
reagował. Pod koniec 1937 roku Minister Skarbu, przesłał do 
Ministra Komunikacji tajne pismo, w którym polecił wstrzy-
mać wszelkie rokowania na temat dalszej elektryfikacji WKW.

Wiesław Zbijewski, radca finansowy Ambasady RP w Lon-
dynie, został poinformowany, że na podstawie rozmów to-
czonych z Export Credit Guarantee Departament, Anglicy 
zgodzili się na dalsze kredytowanie do sumy 1 mln funtów. 
Dalsza elektryfikacja miałaby być finansowana w stosunku 
50/50, połowa wartości ulokowana w firmach angielskich, 
połowa w polskich, z tym, że produkcja EZT miała odbywać 
się już wyłącznie na terenie Polski105.

103 Pismo MK do CBPiS PKP z dnia 6 lipca 1939 roku, w sprawie wykonania 
kosztorysu przebudowy stacji Falenica; APW sygn. 309, k. 32.

104 Kosztorys przeróbek torowych na st. Falenica w związku z zawracaniem 
i zmianą składów pociągów elektrycznych; APW sygn. 309, k. 37. Pod 
sumą całkowitą ręczny dopisek „miało być 50.000”.

105 Pismo MS do MK z dnia 26 stycznia 1939 roku, „TAJNE”; APW sygn. 178, 
k. 51.

Szwedzki ślad w przedwojennej elektryfikacji
Z dokumentów możemy się dowiedzieć też, że radca W. Zbi-
jewski poinformował Anglików, że wobec ograniczonych 
możliwości kredytowych strony angielskiej, pozostałe prace 
przy elektryfikowaniu węzła jednocześnie będą wykonywały 
firmy szwedzkie106.

Pismo to rzuca nowe światło na sprawę finansowania 
dalszej elektryfikacji WKW, ponieważ publikacje, które oma-
wiają założenia i przygotowania do II etapu elektryfikacji, nie 
uwzględniają planów dalszego kredytowania przez Anglików, 
a „ślad szwedzki” występuje dopiero przy powojennej odbu-
dowie polskich kolei.

EZT przegrywają ze śniegiem
W zimie na przełomie 1937 i 1938 roku doszło do serii awa-
rii EZT. W dniu 6 stycznia 1938 roku z 60 posiadanych EZT, 
aż 44 były uszkodzone. Dokumenty zachowane w archiwum 
dokładnie wyjaśniają ten problem. Przyczyną awarii była 
wadliwa konstrukcja obudowy silników trakcyjnych EZT, któ-
ra nie przewidywała tak dużych mrozów i nie zabezpieczała 
silników przed dostawaniem się do nich śnieżnego pyłu. An-
glicy natychmiast zmienili konstrukcję obudowy i naprawili 
wszystkie silniki.

Wstępne wyliczenia wykazały olbrzymie straty PKP z ty-
tułu uszkodzenia EZT (szacowano je na ponad 170 tys. zł). 

106 Kopia instrukcji Eugeniusza Kwiatkowskiego Ministra Skarbu dla W. Zbi-
jewskigo radcy finansowego Ambasady RP w Londynie, w sprawie dalszej 
elektryfikacji WKW przez firmy angielskie z dnia 23 stycznia 1939 roku, 
„TAJNE”; APW sygn. 178, k. 52. 

Rys. 18.  Plan przebiegu linii kole-
jowych na terenie WKW 
po wykonaniu inwestycji 
zaplanowanych na lata czter-
dzieste (oprac. R. Rybarczyk)

Fig. 18.  Expected WKW in forties 
of XX cent. (designed by 
R. Rybarczyk)
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Sprawie przyjrzała się Najwyższa Izba Kontroli107. Rzeczywiste 
straty oceniono na mniej niż 100 tys. zł108 i uznano za koszt 
wypadków nadzwyczajnych.

Anglicy nie widzieli podstaw do wypłaty odszkodowania, 
jednak zachowali się nadzwyczaj profesjonalnie. Na własny 
koszt zdemontowali, naprawili w Anglii i zamontowali silniki. 
Pokryli wszelkie koszty delegacji polskiego personelu odbior-
czego oraz przedłużyli gwarancję na silniki (chociaż według 
umowy nie musieli) o kolejne dwa lata(!)109.

WPŁYW ELEKTRYFIKACJI  
NA ROZWÓJ WARSZAWY

Pierwszym najbardziej zauważalnym wpływem elektryfika-
cji jest spowodowanie rozwoju aglomeracji warszawskiej 
wzdłuż pasm, których środkiem biegnie linia kolejowa. Elek-
tryfikacja znacznie ułatwiła dojazdy do pracy oraz wyjazdy 
wypoczynkowe do podwarszawskich miejscowości. O in-
tensywności osiedlania się w strefie podmiejskiej Warszawy 
świadczy również to, że roczny wzrost zaludnienia stolicy 
to ówcześnie 1% (podczas, gdy średnia krajowa podawana 
w Roczniku Statystycznym to 2,9%), a wzrost zaludnienia po-
wiatu warszawskiego to 6,4% rocznie(!).

Szybkie połączenie z Warszawą, realizowane za pomo-
cą EZT, wprowadziło zupełnie nową jakość na kolei. Spo-
wodowało znaczne zwiększenie ruchu pasażerskiego oraz 
aktywizację zakładów przemysłowych zarówno tych, które 
były zaangażowane przy przebudowie i elektryfikacji węzła, 
jak też innych zlokalizowanych w pobliżu zelektryfikowa-
nych linii, w momencie gdy gospodarka przeżywała dno 
kryzysu gospodarczego. Zamówienia dla kolei pozwoliły na 
gwałtowny rozwój przemysłu elektrotechnicznego w latach 
1933–1935110. 

Pomimo, że elektryfikacja kolei w Polsce, w porówna-
niu do innych państw europejskich, nastąpiła stosunkowo 
późno, to już po dwóch latach eksploatacji, trakcja ujaw-
niła wszystkie swoje zalety. Najważniejsze to: duże średnie 
prędkości nawet przy małych odległościach pomiędzy przy-
stankami111, lepsze wykorzystanie taboru; znacznie mniejsze 
koszty eksploatacyjne, większa elastyczność ruchu112.

W ciągu dwóch lat (1936–1938) na liniach zelektryfikowa-
nych przewozy wzrosły na linii żyrardowskiej o 78%, na linii 
mińskiej o 71%, natomiast na linii otwockiej aż o 100%113. 

107 Sprawozdanie NIK w sprawie gospodarki MK w świetle wyników kontro-
li za okres budżetowy 37/38, s. 126; APW sygn. 98, k. 2.

108 Sprawozdanie NIK w sprawie gospodarki MK w świetle wyników kontroli 
za okres budżetowy 37/38; APW sygn. 98, k. 3.

109 Wyjaśnienia Naczelnika BE WKW; APW sygn. 98, k. 8.
110 Przelaskowski 1971: 202, 206–207.
111 Takie prędkości były nieosiągalne dla trakcji parowej.
112 Nie używane jednostki stanowią zawsze gotową rezerwę, zdolną do na-

tychmiastowego uruchomienia i oddania do ruchu.
113 Co prawda planistom znany był przykład Kopenhagi, gdzie po zelektryfi-

kowaniu ruchu podmiejskiego przewozy w ciągu roku wzrosły o 100 %, 
ale uznano to za szczególny przypadek, którego nie należy brać pod 
uwagę. St. Plewako, Wpływ elektryfikacji WKW na przewozy pasażerów 
podmiejskich. Referat na zjazd Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Ka-
towicach w 1939 roku; APW sygn. 110, s. 3.

Co ciekawe, wzrost przewozów na liniach mińskiej i otwoc-
kiej rozpoczął się jeszcze przed elektryfikacją. W 1938 roku 
na trzech warszawskich podmiejskich liniach zelektryfiko-
wanych przewieziono 75% wszystkich pasażerów przewie-
zionych przez PKP w ruchu podmiejskim i 20% wszystkich 
pasażerów przewiezionych w ogóle przez PKP.

W 1939 roku z 76 EZT czynnych było 60, pozostałe sta-
nowiły szczytową rezerwę. W ciągu niecałych trzech lat 
eksploatacji, od grudnia 1936 roku do września 1939 roku, 
EZT przejechały w sumie ponad 12 mln km114. Po usunię-
ciu wady konstrukcyjnej obudowy silników trakcyjnych, 
jednostki praktycznie bezawaryjnie jeździły aż do wybuchu 
wojny.

PRZYGOTOWANIA DO WOJNY

Bardzo ciekawie wygląda w dokumentach sprawa przygoto-
wań PKP do wojny. Dopiero 11 maja 1939 roku rozpoczyna 
się zachowana w archiwum korespondencja w sprawie przej-
ścia kolei ze stopy pokojowej na wojenną. Do 20 maja 1939 
roku wszystkie departamenty MK miały przedstawić projekty 
zmian w zarządzeniach, dostosowujące je do warunków wo-
jennych115.

Jednak dopiero 2 sierpnia 1939 roku(!) BE przesłało do 
BW MK analizę zadań na wypadek wojny116. Dokument opa-
trzony pieczątką „MOB” w punktach wymieniał zadania, 
zalecenia i zagrożenia. Z dokumentów wynika, że przewi-
dywana była możliwość zniszczenia mostu średnicowego. 
Tym samym mogło dojść do przerwania ruchu na linii do 
Mińska Mazowieckiego i Otwocka. Jednak szacowano, że 
wykonanie obejścia rezerwowego zajmie służbom ratow-
niczym maksymalnie 48 godzin117. Układ zasilania w ener-
gię elektryczną WKW był przystosowany do dowolnego 
przełączania linii przesyłowych lub wręcz zasilania roz-
środkowanych zakładów z linii PKP118.

W sierpniu zaczynają się już pojawiać sygnały o realnych 
możliwościach sabotażu na kolei119. Według dokumentów, 
przez kolejne dwa tygodnie służby WKW zajmują się właści-

114 Frontczak 1996: 33.
115 Pismo MK do wszystkich departamentów MK z dnia 20 maja 1939 roku, 

w sprawie przesłania projektów zmian w zarządzeniach w celu dostoso-
wania ich do warunków wojennych; APW sygn. 210, k. 1. Biorąc pod uwa-
gę, że pismo Ministra Komunikacji dotyczyło podstawowych zarządzeń, 
które zostaną wprowadzone w życie w momencie ogłoszenia mobilizacji, 
należy uznać, że wcześniej na kolei nie widziano problemu wojny. 

116 Pismo BE WKW do BW MK z dnia 2 sierpnia 1939 roku, z analizą zadań na 
wypadek wojny; APW sygn. 210, k. 7.

117 BE WKW wykazało jednocześnie możliwość wcześniejszego przygotowa-
nia się na taką ewentualność. Wystarczyło wybudować linię rezerwową 
przez drewniany most wojskowy w Jeziornie. Takie rozwiązanie pozwoli-
łoby uniknąć przerw w dopływie prądu nawet po uszkodzeniu elektrowni 
warszawskiej i pruszkowskiej jednocześnie.

118 W wielu miejscach wokół Warszawy linie energetyczne PKP były jedyny-
mi mogącymi w danej okolicy dostarczyć większe ilości energii.

119 12 sierpnia 1939 roku DOKP wysłała do podległych i współpracujących 
służb, tajną informację od Policji Państwowej o tym, że kowal z miej-
scowości Wielkie Hajduki wykonał na zlecenie nieznanego osobnika 24 
klamry, które mogą służyć do detonowania pocisków pod kołami pocią-
gów; APW sygn. 210, k. 10.
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wie tylko sprawami personalnymi: komu, jakie dodatki, czy 
rekompensaty będą przysługiwały w przypadku ewakuacji 
pracownika lub jego rodziny oraz komu mają być wysłane 
pobory.

W dniu 24 sierpnia 1939 roku, MK przesłało do Dyrekcji 
Kolei Państwowych wytyczne dotyczące bezpieczeństwa 
obiektów kolejowych120. Dopiero 31 sierpnia 1939 roku, wo-
bec coraz częściej pojawiających się przypadków napadów na 
kasy stacyjne, MK zaleciło niezwłocznie przystąpić do popra-
wy bezpieczeństwa i przesłało stosowną instrukcję121. Tego 
samego dnia Minister Komunikacji wydał też zarządzenie 
w sprawie zwalczania akcji sabotażowo-dywersyjnych w ba-
gażach i przesyłkach. W zarządzeniu wymieniono dokładnie 
jakie zalecenia są do natychmiastowego wykonania122.

Ponieważ zarówno w źródłach, jak i opracowaniach brak 
informacji o aktach sabotażu na terenie WKW, można wy-
snuć następujące wnioski:
– albo warszawscy kolejarze byli na tyle czujni, że sabotażyści 

nie znaleźli skutecznego dojścia do instalacji kolejowych,
– albo wobec planowanej „wojny błyskawicznej” agresor 

nie widział potrzeby niszczenia instalacji, które za chwilę 
jemu samemu będą potrzebne.
Jedyny powtarzany czasami przykład działań „piątej ko-

lumny” na terenie węzła – pożar Dworca Głównego, nigdy 
nie został potwierdzony jako akt sabotażu123.

Dnia 1 września 1939 roku wybuchła druga wojna świa-
towa. BW MK rozesłało do Dyrektorów Departamentów 
pismo informujące o wprowadzeniu wojennego rozkładu 
jazdy124.

ZAKOŃCZENIE

Układ linii kolejowych wokół Warszawy przetrwał w niezmie-
nionym kształcie z wyjątkiem rozebranej przez niemców li-
nii do Palmir (zachowało się kilka obiektów inżynieryjnych 
takich, jak przepusty). Zmiany układów torowych dotyczą 
właściwie tylko usunięcia torów i bocznic towarowych na 
dworcach: Gdańskim, Wileńskim i Wschodnim. Niestety, 
z omawianych w tym artykule obiektów, do czasów dzi-
siejszych dotrwało bardzo niewiele. Część zostało zniszczo-
nych i rozebranych po I w.ś. tak jak Dworzec Petersburski125 
(ryc. 19–20), część, tak jak Dworzec Wiedeński czy Kaliski, zo-
stały rozebrane przy okazji budowy linii średnicowej, wresz-
cie część została rozebrana po II wojnie światowej, z powo-
du ich zniszczenia w czasie działań wojennych jak Dworzec 
Główny, Dworzec Pocztowy, Dworzec Wschodni (ryc. 21a) 
czy wiadukt i Most Średnicowy. 

120 Pismo MK z dnia 24 sierpnia 1939 roku; APW sygn. 210, k. 20.
121 Pismo MK z dnia 31 sierpnia 1939 roku; APW sygn. 210, k. 41.
122 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 31 sierpnia 1939 roku; APW 

sygn. 210, k. 48.
123 Oficjalnie pożar został spowodowany nieuwagą podczas prac spawalni-

czych. Po zakończeniu kampanii wrześniowej Niemcy dokończyli budowę 
Dworca. 

124 Pismo BW MK z dnia 1. września 1939 roku; APW sygn. 210, k. 54.
125 Dworzec Petersburski (w miejscu dzisiejszego Wileńskiego) i tak miał być 

zlikwidowany w 1940 roku zgodnie z planami rozbudowy węzła.

W rezultacie II wojnę światową przetrwały dwukrotnie 
wysadzany i odbudowywany most przy Cytadeli, kilka budyn-
ków technicznych i gospodarczych linii kaliskiej i wiedeńskiej 
w rejonie między obecnym Dworcem Głównym i Zachodnim 
(ryc. 22), do 2011 roku istniała też parowozownia Dworca 
Petersburskiego. Ze wszystkich budynkw dworcowych został 
tylko mały fragment Dworca Terespolskiego (Wschodniego) 
(ryc. 21b).

Przykre jest to, że władze kolejowe, nie starają się chronić 
zabytków jakie posiadają, tylko wszelkimi sposobami starają 
się uzasadnić potrzebę ich likwidacji. Przedwojenna lokomo-
tywa elektryczna E.106, która jako jedyna ocalała z pożogi 
wojennej i prowadziła do 1964 roku pociągi pospieszne na 
trasie Warszawa – Łódź została złomowana. Taki los spotyka 
zdecydowaną większość kolejowych zabytków.

Autor odnosi wrażenie, że problem zachowania zabytków 
dotyczy głównie Warszawy i Mazowsza. W innych regionach, 
zabytkowy tabor trafia do skansenów np. w Kościerzynie lub 

a)

Ryc. 20.  a) Tak parowozownia Dworca Petersburskiego wyglądała 
w maju 2006 roku; b) Od 2012 r. w tym miejscu stoi budynek 
sieci Lidl, który tylko wielkością bryły nawiązuje do dawnej 
parowozowni (fot. R. Rybarczyk)

Fig. 20.  a) Petersburski roundhouse in May 2006; b) Since 2012 there 
is a Lidl supermarket in this place, its building harks back to 
the roundhouse only in size (photo by R. Rybarczyk)

b)

Ryc. 19.  Dworzec Petersburski widziany od strony południowo-zachod-
niej. Niski budynek z prawej strony dworca to parowozownia, 
jedyny zachowany po II WŚ element pierwotnej zabudowy 
(autor zdjęcia nieznany)

Fig. 19.  Petersburski Railway Station from south-west. The low building 
on the right is a roundhouse, the only building that survived 
unspoiled after the Second War (author unknown)
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Chabówce. W Warszawie nawet przekazanie do Muzeum Ko-
lejnictwa nie chroni zabytku przed całkowitym zniszczeniem 
(ryc. 23)126. 

Trochę więcej szczęścia miał jedyny EZT, który dotrwał do 
naszych czasów (ryc. 24). Jeżeli dotrwa do końca 2018 roku 
to przejdzie w Mińsku Mazowieckim remont. Co prawda bę-
dzie to tylko poprawienie wyglądu zewnętrznego, czyli prze-
malowanie, wstawienie szyb i reflektorów (bez jakiejkolwiek 
ingerencji w stan wnętrza) (ryc. 25), ale dobre i to.

Skrzydlate wiaty na linii otwockiej i grodziskiej, których 
zachowanie zostało nagłośnione ostatnio, też przewidziane 
były do rozbiórki w planach przebudowy linii127. To awantura 
wywołana w mediach spowodowała, że kolej musiała zmie-
nić plany przebudowy128.

126 Taki los spotkał np. wagon motorowy SD80-02, który w pewnym momen-
cie został pomazany przez graficiarzy. Zamiast zwiększyć ochronę taboru 
stojącego na powietrzu, to wagon przeholowano w inne, nie rzucające 
się w oczy miejsce, gdzie został kilkakrotnie spalony i obecnie nie nadaje 
się nawet do odbudowy.

127 Problem zachowania wiat został omówiony w artykule Modernizacja czy 
dewastacja? Remonty zabytkowej infrastruktury Warszawskiego Węzła 
Kolejowego w niniejszym tomie.

128 I jest w tej chwili podstawowym hasłem usprawiedliwiającym tradycyjne 
na kolei opóźnienie zakończenia inwestycji.

a)

Ryc. 22.  Zachowane budynki kolei Warszawsko-Wiedeńskiej przy ul. 
Tunelowej 2; a) budynek administracyjny; b) budynek tech-
niczny parowozowni (fot. M. Żurek)

Fig. 22.  Still existing Warsaw-Vienna Railway buildings: a) administra-
tion building; b) utility building (photo by M. Żurek)

b)

a)

Ryc. 23.  a) Wagon motorowy SD80-02 w skansenie Muzeum 
Kolejnictwa w Warszawie w latach 1980. (autor fotografii 
nieznany); b) obecny wygląd jednostki (fot. M. Żurek)

Fig. 23.  a) Motor carriage SD80-02 in Railroading Museum in Warsaw 
in the 1980s (author unknown); b) The same motor carriage in 
2017 (photo by M. Żurek)

b)

Ryc. 21.  a) Dworzec Terespolski (Wschodni) przed I wojną światową 
(fragment pocztówki); b) Ostatni zachowany fragment budyn-
ku przy ul. Kijowskiej (fot. R. Rybarczyk)

Fig. 21.  a) Terespolski Station before the First World War (frag-
ment of a postcard); b) The only surviving fragment of 
Terespolski Station, Terespolskiego, Kijowska street (photo by 
R. Rybarczyk)

a)

b)
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b)

Ryc. 25.  a) Oryginalny wygląd wnętrza przedziału 2 klasy; b) stan 
wnętrza wagonu sterowniczego z maja 2006 r.; c) stan wnę-
trza wagonu sterowniczego z maja 2006 r. (fot. R. Rybarczyk)

Fig. 25.  a) Original look of second class compartment interior; b) May 
2006, interior of a control carriage; c) remnants of third class 
double-seat frame (photo by R. Rybarczyk)

c)

a)

Ryc. 24.  Jedyny ocalały do naszych 
czasów EZT E91036 widzia-
ny od strony wagonu silni-
kowego (fot. R. Rybarczyk)

Fig. 24.  The only existing EMU (EZT 
E91036) seen form the motor car-
riage side (photo by R. Rybarczyk)
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zmuszane przez bierność urzędów do walki z tymi urzędni-
kami o zachowanie ostatnich zabytkowych obiektów na ich 
terenie. 

Optymistycznym akcentem na koniec jest informacja 
o wpisaniu na listę zabytków przystanku Warszawa Ochota. 

Projektanci kolejowi co chwilę zaskakują swoimi pomy-
słami. Sztandarowym pomysłem i uzasadnieniem potrzeby 
wyburzenia wszystkich starych peronów wyspowych i stoją-
cych na nich skrzydlatych wiat na liniach otwockiej i grodzi-
skiej jest potrzeba podniesienia tzw. prędkości szlakowej na 
liniach podmiejskich do 160 km/h. W sytuacji, gdy pociągi 
podmiejskie na szlaku nie przekraczają prędkości 120 km/h129, 
a łuk toru biegnącego od Warszawy, który tak przeszkadza 
kolejarzom ma promień 5000 m, więc po takich łukach moż-
na nawet według dzisiejszych przepisów jeździć z prędkością 
do 160 km/h.

Kolejarze próbowali np. przeforsować budowę wielokilo-
metrowego ekranu akustycznego wzdłuż lini grodziskiej na 
wysokości miast ogrodów. Zrezygnowali dopiero po realnych 
groźbach okolicznych mieszkańców, że całkowicie zablokują 
ten fragment magistrali kolejowej, jeżeli kolej przystąpi do 
montażu muru, który całkowicie podzieli miasta na części. 

Podobny problem będziemy mieli za chwilę z przebudową 
linii średnicowej na Powiślu. Nie dość, że kolejarze całkowicie 
odrzucili pomysł odtworzenia tego fragmentu linii w formie 
wiaduktu130, to z uporem pozbawionym sensu forsują idee 
montażu wysokich na 4–5 m ekranów akustycznych na na-
sypie kolejowym131. Jak będzie to wyglądało, można już teraz 
obejrzeć na Pradze przy Dworcu Wschodnim, gdzie te ekrany 
już stoją (ryc. 26).

Znamienne jest też i to, że wszelkie wpisy do rejestrów 
zabytków infrastruktury kolejowej nie tylko w Warszawie, ale 
i na całym Mazowszu w zdecydowane większości nie są efek-
tem inicjatywy właściwego urzędu, tylko burz medialnych, 
które wywołały różne lokalne stowarzyszenia i organizacje 
miłośników transportu. Tak było w przypadku parowozow-
ni Dworca Wileńskiego (Petersburskiego), linii otwockiej czy 
linii grodziskiej. 

Lokalne ruchy społeczne i miłośnicy transportu powinny 
mieć możliwość propagowania zabytków. Nie powinny być 

129 Aktualne przepisy wymagają dwuosobowej obsługi dla pociągów osiąga-
jących prędkość szlakową powyżej 130 km/h. Nie stać na takie rozwiąza-
nie żadnego z polskich przewoźników aglomeracyjnych.

130 Przed wojną linia była poprowadzona na wiadukcie, po to żeby tory kole-
jowe nie dzieliły miasta.

131 W przypadku dworca kolejowego budowa takich ekranów nie ma 
żadnego sensu, ponieważ w tym przypadku największym źródłem  
hałasu są zapowiedzi podawane przez sieć megafonów. W lecie słychać  
je nawet z odległości dwóch kilometrów od dworca. Aby ograniczyć  
hałas generowany przez poruszające się pociągi, wystarczy metrowej wy-
sokości osłona układu jezdnego. Ten typ wyciszenia linii kolejowych jest 
z powodzeniem stosowany np. w Niemczech.

Ryc. 26.  Ekrany akustyczne przy Dworcu Wschodnim: a) widok 
z piątego peronu w stronę centrum; b) widok od strony 
ulicy Skaryszewskiej (fot. R. Rybarczyk)

Fig. 26.   Acoustic screen close to Wschodni Station: a) view from the 
fifth platform to the city center; b) view from Skaryszewska 
Street (photo R. Rybarczyk)

a)

b)
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Przedwojenna elektryfikacja warszawskich linii podmiejskich

Ryszard Rybarczyk

Pre-war electrification of Warsaw railway suburban lines on the basis of documents from 
Electrificarion Bureau Archives of Warsaw Railway Junction

Summary

This paper is about history of Warsaw Railway Junction 
electrification, written on the basis of archive set including 
information about ideas, plans and its realization, rediscov-
ered in City of Warsaw Archives resources. Most interesting 
are documents concerning next steps of electrification and 
British and Swedish contribution in it as well as note about 
revision of rolling stock production order that enumerates 
completely different type of vehicles.  

Author elaborates all aspects concerning working out 
ideas, choosing bidders and redevelopment track and sta-

tion layouts as well as electrification of the junction. Au-
thor presents also interesting issues concerning electrifi-
cation process, solid and scrupulous researches of a team 
that recommended solutions applied during the redevel-
opment of track layout to an electric one. He mentions 
also problems authors of electrification programme have 
encountered. At the end athor presents some examples of  
still existing constructions.

Translated by Magdalena Żurek
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Wyburzać, przebudowywać, nie zachowywać – to pokusa, 
z którą styka się wielu administratorów zabytkowej infra-
struktury przemysłowej. Wciąż jeszcze pokutuje XIX-wieczny 
podział na architekturę-sztukę, reprezentowaną przez bu-
dowle sakralne i rezydencjonalne oraz architekturę-inżynie-
rię – hale, mosty, dworce. Podział ten przez długi czas nie po-
zwalał dostrzegać walorów estetycznych dawnej zabudowy 
przemysłowej, oceniając jedynie jej funkcjonalizm. Spowo-
dowało to, że przez wiele lat, przy społecznym przyzwoleniu, 
w imię postępu i bezpieczeństwa, wyburzano przedwojen-
ne kamienice i hale fabryczne. Nie oszczędzono też, a może 
zwłaszcza, infrastruktury kolejowej. Wiele przedwojennych 
budynków dworcowych padło ofiarą źle rozumianego po-
stępu. Smutnym przykładem tych praktyk jest los wiat na 
stacjach kolejowych na linii mińskiej, czy parowozowni daw-
nego Dworca Petersburskiego, rozebranej w 2010 r. Pomysł 
ochrony dawnych budynków kolejowych jest więc stosunko-
wo nowy i niewątpliwie dużą rolę w jego upowszechnianiu 
odgrywają społecznicy.

Zespół zestandaryzowanych, modernistycznych wiat na 
przystankach i stacjach kolejowych linii grodziskiej, otwockiej 
i mińskiej był przykładem na to, że infrastruktura kolejowa 
może być estetyczna i funkcjonalna zarazem. Nowoczesna, 
lekka forma dobrze wpisywała się w pejzaż podmiejski. Po-
wtarzalność zestandaryzowanych elementów wyposażenia 
przystanków ułatwiała orientację podróżnym i wpływała na 
bezpieczeństwo.

Pomysł budowy pierwszej kolei żelaznej w Polsce pojawił 
się już w 1834 roku1, ale dopiero w 1848 roku uruchomiono 
Kolej Warszawsko-Wiedeńską. W roku 1862 powstała Kolej 
Petersburska, pierwsza na prawym brzegu Wisły, przez Biały-
stok, Grodno, Wilno i Psków, a w 1867 roku Kolej Terespolska 
z Warszawy przez Siedlce do Brześcia2 – obie szerokotorowe.

Na przełomie XIX i XX wieku Warszawa, otoczona z wie-
lu stron terenami wyłączonymi spod zabudowy, należała do 
najbardziej zagęszczonych miast w Europie. Poza granicami 

1  Plany te wyprzedzały o rok budowę pierwszej kolei w Niemczech (7.12 
1835 r.), a o dziewięć lat budowę pierwszej kolei we Francji. Jednak po-
mysłodawcy Henryk Łubieński (wiceprezes Banku Polskiego) i Piotr Ste-
inkeller (przemysłowiec) nie zdołali zgromadzić odpowiednich funduszy; 
zob. Śniechowski 1926: 211.

2  We wrześniu 1866 roku oddano do użytku odcinek kolejowy od Pragi 

miasta powstawały nowe osiedla, których dalszy rozwój 
i włączenie do istniejącej zabudowy miejskiej, wymagał uru-
chomienia szybkiej komunikacji podmiejskiej. Wybudowano 
linie: kaliską i nadwiślańską (z Modlina do Dęblina) oraz linię 
obwodową (1875 r.) i most kolejowy, łączący Dworzec Wie-
deński z liniami po stronie praskiej. Z czasem sieć uzupeł-
niono kolejkami dojazdowymi (marecką, jabłonowską, wila-
nowską i grójecką). W latach 70. XIX w. powstał też dworzec 
towarowy w rejonie obecnego Dworca Zachodniego. Z tego 
okresu przetrwały do naszych czasów budynki Drogi Żelaznej 
Warszawsko-Wiedeńskiej (dalej: DŻWW): budynek magazy-
nowy DŻWW Wola, ul. Tunelowa 2A3; budynek administra-
cyjny Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej Wola, ul. Tunelowa 24 
i budynek techniczny parowozowni DŻWW Wola, ul. Tunelo-
wa 2B5 – obecnie wszystkie znajdują się w gminnej ewidencji 
zabytków.

Po odzyskaniu niepodległości, Polska przystąpiła do od-
budowy infrastruktury komunikacyjnej. Wtedy też przedsta-
wiono projekt elektryfikacji kolei – węzła warszawskiego oraz 
magistrali: z Warszawy do Krakowa i Katowic, z Warszawy do 
Poznania i z Krakowa przez Przemyśl do Lwowa. W dalszej 
perspektywie planowano budowę kolejnych linii. W 1928 r. 
został przyjęty harmonogram robót na lata 1928–1931. 
Przewidywał zelektryfikowanie około 400 km linii kolejo-
wych w trzech etapach6:
1. elektryfikacja ruchu podmiejskiego z Warszawy do 

Otwocka, Żyrardowa i Mińska Mazowieckiego,
2. elektryfikacja pozostałych linii podmiejskich,
3. dalsza rozbudowa i elektryfikacja całego węzła.

Odcinek Warszawa Wschodnia (dawniej Terespolska) 
– Otwock był już gotowy 14.08.1936 roku, a 15.12.1936 
roku, wraz z wdrożeniem zimowego rozkładu jazdy, nastąpi-
ło uroczyste uruchomienie pociągów na odcinku od Otwoc-

(Warszawa) do Siedlec. W 1871 roku połączono ją z Koleją Moskiewską, 
a w 1873 roku w Brześciu z Kijowem przez Berdyczów, Równe i Kowel.

3 Gminna Ewidencja Zabytów m. st. Warszawy, Nr ID WOL34072, wpisany 
w dniu 25.08.2015.

4 Gminna Ewidencja Zabytów m. st. Warszawy, Nr ID WOL20274, wpi-
sany w dniu 24.07.2012.

5 Gminna Ewidencja Zabytów m. st. Warszawy, Nr ID WOL20788, wpisany 
w dniu 24.07.2012.

6 Por. artykuł R. Rybarczyka w niniejszym tomie.
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ka do Pruszkowa. W następnym roku linię przedłużono do 
Grodziska Mazowieckiego i Żyrardowa. Dnia 15.12.1937 uru-
chomiono również linię Warszawa Wschodnia – Mińsk Ma-
zowiecki. W sumie zelektryfikowano 106 km linii, 12 stacji 
i 18 przystanków.

Przed rozpoczęciem prac przeanalizowano wszelkie 
uwarunkowania, do których trzeba było dostosować plany 
elektryfikacji – jakość gruntu, gęstość zabudowy, typ osad-
nictwa i potencjalną wielkość przewozów7. Mając dokładne 
dane, projektanci zadbali o wszelkie aspekty budowy, w tym 
dużą i małą architekturę (budynki dworców, perony, wiaty, 
przejścia podziemne i naziemne). Przewidziano nawet, po 
której stronie mają znaleźć się słupy trakcyjne, by przy do-
kładaniu i elektryfikowaniu torów dalekobieżnych nie trzeba 
było dokonywać żadnych zmian w istniejącej infrastrukturze. 
Wyliczono też promień łuku krawędzi peronu i torów, by po-
ciągi dalekobieżne, poruszające się z prędkościami powyżej 
100 km/h nie musiały zwalniać mijając przystanki i stacje.

Nowobudowana linia otwocka kładziona była na tym sa-
mym śladzie, co XIX-wieczna linia nadwiślańska. Pozwoliło 
to na wykorzystanie istniejących budynków dworcowych, 
zwłaszcza tam, gdzie obsługiwał miały ruch dalekobieżny 
(np. Falenica i Otwock) – tam elektryfikacja wymusiła je-
dynie przebudowę peronów i małej architektury na pero-
nach. W samym Otwocku zachował się budynek dworca linii 
nadwiślańskiej, wzniesiony 
w 1910 r.8 Na stacji Falenica 
do chwili obecnej funkcjonuje 
zespół dawnych budynków li-
nii nadwiślańskiej: dwa dawne 
budynki dworca – drewniany 
i ceglany9 (ryc. 1). Podobnie 
było w przypadku linii miń-
skiej, kładzionej na śladzie linii 
terespolskiej (neogotycki bu-
dynek dworca w Dębem Wiel-
kim). Jednak torowiska były 
bardzo zniszczone, w związku 
z tym zarówno je, jak i perony 
wraz ze znajdującymi się na 
nich urządzeniami wznoszono 
od nowa.

Elektryfikacja umożliwiła 
większe zagęszczenie przy-
stanków – minimum co 2 km 
– w związku z tym w rejonach 
podmiejskich stacje/przystan-
ki były rozmieszczone częściej 
niż na wcześniej funkcjonują-
cych liniach. Na linii mińskiej 
było ich dziewięć – Warsza-
wa Wschodnia, Rembertów, 

7  Centnerszwer 1937a: 141–148. Przeanalizowano również przebieg 
I etapu elektryfikacji; zob. Plewako 1938: 35–40.

8  Wpisany do rejestru zabytków, sygnatura A-1296, 05.2015 r.
9  W gminnej ewidencji zabytków, wpis z dnia 24.07.2012 i rejestr za-

bytków nr A-1566 z dnia 1.02.1994.

Platforma (Wesoła), Wola Grzybowska, Miłosna, Sulejówek, 
Skruda (Halinów), Dębe Wielkie i Mińsk Mazowiecki; na linii 
otwockiej 12 – Warszawa Wschodnia, Warszawa Olszynka, 
Wawer, Anin, Międzylesie, Radość, Miedzeszyn, Falenica, Mi-
chalin, Józefów, Świder oraz Otwock.

Teoretykiem nowoczesnej kolei był inż. Kazimierz Cent-
nerszwer10. To on drobiazgowo wyliczył oszczędności czasu 
wynikające z elektryfikacji. On też stwierdził, że maksymal-
ne korzyści z elektryfikacji będą wyciągnięte wtedy, gdy do 
ruchu masowego przystosuje się jeszcze trzy dziedziny: ta-
bor, organizację i urządzenia inżynieryjne na przystankach11. 
Wszystkie trzy były ze sobą ściśle powiązane: tabor o dużej 
pojemności (pociąg elektryczny pełnej długości złożony 
z trzech zespołów – dziewięciu wagonów – był w stanie prze-
wieźć 1038 podróżnych z maksymalną prędkością 100 km/h, 
szybkość eksploatacyjna nie przekraczała 85 km/h) musiał 
umożliwiać szybkie i wygodne wsiadanie i wysiadanie z wa-
gonu, o drzwiach o szerokości 130 cm, bez stopni, dla które-
go wybudowano wysokie perony.

Jak pisał Centnerszwer: „W dziedzinie stacyjnych urzą-
dzeń budowlanych wymagany jest przy ruchu masowym ła-
twy dostęp do pociągu. Droga, jaką podróżny przebywa od 
wejścia na stację do pociągu, powinna być krótka i możliwie 
prosta, a w każdym razie łatwa do zorientowania się i pozba-
wiona wszelkich zbytecznych przeszkód, jak nadmiaru drzwi, 

10  Inż. K. Centnerszwer był autorem dwuczęściowego, obszernego arty-
kułu w „Inżynierze Kolejowym” (Centnerszwer 1937a, 1937b), gdzie 
szczegółowo opisał założenia elektryfikacji oraz związaną z nią infra-
strukturę kolejową. Opisem taboru zajął się inż. S. Plewako; zob. Ple-
wako 1937.

11  Centnerszwer 1937b: 174.

Ryc. 1.  Stacja Falenica. Budynek dawnego szaletu kolei nadwiślańskiej, widok od strony północno-wschodniej 
(fot. M. Żurek)

Fig. 1.  Falenica railway station. Building of the former lavatory of the Vistula River Railroad, view from the 
north-east (photo by M. Żurek)
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słupów w przejściach, licznych zakrętów, zwężeń itp. Droga 
ta w kierunku poziomym i pionowym powinna mieć na całej 
swej długości dostateczną przelotność, aby uniknąć tworze-
nia się w pewnych punktach zatorów, jak to często zdarza się 
przy wąskich wylotach schodów lub przy niedostatecznej 
ilości przepustów biletowych. Wreszcie należy zapewnić po-
dróżnemu wygodne warunki oczekiwania na pociąg”12.

Aby osiągnąć maksymalną przepustowość kolei, na obu 
liniach (i trzeciej, do Żyrardowa) infrastrukturę wzniesiono 
według drobiazgowych wytycznych inż. Kazimierza Centner-
szwera13.

Przed elektryfikacją wszystkie prawie urządzenia przezna-
czone dla podróżnych były na stacjach podmiejskich skoncen-
trowane w budynku dworca. Podróżny kupował bilet, oczeki-
wał nadejścia pociągu w budynku dworca i wychodził dopiero 
w ostatniej chwili na nieosłonięty peron. Takie urządzenie 
wzorowane było na małych stacjach ruchu dalekobieżnego, 
ze słabym ruchem pociągów, gdzie podróżny przybywał na 
dworzec zazwyczaj na długi czas przed przybyciem pociągu 
i trzeba było mu zapewnić możność dłuższego przebywania 
na stacji. Reliktem tych czasów były budynki dworcowe z du-
żymi poczekalniami drugiej i trzeciej klasy oraz bufetami.

12  Centnerszwer 1937b: 174.
13  Centnerszwer 1937b: 174–183.

Elektryfikacja zrewolucjonizowała nie tylko konstrukcję 
pojazdów. Przy planowanym sztywnym lub zbliżonym do 
sztywnego rozkładzie jazdy 15-minutowym na odcinku War-
szawa – Pruszków i 30-minutowym na pozostałych odcin-
kach stają się zbyteczne dla podróżnego wielkie dworce, po-
czekalnie II i III klasy i bufety. Podróżny powinien mieć przede 
wszystkim zapewniony łatwy i bezpośredni dostęp na peron, 
z kupnem po drodze biletu, oczekiwać zaś nadejścia pociągu, 
przy tak gęstym ruchu, może na samym peronie odpowied-
nio urządzonym, oświetlonym i zabezpieczonym od opadów 
atmosferycznych. W ten sposób w przeciwieństwie do stanu 
dotychczasowego punkt ciężkości urządzenia przystanków 
przeniesiono z dworców na perony.

W Biurze Projektów i Studiów PKP opracowano powta-
rzalny projekt przystanku i wiaty peronowej. Najprawdopo-
dobniej projektantem był wzmiankowany już wielokrotnie 
K. Centnerszwer. Planując nowe linie postawiono na perony 
wyspowe, dotąd niespotykane. Drugą nowinką była wyso-
kość peronu – 96 cm nad główką szyny14 (podłoga nieobcią-
żonego pociągu – 115 cm nad główką szyny)15. Zachodnia 
krawędź peronu linii otwockiej i południowa linii mińskiej 
była łukiem o promieniu 5000 m, aby umożliwić pociągom 
bezpieczny wjazd na stację (ryc. 2). Z drugiej strony peronu 

14  Centnerszwer 1937b: 176. Na dworcach Warszawa Główna, Zachodnia 
i Wschodnia, przeznaczonych raczej dla pociągów dalekobieżnych, po-
ziom peronu znajdował się 86 cm nad główką szyny.

15  Centnerszwer 1937b: 175.

Ryc. 2.  Przystanek Józefów, widok od strony południowo-wschodniej. Dobrze widoczny łuk zachodniego toru przy przystanku (fot. M. Żurek)
Fig. 2.  Józefów railway station, view from the south-east. A well visible arc of the west track at the shelter (photo by M. Żurek)
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w przyszłości miały biec tory linii dalekobieżnych, zaplano-
wano już nawet lokalizację słupów trakcyjnych. Zakończe-
niem peronu od strony Warszawy jest rampa o stosunku 
wysokości do długości 1:7, a od strony przeciwnej – schodki 
(ryc. 3). Na końcach peronu znajdują się szykany, pozwalają-
ce na szybkie, ale i bezpieczne przejście przez tory (począt-
kowo planowano bramki, ale ostatecznie z nich zrezygno-
wano). Na dużych stacjach (np. Włochy, Pruszków, Grodzisk, 
Rembertów, Falenica) na peron wyspowy podróżni docierali 
przejściem podziemnym, zalecanym ze względu na bezpie-
czeństwo i wygodę podróżnych, choć droższym rozwiąza-

niem16. Szerokość tuneli wynosiła 4 m, a prowadzących doń 
schodów – 3,5 m.

Ogółem wybudowano na linii średnicowej 13 peronów, 
a na odcinkach podmiejskich 32 perony wysokie, w tym 8 
zewnętrznych, 2 półwyspowe i 22 wyspowe.

Przyjęto, że peron ma 8,70 m szerokości i 190 m długo-
ści (perony, gdzie zatrzymywały się pociągi dalekobieżne – 

16  Centnerszwer 1937b: 177.

Ryc. 3.  Przystanek Anin. Rampa prowadząca na peron, a także widocz-
ny fragment budynku kasowego, widok od strony północno-za-
chodniej (fot. M. Żurek)

Fig. 3.  Anin railway station. The ramp leading to the platform and 
a fragment of the ticket office, view from the north-west (photo 
by M. Żurek)

Ryc. 4.  Przekrój wiaty peronowej (za: Centnerszwer 1937b: 177 ryc. 13)
Fig. 4.  The cross-section of the platform shelter (after: Centnerszwer 

1937b: 177 fig. 13)

Ryc. 5.  Przystanek Międzylesie. Wiata, widok od strony północno-zachodniej (fot. M. Żurek)
Fig. 5.  Międzylesie railway station. The shelter, view from the north-west (photo by M. Żurek)
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250 m), by pasażerowie mogli bezpiecznie opuścić pociąg17. 
Ścianki peronów wykonano z ustawionych lekko pochylo-
nych prefabrykowanych płyt żelbetonowych, krawędzie wy-
łożono płytami betonowymi, a resztę nawierzchni wysypano 
żwirem.

Równie nowatorskim pomysłem była konstrukcja wiat pe-
ronowych (ryc. 4–5). Tu również nadrzędnym celem była wy-
goda podróżnych, ale nie zrezygnowano też z estetyki – ich 
kształt aprobowała wcześniej Rada Techniczna przy Ministrze 
Komunikacji. Głównym zadaniem wiaty była osłona przed 
opadem. Obliczając powierzchnię dachu wiaty uwzględnio-
no skrajnię pociągu, deszcz ukośny i możliwość doświetlenia 
dziennym światłem peronu pod daszkiem w momencie, gdy 
stoją przy nim dwa pociągi. Przyjęto zatem krawędź wiaty 
na wysokości 3,60 m nad krawędzią peronu. Wychodząc 
z założenia, że słupy powinny jak najmniej przeszkadzać we 
wsiadaniu, wysiadaniu i swobodnym poruszaniu się podróż-
nych po peronie, zastosowano na peronach wyspowych 
wiaty oparte na jednym szeregu słupów, rozstawionych 
w odstępach co 9 m, które tylko przy klatkach schodowych 
prowadzących do tuneli oraz przy poczekalniach przechodzą 
w powiązane z nimi konstrukcyjnie dwa szeregi słupów. Ta-
kie rozstawienie słupów dzieli peron wyspowy na dwa pasy, 
odpowiadające dwóm przyległym torom i kierunkom ruchu 
oraz sprzyja prawidłowemu rozmieszczeniu podróżnych na 
peronie. Na peronach zewnętrznych przydworcowych słupy 
rozstawiono stosownie do miejscowych warunków.

Wiaty miały mieć konstrukcję żelbetową, łupinową, przy 
czym żebro w środkowej części wiaty zawieszone miało być 
na wysokości 2,65 m, krawędź zaś 3,60 m nad peronem18. 
Wg szacunków K. Centnerszwera konstrukcja taka pozwala na 
oszczędność materiału i jest tańsza niż wiaty stalowe. Nie zre-
zygnowano z nich mimo dużych trudności, które wynikły przy 
budowie wiat tego typu na peronach przydworcowych stacji, 
gdzie trzeba je było ustawić przy starych budynkach o zupeł-
nie odmiennej architekturze (np. Grodzisk i Falenica)19.

Idea, że podróżni mają oczekiwać na pociąg na peronie, 
wymusiła budowę również innych urządzeń: poczekalni, ła-
wek, kiosków, tablic z rozkładami jazdy, zegarów, itp. (ryc. 6). 
Nie wszystkie z wymienionych urządzeń zostały wybudo-
wane przed uruchomieniem linii, gdyż wymagałoby to zbyt 
wielkiego nakładu, nieusprawiedliwionego istotną potrzebą. 
Miały one pojawiać się sukcesywnie. Jednakże, aby upo-
rządkować pojawianie się elementów wykończenia, określo-
no ich rozmieszczenie na peronie wyspowym jako typowe, 
z tym, że budowa miała być wykonywana stopniowo, już po 
uruchomieniu linii. Projekt ostateczny przewidywał również 
budowę tunelu dla podróżnych pośrodku długości peronu, 
symetryczne rozmieszczenie poczekalni i pomieszczenia 
służbowego z jednej, kiosku zaś z drugiej strony tunelu, oraz 
takie rozstawienie ławek na peronie, aby co drugie przęsło 

17  Centnerszwer 1937b: 176. Jednostka elektryczna (wagon silnikowy i dwa 
wagony doczepne) miała 59,67 m długości, pełny pociąg składał się 
z trzech jednostek, a więc miał 179 m.

18  Centnerszwer 1937b: 180.
19  Centnerszwer 1937b: 179–180.

między słupami wiaty pozostało wolne do komunikacji mię-
dzy jedną i drugą stroną peronu20.

Budynek mieszczący poczekalnię i pomieszczenie służbo-
we miał w świetle szerokość 3,24 m i długość 15 m, z czego 
na poczekalnię wypada 10,2 m, a na pomieszczenie służbo-
we 4,8 m (ryc. 7). Pomieszczenie służbowe lokowano od stro-
ny Warszawy, poczekalnię natomiast od strony stacji końco-
wej, aby podróżni oczekujący na pociąg do Warszawy mogli 
go wcześnie zauważyć21.

Wnętrze poczekalni ogrzewane było za pomocą pieca. 
Wzdłuż ścian umieszczone były ławki ogólnej długości około 
13 m – ogółem 20 miejsc siedzących i 30 stojących (ryc. 8). 
Absolutnym minimum wyposażenia peronu w momencie 
oddania go do użytku, poza wiatą zintegrowaną z poczekal-

20  Centnerszwer 1937b: 180 ryc. 18.
21  Opis budynku za Centnerszwer 1937b: 180.

Ryc. 6.  Typowe rozplanowanie wyposażenia przystanku (za: 
Centnerszwer 1937b: 180 ryc. 18)

Fig. 6.  A typical layout of the station equipment (after: Centnerszwer 
1937b: 180, fig. 18)

Ryc. 7.  Przystanek Józefów. Budynek poczekalni z widokiem na 
pomieszczenie służbowe, widok od strony północno-zachodniej 
(fot. M. Żurek)

Fig. 7.  Józefów railway station. Building of the waiting room with 
a view of the service room, view from the north-west (photo by 
M. Żurek)
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nią i pomieszczeniem służbowym, były dwie ławki z osłona-
mi od wiatru oraz latarnie. Założono też, że kioski mogą być 
wznoszone na peronach przez zainteresowane firmy w miej-
scu przewidzianym w planie przystanku i według ustalonego 
typu, zharmonizowanego z poczekalnią i innymi urządze-
niami. Cokół ścian poczekalni, kiosków i słupów wiat miał 
być wyłożony płytkami ceramicznymi w kolorze zarezerwo-

wanym dla danego przystanku. Dla ułatwienia podróżnym 
orientacji przyjęto cztery kolory płytek, które miały się po-
wtarzać cyklicznie, co cztery przystanki.

W projekcie uwzględniono budowę czasowych budynków 
kasowych, które miały być zastąpione pomieszczeniami ka-
sowymi zintegrowanymi z wiatą.

Peron pod wiatą oświetlony jest lampami umieszczonymi 
wzdłuż krawędzi wiaty. Poza kwestią praktyczną, takie umiesz-
czenie lamp miało też znaczenie estetyczne – uwydatniało 
konstrukcję i łagodny łuk skrzydła wiaty. Na peronie otwartym 
przewidziano ustawienie latarni na słupach betonowych, do-
stosowanych do kształtu wiaty i innych budowli. Tablice i napi-
sy informacyjne zostały w projekcie szczegółowo opracowane. 
Na długości peronu przewidziano ogółem cztery dwustronne 
tablice z nazwą przystanku, zawieszone pod wiatą lub ustawio-
ne na tej samej wysokości na słupach (górna krawędź 2,5 m 
nad peronem). Przy takiej wysokości i rozstawieniu napisów, 
jeden z nich będzie zawsze w zasięgu wzroku podróżnego, sie-
dzącego w wagonie przy oknie. Na tablicach stojących z nazwą 
przystanku przewidziano w dolnej części miejsce na plakaty 
i reklamy. Rozkłady jazdy miały być umieszczone w dwóch 
miejscach: przy wejściu na przystanek, na ścianie budynku ka-
sowo-bagażowego lub kasowo-kontrolnego oraz na peronie na 
osobnej tablicy, zawieszonej na słupie wiaty i przeznaczonej do 
umieszczenia dwóch znormalizowanych arkuszy rozkładu pod-
miejskiego i dalekobieżnego danej linii; wszelkie inne rozkłady 
na przystankach podmiejskich uznano za zbyteczne. Dość duże 
znaczenie mają tablice ze wskazaniem kierunków pociągów 
przy obu krawędziach peronu, gdyż po wyjściu z tunelu na 
peron wyspowy podróżny łatwo traci orientację. W tym celu 
przewidziano z jednej strony poczekalni tablicę „kierunek do 
Warszawy”, z drugiej zaś np. „kierunek do Otwocka”.

Przy opisie każdego elementu wyposażenia K. Centner-
szwer podkreślał konieczność zharmonizowania go z resz-
tą. Wyraźnie widać, że aspekt estetyczny przystanku był dla 
niego równie istotny jak i funkcjonalny. Założono też, że wy-
kończenie architektoniczne nastąpi według wskazań osobnej 
komisji powołanej w tym celu i będzie obejmowało, prócz 

Ryc. 9.  Przystanek Świder. Śruby do mocowania zegara i tablicy (fot. 
M. Żurek)

Fig. 9.  Świder railway station. Screws for attaching a clock and a board 
(photo by M. Żurek)

Ryc. 10.  Przystanek Józefów. Napis i mocowanie flag, widok od strony 
północno-wschodniej (fot. M. Żurek)

Fig. 10.  Józefów railway station. Inscription and the flag holder, view 
from the north-east (photo by M. Żurek)

Ryc. 8.  Przystanek Międzylesie. Wnętrze poczekalni, widok od strony 
południowo-wschodniej (fot. R. Rybarczyk)

Fig. 8.  Międzylesie railway station. Interior of the waiting room, view 
from the south-east (photo by R. Rybarczyk)



67KONSERWACJA ZAPOBIEGAWCZA ŚRODOWISKA 7 • Dziedzictwo techniki

Modernizacja czy dewastacja? Remonty zabytkowej infrastruktury Warszawskiego Węzła Kolejowego

wykończenia tuneli i poczekalni, również ich umeblowanie, 
ostateczny wybór ławek, latarni, zegarów, itp. Projektant 
zwrócił też uwagę na estetykę przystanków, zalecając obsia-
nie trawą szerokich międzytorzy przy obu końcach peronów 
wyspowych i obsadzenie roślinami pnącymi ślepych ścian 
budynków kasowo-bagażowych. Przypominał też o koniecz-
ności starannego utrzymania nowych przystanków; przy za-
niedbaniu tego, zwłaszcza w pierwszym okresie po oddaniu 
do użytku, nawet najlepiej opracowane i wykończone urzą-
dzenia ulegną szybkiemu zniszczeniu.

Linię otwocką uruchomiono 15.12.1936 r., linię mińską – 
15.12.1937 r. Tu stacje budowała firma Kazimierza Stefana 
Brandta i Edwarda Szenejki. Do wybuchu wojny na żadnej ze 
stacji nie udało się w pełni zrealizować opisanego projektu. 
Wraz z postępami realizacji zrezygnowano z pewnych zało-
żeń estetycznych – poprzestano na dwóch kolorach płytek 
ceramicznych stanowiących okładzinę cokołów ścian i pod-
pór wiat (brązowy dla linii otwockiej, zielony dla linii grodzi-
skiej), nie obsadzono też wiat roślinnością. W zależności od 
obciążenia linii przystanki doposażano na bieżąco. Wydaje 
się, że nigdzie nie zrealizowano kiosków, nie zawieszono tak-
że zegarów, choć wciąż widoczne są ich mocowania (ryc. 9). 
Nie wszędzie też w szczyty pomiędzy wygiętymi skrzydłami 
wiat wkomponowano uchwyty na flagi i charakterystycz-
ne betonowe litery z nazwami miejscowości o liternictwie 
nawiązującym do modnej wówczas czcionki Futura (np. 
w Świdrze) (ryc. 10).

Na linii otwockiej jednym z mniej zaawansowanych był 
przystanek w Aninie. Wybudowano go dopiero w 1939 r. – 
zdążono wznieść jedynie peron, fundamenty wiaty i budy-
nek kasowy, choć na powierzchni peronu widać ślady fun-
damentu filara wiaty. W tym stanie przystanek przetrwał 
do dzisiaj – w latach 70. XX w. dodano jedynie blaszaną 
wiatę.

Najwięcej elementów uwzględnionych w projekcie za-
wierały wiaty w Świdrze, Józefowie, Michalinie i Międzyle-
siu, choć prawdopodobnie nigdy nie zrealizowano tu pro-
jektowanych ławek. Zachowały się one jedynie na peronie 
w Radości, częściowo zniszczonym przez Niemców w lipcu 
1944 r. (ryc. 11). Niemal w pełni zrealizowano projekt dużej 
stacji w Falenicy – jedynej na linii ze zrealizowanym przed 

Ryc. 11.  Przystanek Radość. Ławki peronowe, widok od strony północ-
no-zachodniej (fot. M. Żurek)

Fig. 11.  Radość railway station. Platform benches, view from the north
-west (photo by M. Żurek)

Ryc. 12.  Przystanek Sulejówek, prawdopodobnie w 1999 r., podczas 
przebudowy linii kolejowej do Łukowa. Na zdjęciu widoczny 
istniejący jeszcze peron wyspowy z wiatą i budynkiem pocze-
kalni, widok od strony wschodniej (za: Portal Miasta Sulejówek, 
Internet: http://sulejowek.info/portal/viewtopic.php?p=49797)

Fig. 12.  Sulejówek railway station, probably in 1999, during rebuilding 
of the railway line to Łuków. The picture shows island platform 
existing then with a shelter and a waiting room building, view 
from the east (after: Portal Miasta Sulejówek, website: http://
sulejowek.info/portal/viewtopic.php?p=49797)

Ryc. 13.  Przystanek Rembertów podczas II wojny światowej. Fotografia 
z albumu rodziny Zawitkowskich (za: Dawny Rembertów, 
Internet: http://www.dawnyrembertow.pl/index.php/foto-
grafie.html)

Fig. 13.  Rembertów railway station during the World War II. A pho-
tograph from the Zawitkowski family album (after: Dawny 
Rembertów, website: http://www.dawnyrembertow.pl/index.
php/fotografie.html)

Ryc. 14. Przystanek Rembertów w 2017 r. (fot. M. Żurek)
Fig. 14. Rembertów railway station in 2017 (photo by M. Żurek)
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wojną przejściem podziemnym i dwoma wiatami – na pero-
nie wyspowym (z wyjściem z tunelu) i półwyspowym (wą-
ska, osłaniająca przestrzeń przed budynkiem dworca, pa-
miętającym jeszcze kolej nadwiślańską). Zabrakło tu ławek, 
wiatrołapu i zegara.

Linie kolejowe, jako urządzenia o znaczeniu strategicz-
nym, ucierpiały podczas II wojny światowej. Stosunkowo 
łaskawie los obszedł się z linią otwocką, za to linia mińska 
została całkowicie zniszczona przez Niemców w 1944 r. 
Uszkodzono nie tylko torowisko, ale też wysadzono część 
wiat. Przetrwała jedynie wiata w Sulejówku (ryc. 12). O dzi-
wo, nie naruszono peronów wyspowych. Po wojnie stacje 
na linii mińskiej zostały odbudowane zgodnie z projektem 
Kazimierza Stefana Brandta, dawnego wykonawcy przy-
stanków linii mińskiej. Architektura ich była nieco uprosz-
czona w stosunku do przystanków przedwojennych, choć 
zasada pozostała ta sama. Znikły jednak charakterystyczne 
napisy na wiatach z nazwą stacji. Stacja Olszynka została 
zaprojektowana wg tego wzoru w 1948 r. Na ile kształt wiat 
został zaakceptowany świadczyć może fakt, że naśladuje go 
również powojenna wiata w Kobyłce, a obecnie kształtem 
nawiązują doń nowe wiaty peronowe, np. wiata Warszawa 
Okęcie czy Kobyłka Ossów, wykonane już z innych mate-
riałów.

Obecnie modernistyczne wiaty na linii mińskiej już nie 
istnieją. Zostały zburzone w 1999 r., w związku z moder-
nizacją linii z Warszawy do Łukowa. Wyburzono nie tylko 
wiaty odbudowane po II wojnie światowej, ale również 
przystanek w Sulejówku, jedyny oszczędzony przez Niem-
ców, a także zlikwidowano perony wyspowe (zachowany 
jedynie w Rembertowie). Zamiast nich na peronach jed-
nokrawędziowych ustawiono blaszane budki zaprojekto-
wane w dwóch kolejowych biurach projektów: „Kolpro-
jekt” z Warszawy i Biura Projektów Kolejowych z Krakowa 
(ryc. 14).

Przebudowa peronów na linii mińskiej była niepotrzeb-
ną dewastacją. Wyburzenia peronów wyspowych (a więc 
i ich infrastruktury) nie były konieczne – według współcze-
snych przepisów budowy linii kolejowych minimalny pro-
mień łuku przy liniach magistralnych (powyżej 160 km/h) 
wynosi 4000 m, promień łuku peronów przedwojennych 
linii otwockiej i mińskiej miał 5000 m, a więc perony i toro-
wiska nie wymagały przebudowy. Tory dalekobieżne moż-
na było położyć w zarezerwowanych dla nich w momen-
cie budowy miejscach. Osobnym problemem jest fakt, 
że niepotrzebne jest modernizowanie linii podmiejskiej 
do parametrów linii dalekobieżnej – pociągi podmiejskie 
i tak nie mogą rozpędzić się do prędkości 160 km/h pomię-
dzy przystankami, a linia i tak przewidziana była do ruchu 
pociągów poruszających się z prędkością nieco powyżej 
100 km/h.

Linia otwocka miała więcej szczęścia. Modernistyczne 
wiaty zostały wpisane do rejestru zabytków 1.07.2010 r., 
gdy Polskie Linie Kolejowe zwróciły się z wnioskiem 
o wyburzenie przystanku w Świdrze (jedynego wówczas 
umieszczonego w gminnej ewidencji zabytków), przy oka-
zji ujawniając, że chcą wyburzyć resztę wiat na linii. Wpis 
przyspieszyły protesty społeczników, a PLK zrezygnowała 

Ryc. 15.  Przystanek Świder. Filar wiaty z blachą trapezową maskującą 
kanał po rynnie, widok od strony południowo-wschodniej (fot. 
M. Żurek)

Fig. 15.  Świder railway station. Pier of the shelter with trapezoidal 
sheet metal covering the gutter channel, view from the south-
east (photo by M. Żurek)

Ryc. 16.  Stacja Falenica. Na pierwszym planie wiata przy budynku 
dworca, w głębi wiata na peronie wyspowym, widok od strony 
północno-zachodniej (fot. M. Żurek)

Fig. 16.  Falenica railway station. A shelter next to the station building 
in the foreground, a shed on the Island platform in the back-
ground, view from the north-west (photo by M. Żurek)
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z wyburzeń tłumacząc się brakiem pieniędzy. Wtedy też 
opracowane zostały karty ewidencyjne zabytków architek-
tury dla wiat na linii otwockiej (wraz z inwentaryzacją) oraz 
(podobno) grodziskiej22.

Chociaż wiaty przetrwały, to niestety nie w oryginalnym 
stanie. W czasach powojennych PKP nie dbała o detale wy-
stroju, nie starając się uzupełniać niszczonych elementów 
zgodnie z oryginalnym projektem. Jedynie w Józefowie 
zadbano o zachowanie pierwotnych otworów okiennych 
i drzwiowych do pomieszczenia służbowego (ich kształt 
czytelny jest jeszcze w Świdrze, ale zostały zablokowane). 
Być może jednak przystanek Świder – skądinąd najbardziej 
zdewastowany – może mieć oryginalne drzwi do poczekal-
ni, choć dziś obite blachą.

Niestety, nawet wpis nie uchronił wiat na linii otwockiej 
przed dewastacją ze strony wandali i brakiem właściwej kon-
serwacji ze strony PLK – np. dachy wiat nie są czyszczone, 
a usunięcie rynien obecnych pierwotnie na filarach wiat spo-
wodowało zaciekanie wody deszczowej, nie odprowadzanej 
właściwie wskutek wylania peronu asfaltem (ryc. 15).

W 2015 r. rozebrano wiatę na peronie 1 w Grodzisku Mazo-
wieckim, jedną z niewielu wiat ustawionych przy istniejących 
już w czasie elektryfikacji budynkach dworcowych. PLK za-
powiadała remont i modernizację infrastruktury na pozosta-
łych stacjach tej linii, ale szczęśliwie wycofała się z wyburzeń 
i planowane jest nie tylko utrzymanie modernistycznych wiat 
przystankowych, ale również budowę nowych, inspirowanych 
tradycyjnymi tam, gdzie ich nie było23. Niestety, nie wszędzie 

22 Skalimowski i Tucholski 2010.
23 M. Z. 2013.

słowa dotrzymano – na stacji Warszawa Włochy wprawdzie 
fragment modernistycznej wiaty wciąż stoi, za to zniszczone 
zostało wejście do przedwojennego przejścia podziemnego.

I na koniec gorzka refleksja. K. Centnerszwer, publikujący 
swe wytyczne 80 lat temu, wspomina z niesmakiem przy-
stanek w Skrudzie na linii mińskiej (dziś Halinów), gdzie rolę 
dworca pełniło pudło wagonu towarowego24. Czas zatoczył 
koło – dziś w Halinowie (i nie tylko, niestety) rolę budynku 
kasowego pełni kontener pomalowany w barwy Kolei Mazo-
wieckich (ryc. 17).

24  Centnerszwer 1937b: 175.

Ryc. 17.  Przystanek Halinów. Kasa Kolei Mazowieckich w kontenerze 
(fot. M. Żurek)

Fig. 17.  Halinów railway station. The Koleje Mazowieckie ticket office 
in a container (photo by M. Żurek)
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The problem of preserving the historic railway infrastruc-
ture is a conservation issue of the last 25 years. Earlier ob-
solete constructions and devices were replaced with new 
ones, without reflecting on their historical value.

This problem is presented on the examples of modern-
ist train station shelters of the Otwock and Minsk line (in 
the first case still existing, while in the second one – rel-

atively recently dismantled) as well as three historic rail 
vehicles.

In the discussed cases the matter of preserving the his-
toric railway infrastructure and vehicles is only a matter of 
good will of the owner of the monuments. Unfortunately, 
this good will is often lacking.

Translated by Kamil Rabiega

Magdalena Żurek and Ryszard Rybarczyk

Modernization or devastation? Renovation of the historic infrastructure  
of the Warsaw Railway Junction

Summary
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WSTĘP

Przedsiębiorstwa kolejowe, działając na szeroką, ponadre-
gionalną skalę przez dziesięciolecia ogniskowały w sobie 
wiele gałęzi techniki. W XIX wieku stały się kołem napędo-
wym postępu. Zbliżając do siebie wytwórcę i konsumen-
ta po raz pierwszy umożliwiły masowy przepływ towarów. 
Upowszechniły dostęp do surowców ułatwiając opracowa-
nie nowoczesnej fabrykacji. Zarazem, wymagając dla swego 
istnienia ogromnych na owe czasy ilości skomplikowanych 
wyrobów uplasowały się w pierwszym szeregu klientów 
przemysłu. I – co ważne – były klientem kreatywnym, ocze-
kującym zaspokojenia całkiem nowych wtedy potrzeb.

Wśród licznych wymagań dotyczących szybkich środków 
trakcyjnych, pewnych w działaniu urządzeń zabezpieczenia 
ruchu czy nowoczesnego systemu akwizycji usług pojawiło 
się jeszcze jedno ważne zagadnienie – konieczność szybkiego 
komunikowania się na odległość.

HISTORIA ŁĄCZNOŚCI KOLEJOWEJ

Łączność na kolei – początki
Kolej stała się pierwszą w historii ludzkości instytucją cywilną 
wymagającą stałej, pewnej i szybkiej w działaniu łączności. 
Przede wszystkim, poruszające się z niespotykaną wcześniej 
prędkością pociągi, korzystając ze wspólnych torów, dla uni-
knięcia katastrofy musiały mieć zapewnioną informację o ak-
tualnym wzajemnym położeniu1.

Ale nie tylko bezpieczeństwo ruchu pociągów okazało się 
istotne. Koleje, jako przedsiębiorstwa rozmieszczone na roz-
ległym terytorium, dla sprawnego zarządzania potrzebowały 
sprawnych kanałów komunikacji ogólnoeksploatacyjnej.

W pierwszych latach istnienia kolejnictwo posiadało, 
oprócz znanej od wieków wymiany listów (na kolei przewo-
żonych już pociągami), jedynie prymitywne, zależne od stanu 
pogody systemy optyczne (np. telegraf optyczny Chappeau 
analogiczny do stosowanego w ruchu pocztowym). Jednak, 
aby dać możliwość zwiększania przepustowości szlaków po-
przez zagęszczanie ilości poruszających się składów oraz po-
większenie ich prędkości należało sięgnąć po sposoby pew-

1 Kuliszewski 1951: 475.

niejsze. Rozwiązaniem problemu na ponad stulecie stała się 
elektryczna łączność przewodowa.

Europejskim prekursorem w tej dziedzinie stały się Koleje 
Królestwa Hanoweru. Na przełomie lat czterdziestych i pięć-
dziesiątych XIX wieku (od 1847 roku) wprowadziły do użytku 
sieć elektromagnetycznego telegrafu Samuela Morse’a.

Telegraf okazał się użyteczny zarówno dla łączności ru-
chowej – przekazującej dane o biegu pociągów, jak i dla 
komunikacji typowo biznesowej, związanej z zarządzaniem 
przedsiębiorstwem. W krótkim czasie, wszystkie zarządy ko-
lejowe zastosowały ten nowoczesny na owe czasy system 
porozumiewania się. Również i na dzisiejszych ziemiach pol-
skich od połowy XIX wieku zaczynają pracować telegrafy sys-
temu Morse’a, królując nieprzerwanie przez następne cztery 
dekady. Kolejowa sieć telegraficzna współpracuje z sieciami 
pocztowymi. Pierwsze publiczne magistrale telegraficzne łą-
czące znaczniejsze ośrodki miejskie, a nawet stolice państw, 
często bazują na infrastrukturze kolejowej.

Od szóstej dekady XIX wieku urządzenia telegraficzne 
oparte na kropkowo-kreskowym alfabecie Morse’a uzu-
pełnia telegrafia literowa. Powstają złożone w eksploatacji 
aparaty systemu Hughesa („Juzy”). W praktyce kolejowej 
użytkowane są jednak rzadko i zasadniczo wyłącznie w ko-
munikacji związanej z zarządzaniem przedsiębiorstwem2.

O wiele powszechniejszy staje się wprowadzony niecałą 
dekadę później system komunikacji dzwonowej, leżący na 
styku dwu obszarów: łączności i zabezpieczenia ruchu. Jest 
on oparty o zasadę przekazywania zestandaryzowanych infor-
macji (przykładowo: „pociąg jedzie ku końcowi linii”; „wszyst-
kie pociągi zatrzymać”; „wagony zbiegły”; „przysłać lokomo-
tywę z robotnikami i lekarzem”) za pomocą odpowiednio 
odliczanych serii impulsów elektrycznych. Impulsy te urucha-
miały stojące obok budynków pokaźnych rozmiarów dzwony 
zewnętrzne, lub rzadziej urządzenia dzwonowe wnętrzowe3. 
System ten służył w ruchu pociągów niemal 70 lat.

Wszystkie te środki łączności przewodowej (telegrafy, 
dzwony) były bądź trudne w eksploatacji, wymagając spe-
cjalistycznie wykwalifikowanej obsługi (np. znajomości alfa-
betu Morse’a), bądź posiadające niewielkie zastosowanie. 

2 Kuliszewski 1951: 226–228.
3 Dobrzyński 1932: 217–220.

Paweł Mierosławski

Problematyka ochrony zabytków  
łączności kolejowej
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Dzięki temu krąg potencjalnych użytkowników był mocno 
ograniczony.

Kamieniem milowym dla dziejów łączności, a można za-
ryzykować twierdzenie, że również dla całej ludzkości, stał się 
opracowany w 1876 roku telefon. Wynalazek ten jako pierw-
szy upowszechnia możliwość szybkiego komunikowania się 
na odległość bez specjalnie wykwalifikowanego pośrednika. 
Od tej pory każdy, kto tylko przezwyciężył obawę, mógł po-
dejść do wiszącej na ścianie orzechowej skrzyneczki i zdjąwszy 
z haczyka słuchawkę, po prostu konferować ze znajdującą się 
gdzieś na drugim końcu przewodu osobą, mówiąc do mikrofo-
nowego rożka. Telefon – nie tylko na kolejach – diametralnie 
zmienił obraz rzeczywistości.

Zaledwie w rok później, na ziemiach obecnej Polski dokony-
wane są udane próby rozmów międzymiastowych. Nawiązywa-
ne są połączenia z Wrocławia. Po drutach Drogi Żelaznej War-
szawsko-Wiedeńskiej 7 i 9 grudnia 1877 roku przeprowadzona 
zostaje na odległość ponad 66 km pierwsza w Królestwie Pol-
skim, a zarazem w Cesarstwie Rosyjskim rozmowa – połączenie 
ze Skierniewic do Warszawy. Wrażenia z tych prób, a szczegól-
nie nakładanie się na rozmowy pracy kolejowych telegrafistów 
(rozmowy prowadzono na przewodach telegraficznych) opisał 
ze szczegółami nawet Kurier Lubelski w numerze 141/1877.

Łączność – podobieństwo i różnice rozwiązań kolejo-
wych i pocztowych
W pionierskim czasie XIX wieku urządzenia łączności, zarów-
no kolejowe, jak i te dostępne dla publiczności – pocztowe, 
nie różnią się pod względem konstrukcyjnym (ryc. 1). Te same 
typy aparatów telegraficznych i telefonicznych używane są 
w obu przypadkach. Ma to istotne znaczenie dla wykorzysty-
wania łącz kolejowych w ruchu pocztowym, wobec początko-
wo nikłej jeszcze gęstości sieci telekomunikacyjnej.

Jednakże stopniowo, od ostatniej dekady XIX wieku na-
stępuje specjalizacja. Rozwój środków łączności przewodo-
wej na kolejach odchodzi od rozwiązań z ogólnodostępnych 
sieci pocztowych. Podporządkowanie potrzebom kolejowe-
go przedsiębiorstwa wykształca odmienne rozwiązania apa-
ratów telegraficznych i telefonicznych, a w dalszej kolejności 
również łącznic i całych sieci.

Proces ten zaczyna się od telegrafii. Kolejowe aparaty te-
legraficzne Morse’a (ryc. 2) poczynają znacznie, nawet wizu-
alnie odróżniać się od aparatów pocztowych, choć poszcze-
gólne podzespoły pozostają nadal wymienne. Na przełomie 
XIX i XX wieku wykształcają się klasyczne kanony konstrukcji. 
Budowane są odmienne w kształcie i funkcjonalności apara-
ty „pocztowe”; „wojskowe” – przenośne i „kolejowe”4. Apa-
raty kolejowe są większe, dostosowane do trudniejszych wa-
runków użytkowania (zyskują np. przekaźniki) i do różnych 
systemów pracy (prądem roboczym lub prądem ciągłym)5. 
Kompletuje się je ze specjalnymi stołami wyposażonymi 
w gniazda i przełączniki pozwalające w prosty sposób wy-
mieniać lub rezerwować użytkowane aparaty6.

4 Kuliszewski 1951: 187.
5 Kuliszewski 1951: 202.
6 Dobrzyński 1932: 179; Kuliszewski 1951: 201.

Ryc. 1.  Początkowo urządzenia łączności kolejowej i pocztowej nie 
różnią się – na zdjęciu pruski, uniwersalny aparat telefoniczny 
OB 05 z 1907 roku (fot. P. Mierosławski)

Fig. 1.  Initially the railway and post communication devices are the 
same – here: a Prussian universal phone OB 05 from 1907 
(photo by P. Mierosławski)

Ryc. 2.  Kolejowy aparat telegraficzny Morse’a z ok. 1905 roku  
(fot. P. Mierosławski)

Fig. 2.  Morse railway telegraph, ca 1905 (photo by P. Mierosławski)
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Rozejście się dróg rozwoju pomiędzy „pocztą” a „koleją” 
szczególnie dobrze widać w telefonii. Pocztowe sieci telefo-
niczne tworzą się jako ograniczone terytorialnie sieci miejsco-
we, zamknięte w granicach jednego miasta lub aglomeracji. 
Te punktowe sieci łączone są nielicznymi łączami międzymia-
stowymi. Wynika to z oczekiwań abonentów, bowiem ruch 
telefoniczny wewnątrz danej miejscowości zawsze jest bar-
dziej potrzebny od połączeń międzymiastowych.

Na kolejach jest odwrotnie. Tu bezcelowe jest tworze-
nie sieci miejscowych, za to od razu budowane są linie łą-
czące odległe miejscowości – siedziby stacji i węzłów. Kolej 
jako twór działający ponadregionalnie wykształca od razu 
telefoniczny ruch dalekosiężny. Dodatkowo, na kolejach 
wykształca się również kilka odrębnych typów (poziomów) 
sieci, nierzadko ze sobą niepowiązanych, dostosowanych do 
specyficznych potrzeb kolei.

Pojawiają się linie strażnicowe, przeznaczone tylko do 
komunikacji ruchowej (ryc. 3), np. zapowiadania pociągów. 
Budowane są sieci o charakterze dyspozytorskim, łączące 
główne stacje węzłowe. Konieczna staje się łączność ogólno-
eksploatacyjna dająca możliwość wymiany informacji mie-
dzy centrum zarządczym a terenowymi jednostkami eksplo-
atacyjnymi (tabela 1).

Tabela 1.  Okres wprowadzenia specjalistycznych urządzeń łączności na 
kolejach (oprac. P. Mierosławski)

Table 1.  The time of implementation of specialized communication devic-
es on the railways (compiled by P. Mierosławski)

od ok. 1890 Kolejowy telegraf Morse’a
od ok. 1905 Kolejowy aparat telefoniczny „liniowy”
od ok. 1907 Łączność telefoniczna selektorowa

od 1934 Kolejowe telefoniczne centrale automatyczne

Telefonia – ruch ręczny i automatyzacja
Do końca lat dwudziestych XX wieku kolejowa łączność tele-
graficzna i telefoniczna oparta jest wyłącznie o ruch ręczny 
– pracę telefonistów i telefonistek. Ruch ten zastępowany 
w okresie późniejszym sukcesywną automatyzacją, zanika 
dopiero w ostatniej dekadzie XX wieku.

Zauważalne postępy automatyzacji sieci pocztowych 
(pierwsza centrala w Europie – 1909 rok; pierwsza w Polsce 
– 1912) dają bodziec do wprowadzania jej na kolejach.

Automatyzacja telefonii kolejowej z uwagi na odmienność 
potrzeb przebiegła inaczej niż w przypadku poczt. Tam nowy 
wynalazek objął przede wszystkim większe ośrodki miejskie, 
pozostawiając na wiele lat połączenia międzymiastowe w ru-
chu ręcznym. Na kolejach zaś – odmiennie – w pierwszym 
rzędzie należało rozwiązać zagadnienie bezobsługowego ru-
chu dalekosiężnego, przede wszystkim podejmując problem 
opracowania właściwego systemu zdalnego wybierania abo-
nentów (z uwagi na wynikające z praw fizyki zagadnienie 
zniekształcania impulsu wybierczego).

Przez dwie dekady od zastosowania w praktyce pomysłu 
centrali samoczynnej autorstwa Almona Browna Strowgera, 
żaden ze znaczących producentów urządzeń telefonicznych 
nie podjął się opracowania problematyki szerokiej automa-
tyzacji ruchu ponadregionalnego. Dopiero w pierwszej poło-

wie lat dwudziestych XX wieku zagadnieniem tym na zlecenie 
Towarzystwa Niemieckich Kolei Rzeszy zajął się berliński kon-
cern Siemens & Halske. Zadanie okazało się złożone. Siemens 
w ciągu kilku lat (od 1926 roku) opracował bez wystarczająco 
dobrych rezultatów aż cztery odmiany automatycznej centra-
li kolejowej. Dopiero odmiana piąta, wprowadzona w roku 
1934 jako Eb5/34 okazała się rozwiązaniem trafionym.

Centrale Eb5/34 (Einheitsbasa typ 5 rok 1934; BASA = Ba-
hnselbstanschlußanlage) oparto o podzespoły elektryczne 
i konstrukcje mechaniczne sprawdzone w układach łącznic 
miejskich i abonenckich modelu opracowanego w roku 
1929. Dodatkowo jednak zaopatrzono je w szereg układów 
(przede wszystkim rozmaitych translacji) opracowanych wy-
łącznie dla potrzeb kolei.

Rozwiązanie Siemensa – jak wszystkie konstrukcje central 
biegowych są rozwinięciem XIX-wiecznego patentu strowge-
rowskiego7. Firma Siemens & Halske w roku 1909 nabyła 
w USA prawa patentowe – dające możliwość produkcji jed-
nej z pierwszych odmiany strowgerowskiej (stosującej tzw. 
wybieraki wstępne). Nabyty patent dawał Siemensowi moż-
liwość dalszego rozwoju, co zaowocowało opracowaniem 
ulepszeń, popularnie nazwanych „systemem Siemensa”8.

„System Siemensa” odmiennie od rozwiązań innych wiodą-
cych europejskich producentów (angielskiego Autelco, szwedz-
kiego L.M. Ericsson) oparto o specyficzną konstrukcję wybieraka 
(typ 1929) odznaczającą się mniejszymi gabarytami oraz o da-
jącą się łatwo budować lub przestawiać konstrukcję stojaków 
mocowanych na mieszczących się w zwykłych pokojach 
biurowych ramach wsporczych. To rozwiązanie umożliwiało 
zabudowę central w budynkach o normalnej wysokości 
pomieszczeń oraz znacznie łatwiejszy montaż z uwagi na 
niewielki ciężar pojedynczych elementów konstrukcyjnych.

7 Podręcznik teletechnika 1944: 365.
8 Jaros 1951: 311.

Ryc. 3.  Aparat telefoniczny pociągowy typu OB 33 z 1939 roku  
(fot. P. Mierosławski)

Fig. 3.  A train telephone OB 33 from 1939 (photo by P. Mierosławski)
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Ograniczenie wymagań architektonicznych wraz z opra-
cowaniem dedykowanych dla specyfiki ruchu kolejowego 
podzespołów legło u podstaw sukcesu systemu BASA.

Od połowy lat 1930. niemieckie koleje rozpoczęły szero-
ką, sukcesywną budowę sieci BASA. W okresie II wojny świa-
towej Niemcy, okupując kraje europejskie i dążąc do scalenia 
systemu łączności kolejowej rozwiązania te rozpowszechnili. 
Dało to po raz pierwszy w dziejach naszego kontynentu – 
choć oczywiście w warunkach wojny – możliwość pełnoau-
tomatycznego, paneuropejskiego ruchu telefonicznego. 

Po zakończeniu wojny szereg państw, w tym też Polska, 
pozostałą po okupancie infrastrukturę łączności uznało za 
fundament tworzenia własnych zautomatyzowanych sieci 
kolejowych.

Na kolejach, podobnie jak w ruchu pocztowym, istotnym 
zadaniem jest odpowiednie wzmacnianie prowadzonych 
rozmów dalekosiężnych oraz wielokrotne wykorzystywa-
nie przewodów. O ile wzmacniaki telefoniczne pojawiły się 
w pierwszych latach XX wieku, o tyle zagadnienie zwielokrot-
nienia możliwości wykorzystania torów rozmównych na ba-
zie podziału pasm częstotliwości w praktyce wprowadzono 
dopiero w latach trzydziestych XX w. 

Telefonia selektorowa
Osobną formą telefonii automatycznej, endemiczną dla ko-
lejnictwa stała się łączność selektorowa9. Selektory, czyli apa-
raty zespolone z własnymi urządzeniami wybierczymi, selek-
cjonującymi impulsy wywołania, umożliwiały przyłączenie 
do jednej, wspólnej linii nawet kilkunastu odległych od sie-
bie abonentów. Poszczególne rozwiązania umożliwiały bądź 
obustronną możliwość wywołania automatycznego (tzn. 
każdy z przyłączonych abonentów mógł sam połączyć się 
z innym), bądź wywołania jednostronnego (wywołać mógł 
jedynie abonent uprzywilejowany, np. dyspozytor, pozosta-
li abonenci posiadali możliwość jedynie wywołania głosem 
dyspozytora, posiadającego oprócz własnego aparatu tele-
fonicznego również głośnik bezpośrednio włączony w linię). 
Urządzenia selektorowe oferowało szereg firm, m.in.: L.M. 
Ericsson, Siemens & Halske, Western Electric & Co; Hasler 
& Co Bern. Urządzenia selektorowe wykorzystywane są na 
kolejach, choć w coraz mniejszym stopniu, do chwili obecnej.

Radiokomunikacja kolejowa
W połowie lat trzydziestych XX wieku, w praktyce kolejowej 
łączności pojawia się radio. Dzięki swym zaletom od razu jest 
stosowane zarówno w systemach łączności ruchowej – dając 
po raz pierwszy możliwość komunikacji głosowej dyżurnych 
ruchu z obsługą pociągów oraz w łączności ogólnoeksploata-
cyjnej (tabela 2).

Automatyzacja łączności kolejowej w Polsce
W naszym kraju automatyzacja kolejowej sieci telefo-
nicznej rozpoczęła się na kilka lat przed wybuchem woj-
ny. Pierwsze kolejowe centrale automatyczne (Warszawa 
lewobrzeżna i prawobrzeżna) rozpoczęły swą służbę już 

9 Jaros 1951: 454.

w roku 193510. Przedwojenną łączność PKP oparto o roz-
wiązania produkowane w kraju na podstawie licencji za-
kupionej w amerykańsko-angielskim koncernie Autelco 
z Liverpoolu. W Warszawie zastosowano nieco zmodyfiko-
wane, produkowane w kraju centrale abonenckie typu AT. 
Już wtedy, opierając się o sprawdzony w rozległej poczto-
wej sieci Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego system wybiera-
nia zdalnego (oparty na współdziałaniu tzw. wybieraków 
współbieżnych) rozpoczęto prace studialne nad wprowa-
dzeniem tego rozwiązania na sieci PKP. Prace te jednakże 
definitywnie przerwała wojna.

W okresie okupacji na terenach naszego kraju (szcze-
gólnie na Śląsk i do Wielkopolski) okupant wprowadza sys-
tem BASA. Centrale te włączane są w tworzoną na kolejach 
Rzeszy tzw. „wielką sieć telefoniczną”. Wraz z nimi do Pol-
ski napływają niemieckie rozwiązania telefonii wielokrotnej 
i nośnej, prowadzona jest również sukcesywna wymiana da-
lekosiężnych linii napowietrznych na linie kablowe11.

Bezpośrednio po zakończeniu działań wojennych, pomi-
mo zniszczeń, w kraju pozostaje szereg kolejowych central 
telefonicznych zdatnych do dalszej eksploatacji. Centrale te 
oparły się również zakusom armii radzieckiej. Jako potrzeb-
ne w prowadzeniu ruchu tranzytowego pomiędzy ZSRR i ra-
dziecką strefą okupacyjną w Niemczech nie zostały zdemon-
towane i wywiezione na wschód12.

Wobec, z jednej strony istnienia na kolei nowoczesnych 
w tamtym okresie środków łączności, z drugiej zaś niemoż-
ności wystarczająco szybkiej odbudowy zniszczonego krajo-

10 Jaros 1951: 110.
11 Jaros 1951: 110.
12 Śmigielski 1946: 75.

Tabela 2.  Etapy rozwoju łączności na kolejach (oprac. P. Mierosławski)
Table 2.  Stages of railway communication development (compiled by 

P. Mierosławski)

Okres Łączność związana 
z ruchem pociągów

Łączność związana 
z zarządzaniem  

przedsiębiorstwem

Od początków 
kolei - poczta listowa

Od 1847 roku telegraf elektryczny Morse’a

Od 1860 roku -
telegraf alfabetyczny 

Hughes’a („Juza”)

Od 1870 roku sygnalizacja dzwonowa -

Od 1877 roku telefon o ruchu ręcznym

Od 1907 roku telefon selektorowy -

Od 1910 roku telegraf alfanumeryczny  
(telegraf pospieszny, dalekopis)

Od 1934 roku -
telefon o ruchu  
automatycznym

Od 1935 roku radio

Od 1940 roku radiotelefon, telefon „komórkowy” analogowy
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wego przemysłu teletechnicznego, w roku 1946 władze PKP 
podjęły decyzję o przyjęciu poniemieckiego systemu BASA 
jako normalnego dla krajowej sieci kolejowej13. Zdecydowa-
no o szybkiej rozbudowie łączności automatycznej w oparciu 
o import z Czechosłowacji, bowiem tamtejsze zakłady Tesla 
w Pradze-Kolinie posiadały licencje Siemensa oraz produko-
wały tego typu sprzęt przez cały okres wojny14.

Począwszy od końca lat czterdziestych PKP otrzymują i in-
stalują kolejne centrale. Zapewne szczupłość środków powo-
duje, że przyrost kolejowej automatyzacji jest powolny i nie-
równomierny. Część ówczesnych DOKP – Lublin, Szczecin, 
wydaje się traktowana po macoszemu, co należy przypisać 
brakom odpowiednich dla automatyzacji połączeń kablo-
wych. W części DOKP (Warszawskiej i Katowickiej) automa-
tyzacja sieci telefonicznej postępuje wraz z elektryfikacją 
pierwszej magistrali – Warszawa–Katowice. Na niej wszystkie 
stacje węzłowe już w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych 
otrzymują pojemne centrale automatyczne (np. stacja Skier-
niewice w roku 1951). Zakup central z Tesli trwa nieprzerwa-
nie przez okres lat pięćdziesiątych, przy czym od połowy tej 
dekady z mniejszym niż wcześniej natężeniem. Przykładowo 
– DOKP Wrocław w roku 1954 dysponuje 1815 centralami au-

13 Śmigielski 1946: 76.
14 Jaros 1951: 312.
15 PKP DOKP Wrocław 1954.

tomatycznymi, w cztery lata później w roku 1958 ma ich 2016, 
a dekadę później, w roku 1969 – 2317. Potentatem automaty-
zacji jest DOKP Katowice, użytkująca w 1960 roku 46 central 
automatycznych18 (ryc. 4), zaś w roku 1966 – 5519. 

Rozwój central kolejowych produkowanych w czeskiej 
Tesli w praktyce zatrzymał się na etapie końca lat czterdzie-
stych (po wojnie, socjalistyczna Czechosłowacja była od-
cięta od unowocześnień wprowadzanych przez zachodnio-
niemieckiego Siemensa). Zauważając ten fakt, niezależnie 
od koniecznego importu, PKP próbują nakłonić przemysł 
krajowy do zajęcia się produkcją sprzętu kompatybilnego 
z poniemieckim systemem. Przemysł jednakże, mający za-
pewniony zbyt dotychczas produkowanych urządzeń dla 
mało wymagających, bo chłonnych sieci publicznych, nie 
jest początkowo zainteresowany wytwarzaniem bardziej 
niż w przypadku poczty skomplikowanego asortymentu. 
Wynika to z przyjęcia dla sieci pocztowych innej odmiany 
central Strowgera – wykonania Autelco, a co za tym idzie 
braku możliwości prostej współpracy „systemu Siemensa” 
z „systemem Autelco”. 

Dopiero w połowie lat sześćdziesiątych, po opanowa-
niu przez krajowy przemysł produkcji wybieraków krzyżo-

16 PKP DOKP Wrocław 1958.
17 PKP DOKP Wrocław 1969.
18 PKP DOKP Katowice 1960.
19 PKP DOKP Katowice 1966.

Ryc. 4.  Mapa telefonicznych połączeń kolejowych w DOKP Katowice – rok 1960 (za: PKP DOKP Katowice 1960)
Fig. 4.  A map of telephone rail connections in Katowice Railways District Directorate (DOKP) – 1960 (after: PKP DOKP Katowice 1960)
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wych otwiera się droga do dokonywania przez PKP zakupów 
w kraju. W końcu tej dekady rusza produkcja niewielkich, 
lecz bardzo potrzebnych na PKP, bezobsługowych central 
automatycznych typów CK20 i CK30/60 (dla 20 lub 30/60 
abonentów) przystosowanych do bezpośredniej współpracy 
z centralami Siemensa. „Cekatki”, jak je pieszczotliwie nazwali 
łącznościowcy stały się prostym środkiem automatyzacji nie-
wielkich ośrodków (węzłów), dotychczas obsługiwanych wy-
łącznie uciążliwą obsługą ręczną. Około dekady później, wraz 
z zakupem i wdrożeniem do produkcji systemu Pentaconta, na 
PKP pojawiły się również centrale tego typu. Ale o ile łącznice 
CK okazały się bardzo użyteczne, o tyle kolejowe Pentaconty 
– składane z elementów stosowanych w wielkich centralach 
miejskich – nie przyniosły postępu. Kilka niewielkich central, 
ustawionych w rejonie Warszawy było ostatnimi na PKP 
przykładami automatycznych rozwiązań analogowych.

Należy podkreślić, że zaprojektowana tuż po zakończeniu 
wojny, a podstawowo zrealizowana w latach 1950–1970, 
tzw. kolejowa „sieć wielka” stała się jedyną w pełni funk-
cjonalną krajową siecią telefoniczną. Pokryła ona swoim 
zasięgiem całość kraju, wszystkie stacje i węzły, a poza nie-
licznymi wyjątkami również większość liniowych posterun-
ków ruchu (o ile tylko posterunki takie były obsadzone per-
sonelem). W większości kolejowy ruch telefoniczny odbywał 

się w pełni automatycznie, za pomocą wybieranych przez 
abonenta numerów kierunkowych, przy czym na PKP utrzy-
mano niemiecką zasadę tzw. numeracji jawnej20. Numeracja 
taka – dostępna w formie map z numerami kierunkowymi, 
wraz z zapewnieniem przez centrale kolejowe dalekosięż-
nych połączeń tranzytowych, dawała możliwość zestawia-
nia przez abonenta wybranej drogi połączenia, co zabez-
pieczało przed „zapychaniem się” najbardziej popularnych 
kierunków. Abonent, przykładowo, ze Skierniewic, chcący 
rozmawiać z abonentem Jaworzyny Śląskiej mógł sam wy-
brać połączenie poprzez Warszawę – Wrocław lub (znów 
przykładowo) przez Piotrków – Radomsko – Katowice – Kę-
dzierzyn – Kamieniec wykręcając kolejne numery kierunko-
we i wysłuchując głosowej zapowiedzi nazwy centrali, tej do 
której aktualnie się dotarło. Każda z central automatycznych 
lub ręcznych (poza małymi, pracującymi bez obsługi) dyspo-
nowała całodobową informacją, dzięki czemu książki telefo-
niczne, choć przydatne, nie były nieodzowne. Najważniejsze 
było to, że całość sieci telefonicznej pracowała – co dzisiaj 
się wydaje oczywiste – bez przerwy.

W tym samym czasie publiczna sieć pocztowa nie dość, 
że oferująca niski standard połączeń międzymiastowych, 
zestawianych ręcznie, dodatkowo na wielkich połaciach kra-
ju czynna była tylko w godzinach pracy lokalnych urzędów 
pocztowych, w przeważającej większości od 8.00 do 15.00. 
Do jakości kolejowej telefonii daleko było również innym kra-
jowym sieciom resortowym – wojskowej, górniczej, energe-
tycznej, a nawet MSW.

TELEFONIA SELEKTOROWA NA PKP
Urządzenia selektorowe pojawiły się na PKP w połowie lat 
trzydziestych XX w.21 Wraz z elektryfikacją Warszawskiego 
Węzła Kolejowego, na pierwszych elektrycznych liniach: War-
szawa – Pruszków oraz Warszawa – Otwock, tytułem próby 
zainstalowano selektory dwu systemów – L.M. Ericssona oraz 
Siemensa & Halske. Próby miały na celu wyłonienie systemu 
optymalnego do pracy w warunkach PKP, przy czym z uwagi 
na sytuację polityczną (zakaz zakupów w firmach niemiec-
kich) i istnienie w Radomiu wytwórni Ericssona skłoniono się 
właśnie ku temu rozwiązaniu. Badania przerwała wojna.

Po drugiej wojnie światowej częściowo w ramach pomocy, 
a częściowo w ramach zakupów sprowadzono z USA spraw-
dzone na wielu kolejach rozwiązanie firmy Western Electric 
& Co. Charakterystyczne aparaty selektorowe, wzorowane na 
XIX-wiecznej obudowie w kształcie kolumienki (ryc. 5), na po-
nad trzy dekady zagościły na PKP. Od lat pięćdziesiątych apa-
raty produkcji USA współpracowały z selektorami radzieckiej 
firmy Krasnaja Zaria, skopiowanymi w ZSRR z „Westerna”22.

Dekadę później wyeksploatowane już urządzenia zagra-
niczne zostały zastępowane produkowanymi w krajowych 
Zakładach Wytwórczych Urządzeń Sygnałowych selektorami 
„Selton”. W chwili obecnej łączność selektorowa jest na PKP 
w zaniku.

20 Szerzej na ten temat zob. Podręcznik teletechnika 1944: 373–376.
21 Jaros 1951: 456.
22 Jaros 1951: 456.

Ryc. 5.  Aparat selektorowy firmy Western Electric (fot. P. Mierosławski)
Fig. 5.  Western Electric selector (photo by P. Mierosławski)
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Łączność radiowa PKP
Początki łączności radiowej na polskiej kolei zaczęły się od 
wykonania stałego połączenia ogólnoeksploatacynego po-
między warszawskim Ministerstwem Komunikacji i DOKP 
Warszawa a siedzibą DOKP Lwów23. Do roku 1939 nie użytko-
wano na PKP innych rodzajów radiołączności.

Po zakończeniu II wojny światowej komunikacja radiowa 
powróciła na PKP dopiero w latach pięćdziesiątych XX w., 
jako łączność do celów ruchowych.

OBECNY STAN OCHRONY ZABYTKÓW 
ŁĄCZNOŚCI KOLEJOWEJ

Zabytki łączności kolejowej po roku 1989
Trwająca przez ostatnie lata istnienia PRL zapaść techniczno
-ekonomiczna kolei spowodowała, że na PKP nie tylko w za-
kresie łączności zachowało się dużo urządzeń o wartości hi-
storycznej. Kolejową łączność przewodową ominęły trendy 
modernizacyjne, w tym tzw. „elektronizacja”, rozpoczęta w sie-
ciach publicznych już w roku 1977 zainstalowaniem pierwszej 
w Polsce pocztowej centrali elektronicznej w Poznaniu-Wino-
gradach, a w późniejszym okresie tzw. „cyfryzacja”. Problemy 
ekonomiczne, z jakimi kolej borykała się przez szereg lat po 
1989 roku przesunęły czas koniecznej modernizacji kolejowej 
telefonii na ostatni możliwy okres – granicę czasową pełnego 
przejścia krajowych sieci telefonicznych na urządzenia cyfro-
we. Dopiero w połowie pierwszej dekady XXI wieku nastąpiła 
sukcesywna likwidacja zabytkowych już wtedy urządzeń, któ-
ra zbiegła się z samoograniczaniem się przedsiębiorstw kole-
jowych i związanym z tym znacznym obniżeniem liczby abo-
nentów. Dzięki temu jeszcze do około 2009 roku można było 
dokonać wyboru i pozyskać poszczególne eksponaty.

Stan posiadania zabytków łączności kolejowej w kraju
Kolejnictwo, na tle innych gałęzi przemysłu odznacza się sto-
sunkowo szeroką ochroną swoich pamiątek. Świadczy o tym 
wielość miejsc, w których są kolekcjonowane i eksponowa-
ne zabytki związane z przeszłością dróg żelaznych. Istnieje 
również ruch hobbystów zajmujących się kolejnictwem, co 
przekłada się nie tylko na realizację prywatnych pasji, lecz 
również na działania o charakterze instytucjonalnym. W Pol-
sce oprócz samorządowego (kiedyś resortowego) Muzeum 
Kolejnictwa w Warszawie istnieją dwie placówki prowadzo-
ne przez jednego z przewoźników – państwowe PKP Cargo 
S.A. (Wolsztyn, Chabówka), uzupełnione o ekspozycje pro-
wadzone przez lokalne samorządy (np. Skansen w Kościerzy-
nie, Ekspozycja na kolei dojazdowej w Ełku), osoby prywat-
ne (Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej) 
oraz organizacje społeczne zrzeszające pasjonatów (np. 
Skierniewice, Jarocin, Pyskowice). 

W większości jednak przypadków ochronie podlega naj-
bardziej oddziałujący na wyobraźnię tabor – lokomotywy 
i wagony. Stan ochrony przedmiotów z innych dziedzin – 
zabezpieczenia ruchu, dróg kolejowych lub łączności – jest 
znacznie uboższy. Podstawowym problemem ochrony zabyt-

23 Jaros 1951: 110.

ków niebędących taborem jest brak systematyki, spowodo-
wany niskim upowszechnieniem wystarczającej wiedzy.

W większości krajowych ekspozycji elementy dawnej 
łączności kolejowej z reguły są jedynie częścią składową 
wystaw o charakterze ogólnym. Nieliczne telefony stoją 
w gablotach obok karbidówek, mundurów czy biletów. Tylko 
w kilku miejscach eksponaty związane z łącznością pojawiają 
się w znaczącej ilości w formie odrębnego działu. Tematykę 
tę zadowalająco przedstawiono w warszawskich: Muzeum 
Techniki (jako element szerszej kolekcji urządzeń łączności, 
nie tylko kolejowej) i Muzeum Kolejnictwa (obecnie „Stacja 
Muzeum”), w salach ekspozycyjnych Ełckiej Kolei Wąskoto-
rowej w Ełku (własność samorządu miejskiego), w Muzeum 
Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej (własność społecz-
nego Towarzystwa Przyjaciół DŻWW), mieszczącym się w bu-
dynku dworca Częstochowa Stradom.

Wszędzie tam ograniczono się jednak do przedmiotów 
niewielkich gabarytowo, takich jak aparaty telegraficzne i te-
lefoniczne oraz łącznice telefoniczne ręczne niewielkiej po-
jemności. W dużej mierze są to muzealia, których pierwotne 
przeznaczenie było uniwersalne, tj. takie, które mogły służyć 
albo na kolei, albo w innych sieciach telefonicznych. Ten stan 
rzeczy, w każdej z wymienionych lokalizacji wynika przede 
wszystkim ze szczupłości miejsca, jakie organizator placówki 
mógł przeznaczyć na ekspozycję, a z pochodnej możliwości 
technicznych i finansowych. Przedmioty drobne nie wyma-
gają bowiem szczególnych zabiegów, a samo ich pozyskanie 
lub transport nie wiąże się z wygórowanymi kosztami.

Pamiątki kolejowej łączności odznaczające się znaczniej-
szymi gabarytami i ciężarem zgromadzono w kraju jedynie 
w dwu placówkach. W wydzielonym z sal ekspozycyjnych 
pomieszczeniu Parowozowni Wolsztyn (własność PKP Cargo 
S.A.) zaprezentowano wybrane elementy centrali BASA (typ 
Eb5/41 w wykonaniu Tesla). Elementy te, najpewniej z bra-
ku miejsca, ograniczono do wycinka pokazującego przebieg 
techniki połączenia w obrębie jednego węzła kolejowego. 
Zgromadzono tu cztery stojaki centralowe: stojak wybiera-
ków wstępnych, wybieraków grupowych, wybieraków linio-
wych oraz wyposażenia pomocniczego. Oprócz stojaków za-
instalowano aparat stanowiska uszkodzeń, aparat abonencki 
oraz biurkowe stanowisko awizo (połączeń zewnętrznych). 
Urządzenia te w roku 2009 uruchomiono do celów ekspo-
zycyjnych. 

Drugą z wymienionych placówek jest Parowozownia 
Skierniewice w Skierniewicach. Obiekt ten jest własnością 
Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei, które korzysta-
jąc z faktu dysponowania obszernym zespołem budynków, 
postanowiło w ramach tworzenia kolekcji kolejowych pamią-
tek stworzyć obszerny, przekrojowy, reprezentatywny dział 
zabytków łączności kolejowej na czele z szeregiem pełnowy-
miarowych łącznic automatycznych.

Skromnie przedstawia się także stan posiadania innych 
wielkogabarytowych zabytków kolejowej łączności. Nale-
żą do nich także urządzenia dzwonowe, których na terenie 
kraju zachowano prawdopodobnie jedynie trzy sztuki. Dwie 
z nich (typ zewnętrzny oraz typ ścienny) znajdują się w kolek-
cjach prywatnych, trzecia (typ zewnętrzny) w zbiorach Pol-
skiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei w Skierniewicach.
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Doświadczenia Polskiego Stowarzyszenia 
Miłośników Kolei
Proces pozyskiwania zbiorów z obszaru łączności rozpoczęty 
w roku 1992 trwał przez siedemnaście lat, tj. w czasie po-
stępującej modernizacji urządzeń PKP. Początkowo, w uzgod-
nieniu z ówczesną Centralną DOKP w Warszawie udawało 
się otrzymywać nieodpłatnie drobniejsze przedmioty, takie 
jak aparaty i łącznice ręczne oraz dawny sprzęt pomiarowy. 
Część tego typu urządzeń stowarzyszenie otrzymywało rów-
nież w darze od swoich członków, dokonujących zakupów na 
rynku kolekcjonerskim. Z chwilą podjęcia przez ówczesną Te-
lekomunikację Kolejową decyzji o cyfryzacji sieci i likwidacji 
dotychczasowych central analogowych (w roku 2004), sto-
warzyszenie podjęło decyzję o zgromadzeniu przekrojowej 
kolekcji urządzeń o większych gabarytach.

Dążenie to, z uwagi na obowiązujący ówcześnie w Gru-
pie PKP zakaz nieodpłatnego przekazywania mienia (również 
o charakterze muzealnym) wiązało się z koniecznością zna-
lezienia sponsorów wśród najbardziej zainteresowanych tą 
dziedziną członków Stowarzyszenia. Jednocześnie w ramach 
prac przygotowawczych stworzono plan kolekcji, rozpisany 
na poszczególne elementy central o odmiennym przeznacze-
niu lub występujące w odmiennych wykonaniach. Plan ten 
zrealizowano poprzez zakupy przeprowadzone w dwu kolej-
nych transzach. Zakupu dokonano po rynkowych cenach zło-
mu, ukształtowanych przez oferty firm realizujących fizyczną 
likwidację niepotrzebnych już urządzeń.

Z uwagi na konieczność pozyskania różnych wykonań 
sprzętu oraz dążenie do kompletności funkcjonalnej, ko-
nieczne stało się pozyskiwanie wybranych, wskazanych 
elementów w wielu lokalizacjach na terenie Mazowsza 
i Łódzkiego. Dodatkowo, z uwagi na brak możliwości zapew-
nienia demontażu zachowawczego potrzebnych elementów 
siłami wykonawców rozbiórek, konieczne stało się zorgani-
zowanie własnych ekip demontażowych, składających się 
z członków stowarzyszenia. Konieczne było także zapewnie-
nie własnego transportu zakupionych elementów.

Poszczególne części kolekcji uzyskano z rozbiórki central 
kolejowych systemu Siemensa w Skierniewicach, Kolusz-
kach, Piotrkowie Trybunalskim i Radomsku. Dodatkowo dla 
uzupełnienia kolekcji zakupiono kompletne, krajowe łączni-
ce automatyczne z wybierakami krzyżowymi – CK20 oraz 
CK60 (z odcinka Łowicz – Kutno) oraz – już z braku miejsca 
i środków – tylko wybrane podzespoły najnowszych central 
systemu Pentaconta. Ogółem nabyto ponad 3 tony sprzętu, 
a wraz z nim około 6 mb, traktowanych jako „nikomu niepo-
trzebne” archiwaliów (wydawnictw specjalistycznych, ory-
ginalnej dokumentacji technicznej – schematów i rysunków 
wykonawczych).

Niezależnie od poszukiwania urządzeń łączności na PKP, 
stowarzyszenie w tym samym okresie prowadziło działania 
na rzecz zgromadzenia typów, które wiązały się z przedwo-
jenną automatyzacją krajowego kolejnictwa. Dzięki uprzej-
mości Tramwajów Warszawskich stowarzyszenie otrzymało 
m.in. dwie abonenckie łącznice systemu Strowgera, produk-
cji krajowej: FT100 oraz FT200, stanowiące rozwinięcie kon-
strukcyjne polskich łącznic typu AT zastosowanych na PKP 
w roku 1935.

Większość pozyskanych przedmiotów z uwagi na brak 
środków na przygotowanie docelowych pomieszczeń 
ekspozycyjnych musiała zostać zmagazynowana. Jedynie 
część centrali kolejowej Siemensa, po krótkim okresie skła-
dowania, w roku 2009 prowizorycznie zmontowano i uru-
chomiono w tymczasowo przeznaczonym na tę ekspozycję 
pokoju.

Docelowe wyeksponowanie zgromadzonej kolekcji było 
(i nadal jeszcze jest) warunkowane szczupłością środków, 
jakie stowarzyszenie może przeznaczyć na kompleksowy re-
mont i adaptację pomieszczeń ekspozycyjnych. Prezentacja 
dużych gabarytowo obiektów z założeniem zachowania ka-
nonów konstrukcyjnych oraz odtworzeniem, choćby ograni-
czonej funkcjonalności wiąże się z koniecznością posiadania 
miejsca o ściśle dobranych gabarytach. Z uwagi na znaczny, 
liczony w tonach ciężar pokazywanych muzealiów, dla unik-
nięcia skomplikowanych robót budowlanych pożądane jest 
ich umieszczenie na niepodpiwniczonym parterze. Pomiesz-
czenia przeznaczone na ekspozycję muszą być przed jej mon-
tażem kompleksowo wyremontowane, z uwagi na brak moż-
liwości dobrego zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem 
lub uszkodzeniem przedmiotów zajmujących większą część 
objętości pomieszczenia.

Tego typu, złożone wymagania znacznie ograniczają moż-
liwości wystawiennicze. Niemniej jednak z uwagi na to, że 
Stowarzyszenie jest posiadaczem kompleksu budynków 
o charakterze postindustrialnym, udało się wygospodarować 
miejsce pod specjalizowaną wystawę łączności o łącznej po-
wierzchni ponad 135 m².

Od roku 2013 Stowarzyszenie prowadzi prace nad bu-
dową wystawy. Wyremontowano (wraz z odtworzeniem 
instalacji elektrycznych i ogrzewczych) dwa pomieszczenia, 
w których odtworzono w docelowym kształcie kompletną 
centralę automatyczną typu kolejowego (Siemens Einheits-
basa), składającą się z 22 stojaków umieszczonych na odtwo-
rzonej wg oryginału stalowej konstrukcji wsporczej (ryc. 6). 
Konstrukcja wsporcza (tzw. „ramy rzędowe”) liczy łącznie 12 
mb i jest podzielona na trzy rzędy o oryginalnym wymiarze 
nominalnym 4 mb. Odtworzona centrala składa się z ele-
mentów zapewniających przedstawienie pełnej funkcjonal-
ności typowej centrali węzłowej o pojemności 300 nume-
rów. Skompletowane wyposażenie umożliwia prezentację 
ruchu telefonicznego wewnątrz dużego węzła kolejowego 
oraz ruchu tranzytowego – dalekosiężnego, a także współ-
pracę z lokalną, publiczną siecią telefoniczną.

Zgodnie ze stosowaną praktyką pomieszczenie ze stoja-
kami (z uwagi na wytwarzany przez nie hałas) oddzielono od 
pomieszczenia obsługi, zawierającego oryginalne stanowi-
sko „biura napraw”, stanowisko „awizo” (miejsce pracy te-
lefonistki wykonującej połączenia specjalne lub udzielającej 
informacji) oraz – przy okazji – wyposażenie telefonii wielo-
krotnej i nośnej.

W kolejnym, adaptowanym pokoju znajdującym się 
w bezpośrednim sąsiedztwie, stanie centrala FT-200 oraz 
CK20 dla umożliwienia pokazania współpracy centrali kole-
jowej nadrzędnej z mniejszą oraz współpracy z symulowaną 
przez łącznicę FT centralą miejską (pocztową). Ogółem ta 
część wystawy zajmuje około 65 m².
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Problematyka ochrony zabytków łączności kolejowej

Wystawę przedmiotów o mniejszych gabarytach (apara-
tów telefonicznych, łącznic ręcznych i mniejszych automa-
tycznych, telegrafów, itp.) przewidziano w sali o powierzch-
ni 70 m² znajdującej się na I piętrze tego samego budynku, 
bezpośrednio nad pomieszczeniami parteru zajętymi przez 
centrale.

Takie umieszczenie ekspozycji – niekorzystne z uwagi na 
podział na dwie osobne kondygnacje i związane z tym utrud-
nienia dla przemieszczania się zwiedzających – wynika niestety 
z zastanych warunków lokalowych. Jednakże wobec tego, że 
obie części wystawy znajdują się bezpośrednio nad sobą, uła-
twione jest przeprowadzenie okablowania niezbędnego dla 
otrzymania efektu funkcjonalności (eksponowane na piętrze 
łącznice i aparaty mają współpracować z centralą z parteru).

Wnioski z obserwacji ochrony zabytków łączności 
kolejowej
Stan posiadania zabytków kolejowej łączności należy uznać 
w naszym kraju jako niewystarczający. Nieliczne, opisane 
w niniejszej pracy zbiory dokumentują tylko część okresów 
historii tej dziedziny transportu. W dostępnych dla publicz-
ności kolekcjach brak jest niemal w ogóle urządzeń datowa-
nych na okres przed 1905 rokiem. W szczególności dotyczy 
to eksponatów o proweniencji austriackiej i rosyjskiej.

Do chwili obecnej w kraju nie ma dostępnej przekrojowej 
ekspozycji prezentującej całość tematyki łączności na dro-
gach żelaznych. 

Liczebność zachowanych eksponatów jest niezadowa-
lająca. Przedmioty o większych gabarytach, wymagające 
bądź szczególnych warunków przechowywania, bądź odpo-
wiednio obszernego miejsca, są zachowane w pojedynczych 
egzemplarzach. W przypadku ich uszkodzenia brak będzie 
możliwości ich uzupełnienia lub renowacji. Niestety w chwili 
obecnej, wobec zakończenia przed około dekadą szerokiej 
modernizacji sieci telefonicznej połączonej z fizyczną likwi-
dacją dotychczas użytkowanych typów, nie ma już żadnej 
możliwości powiększenia istniejących kolekcji.

Istniejące zbiory są po części zgromadzone w sposób 
przypadkowy i niepełny, te zaś o większej reprezentatywno-
ści traktowane jako „niszowe”. Traktowanie to w szczegól-
ności widać w polityce przyznawania środków finansowych 
na budowę tego typu ekspozycji, które postrzegane są przez 
władze jako elementy o nikłym znaczeniu dla tożsamości na-
rodowej.

Należy jednakże podkreślić, że stan posiadania w zakresie 
eksponatów związanych z łącznością kolejową odznacza się 
pozytywnie na tle stanu posiadania pamiątek związanych z hi-
storią krajowej łączności publicznej. W chwili obecnej w na-
szym kraju próżno już szukać – przykładowo – wyekspono-
wanej automatycznej łącznicy z sieci publicznej. Zresztą, do 
czasu zakończenia przez Polskie Stowarzyszenie Miłośników 
Kolei budowy własnej wystawy w Skierniewicach – w Polsce 
nie ma możliwości zobaczenia jakiejkolwiek wyprodukowanej 

w kraju automatycznej centrali telefonicznej. Taki stan rze-
czy wpływa ujemnie na promocję wytwórczości, sprawiając 
wrażenie, że Polska, wobec braku artefaktów nigdy nie była 
w stanie wyprodukować tak specjalistycznego sprzętu.

Ta nieprawdziwa faktograficznie, lecz niepoparta dziś 
namacalnie wizja stoi w głębokiej sprzeczności ze stanem 
posiadania zabytków łączności (w tym kolejowej) w krajach 
ościennych – Czechach, Słowacji i Niemczech. Szczególnie 
w tym ostatnim kraju istnieje szereg świetnie wyposażonych 
i prowadzonych (często przez organizacje pozarządowe) 
muzeów, z których najbliższe naszym granicom znajduje się 
w Dreźnie.

Na opisany stan rzeczy niewątpliwie miał wpływ brak 
środków, a przede wszystkim miejsca do gromadzenia 
i prezentowania wymagających ogromnego zaangażowana 
i wkładu pracy eksponatów. Jest to szczególnie istotne wo-
bec tego, że zabytek techniki (taki jak kolejowa, telefoniczna 
centrala) wymaga nie tylko ochrony „zabytkowej substancji”, 
ale również zachowania całości „kontekstu technologicz-
nego”. Kontekst ten można osiągnąć jedynie odtwarzając – 
choćby szczątkowo – funkcjonalność.

Ryc. 6.  Montaż ekspozycji centrali automatycznej typu Siemensa  
(fot. P. Mierosławski)

Fig. 6.  Installation of an exhibition of Siemens-type automatic tele-
phone exchange (photo by P. Mierosławski)
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Railway industry was the first institution in the history re-
quiring efficient communication. This need arose in the first 
place from the need to ensure the safety of rail traffic. On 
the other hand, a railway company, encompassing a large 
territory, needed to ensure communication between indi-
vidual organizational units for efficient management.

Already in 1847, a year after the invention of the Morse 
system telegraph, it was introduced in the European rail-
ways. The telecommunication devices and infrastructure 
used on the railway and in public postal networks remained 
identical until the break of the 20th century. From that mo-
ment, they went their separate ways, which resulted from 
different operations of railway and post networks. The rail-
way requires mainly long-distance communication, and this 
requirement is much lower in a postal operation.

Until the 1920s the manual switchboard operation domi-
nates the scene in the railway industry. Starting from the next 
decade, and building on the experience of the post, railways 
introduce automation. German railway system implements 
BASA system, developed by Siemens & Halske, based on a spe-
cial type of automatic exchanges. In Poland, the automation 
starts at the same time, but its development halts with the 
outbreak of the II World War. During the occupation the Pol-
ish railways receive the German system BASA implemented 
by the Reich railways in the majority of occupied territories. 
For the first time it allows the creation (in wartime conditions) 
of an international automatic telephone exchange system.

After the end of the war, the management of the Polish 
State Railway (PKP) make a rational decision to keep the 

BASA system and to develop it, basing on imports from the 
then Czechoslovakia. Since the end of the 1960s the provi-
sion of modern telephone exchanges for the railways is tak-
en up by the domestic industry.

The old telecommunication solutions, existing in PKP, 
were replaced by 2009 within the frames of moving to the 
digital communication system. At that time, Polish mu-
seums and railway enthusiast organizations noticed the 
need to protect this type of already historical equipment. 
Old communication devices found their way to a number 
of exhibitions – however, in the majority of cases the small 
equipment was preserved, such as telegraphs and tele-
phones, manual switchboards, etc. Large-scale equipment, 
such as automatic telephone exchanges, were preserved in 
only two locations in Poland, and only in one place a repre-
sentative collection of many types of complete items was 
established.

This resulted from problems, mainly related to the 
shortage of space, that haunt museums and collections. 
Another important factor was the expected costs and the 
necessary contribution to preserve items of such technical 
complexity.

In conclusion, it was asserted that the Polish holding of 
such historical assets, in contrast to the neighbouring coun-
tries (especially Germany), is unsatisfactory and, unfortu-
nately, already impossible to supplement due to the passage 
of time since the end of operation of old equipment. 

Translated by Jan Kłoczko

Paweł Mierosławski

Protection of historical railway telecommunication equipment

Summary
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Badania nad pozostałościami dawnych kamieniołomów 
powinny stanowić podstawę studiów nad materiałem bu-
dowlanym wykorzystywanym w starożytności. W większości 
przypadków opisy kamieniołomów są jednak pomijane albo 
marginalizowane. Niedosyt informacyjny można zauważyć 
również w przypadku obiektu stanowiącego dla autorów ni-
niejszego artykułu przyczynek do rozważań nad możliwościami 
wtórnego zagospodarowania miejsc związanych z wydobywa-
niem surowców. Brak dokładnych studiów na temat kamie-
niołomów dotyczy obszaru położonego wzdłuż dawnej Via 
Tiberina. W tym miejscu znajduje się po dziś dzień kamienio-
łom Grotta Oscura („Ciemna Grota”), stanowiący przedmiot 
poniższej analizy. Autorzy postarają się przedstawić i omówić 
problemy zabezpieczenia i ochrony jednego z najważniejszych 
rzymskich zabytków związanych z pozyskiwaniem surowca 
budowlanego. Przedstawione zostaną także zagadnienia do-
tyczące historii miejsca oraz sposobu jego eksploracji.

POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE I GEOLOGIA

Starożytny kamieniołom Grotta Oscura położony jest kilka ki-
lometrów na północ od granic współczesnego Rzymu, w re-
jonie miejscowości Capena, Monterotondo i Mentana. Do 
kopalni prowadzi dawna rzymska droga Via Tiberina. Wejście 
do kamieniołomu znajduje się w miejscu, gdzie od głównego 
traktu odbiega polna dróżka zwana Via di Grotta Oscura. Na-
tomiast cały obszar wyrobiska zajmuje powierzchnię około 
6 hektarów1. 

Niewątpliwie ważnym elementem dla zrozumienia działal-
ności kamieniołomu w tym miejscu jest krótkie nakreślenie 
historii geologicznej tego miejsca. W niniejszych rozważa-
niach należy zatem cofnąć się do epoki pliocenu. Dwa miliony 
lat temu na obszarze Lacjum znajdowało się morze, które się-
gało do podnóża wzgórz sabińskich, położonych na północ od 
znacznie później powstałego kamieniołomu Grotta Oscura. 
We wczesnym i środkowym plejstocenie (od około 1 milio-
na do 600 tys. lat temu) zakończyło sie gromadzenie osadów 
morskich. Jednocześnie, dzięki ruchom tektonicznym zaczęły 
wypiętrzać się wzgórza, tworzące współczesny teren miasta 

1 Aniceti, Ferranti i Minicillo 2004: 106, 119.

Rzym wraz z okolicą. W okresie późnego plejstocenu (około 
300 tysięcy lat temu) wokół omawianego miejsca miały miej-
sca potężne erupcje wulkanów. Należy podkreślić, iż dwa 
główne czynniki miały wpływ na ukształtowanie tego terenu: 
akumulacja oraz erozja. W pierwszym przypadku nastąpiła 
akumulacja lawy oraz materiałów piroklastycznych z dwóch 
pobliskich wulkanów: Laziale (wzgórza Albińskie – znajdujące 
się na południowy wschód od współczesnego Rzymu) oraz 
Sacrofano (wzgórza Sambijskie – położone na północny za-
chód od niego). Na skutek zmiany klimatu, która była spowo-
dowana ostatnim na terenie Włoch zlodowaceniem (Würm), 
obniżył się poziom morza, a co za tym idzie także zintensy-
fikowały się działania erozyjne na tym terenie. Wszystkie te 
działania geomorfologiczne silnie oddziaływały na zmianę 
krajobrazu naturalnego rejonu. Wpłynęło to również na nasi-
lenie erozji, która przyczyniła się do wykształcenia współcze-
snej morfologii tego obszaru2. Dzięki odkładaniu się lawy oraz 
materiału piroklastycznego z wulkanu Sacrofano, główny zrąb 
terenu, na którym mieści się kamieniołom, utworzony jest 
z tufu3 (ryc. 1). Jest to skała porowata o dużej wytrzymałości4. 

Materiał pozyskiwany w kamieniołomie Grotta Oscura 
różnił się od tufu, wydobywanego w innych rejonach czy też 
tego, który pozyskiwano w granicach miasta Rzym. W sta-
rożytnym budownictwie wykorzystywano pięć głównych ro-
dzajów tufu5. Różniły się one od siebie przede wszystkim wy-
trzymałością, a w kwestii wizualnej – kolorem. 

Teren, na którym znajduje się opisywany kamieniołom, 
bogaty jest w charakterystyczny rodzaj tufu6. Odróżnia się 
on od innych przede wszystkim żółtym kolorem oraz zawar-
tością różnorodnych minerałów. Występuje w nim więcej 
pumeksu zmieszanego z różnego rodzaju pyłami. Co więcej, 
ten rodzaj tufu jest na wpół zlityfikowany – stanowi to o jego 
lekkości i wytrzymałości7. 

2 Więcej na temat geologii omawianego obszaru piszą: De Rita i Fabbri 
2009: 54–56; Lombardi i Meucci 2006: 263–268.

3 Tuf to skała pochodzenia wulkanicznego, która powstała w wyniku osa-
dzania się materiału piroklastycznego (głównie pyłu i piasku).

4 Ryka i Maliszewski 1982: 350.
5 Najważniejszymi rodzaju tufu używanymi w budownictwie w okresie sta-

rożytnego Rzymu były Cappellacio, Grotta Oscura, Fiden oraz Lionato.
6 Tuf ten nazywany jest tufo giallo della via tiberina (tzn. żółty tuf z Via 

Tiberina), zob. Lombardi i Meucci 2006: 264.
7 Heiken, Funiciello i De Rita 2005: 37–38, 44.
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HISTORIA KAMIENIOŁOMU GROTTA 
OSCURA ORAZ BUDOWLE WZNIESIONE 
Z WYDOBYTEGO Z NIEGO TUFU

Pierwszymi użytkownikami kamieniołomu Grotta Oscura 
byli etruscy mieszkańcy miasta Vei8, żyjący na tym terenie 
do 396 r. p.n.e. Zostali oni następnie podbici przez dyktatora 
Marcusa Furiusa Camilliusa, dowodzącego wojskiem republi-
ki rzymskiej. To właśnie na okres republiki rzymskiej przypada 
czas największej eksploatacji kamieniołomu. Jednakże na po-
czątku IV wieku n.e. miejsce to z nieznanych przyczyn zostało 
opuszczone, a następnie całkowicie zapomniane. Ponow-
ne odkrycie tego obiektu nastąpiło w połowie XVIII wieku, 
a w wieku XIX na jego terenie wznowiono wydobycie tufu9.

Do najsłynniejszych budowli wzniesionych w okresie re-
publiki rzymskiej, a więc w czasie najbardziej intensywnej 
eksploatacji Grotta Oscura, należą: Świątynia A i C na Largo 
di Torre Argentina, bazylika Emilia, świątynia Apolina Sozja-
nusa oraz Mur Serwiusza. Mur oporowy jest jedną z najważ-
niejszych budowli republikańskiego Rzymu (ryc. 2). Fortyfi-
kacja ta powstała po roku 378 p.n.e., kiedy to postanowiono 
otoczyć Wieczne Miasto w celach ochrony przed kolejnymi 
próbami złupienia ze strony między innymi Galów. Do tego 
przedsięwzięcia wykorzystano bloki tufu o wymiarach od 
0,75 m do 2,1 m, szerokości 0,45–0,66 m oraz wysokości 

8 Ziółkowski 2004: 124–125.
9 Volpe 2014: 66.

około 0,60 m. Wzniesiona fortyfikacja miała 11 km długości 
i otaczała obszar o wielkości 426 hektarów10. Oprócz wymie-
nionych budowli wzniesiono również kilka pomniejszych bu-
dynków zlokalizowanych na Kapitolu i Palatynie.

Bloki tufu z kamieniołomu Grotta Oscura zostały wyko-
rzystane również jako budulec do wzniesienia świątyń znaj-
dujących się na Largo di Torre Argentina. Jedną z nich jest 
Świątynia C – najstarsza spośród czterech budowli sakral-
nych (ryc. 3). Poświęcona była prawdopodobnie bogini Fe-
ronii i pochodziła z przełomu IV i III wieku p.n.e.11 Kolejnym 
budynkiem jest Świątynia A – przypuszczalnie została zbudo-
wana w III wieku p.n.e. 12 (ryc. 4). 

Trzecia świątynia zastała wzniesiona przy Teatrze Marcellu-
sa niedaleko Forum Boarium – świątynia Apollina Sozjanusa, 
która datowana jest na połowę V wieku p.n.e. (ryc. 5). 

Ostatnią spośród czterech bazylik jest Fulvia-Aemilia – zlo-
kalizowana w północno-wschodniej części Forum Romanum. 
Pierwsza faza jej budowy datowana jest na przełom III i II wie-
ku p.n.e., zaś jej rozbudowa przypada na rok 179 p.n.e. (przy-
pisywana jest cenzorowi Markusowi Fulwiuszowi Nobiliorowi). 
Przez kolejne lata bazyliką opiekował się ród Emiliuszy (Aemi-
lii). Kolejna rozbudowa miała miejsce w roku 55 p.n.e. i przypi-
sywana jest fundacji Lucjusza Emiliusza Lepidusa Paullusa.

Materiał pozyskiwany z kamieniołomu Grotta Oscura 
przez wiele wieków był budulcem wykorzystywanym do 
wznoszenia różnorodnych konstrukcji. Wysoka wartość bu-
dowlana tego gatunku tufu związana była z łatwością, jaką 
można było poddać go obróbce, także ze względu na jego 
odporności na zmienne warunki meteorologiczne.

METODY EKSPLORACJI MATERIAŁU I JEGO 
TRANSPORT DO MIASTA

Ważnymi kwestiami związanymi z kamieniołomem Grotta 
Oscura są metody wydobywania surowca oraz transport 

10 Fields 2008: 10. Por. także: Fabbri 2008: 83–112.
11 Bogini pochodzenia italskiego, opiekunka lasów, upraw (szczególnie psze-

nicy) oraz bogini płodności; Warde-Fowler 1908: 252–254.
12 Mancioli 1995: 85–88.

Ryc. 1.  Mapa geologiczna obszaru wokół Rzymu z naniesionymi lokali-
zacjami kamieniołomów oraz morfologią terenu (za: Lancaster 
2005: 19)

Fig. 1.  Geological map of the area around Rome with the location of 
the quarries and the morphology of the area (after: Lancaster 
2005: 19)

Ryc. 2.  Rzym. Fragment muru Serwiusza przy Roma Termini (fot. 
P. Szkiłądź)

Fig. 2.  Rome. Fragment of the Servius wall at Roma Termini (photo by 
P. Szkiłądź)
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Ryc. 3. Rzym. Świątynia C na Largo di Torre Argentina (fot. P. Szkiłądź) 
Fig. 3. Rome. Temple C on the Largo di Torre Argentina (photo by P. Szkiłądź)

Ryc. 4. Rzym. Świątynia A na Largo di Torre Argentina (fot. P. Szkiłądź)
Fig. 4. Rome. Temple A on the Largo di Torre Argentina (photo by P. Szkiłądź)
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tufu do miejsca jego obróbki, a także jego dalsze wykorzysta-
nie w budownictwie na terenie miasta Rzym. Należy podkre-
ślić, że wokół samego miasta znajdowało się wiele kamienio-
łomów użytkowanych w tym samym czasie. Jednakże były 
również inne miejsca, z których pozyskiwano budulec.

Warto także wspomnieć o kamieniołomach oraz kopal-
niach pozzolany13, które zlokalizowane były w samym mieście. 
Ich powstawanie i funkcjonowanie związane było z budową 
konkretnej inwestycji. Następnie obiekty te były przerabiane 
na kryptoportyki, cysterny, miejsca kultu, nimfea14. 

Jednym z tych kamieniołomów jest Tor Fiscale, położony 
pomiędzy dawnymi rzymskimi drogami Via Appia oraz Via 
Latina15. Jest to miejsce obecnie stanowiące część parku ar-
cheologicznego Appia Antica. Eksploatacja surowca w tym 
miejscu trwała na przełomie III i II wieku p.n.e. Wydobycie 
materiału odbywało się związane było z drążeniem podziem-
nych korytarzy i komór16.

Metody eksploracji tufu wulkanicznego w rejonie Rzymu 
można podzielić na dwa rodzaje. Pierwszy z nich był prakty-

13 Kopalnie pozzolany znajdowały się głównie na głębokości ok. 4–15 m. 
Składały się z głównej galerii, od której odchodziły pod kątem prostym 
boczne korytarze, które z kolei łączyły się na planie kwadratu o boku 6 m 
(po środku znajdował się „filar” z tufu). Kopalnie te zakładano głównie 
w katakumbach, np. Pryscylli na Via Salaria oraz pod bazyliką św. Seba-
stiana; Jastrzębowska 2014: 21–22.

14 Ozdobne pomieszczenie lub pomieszczenia z dekoracyjnymi fontannami, 
basenami, niszami, zazwyczaj mieszczące się pod ziemią lub częściowo 
wystające ponad jej powierzchnie; Jastrzębowska 2014: 51–62.

15 Jastrzębowska 2014: 9–11.
16 La Torre del Fiscale, Internet: http://www.torredelfiscale.it/index.php?op-

Ryc. 6.  Rzym. Mur oporowy na wschodnim stoku Kapitolu (fot. 
P. Szkiłądź)

Fig. 6.  Rome. A retaining wall on the eastern slope of the Capitol 
(photo by P. Szkiłądź) 

Ryc. 5. Rzym. Fundament Świątyni Apollina Sozianusa (fot. P. Szkiłądź)
Fig. 5.  Rome. The foundation of the Temple of Apollo Sosianus (photo by P. Szkiłądź)
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kowany w różnych epokach i miejscach, bez względu na ro-
dzaj surowca. Mowa jest o metodzie odkrywkowej, w której 
wydobycie następuje poprzez drążenie w zboczu wzgórza 
lub poprzez eksploatację kolejnych warstw w celu dotarcia 
do pokładów surowca. Kamieniołomy, w których zastosowa-
no tę metodę, zachowały się na przedmieściach współcze-
snego Rzymu, wzdłuż Via Tiberina. 

Drugą metodą wydobycia tufu, zastosowaną w rzymskich 
kamieniołomach, jest praca pod powierzchnią ziemi. Była ona 
głównie stosowana w kopalniach głębinowych, gdzie wyku-
wano pionowy szyb lub poziomą galerię i odchodzące od nich 
korytarze. Stosowano ją np. w Tor Fiscale – wyrobisku uloko-
wanym w granicach miasta. Jednakże w tym przypadku kory-
tarze występują tuż pod powierzchnią. Wówczas wejście do 
nich znajdowało się na zboczach wzgórza. To właśnie druga 
metoda wydobywania surowca stosowana była podczas prac 
górniczych na terenie kamieniołomu Grotta Oscura. Drąże-
nie wyrobisk zaczęto od skalnej ściany i kierowano poziomo 
w głąb wzgórza. Takie prace przyczyniły się do powstania ko-
rytarzy oraz galerii, które są widoczne również współcześnie.

Najstarsze badania archeologiczno-architektoniczne ka-
mieniołomu przeprowadzone zostały na początku lat dwu-
dziestych ubiegłego wieku. Kierował nimi Thomas Ashby, 
który na podstawie swoich prac stworzył pierwszy całego 
kompleksu (ryc. 7). Prace te pozwoliły na zobrazowanie zło-
żonej struktury pomieszczeń. Można je podzielić na dwa 
typy: komory i korytarze. Komory miały plan kwadratu lub 
prostokąta, ze względu na wydobywanie z tych miejsc całych 
bloków tufu (ryc. 8). Ich sklepienie utrzymywało się na spe-
cjalnie do tego celu przygotowanych kolumnach17. Działania 
inwentaryzacyjne Ashby’ego umożliwiły poznanie wymiarów 
niektórych komór: szerokość ich wahała się od 6 do 7 me-
trów, natomiast wysokość wynosiła około 2,5 metra18 (ryc. 9). 

Ściany kamieniołomu noszą ślady sposobu pozyskiwania 
bloków tufu. Praca ta polegała na wbijaniu drewnianych 
klinów, które doprowadzały do powstania pęknięć w skale 
i umożliwiały oderwanie całych bloków. Następnie w miej-
scach, gdzie wcześniej znajdowały się kliny, umieszczano 
lampki oliwne oraz pochodnie, w celu oświetlenia miejsc 
dalszych prac19. Pomiędzy komorami a wejściem znajdowały 
się korytarze służące do transportu bloków z obszaru wydo-
bycia do miejsca magazynowego. Przy wejściu do kopalni 
znajdowały się dwie duże komory, w których gromadzono, 
wstępnie obrabiano i przygotowywano do spławu bloki tufu.

W kamieniołomie Grotta Oscura widoczne są ślady stoso-
wania dwóch metod pozyskiwania surowca. Prace metodą 
głębinową miały miejsce pod powierzchnią ziemi – drążenie 
komór i korytarzy. Ponadto prowadzono również odkrywki, 
podczas których wycinano bloki ze ścian za pomocą drew-
nianych klinów. Pomimo zastosowania, przez cały okres użyt-
kowania kamieniołomu, dwóch różnych metod pozyskiwania 
materiału budowlanego, można zauważyć, że rozplanowanie 
całego założenia cechuje się prostotą i praktycznością. 

tion=com_content&view=article&id=55&Itemid=48 (wgląd: 18.02.2018).
17 Ashby 1924: 15; Carbonara i Messineo 1994: 17; Sisani 2004: 15–20.
18 Ashby 1924: 15.
19 Ashby 1924: 15.

Ryc. 7. Plan kamieniołomu Grotta Oscura (za: Ashby 1924)
Fig. 7.  Plan of the Grotta Oscura quarry (after: Ashby 1924)

Ryc. 8.  Zdjęcie jednej z nie zniszczonych komór kamieniołomu Grotta 
Oscura (za: Ashby 1924)

Fig. 8.  A photograph of one of the un-destroyed chambers of the 
Grotta Oscura quarry (after Ashby 1924)

Ryc. 9.  Zdjęcie komory z uszkodzonym stropem, kamieniołom Grotta 
Oscura (za: Ashby 1924)

Fig. 9.  A photograph of the chamber with damaged ceiling, Grotta 
Oscura quarry (after: Ashby 1924)
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Dzięki bliskiemu sąsiedztwu Tybru możliwy był spław 
barek z blokami tufu z portu wybudowanego w pobliżu ka-
mieniołomu Grotta Oscura20. Był to bardzo szybki i wygodny, 
a zarazem tani transport, gdyż odległość pomiędzy portem 
a centrum miasta wynosił około 20 kilometrów21. Do chwili 
obecnej nie udało się ustalić dokładnej lokalizacji portu, nie-
gdyś ściśle związanego z funkcjonowaniem kamieniołomu. 
Możliwe, że zastosowanie prospekcji powierzchniowej oraz 
metod geofizycznych doprowadzi do ustalenia, gdzie miał 
miejsce załadunek tufu i początek spławu22.

WSPÓŁCZESNOŚĆ A OCHRONA 
KAMIENIOŁOMU GROTTA OSCURA

Przechodząc do kwestii związanych z obecnym stanem ka-
mieniołomu stanowiącego przedmiot niniejszego artykułu, 
należy przede wszystkim spróbować odpowiedzieć na pytanie 
czy omawiany obszar powinien nosić miano zabytku, a co za 
tym idzie czy powinien zostać objęty ochroną i odpowiednimi 
pracami konserwatorskimi? Ze względu na zaprezentowane 
wartości naukowe i historyczne, odpowiedź wydaje się oczy-
wista. Jednakże w kontekście możliwości utrzymania obiektu 
w dobrym stanie i rozpromowania go wśród turystów, tak 
przecież licznie odwiedzających co roku włoskie miasta, na-
leży rozważyć czy lokalna społeczność również postrzega to 
miejsce w ten sposób. Jest to o tyle istotne, że od miejscowej 
ludności zależy poziom zadbania otoczenia kamieniołomu, 
jak i jego samego, również w kontekście ochrony przed wan-
dalami. W tym miejscu należy także rozważyć stosunek władz 
państwowych, a przede wszystkim przedstawicieli admini-
stracji odpowiedzialnej za podejmowanie działań, których 
celem jest opieka nad zabytkami. Z naukowego punktu wi-
dzenia równie ważne jest przeanalizowanie obecnego stanu 
wiedzy na temat tego miejsca. Do podjęcia dalszych rozwa-
żań niezbędne jest poznanie współczesnego położenia oma-
wianego obiektu wraz z jego zagospodarowaniem.

Do bramy odgradzającej teren kamieniołomu Grotta Oscu-
ra prowadzi gruntowa droga – Via di Grotta Oscura. Dawniej 
obszar ten stanowił część przynależną do klubu golfowego. 
Jedynym niemym świadkiem działalności klubu są ruiny bu-
dynków, które starano się wykonać tak, aby w jak najwięk-
szym stopniu wyglądały na „zlewające się” ze ścianami ka-
mieniołomu. Ruiny tych budynków negatywnie wpływają na 
wygląd zabytku, a w niektórych miejscach niemalże całkowi-
cie go zasłaniają. Wejście do samego kamieniołomu również 
zostało zmienione – zmniejszono je, zamurowując częściowo 
i wstawiając w nie dwuskrzydłowe metalowe drzwi.

Obecnie teren ten znajduje się pod jurysdykcją wojskową, 
przez co dostęp do kopalni jest bardzo utrudniony i wymaga 
posiadania odpowiedniej przepustki. Uniemożliwia to nie 

20 Port, do którego sprowadzano bloki tufu, mieścił się najprawdopodob-
niej przy Forum Boarium. W roku 1890 niedaleko Tor di Nona podczas 
budowy przeprawy na drugą stronę Tybru odkryto fundamenty pomostu 
wykonanego z bloków tufu. Najprawdopodobniej pomost ten służył do 
cumowania barek; Volpe 2014: 67–68.

21 Carbonara i Messineo 1994: 17.
22 Lancaster 2005: 18–19.

tylko zwiedzanie obiektu, ale przede wszystkim prowadze-
nie prac badawczych. Ponadto jest to teren gęsto porośnięty 
drzewami i wysokimi krzewami. Roślinność, która znajduje 
się na powierzchni kamieniołomu, potęguje erozję jego stro-
pu. Brak odpowiedniego zabezpieczenia i niepodejmowanie 
prób zatrzymania procesów degradacyjnych prowadzi do 
odrywania się fragmentów skał ze stropu23. 

Niestety, osoby zainteresowane kamieniołomem mogą 
jedynie zbliżyć się do granicy posesji i zapoznać się z tablicą 
informacyjną, która znajduje się przy bramie wjazdowej. War-
to nadmienić, że większość rzymskich przewodników24 nie 
wspomina o kamieniołomie i jego roli w rozwoju budownictwa 
w Rzymie w okresie republiki25. Powoduje to oczywiście nie-
wielkie zainteresowanie przyjezdnych dziedzictwem techniki 
starożytnego Rzymu i nie prowadzi do rozwoju turystyki kul-
turowej, która mogłaby doprowadzić do przywrócenia świet-
ności tego miejsca.

Równie ograniczone są możliwości rozwoju wiedzy na temat 
tego obiektu, z przyczyn które zostały już wymienione. Stano-
wi to również przyczynę ubogiego stanu wiedzy o tym miejscu. 
Główne opracowanie nadal stanowi inwentaryzacja przeprowa-
dzona przez Ashby’ego w 1924 roku. Jest to główne źródło wie-
dzy archeologicznej o Grotta Oscura, zamieszczone w specja-
listycznych publikacjach dotyczących archeologii budownictwa 
rzymskiego oraz zagadnień związanych z geologią omawianego 
obszaru26. Należy podkreślić, że brak informacji o kamienioło-
mie dotyczy również archiwum urzędu konserwatorskiego – 
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici, Architettoni-
ci e Storico Artistici Roma27. W dziale związanym z zabytkami 
pochodzącymi z okresu funkcjonowania kamieniołomu nie ma 
żadnych materiałów związanych z historią i funkcjonowaniem 
obiektu (brak jest nawet opracowania Ashby’ego). Konsekwen-
cją braku wiedzy o tym miejscu wydobywania tufu jest także 
brak jakiejkolwiek informacji turystycznej o Grotta Oscura na 
stronie turystycznego portalu Roma Sito Turistico Ufficiale28. 
Powoduje to dalsze pomijanie tego obiektu nie tylko przez tu-
rystów, ale również przez służby konserwatorskie, których obo-
wiązkiem jest ochrona miejsc zabytkowych. 

ZAKOŃCZENIE 

Kamieniołom Grotta Oscura jest ciekawym przykładem 
zabytku przemysłu dawnego górnictwa, który we współcze-

23 Autorzy artykułu osobiście udali się do omawianego zabytku, lecz wejście 
do kopalni zagradzała brama z napisem „Zona Militare” (obszar wojsko-
wy). W budynku, który mieści się przy via Grotta Oscura, dowiedzieli się, 
że aby wejść na teren kamieniołomu potrzebna jest przepustka wojsko-
wa. Więcej informacji uzyskali dzięki opisowi wyprawy miłośników wę-
drówek po nieznanych zabytkach starożytnego Rzymu, zob. Luigi Plos: 
ambiente, natura, efficienza, energetica, Internet: http://www.luigiplos.
it/le-cave-di-grotta-oscura (wgląd 05.05.2018). 

24 Por. La Regina 2007.
25 Por. Guida D’Italia, Internet: http://www.guidaditalia.com/ (wgląd 18.02. 

2018).
26 Por. Schatzmann 2015: 210–222. 
27 Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici, Architettonici e Storico 

Artistici Roma, Internet: http://www.sbap-roma.beniculturali.it/ (wgląd 
05.05.2018).

28 Roma Sito Turistico Ufficiale, Internet: turismoroma.it (wgląd 20.05.2018).
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sności niemalże nie funkcjonuje jako obiekt wart uwagi i za-
chowania. Miejsce to jest interesujące pod względem nauko-
wym jako przykład kamieniołomu, w którym wydobywano 
tuf różnymi technikami i w dość długiej perspektywie czaso-
wej. Obecnie teren ten nie jest dostępny ani dla osób zain-
teresowanych zwiedzeniem obiektu, ani dla badaczy, którzy 
mogliby na nowo odkryć i zinwentaryzować pozostałości po 
miejscu dawnej eksploatacji tufu. 

Problematyka alienacji obiektu jest złożona, niemniej sy-
tuacja ta wpływa destrukcyjnie na stan jego zachowania. Ze 
względu na postępująca erozję coraz gorzej zachowanych ko-
rytarzy i komór, kamieniołom wymaga zainteresowania służb 
konserwatorskich oraz przeprowadzenia szczegółowych ba-
dań archeologicznych29. Brak nowych badań zuboża stan 
wiedzy o dawnym górnictwie tego rejonu. Ponadto przy za-
stosowaniu najnowszych metod nieinwazyjnych możliwe by-
łoby podjęcie próby odkrycia portu, z którego spławiano blo-
ki tufu do Rzymu. Badania geofizyczne umożliwiłyby również 
wzbogacenie i doprecyzowanie istniejących już materiałów 
archeologiczno-architektonicznych, a prospekcja terenowa 
mogłaby przyczynić się do nowych odkryć. Przeprowadzenie 
nowych prac inwentaryzacyjnych wzbogaciłoby niewątpliwie 
archiwa konserwatorskie i umożliwiło weryfikację informa-
cji pozyskanych w latach dwudziestych XX wieku. Obecnie 
popularnym źródłem wiedzy (choć bardzo szczątkowej) na 
temat kamieniołomu są strony speleologiczne30. Natomiast 
jedynym przewodnikiem, w którym opisano kamieniołom 
jest przewodnik archeologiczny (informacja na temat Grotta 
Oscura zajmuje zaledwie stronę)31. 

29 Por. Carbonara i Messineo 1994: 17; Del Lungo 1996: 257; Ashby 1924: 15; 
Sisani 2004: 20.

30 Luigi Plos. Internet: http://www.luigiplos.it/le-cave-di-grotta-oscura (wgląd 
05.05.2018). 

31 Carbonara i Messineo 1994.

Ze względu na postępującą degradację obiektu nale-
żałoby zwrócić na niego uwagę przede wszystkim służb 
konserwatorskich. Konserwator, przy wsparciu naukowców, 
mógłby zorganizować inwentaryzację stanu zachowania, do-
brać odpowiedni sposób dokumentacji. Następnie wyniki 
powinny zostać opublikowane w sposób naukowy i popular-
nonaukowy. 

Kolejnym krokiem istotnym w ocaleniu tego obiektu jest 
zainteresowanie lokalnej społeczności i pasjonatów historii 
rejonu. Dopiero wówczas możliwe staje się podjęcie działań 
mających na celu szerszą popularyzację wiedzy o tym miej-
scu. Zaangażowanie okolicznych mieszkańców i stowarzyszeń 
zajmujących się opieką nad zabytkami mogłoby przyczynić 
się do zebrania funduszy na renowację popadającego w ru-
inę obiektu.

Należałoby rozważyć, czy część tego zabytku jest zdatna do 
zaadaptowania na nowo, np. w formie skansenu. Cześć terenu 
mogłaby zostać odnowiona i przekazana jako w pełni funkcjo-
nujący kamieniołom, co wpłynęłoby na rozwój gospodarczy 
regionu. Jeżeli jednak wznowienie działalności kamieniołomu 
okazałoby się nierentowne, to również stworzenie samego 
skansenu może przyczynić się do rozwoju okolicznych miej-
scowości, a co za tym idzie w przyszłości może pomóc urato-
wać inne, podobne obiekty. 

Wydaje się, że najlepszym obecnie rozwiązaniem było-
by postawienie tablic informacyjnych przy najważniejszych 
budowlach republikańskiego Rzymu, do których wzniesie-
nia wykorzystano materiał pochodzący z Grotta Oscura oraz 
umieszczenie informacji lub odnośnikach do nich na stronach 
internetowych poświęconym, zabytkom Rzymu oraz turystyce. 

Kamieniołom Grotta Oscura jest obiektem interesującym 
i wartym zachowania, jednakże w obecnym stanie jest on 
skazany na całkowite zniszczenie. 
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Former quarries are one of the least researched, and thus 
the least protected elements of historical heritage. A good 
example of this is the Grotta Oscura quarry, located in the 
vicinity of cities: Capena, Monterotondo and Mentana, in 
Lazio, not far from Rome. The purpose of this article is to 
present the basic issues related to the functioning of the 
quarry, starting from description of geological substrate to its 
formation throughout history. The authors present the terri-
torial range of the site and the mining history in this area. An 

important issue is the description of ancient methods of tuff 
extraction, as well as the ways of transporting the dredged 
material to Rome. The most important element of the article 
is to present the state of preservation of the contemporary 
remains of the Grotta Oscura quarry. Access to information 
about the object and ways of popularizing it among tourists 
visiting the Eternal City were also discussed.

Translated by Piotr Szkiłądź

Marcella de Bari and Piotr Szkiłądź 

Ancient quarry Grotta Oscura near Rome – history, preservation, exposure
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„We Wsi Miedziance ukazuiące się wszędy ślady dobywanego kruszcu, przez pozostałe ieszcze 
w szczątki onegoż, skłoniły Urząd Górniczy […] aby szyby dawnieysze odkryć, nowe otworzyć […] y 

walcząc wszędzie z twardą opoką wapiennego kamienia śledzić w tymże żyły kruszcowey […],  
Tak postępując, natrafiono na dawniey wybite szyby, które Przodkowie nasi, przez wysadzenie  
prochem kamienia robili y z nich według wszelakich domysłów, bogaty kruszec wydobywali”1.

Paweł Wróblewski

Podziemna architektura pogórnicza w rejonie 
Chęcin – problemy zagospodarowania 

i udostępnienia na przykładzie sztolni „Antoni” 
na Miedziance

„Dziedzictwo1przemysłowe odzwierciedla ściśle relacje mię-
dzy środowiskiem kulturowymi i naturalnym”2 – trafnie za-
uważyli autorzy Zasad Dublińskich (wspólnych wytycznych 
ICOMOS-TICCIH w zakresie konserwacji obiektów, konstruk-
cji, obszarów i krajobrazów dziedzictwa przemysłowego z 28 
listopada 2011). To sprzężenie bardzo dobrze ilustrują pod-
ziemne obiekty pogórnicze3, powstałe w wyniku przekształ-
cania abiotycznych elementów środowiska przyrodniczego, 
drążone w celu pozyskania surowców naturalnych do dalsze-
go przetwórstwa. W rejonie Chęcin, dawne, porzucone ko-
palnie popadają w zapomnienie, choć są ważnym świadec-
twem zarówno historii tego obszaru, jak też dokumentują 
dzieje górnictwa i techniki wydobywcze. 

Początki górnictwa chęcińskiego sięgają co najmniej 
schyłku XIV wieku, co poświadczają dokumenty pisane4, choć 
niewykluczone, że miały miejsce wcześniej, na przełomie XIII 
wieku, na co z kolei zdają się wskazywać wyniki badań ar-
cheologicznych5. Rozwój ośrodka, który nastąpił w XV wieku, 
został zahamowany około poł. XVI w., najprawdopodobniej 
na skutek wyczerpania łatwo dostępnych przypowierzch-
niowych złóż6. Na początku XVII wieku górnictwo chęcińskie 
weszło w nową fazę rozwoju, dzięki inwestycjom królew-
skim (Zygmunt III Waza finansował prace na Miedziance), 
ale wkrótce, w okresie potopu szwedzkiego nastąpił kolej-
ny kryzys i – jak pisał Hieronim Łabęcki – „już po panowaniu 

1 Opis historyczny...
2 Szmygin (red.) 2015: 192.
3 Karta Tagilska definiując dziedzictwo przemysłowe, wymienia wśród jego 

elementów kopalnie; zob. Douet (red.) 2016: 236.
4 Paulewicz 1992: 37.
5 W roku 1998 C. Hadamik wraz z T. Wróblewskim badali podziemne wyro-

bisko pod kościołem św. Bartłomieja w Chęcinach, które zinterpretowali 
jako sztolnie. Większość badaczy datuje początek budowy kościoła na 
rok 1325, który stanowi terminus ante quem drążenia sztolni (w obiekcie 
nie znaleziono zabytków datujących); zob. Hadamik 2005. Tym samym 
potwierdzałoby to hipotezę Z. Kowalczewskiego o eksploatacji kruszców 
jeszcze przed lokacją miasta; zob. Kowalczewski 1976: 93.

6 Paulewicz 1992: 38–40.

Jana Kazimierza ustało pod Chęcinami kopanie rud krusz-
cowych”7. Dalszą eksploatację podjęto dopiero w czasach 
zaborów (wtedy też miały miejsce prace wzmiankowane 
w cytowanym Opisie historycznym miedzany srebrnych tu-
dzież ołowianych kopalni w Miedzianey Górze y Miedziance). 
Wydobycie kontynuowano w okresie międzywojennym, 
a ostatnie kopalnie zamknięto w latach pięćdziesiątych XX 
wieku, kiedy to wydobycie kruszców przestało być rentowne.

Na omawianym obszarze zlokalizowanych jest bardzo wiele 
śladów górnictwa, zwłaszcza powierzchniowych, których licz-
ba jest trudna do oszacowania ze względu na ich małą czytel-
ność terenową8. Zachowała się także podziemna architektura9 
w postaci sztolni, szybów, czy korytarzy. Do najważniejszych 
miejsc historycznego wydobycia kruszców należą Góra Żakowa 
(podziemne wyrobiska i powierzchniowe ślady wydobywania 
rud ołowiu), Góra Zelejowa (małe kopalnie, w których pozy-
skiwano rudę ołowiu), Moczydło (eksploatacja galeny w wy-
robiskach szparowych i szybikach) oraz Miedzianka (gdzie na 
przestrzeni kilku wieków wydobywano rudę miedzi; ryc. 1)10.

Miedzianka w Górach Świętokrzyskich jest zachodnim 
krańcem świętokrzyskiego trzonu paleozoicznego; położo-
na jest na zachód od Kielc i na północny wschód od Chęcin. 
Krajobraz góry Miedzianki, jej budowa geologiczna, różno-
rodność występujących tu minerałów oraz obecność nakła-
dających się w czasie i przestrzeni wyrobisk górniczych stano-
wiących ważne dziedzictwo kulturowe, stały się w 1958 roku 

7 Łabęcki 1841: 297–298.
8 Przeprowadzenie dokładnej inwentaryzacji wymagałoby terenowej 

weryfikacji obrazu uzyskanego podczas skanowania laserowego terenu.
9 Np. wg Marty Tobolczyk „Architektura jest sztuką, nauką i mądrością 

przestrzennego kształtowania środowiska dla potrzeb człowieka i dla za-
chowania równowagi ekologicznej, przejawiając się w budowanych for-
mach. Pod pojęciem budowania rozumie się różne techniki wznoszenia 
i drążenia, jak również uzupełnianie istniejących naturalnych struktur”; 
Tobolczyk 2000: 17. Podziemne obiekty powstałe podczas eksploatacji 
kruszców w rejonie Chęcin bardzo dobrze wpisują się w tę definicję. 

10 Rubinowski i Wójcik 1978: 113–114; Wróblewski 1979, 2000: 30–31; 
Górniak et al. 2006.
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powodem ochrony całego wapiennego wzniesienia w postaci 
rezerwatu przyrody nieożywionej Góra Miedzianka. 

Wydobywanie rudy miedzi w kopalniach Miedzianki 
miało miejsce na przestrzeni kilku wieków z dłuższymi lub 
krótszymi przerwami. Złoża mające charakter polimetaliczny 
pozwoliły też na pozyskiwanie z rudy innych metali, szczegól-
nie srebra. Również wydobywano w odkrywkowych wyrobi-
skach cenne odmiany marmurów. Stosowano różne techniki 
wydobywcze, osiągając też zróżnicowane efekty surowcowe. 
Historia wydobywania kopalin na Miedziance najlepiej zna-
na jest z XIX i XX wieku. Po utracie niepodległości I Rzeczypo-
spolitej kopalnie Miedzianki znalazły się w Galicji Zachodniej 
i w latach 1804–1807 zagospodarowali je Austriacy. W uza-
leżnionym od Rosji Królestwie Polskim i powołaniu przez 
Stanisława Staszica w Kielcach Dyrekcji Głównej Górniczej, 
wznowiono na Miedziance roboty w latach 1817–1821. Na 
początku XX w. prace na Miedziance podjęli bracia Stanisław 
i Bolesław Łaszczyńscy, którzy prowadzili wydobycie w latach 
1901–1909 oraz 1919–1922. W okresie 1915–1918 kopalnię 
objął austriacki Cesarsko-Królewski Wojskowy Zarząd Górni-
czy. Po II wojnie światowej wznowiono prace kopalni urucho-

mionej w latach 1949–1954 przez Centralny Zarząd Kopalnic-
twa Rud Metali Nieżelaznych w Katowicach. Zewnętrznym 
śladem tej ostatniej działalności górniczej jest wieża szybu 
„Piotr” i pozostała w sąsiedztwie zabudowa11.

Na tle zachowanych śladów świętokrzyskiego górnictwa 
kruszcowego Miedzianka jest szczególna, zarówno jeśli cho-
dzi o różnorodność pozostałości dawnej eksploatacji, jak też 
potencjału turystycznego zagospodarowania (ryc. 2). Najcie-
kawszym świadectwem historycznego górnictwa są dobrze 
zachowane dwie sztolnie: „Antoni”, zwana później „Zofią” 
(o łącznej długości pustek 715,5 m)12 i „Teresa” (o łącznej dłu-
gości pustek 523 m)13, drążone głownie w XIX wieku. Sztolnia 
„Antoni” dokumentuje poszczególne etapy eksploatacji, od 
najstarszych, niskich partii nałożonych na zjawiska krasowe14 
(w trakcie pogłębiania sztolni poszerzano naturalne pustki), 

11 Wróblewski w druku (tam dalsza literatura dot. budowy geologicznej 
Miedzianki, przyrody, historii eksploatacji kruszców).

12 Recielski i Wołoszyn 1996: 160.
13 Recielski 1996: 279.
14 Por. Rubinowski 1996: 27.

Ryc. 1.  Miedzianka w XVIII stuleciu. Roboty górnicze, miedzioryt (za: Carosi 1784) 
Fig. 1.  Miedzianka Hill in the 18th century. Mining works on the mountain, copperplate (after: Carosi 1784)
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po młodsze (tzw. sztolnia austriacka) mające postać regu-
larnych chodników. Oprócz sztolni (ryc. 3), na Miedziance 
występują powierzchniowe ślady płytkich szybów (ryc. 4–5) 
i dużych wyrobisk (ryc. 6), zachowała się także wieża szybowa 
– jedyny tego typu obiekt w regionie (ryc. 7), mury dawne-
go składu materiałów wybuchowych (wydrążony w zboczu 
góry) (ryc. 8) oraz zabudowania kopalni z XX wieku, które po 
zakończeniu eksploatacji zostały zaadaptowane na szkołę, 
a obecnie są siedzibą Muzealnej Izby Górnictwa Kruszcowe-
go (ryc. 9). W ten sposób Miedzianka spełnia trzy z czterech 
kryteriów Johna Swarbrooka15, który wyróżnia następujące 
kategorie atrakcji turystycznych:
● naturalne (żywa i nieożywiona przyroda Miedzianki, 

w tym występowanie rzadkich minerałów oraz zjawiska 
krasowe obserwowane m.in. w sztolni);

● będące dziełem człowieka, ale pierwotnie nieprzewidzia-
ne do zwiedzania (sztolnie, szyby, wieża wyciągowa, daw-
ny magazyn materiałów wybuchowych);

● będące dziełem człowieka, przeznaczone do zwiedzania 
(izba muzealna);

● specjalne wydarzenia.
Potencjał turystyczny Miedzianki dobrze obrazuje też 

klasyfikacja atrakcji turystycznych związanych z górnictwem, 
opracowana przez Arwela Edwardsa i Joan Carles Llurdes16. 
Autorzy ci wyróżnili dwie główne kategorie atrakcji związane 
z pozyskiwaniem i przetwarzaniem surowców. W pierwszej 
z nich wyszczególnili następujące podtypy:
● atrakcje powierzchniowe:

– wychodnie,
– płytkie szybiki,
– kamieniołomy;

● atrakcje wgłębne:
– sztolnie,
– głębokie szyby.
Wszystkie te elementy można odnaleźć na Miedziance 

wśród śladów dawnego górnictwa, a różnorodność tego 
dziedzictwa została dostrzeżona już dawno. Przed czterdzie-
stu laty przedstawiono pierwszą koncepcję turystycznego 
zagospodarowania niektórych obiektów. Przewidywała 
ona połączenie szlakiem porzuconych kopalń chęcińskich, 
a także udostępnienie do zwiedzania sztolni „Antoni” na 
Miedziance17. Postulaty te nie zostały do tej pory zrealizo-
wane18, jednak w ostatnich latach powrócił (choć bez pro-
pozycji szczegółowych rozwiązań) pomysł turystycznego 
zagospodarowania Miedzianki i śladów historycznego gór-
nictwa19: udostępnienie sztolni „Antoni” („Zofia”) i „Teresa”, 
a także remont wieży szybowej, rozbudowę muzeum i po-
prowadzenie ścieżki dydaktycznej przez najważniejsze miej-

15 Swarbrooke 2012: 5–6.
16 Edwards, Llurdes i Coit 1996: 351–352.
17 Wróblewski 1979.
18 Natomiast na terenie kraju do tej pory udostępniono dla zwiedzających 

około 20 antropogenicznych obiektów pogórniczych; Zagożdżon i Zagoż-
dżon 2016: 270-274. Obserwując tendencje widoczną w różnych krajach 
europejskich (por. np. Hopsers 2002: 398 i Conesa 2010: 654) można spo-
dziewać się wzrostu tej liczby w najbliższych latach.

19 Urban 2016.

Ryc. 2.  Plan rezerwatu Miedzianka (za: Wróblewski 1979) nałożony na 
zobrazowanie LiDAR (5 – powierzchniowe wyrobiska i hałdy; 
7 – ślady dawnych szybów, I – izba muzelana; M – magazyn ma-
teriałów wybuchowych, W – wieża szybowa; kolorem żółtym 
oznaczono sztolnię Antoni, zielonym granice rezerwatu) 

Fig. 2.  Plan of the Miedzianka nature reserve (after: Wróblewski 1979) 
superimposed on the Lidar image (5 – quarries and heaps; 7 – 
remnants of pits; I – museum chamber; M – explosives ware-
house; W – mining headframe;  Antoni gallery is highlighted in 
yellow, nature reserve boarders are highlighted in green).

Ryc. 3. Sztolnia Anotni (fot. P. Wróblewski, 2017)
Fig. 3. Antoni gallery (photo by P. Wróblewski, 2017)

Ryc. 4.  Ślady dawnych szybów poszukiwawczych na zboczu Miedzianki 
– fotografia z lat sześćdziesiątych XX w. (fot. T. Wróblewski)

Fig. 4.  Remains of old shafts on the hill slope in the 1960s (photo by 
T. Wróblewski)
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sca związane z wydobyciem (przy czym z uwagi na ochronę 
rezerwatową zakres robót górniczych i przebudowy sztolni 
byłby ograniczony) oraz budowę bazy noclegowej w pobli-
skich Sowich Górkach.

Zdaniem Swarbrooke’a udostępnienie obiektów zaliczo-
nych do dwóch pierwszych z czterech wyszczególnionych 
przez niego kategorii nie jest pożądane, ponieważ może 
nieść ze sobą nowe zagrożenia. Andrzej Tomaszewski z kolei 
niejednokrotnie podkreślał, że turystyka kulturowa ma po-
dwójne oblicze – jednym z nich jest popularyzacja, a drugim 
przekształcanie zabytków zgodnie z oczekiwaniami odbior-
cy20. To czy wprowadzenie lub intensyfikowanie ruchu tury-
stycznego będzie oznaczać zwiększenie ryzyka dewastacji, 
czy zadeptywania udostępnianych miejsc w dużej mierze 
zależy od wyboru kierunku zagospodarowania. Odpowied-
nia adaptacja sztolni „Antoni” (ryc. 10) pozwoli rozwiązać 
problem niekontrolowanego penetrowania podziemnych 
wyrobisk. Oznaczenia malowane na ścianach chodników, czy 
uszkodzenia reliktów drewnianej obudowy są świadectwem 
eksploracji dokonywanych bez poszanowania dla substancji 
zabytkowej (ryc. 11). 

20 Zob. np. Tomaszewski 1988, 1997.

Ryc. 5.  Niemal nieczytelne w terenie ślady dawnych szybów (fot. P. Wróblewski, 2017)
Fig. 5.  Almost invisible remains of old shafts (photo by P. Wróblewski, 2017) 

Ryc. 6.  Dawny kamieniołom wapienia na zboczu Miedzianki (fot. 
P. Wróblewski, 2017)

Fig. 6.  Abandoned limestone quarry on the hill slope (photo by 
P. Wróblewski, 2017)

Ryc. 7. Wieża szybowa z połowy XX wieku (fot. P. Wróblewski, 2017)
Fig. 7.  Mining headframe form the half of the 20 century (photo by 

P. Wróblewski, 2017)
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Udostępnienie zabytków 
chyba zawsze implikuje też 
pytanie, postawione przez 
Llorença Pratsa, czy rezulta-
tem połączenia dziedzictwa 
i turystyki będzie rozwój21 
(szczególnie w odniesieniu 
do lokalnych społeczności). 
Odpowiedź, której udzielił 
hiszpański antropolog brzmi 
„to zależy”22. Dlatego też reali-
zację projektu udostępnienia 
powinny poprzedzić konsul-
tacje społeczne23, a obsługę 
ruchu turystycznego, na ile to 
możliwe, należałoby oprzeć 
o mieszkańców wsi Miedzian-
ka i gminy Chęciny.

Dobór obiektów pogórni-
czych i sposób ich udostęp-
nienia powinien być zwią-
zany także z określeniem 
docelowego odbiorcy. W przy-
padku każdego obiektu może 
być on inaczej definiowany. 
Dla wszystkich obiektów, rozpatrywanych holistycznie, klu-
czowe wydaje się wskazanie grupy docelowej udostępnie-

21 Prats 2003: 131.
22 Prats 2003: 135.
23 Autor podczas rozmów z niektórymi mieszkańcami Miedzianki spotkał 

się otwartą postawą w kwestii udostępnienia.

nia sztolni, ponieważ ograniczenia wynikające z warunków 
poruszania się chodnikami górniczymi będą stanowić w tym 
wypadku kryterium selekcji negatywnej potencjalnych tu-
rystów, z kolei przebudowa najniższych partii chodników 
umożliwiłaby zwiedzanie kopalni masowemu odbiorcy.

Twórca pierwszej idei udostępnienia sztolni „Antoni” 
odwoływał się do przykładu pobliskiej Jaskini Raj, zagospo-

Ryc. 8.  Dawny magazyn materiałów wybuchowych (fot. P. Wróblewski, 
2017)

Fig. 8.  The abandoned explosives warehouse (photo by P. Wróblewski, 
2017)

Ryc. 9.  Budynek pokopalniany mieszczący Muzealną Izbę Górnictwa 
Kruszcowego (fot. P. Wróblewski, 2017)

Fig. 9.  A post-mining building in which the Museum Chamber of Ore 
mining is located (photo by P. Wróblewski, 2017)

Ryc. 10. Plan sztolni Antoni (za: Recielski 1996)
Fig. 10. Plan of the Antoni gallery (after: Recielski 1996)
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darowanej w 1972 roku24, więc na krótko przed postulatem 
adaptacji podziemnych wyrobisk na Miedziance na potrzeby 
turystyki, zgłoszonym w Chęcinach w 1977 r., podczas konfe-
rencji poświęconej chęcińskiemu górnictwu kruszcowemu25. 
Obserwowana wówczas intensyfikacja ruchu turystycznego 
w jaskini prowadziła do szybkiej amortyzacji kosztów jej udo-
stępnienia. Przygotowując Jaskinię Raj do ruchu turystyczne-
go wzorowano się na rozwiązaniach słowackich (zwłaszcza 
podobnej wielkości Jaskini Važeckiej, otwartej w 1953 r.26), 
które umożliwiały zwiedzanie obiektów masowemu odbior-
cy. Obejmowały one m.in. przebudowę otworów wejścio-
wych (budowę sztolni zapewniających łatwy dostęp do wnę-
trza), wybieranie namuliska, wytyczanie wybetonowanych 
ścieżek wyposażonych w schodki i mostki, w celu umożliwie-
nia swobodnego poruszania się, bez konieczności stosowa-
nia dodatkowego sprzętu, wreszcie elektryfikację i oświetle-
nie tras. W ten sposób, przed otwarciem Jaskini Raj zostało 
udostępnionych 12 słowackich jaskiń27.

Nawiązując do tej analogii odwołajmy się do przykładu 
jaskini stosunkowo niedawno udostępnionej w Słowacji 
(Słowacki Kras) – Jaskini Krásnohorskiej, odróżniającej się 
od pozostałych zagospodarowanych jaskiń28. Zwiedzanie jej 
odbywa się w małych grupach, każdy zwiedzający otrzymuje 
kombinezon, kask i czołówkę. Turyści poruszają się po wą-
skich drewnianych lub stalowych pomostach, trawersach 
linowych, oświetlając drogę jedynie indywidualnym oświe-
tleniem (ryc. 13). Taki rodzaj udostępnienia adresowany jest 
do turysty kwalifikowanego, dla którego rozwiązanie to jest 
bardziej atrakcyjne, pozwala też w większym stopniu zacho-
wać naturalny charakter jaskini.

Do takiej grupy docelowej – osób uprawiających turysty-
kę kwalifikowaną, specjalistyczną (czy ekstremalną), powin-
no być skierowane udostępnienie sztolni „Antoni”.

24 Rubinowski i Wróblewski 1976: 12.
25 Wróblewski 1979.
26 Droppa 1962 :67.
27 Droppa 1973.
28 Stankovič 2005: 116.

Ryc. 11.  Dewastacja sztolni w postaci znaków malowanych na ścianach 
chodnika. W tle widoczne pozostałości starej obudowy górni-
czej (fot. P. Wróblewski, 2017)

Fig. 11.  Devastation of the gallery in the form of signs painted on the 
rock wall. In the background you can see remains of old mine 
support (photo by P. Wróblewski, 2017)

Ryc. 12. Sztolnia, część krasowa (fot. P. Wróblewski, 2017)
Fig. 12. Gallery, the karst part (photo by P. Wróblewski, 2017)

Ryc. 13.  Turysta zwiedzający Jaskinię Krásnohorską, Słowacja (fot. 
P. Wróblewski, 2008)

Fig. 13.  Tourist in the Krásnohorská cave in Slovakia (photo by 
P. Wróblewski, 2008)
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Zagospodarowanie sztolni w modelu zbliżonym do jaskini 
Krásnohorskiej pozwoliłoby pozostawić niezmienione ele-
menty podziemnej architektury, a ograniczałoby się przede 
wszystkim do niezbędnych prac zabezpieczających, bez 
wprowadzenia udogodnień dla zwiedzających, choć trudno 
nie zgodzić się z Davidem Lowenthalem, że zachowanie ja-
kiejkolwiek struktury w długiej perspektywie czasowej bę-
dzie prowadzić nieuchronnie do ingerencji naruszających 
jej oryginalną substancję historyczną (chociażby z powodów 
bezpieczeństwa)29.

Wybór kierunku zagospodarowana wynika też z dodatko-
wych przesłanek:
● ograniczenia do minimum ingerencji w rezerwacie30 (dla-

tego też niniejsza koncepcja nie uwzględnia sztolni „Te-
resa”, której udostępnienie wiązałoby się z przebudową 
otworu wejściowego). W tym miejscu można powtórzyć 
za Peterem Zumthorem: „Wyrażenie o harmonii człowie-
ka i natury zdaje się wyświechtane, lecz najwyraźniej opi-
suje jasny stan rzeczy, gdzie ludzka praca wykazuje dba-
łość o przyrodę”31;

● oddania w możliwie wierny sposób warunków podziem-
nego wydobycia surowca. Jak zauważli Bethan i Nikolas 
Couplandowie, „eksploatacja” dokonywana przez tury-
stów w spreparowanych warunkach nie odzwierciedla 
rzeczywistych historycznych realiów (oraz kontekstu kul-
turowego i ekonomicznego w jakim żyli górnicy). Tego 
typu doświadczenia są kreowane z uwzględnieniem wy-
mogów turystyki kulturowej, a nie stanowią odzwiercie-
dlenia historycznego procesu32.
Sugerujemy rezygnację z elementów, które Tomasz Wie-

ja i Janusz Chmura widzieliby w tego typu obiektach – ar-
tystycznych aranżacji z wykorzystaniem światła i dźwięku33, 
ponieważ dodatkowe kreowanie atmosfery atrakcyjnej dla 
zwiedzających może prowadzić do wypaczenia obrazu sztol-
ni. Lowenthal, odróżniając historię od dziedzictwa, określa je 
jako „deklarację wiary w przeszłość”, często stronniczą, bez 
dążenia do obiektywizmu: „Przypuszczalnie największym 
grzechem [tak rozumianego] dziedzictwa jest fabrykacja 
będąca nie jego wadą lecz cnotą”34. Co więcej, konsumenci 
tych kreacji są wyraźnie naiwni, a jego twórcy oszukają ich, 
wpisując się w ich wyobrażenia o przeszłości, rezygnując 
z wierności historycznej, trudniejszej w odbiorze35. Zapewne 
dzieje się tak dlatego, że tylko część z osób zainteresowanych 
dziedzictwem, także kulturowym, dysponuje odpowiednią 
wiedzą historyczną. A przy tym, jak zauważają Ben McKer-
cher i Hilary Du Cros, turyści poszukują bardziej autentyczno-
ści niż realności36. Dlatego w wielu miejscach mogą przeżyć 
doświadczenie, np. wydobywania kruszcu, zaspokajające ich 
potrzebę nostalgii za przeszłością, ale niekoniecznie będące 

29 Lowenthal 1981: 171.
30 Por. Urban 2016.
31 Zumthor 2010: 97.
32 Coupland i Coupland 2014: 511–514.
33 Wieja i Chmura 2013: 61–62.
34 Lowenthal 1998: 7–8.
35 Lowenthal 1998: 13.
36 Por. Cameron i Gatewood 2000: 116.

jej wierną rekonstrukcją37. Stąd już prosta do droga do two-
rzenia Disneylandów, o których nieraz pisał Andrzej Toma-
szewski posługując się tą baudrillardowską metaforą38. 

W związku z powyższym nie przewiduje się ułatwień 
w poruszaniu się po sztolni w postaci poszerzania ciasnych 
fragmentów podziemnych korytarzy, czy wybierania namu-
liska. Proponuje się również niewprowadzanie oświetlenia 
elektrycznego (ryc. 14). Prace związane z zagospodarowa-
niem ograniczyłyby się do działań zabezpieczających:
● otwory wejściowe (ryc. 15–16). Należy zamknąć je w spo-

sób jak najmniej inwazyjny, zarówno z powodu kwestii 
wizualnych, estetycznych, jak i wpływu na mikroklimat 
panujący w sztolni. Dlatego proponuje się zastosowa-
nie stalowej kraty (ryc. 17). Ażurowa konstrukcja, z jed-

37 McKercher i Du Cros 2002: 40–41. Dlatego obiekty muzealne są tymi, 
które także powinny zaspokajać tę potrzebę, przy zachowaniu rzetelności 
naukowej; por. Skramstad 2000: 29.

38 Tomaszewski 1988: 151, 1997: 106, 2012: 90. W tym kontekście można posta-
wić pytanie o to, gdzie znajduje się granica wysiłków na rzecz przyciągnięcia 
szerokiej publiczności, działań wykraczających poza tradycyjnie pojmowane 
konserwatorstwo a związanych z udostępnieniem, promowaniem zbiorów, 
obiektów, po przekroczeniu której pozostanie jedynie konstatacja Philippe’a de 
Montebello „jeśli mamy budować krainę Disneylandu, to Disney jest lepiej 
przygotowany niż my” (Claire 2009: 54)?

Ryc. 14.  Zachowanie atmosfery sztolni jako jeden z priorytetów zago-
spodarowania obiektu  (fot. P. Wróblewski, 2017)

Fig. 14.  Conveying the atmosphere of gallery as one of the priorities of 
its development (photo by P. Wróblewski, 2017)
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nej strony, nie będzie przytłaczać wizualnie, a przy tym 
jej osadzenie będzie wiązało się jedynie z niewielkimi 
ingerencjami w skałę; z drugiej strony zapewni swobod-
ną wentylację i nie wpłynie na zmiany temperatury we-
wnątrz obiektu. Pozwoli także na komunikację z  otocze-
niem ssakom bytującym w sztolni (nietoperze);

● szybik. Najbardziej niebezpieczne miejsce w sztolni 
(ryc. 18). Ślepy szybik poszukiwawczy drążony w spągu 
sztolni „Antoni” ma głębokość 40 metrów. Obejście otwo-
ru wejściowego do niego, z uwagi na wąski i stale wilgot-
ny chodnik stwarza niebezpieczeństwo zsunięcia się do 
środka, co nawet grozi śmiercią39. Zabezpieczenie szybiku 
musi być nieodzownym elementem prac adaptacyjnych. 
Proponuje się zastosowanie krat pomostowych – lekkich 
konstrukcji wymagających jedynie zakotwiczenia w pod-
łożu (ryc. 19). Kraty umożliwią turystom wgląd w szybik, 
a pomost, ze względu na poszerzenie wyrobiska w tym 
miejscu, byłby też miejscem, w którym przewodnik udzie-
lałby dodatkowych informacji grupie zwiedzających;

● boczne chodniki. Z uwagi na rozgałęzienia chodników, 
z których część jest zalana wodą, wskazane jest wygrodze-
nie tych partii sztolni, przez które nie będzie prowadzić 
trasa turystyczna (ryc. 20). Wygrodzenie mogłoby być wy-
konane w prosty i małoinwazyjny sposób, np. w postaci 
łańcuchów (w razie potrzeby łatwych do demontażu).
Uzupełnieniem wprowadzenia powyższych elementów 

zabezpieczających byłyby tablice z podstawowymi informa-
cjami na temat obiektu (wraz z planem) i możliwościach 
jego zwiedzania, umieszczone na kratach zamykających 
otwory wejściowe. Żeby uniknąć zbytniego zabudowania 
krat proponuje się instalację tylko jednej tablicy przy każdym 
z wylotów sztolni (ryc. 21). Rozwiązaniem powstałego w ten 
sposób problemu ograniczenia miejsca na objaśnienia mo-
głoby być zastosowanie na tablicach kodów 2D (z powodze-
niem stosowanych w muzealnictwie)40 dwojakiego rodzaju: 
zawierających dodatkowe teksty lub odnośniki do strony in-
ternetowej poświęconej obiektowi.

Ponieważ newralgicznym momentem podczas zwie-
dzania kopalni może być konieczność pokonania odcinków 
chodników o najmniejszej wysokości (poniżej 1 m), propo-
nuje się ustawienie w izbie muzealnej bramki o wymiarach 
najciaśniejszego odcinka chodnika. Model ten, podobnie jak 
w przypadku trasy podziemnej Znojmo (Czechy)41 uzmysła-
wiałby warunki pracy w kopalni, a z drugiej strony ilustrował, 
jakie trudności czekają turystów na trasie. Jej pokonywanie 
odbywałoby się w małych grupach, ich wielkość z jednej 
strony byłaby mocno ograniczona (zapewne do kilku, mak-
simum 12 osób) ze względów bezpieczeństwa (trudności 

39 W latach 60. XX w. zginął tu turysta, z czym wiązała się jedyna w Górach 
Świętokrzyskich akcja ratunkowa GOPR.

40 Np. w ten sposób kody QR z powodzeniem wykorzystywane są w mu-
zealnictwie; zob. np. Hawort, Williams 2012. Wydaje się, że w przy-
padku tablic narażonych na działanie warunków atmosferycznych 
i ewentualne akty wandalizmu bardziej zasadne byłoby użycie kodów 
typu matrix, o większej odporności na uszkodzenia. Kody mogłyby 
także zostać wykorzystane do zbierania informacji zwrotnych od 
zwiedzających; zob. np. Perez-Sanagustín et al. 2016:79–80.

41 Hronček i Rybár 2016: 59.

Ryc. 15.  Wschodni otwór wejściowy do sztolni Antoni w latach sześć-
dziesiątych XX w. (fot. T. Wróblewski) 

Fig. 15.  Eastern Entrance to the Antoni gallery in the 1960s (photo by 
T. Wróblewski)

Ryc. 16.  Zachodni otwór wejściowy do sztolni Antoni  
(fot. P. Wróblewski, 2017)

Fig. 16.  Western entrance to the Antoni gallery (photo by 
P. Wróblewski, 2017)

Ryc. 17.  Panel kratowy jako zamknięcie otworu wejściowego do sztolni, 
propozycja (oprac. P. Wróblewski)

Fig. 17.  Grating panel as a closure of the entrance to the tunnel, propo-
sition (designed by P. Wróblewski)
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z kontrolowaniem całej grupy przez przewodnika w wąskich 
partiach chodników), a z drugiej minimalną liczbę zwiedzają-
cych wyznaczałyby koszty związane z oprowadzeniem grupy. 
Punktem wyjściowym byłaby Izba (kasa biletowa, zaplecze 
sanitarne). Dawna szatnia szkolna mogłaby zostać zagospo-
darowana na wypożyczalnię kombinezonów/przebieralnię.

Catherine Cameron postawiła kiedyś pytanie, czy muzea 
prezentujące ciężki przemysł są w stanie przyciągnąć wystar-
czającą liczbę zwiedzających42. W kontekście proponowane-
go kierunku udostępniania sztolni „Antoni” można to pyta-
nie zmodyfikować – czy taki sposób adaptacji będzie na tyle 
atrakcyjny, by zapewnić rentowność przedsięwzięcia. Naj-
prościej można odnieść się do niego, używając już przytacza-
nych słów Pratsa – depende. Nie jest to jednak odpowiedź 
wymijająca, dlatego, że zależy ona od kilku czynników, ta-
kich jak: sposób adaptacji pozostałych obiektów związanych 
z historycznym górnictwem Miedzianki, ustalenia, czy będą 
one prezentowane w powiązaniu z innymi miejscami daw-
nej eksploatacji kruszców w rejonie Chęcin, odpowiedzi na 
pytania: jak postindustrialne dziedzictwo Miedzianki będzie 
propagowane w ramach powstającego Geoparku Chęcińsko
-Kieleckiego, czy uda się przyjąć szerszą strategię43 dotyczą-
cą wyeksponowania i promocji starych wyrobisk górniczych 
w regionie44, także w kontekście ochrony georóżnorodności 
i zarządzania nią.

Funkcję wprowadzającą do zwiedzania sztolni mógłby 
pełnić nieczynny magazyn materiałów wybuchowych. Obiekt 
wydrążony w zboczu góry, do którego prowadzi umocniony 
wąwóz, swym charakterem budzący skojarzenia z architek-
turą obronną, niewątpliwie jest wart uwagi i zagospodaro-
wania. Przy czym, to, co z jednej strony może być postrze-
gane jako przeciwwskazania do udostępnienia porzuconego 

42 Cameron 2000: 70.
43 Np. Andrzej Tomaszewski postulował holistyczne podejście do zarzą-

dzania dziedzictwem przyrodniczym i kulturalnym w skali wykraczającej 
poza pojedyncze obiekty; Tomaszewski 2000.

44 Por. Wróblewski 2014: 27.

składu, czy znaczna niedogodność – zły stan pomieszczeń 
i brak mediów, z drugiej strony może stać się awantażem 
obiektu. Surowe, nieoświetlone postindustrialne wnętrze, 
kontrastujące z izbą muzealną stanowiłoby przedsmak at-
mosfery sztolni.

Sugerujemy minimalizm w zagospodarowaniu. W jego ra-
mach proponuje się uporządkowanie obiektu, bez specjalne-

Ryc. 18. Niebezpieczny szyb w chodniku sztolni, (fot. P. Wróblewski 2017)
Fig. 18. Dangerous deep pit in the gallery (photo by P. Wróblewski, 2017)

Ryc. 19.  Przykrycie szybu kratą pomostową, propozycja (oprac. 
P. Wróblewski)

Fig. 19.  Covering the shaft with a grating platform, proposition (de-
signed by P. Wróblewski)

Ryc. 20.  Wygrodzenie bocznych korytarzy, propozycja (oprac. 
P. Wróblewski) 

Fig. 20.  Fencing the side galleries, proposition (designed by 
P. Wróblewski)
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go przystosowania (m.in. brak 
elektryczności), zabezpiecze-
nie otworu wejściowego kra-
tą. Wewnątrz znalazłyby się 
plansze z czarno-białymi ar-
chiwalnymi fotografiami (druk 
solwentowy, zabezpieczony 
folią), ukazującymi obszar 
Miedzianki w ostatniej fazie 
eksploatacji kruszców. Wy-
stawa mogłaby też przybliżać 
historię miedziankitu – ma-
teriału wybuchowego opa-
tentowanego w 1908 r. pod 
tą nazwą, a wytwarzanego 
według receptury Stanisława 
Łaszczyńskiego45. Zwiedzanie 
tej ekspozycji odbywałoby się 
przy oświetleniu indywidual-
nym (czołówki). Brak bardziej 
wartościowego wyposażenia 
powinien zmniejszyć ryzyko 
prób niekontrolowanego do-
stępu do obiektu położonego 
na uboczu (ryc. 22). Minima-
lizm, sugerowany przy zago-
spodarowaniu sztolni i daw-

nego magazynu materiałów wybuchowych, zgodny jest też 
z postulatem Pratsa, by na poziomie lokalnym koncentrować 
się na konserwacji i budżetowych rozwiązaniach w prezento-
waniu dziedzictwa (które też będą łatwiejsze do utrzymania 
w dłuższej perspektywie czasowej)46.

Choć z magazynu materiałów wybuchowych po zboczu 
góry można wspiąć się do bliższego, północno-wschodnie-
go otworu wejściowego sztolni, proponujemy rozpoczęcie 
zwiedzania sztolni od strony zachodniej, co podyktowane 
jest dwoma przesłankami:
● odzwierciedla historyczny kierunek drążenia wyrobisk, 

które pierwotnie były nałożone na formy krasowe wystę-
pujące w części zachodniej (naturalne pustki były pogłę-
biane i poszerzane);

● dłuższa trasa do zachodniego otworu wejściowego po-
zwala na zapoznanie się z problematyką eksploatacji 
surowców Miedzianki, wiedzie wyznakowaną ścieżką dy-
daktyczną przez wyrobisko odkrywkowe, pole kopalnia-
ne, aż do partii przywierzchołkowej, obok śladów daw-
nych szybów. 
Ścieżka nie została wyposażona w przystanki i objaśnienia, 

dlatego sugerujemy zmodyfikowanie jej przebiegu i utworze-
nie następujących punktów na trasie: wieża, magazyn mate-
riałów wybuchowych, otwór wejściowy do sztolni „Teresa”, 
kemowe piaski, ślady szybów, sztolnia „Antoni”. Objaśnienia 

45 Różański i Wójcik 1997 (miedzinkitu jako materiału wybuchowego nie 
należy mylić z minerałem miedziankitem, który pod tą nazwą do litera-
tury naukowej wprowadził w 1923 r. Józef Morozewicz, a dokumentują 
np. Gajda 1968, Swęd et al. 2015: 366–367 oraz Wróblewski w druku).

46 Prats 2003: 136.

Ryc. 21.  Tablica informacyjna na kracie przy wejściu do sztolni, propozycja (oprac. P. Wróblewski)
Fig.21.  Information board placed on the grate at the entrance to the gallery, proposition (designed by 

P. Wróblewski)

Ryc. 22.  Propozycja zagospodarowania dawnego magazynu materia-
łów wybuchowych (oprac. P. Wróblewski)

Fig. 22.  Proposition of adaptive reuse of the abandoned explosives 
warehouse (designed by P. Wróblewski)
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stanowisk miałyby postać niewielkich tablic (ryc. 23). Nie-
które przystanki, np. taras kemowy (odsłonięcie pokrywy 
piaszczystej – osadów pochodzących z okresu zlodowace-
nia południowopolskiego)47, czy kamieniołom, mogłyby 
być dodatkowo wyposażone w obiekty małej architektury: 
drewniane ławki i kosze na śmieci. Ławki wykonane byłyby 
z bali lub połączenia koszy gabionowych (wypełnionych lo-
kalnym kamieniem) z drewnianymi siedziskami – zharmoni-
zowane z wnętrzami krajobrazowymi, w których zostałyby 
umieszczone. Utworzenie przystanku u wylotu sztolni „Te-
resa” wiąże się z konicznością podjęcia dodatkowych prac 
zabezpieczających otwór wejściowy trwałą konstrukcją (np. 
wygrodzenie wejścia drewnianymi barierkami), ponieważ 
dotychczasowe prowizoryczne ogrodzenie z siatki leśnej nie 
sprawdziło się (ryc. 24). Interwencji konserwatorskich wy-
maga również szybowa wieża wyciągowa ostatniej kopalni. 
Mimo pojawiających się postulatów48, odbudowa wieży nie 
wydaje się celowa. Obiekt należy poddać konserwacji, ale 
nie rekonstrukcji, żeby uniknąć zatarcia różnic między orygi-
nalną substancją, a współczesnymi uzupełnieniami. Niewąt-
pliwie wieża wymaga wnikliwej inspekcji oraz zabezpieczenia 
antykorozyjnego.

47 Radłowska i Mycielska-Dowgiałło 1972: 651–652; Linder i Kowalski 1974.
48 Urban 2016.

Ryc. 23.  Taras kemowy. Proponowany przystanek na ścieżce edukacyjnej z tablicą informacyjną (oprac. P. Wróblewski)
Fig. 23.  Keme terrace. Information board erected at the station of educational trial, proposition (designed by P. Wróblewski)

Ryc.24. Otwór wejściowy sztolni Teresa (fot. P. Wróblewski, 2017)
Fig. 24. Entrance of the Teresa gallery (photo by P. Wróblewski, 2017)
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W obu klasyfikacjach atrakcji turystycznych przytoczo-
nych powyżej wyróżniono elementy, których brakuje na 
Miedziance – atrakcje związane z przetwarzaniem surowca49 
i specjalne wydarzenia50. Mogą one zostać uwzględnione na 
Miedziance w postaci przeprowadzania doświadczeń, czy or-
ganizowania imprez o charakterze edukacyjnym. W Muzeum 
Wsi Kieleckiej przeprowadzano pokazy pozyskiwania miedzi 
metodą elektrolityczną, opracowaną przez ostatnich właści-
cieli kopalni (Stanisław Łaszczyński)51. Tego typu doświadcze-
nia można by również przeprowadzać na terenie, na którym 
znajduje się izba muzealna, choć przy takiej organizacji im-
prez należy pamiętać, by nadrzędnym celem był możliwie 
wierny przekaz dotyczący dawnych technologii, ponieważ 
istnieje ryzyko, że zamiast niego otrzymamy efektowny 
i atrakcyjny, a przy tym ahistoryczny spektakl52.

Jak słusznie zauważyli Edwards i Llurdes, choć w dziedzic-
twie techniki dostrzegana jest wartość historyczna, to jednak 

49 Edwards i Llurdes Coit 1996.
50 Swarbrooke 2012. To właśnie organizowanie specjalnych wydarzeń, 

cyklicznych i okolicznościowych, zdaniem Nigela Bricksa stwarza szansę 
na zwiększenia liczby osób odwiedzających obiekty o charakterze muze-
alnym, Brigss 2000: 103.

51 Karwan, Rembalski i Suliga 2017.
52 Hughes, Littre i Ballantyne 2013: 89–90. Cenne byłoby również 

wprowadzenie zmian w ekspozycji w Izbie, tak, by w większym stopniu 

„zazwyczaj nie cieszy się ono takim prestiżem, jak wieże ro-
mańskiego kościoła czy witraże gotyckiej katedry”53. W przy-
padku pogórniczego krajobrazu czy architektury jest ono 
także trudne w odbiorze, nierzadko wręcz nieczytelne bez 
objaśnienia. Dlatego turystyczne zagospodarowanie zabyt-
ków dawnego górnictwa z jednej strony może być szansą na 
ich popularyzację, z drugiej na zwrócenie większej uwagi na 
tę problematykę decydentów i środowisk konserwatorskich.

Tymoteusz Wróblewski sugerował niedawno zaprojek-
towanie modelu zintegrowanej ochrony i udostępnienia 
zabytków górnictwa kruszcowego w całym obszarze kielec-
ko-chęcińskim54; z kolei Czesław Hadamik proponował ostat-
nio stworzenie specjalnego ośrodka badawczego zajmują-
cego się górnictwem kieleckim i chęcińskim55. Turystyczne 
udostępnienie śladów wydobycia kruszców na Miedziance 
(zwłaszcza sztolni „Antoni”) mogłoby stać się asumptem do 
podjęcia tych kwestii na nowo. 

ilustrowała procesy wydobycia i przetwórstwa, por. Roth 2000: 40.
53 Edwards i Llurdes Coit 1996: 347.
54 Wróblewski 2014: 27.
55 Hadamik 2017: 22.
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Paweł Wróblewski

Underground post-mining architecture in the Chęciny area – problems of development and making it 
accessible to the public on the example of Antoni Gallery on Miedzianka Hill

Summary

According to the Dublin Principles for the Conservation of In-
dustrial Heritage Sites, Structures, Areas and Landscapes, in-
dustrial heritage reflects the profound connection between 
the cultural and natural environment. This connection can be 
observed in underground mines where abiotic components 
of natural environment were transformed into shafts and 
galleries – that is industrial heritage. Near Chęciny, where 
different ores were mined and processed from the Middle 
Ages to the half of the 20th century, numerous remnants of 
historical mining are still preserved, among which the area 
of the Miedzianka Hill is one of the most interesting. Copper 
ore was mined on Miedzianka by means of shallow shafts 
and open-pits, deep pits, as well as galleries. Also located 
there, at the foot of the hill, is the last mining headframe in 
the Świętokrzyski region. 

The idea of making the abandoned galleries accessible to 
the public was presented for the first time forty years ago 

(Wróblewski 1979). Recently this conception was resumed, 
but without any detailed project (Urban 2016). This arti-
cle describes a new proposition based on the conception 
of opening the Krasnohorska Cave (Slovakia) to the public, 
where adaptations (especially due to the safety reasons) 
which violate natural structures are limited to strictly neces-
sary. Author proposes how to secure the dangerous places 
in the Antoni gallery and how to adapt it for tourism pur-
poses, while preserving its historical integrity and conveying 
its atmosphere. The presented conception also includes an 
adaptive reuse of an abandoned explosives warehouse by 
arranging a kind of a small exhibition devoted to the history 
of mining on Miedzianka there, and involves a rearranging 
of the educational trail by creating stops with corresponding 
information boards as well. 

Translated by Paweł Wróblewski
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WSTĘP

Węgiel brunatny jest jednym z najtańszych surowców po-
zyskiwanych dla wytwarzania energii elektrycznej. Jego wy-
dobycie niesie jednak za sobą wiele niekorzystnych zmian 
środowiskowych i wiąże się, m.in. z ogromną ingerencją 
w krajobraz powodując jego nieodwracalne zmiany w mor-
fologii terenu czy redukcji pokrycia szatą roślinną1. Po zaprze-
staniu eksploatacji złóż, obszar taki wymaga rekultywacji i re-
witalizacji, które to procesy – ze względu na ogromną skalę 
przekształceń powstających na obszarze wydobywczym 
– składają się na długotrwały i niezwykle złożony proces. 
Jednocześnie, wybór drogi postępowania i zakres działań 
naprawczych powinny być z założenia prowadzone komplek-
sowo i w sposób podporządkowany późniejszemu zagospo-
darowaniu danego obszaru2. Pozwoli to znacznie ograniczyć 
koszty całej inwestycji, a jednocześnie zaplanować z wyprze-
dzeniem kierunek i zakres pozytywnych zmian w skali lokal-
nej i ponadlokalnej.

Na całym świecie istnieje już wiele realizacji, które są 
świadectwem dobrych praktyk w zakresie rekultywacji 
i rewitalizacji terenów pogórniczych. Wiele wdrożonych pro-
jektów zakończyło się sukcesem i stanowią one przykłady 
godne naśladowania. Wskazują też na odmienne kierunki 
postępowania, uzależnione od cech i charakteru danego 
miejsca. W procesie rekultywacji i rewitalizacji terenów po-
kopalnianych znacząca rola przypisywana jest zachowanym 
elementom dawnej infrastruktury przemysłowej. Obiekty te 
to jednak nie tylko architektura, ale również dawne maszyny 
będące namacalnym świadectwem rozwoju techniki danego 
okresu, kiedy powstały i miały zastosowanie. Wiele z nich, 
po zaprzestaniu eksploatacji, zyskuje dziś rangę elementów 
dziedzictwa kulturowego. Ich ekspozycja w otoczeniu po-
stindustrialnym połączona z adaptacją do nowych funkcji, to 
jedna z coraz bardziej popularnych form zagospodarowania 
tego rodzaju obszarów służąca ich ożywieniu. Ferropolis – 
miasto-muzeum ukształtowane pod gołym niebem, nazy-
wane też „miastem z żelaza” lub „miastem opuszczonych 

1  Kasprzyk 2009: 7.
2  Kasztelewicz i Kaczorowski 2009: 187–188.

maszyn”3 – stanowi doskonały przykład tego rodzaju dzia-
łań. Pięć uratowanych przed złomowaniem wielotonowych 
maszyn wydobywczych, pracujących przez dekady w kopalni 
odkrywkowej Golpa-Nord w Saksonii-Anhalt w Niemczech, 
to unikalne rzeźby-giganty tworzące współcześnie postindu-
strialny krajobraz. Są zabytkami techniki, które – ekspono-
wane w miejscu ich wieloletniej pracy – zyskały nowe życie, 
a zorganizowany zarówno przy ich udziale, jak i wokół nich 
towarzyszący program edukacyjny i kulturalny terenu po-
wydobywczego, stał się wyznacznikiem nowego pomysłu na 
funkcjonowanie tego obszaru. Służy zachowaniu dawnych 
i wprowadzeniu nowych wartości wynikających z industrial-
nego dziedzictwa, możliwych do odkrywania „na nowo” 
w tej świadomie wykreowanej przestrzeni dostępnej dziś dla 
wszystkich.

HISTORIA MIEJSCA

Ferropolis (z łac. ferro – żelazo i polis – miasto), należą-
ce obecnie do spółki Ferropolis GmbH, zlokalizowane jest 
w rejonie miasta Gräfenhainichen, w kraju związkowym 
Saksonia-Anhalt w Niemczech. Założone zostało na sztucz-
nie utworzonym półwyspie Jeziora Gremmin4 – w miejscu 
dawnego wyrobiska kopalni węgla brunatnego Golpa-Nord 
zalewanego wodą od 2000 roku. Powstanie dzisiejszego 
„miasta z żelaza” nie było jednak sprawą oczywistą i zajęło 
sporo czasu.

Wstępne prace nad utworzeniem kopalni odkrywkowej 
węgla brunatnego Golpa-Nord zainicjowano w 1957 roku. 
Zgodnie z przyjętym planem – siedem lat później, w roku 
1964, obiekt ten został oficjalnie otwarty i rozpoczęto pro-
ces wydobywczy. Mimo iż kopalnia była jedną z mniejszych 
w regionie, w kolejnych latach osiągnął on potężne rozmia-
ry – wydobycie węgla sięgało 70 do 100 mln ton rocznie5, 
a w okresie funkcjonowania kopalni zatrudnienie zyskało 

3  European Route of Industrial Heritage. Ferropolis – Town of Iron 2017.
4  Nazwa jeziora wywodzi się od nazwy wsi, która została wysiedlona w latach 

70. XX wieku na skutek powiększania obszaru górniczej strefy wydobywczej. 
Docelowa powierzchnia jeziora to 541 ha; por. Tagebaue Golpa-Nord und 
Gröbern. Gremminer See und Gröberner See 2018: 10–11.

5  Cygan 2013: 51; European Route of Industrial Heritage. Ferropolis – 
Town of Iron 2017.
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Ferropolis – dawne maszyny przemysłowe 
w procesie rewitalizacji górniczego obszaru 

wydobywczego Golpa-Nord w Niemczech 

103–108



104 ARCHAEOLOGICA HEREDITAS • 15

Kinga Kimic

60 000 górników. Na skutek przemian polityczno-gospo-
darczych, w 1991 roku zakończono prace wydobywcze i za-
mknięto obiekt – był to jednocześnie okres, kiedy rozpoczęto 
rewitalizację tego zdegradowanego obszaru. Narodziny wizji 
związanej z utworzeniem Ferropolis trwały przez kilka lat 
i w dniu 14 grudnia 1995 roku podjęto decyzję o założeniu 
„miasta z żelaza” uznając, iż koncepcja ta zostanie wdrożona 
jako jeden z projektów realizowanych w ramach EXPO 2000 
odbywającej się w Hanowerze. Maszyny górnicze, podobnie 
jak pozostała infrastruktura przez długi czas pozostawały 
niezagospodarowane i wstępnie przeznaczono je do likwi-
dacji. Jednocześnie prowadzono badania nad możliwymi 
kierunkami rewitalizacji całego obszaru, m.in. przy współ-
pracy Fundacji Bauhaus Dessau z Uniwersytetem Technicz-
nym w Brunszwiku. Wykonano szczegółową inwentaryzację 
koparek, które zostały uznane za zabytki epoki industrialnej. 
Dzięki tej inicjatywie, a także interwencji dawnych pracowni-
ków kopalni, udało się je uratować przed złomowaniem. Zo-
stały poddane renowacji i zaadaptowane do nowych zadań 
w ramach utworzenia muzeum pod gołym niebem. Miało to 
miejsce równolegle z przystosowaniem półwyspu i pozosta-
łych zachowanych elementów infrastruktury technicznej do 
użytkowania na cele edukacyjne i kulturalne6.

PRZYJĘTY KIERUNEK REKULTYWACJI 
I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Proces rekultywacji, rozumiany jako sposób docelowego 
zagospodarowania terenów pokopalnianych wymagających 
działań naprawczych, może być prowadzony na wiele spo-
sobów – można przyjąć jeden wiodący lub składać się z kilku 
połączonych w ze sobą kierunków, z których wynika zakres 
prowadzonych prac. Kolejna faza – zagospodarowania tere-
nu poddanego rekultywacji – wymaga zazwyczaj nie tylko za-
chowania istniejących wartościowych obiektów i elementów 
związanych z dawnym funkcjonowaniem terenu, ale również 
ich adaptacji do nowych funkcji obejmującej wprowadze-
nie towarzyszących form zagospodarowania i odpowied-
niego wyposażenia – infrastruktury rekreacyjnej, zaplecza 
usług obsługujących i inne. Trafność wyboru właściwego 
podejścia uzależniona jest od różnych uwarunkowań: eko-
nomicznych, formalno-prawnych, geologiczno-inżynierskich, 
hydrologicznych, kulturowych, przestrzennych, społecznych 
i środowiskowych – są one charakterystyczne dla danego 
obszaru poddawanego przekształceniom7. Przyjęte kierunki 
zagospodarowania znajdują zazwyczaj bezpośrednie  przeło-
żenie nie tylko dany teren, ale i na jego otoczenie – działania 
naprawcze w tym zakresie dotyczą wielopłaszczyznowego, 
złożonego procesu uwzględniającego zarówno aspekty prze-
strzenne, jak i społeczno gospodarcze przekładające się na 
funkcjonowanie całego regionu.

Projekt Ferropolis pokazuje, że w procesie rekultywacji 
i zagospodarowania tego pogórniczego terenu szczególną 

6  Ferropolis. Entwicklung 2017.
7  Kaźmierczak i Malewski 2001: 9–10; Ostręga i Uberman 2010: 446–450.

rolę przypisano – obok przyrodniczych8 – uwarunkowaniom 
kulturowym. Wśród czynników decydujących o takim podej-
ściu uwzględniono obecność zachowanych obiektów techni-
ki – w tym konkretnym przypadku pojedynczych obiektów 
architektonicznych i towarzyszącej im infrastruktury tech-
nicznej, ale przede wszystkim urządzeń (maszyn) charakte-
rystycznych dla realizacji procesu wydobywczego i świadczą-
cych o kulturze materialnej tego szczególnego miejsca. To 
właśnie te czynniki zdeterminowały przyjęty kierunek dzia-
łań naprawczych obszaru. Można go określić jako kulturowo
-artystyczny, a więc związany z ekspozycją zabytków techniki 
w krajobrazie w formie muzeum pod gołym niebem i jed-
nocześnie jako kulturowo-dydaktyczny dający możliwość 
poznania dziedzictwa przemysłowego miejsca9. Kierunki te 
realizowane są oczywiście równolegle z innymi równie istot-
nymi: rekreacyjnym – polegającym na organizacji przestrzeni 
do wypoczynku i różnych form aktywnego spędzania czasu 
w tej nowo wykreowanej przestrzeni publicznej (obecność 
terenów zabaw dla dzieci, miejsca do spacerów, uprawia-
nia różnych sportów i turystyki), jak i niezwykle ważnego 
– przyrodniczego – powiązanego z procesem przywracania 
roślinności na terenach zdegradowanych opartym o wyko-
rzystanie naturalnej sukcesji dla jak najbardziej trwałego 
utrzymania powstałych zbiorowisk roślinnych i ich dalszego 
rozwoju w przyszłości. 

BUDOWLE I MASZYNY – CHARAKTERYSTYKA 
OBIEKTÓW I EKSPOZYCJA W PRZESTRZENI 

W przestrzeni Ferropolis – muzeum pod gołym niebem – za-
chowano dawne obiekty architektoniczne. Budynek nazywa-
ny Oranżerią, zlokalizowany w centrum przy arenie, został 
zaadaptowany do organizacji eventów i na dwóch pozio-
mach może pomieścić łącznie do 500 osób. Muzeum zorga-
nizowane w dawnej sterowni – 30 kV Station – prezentuje 
część oryginalnej aparatury rozdzielczej i stare urządzenia 
pomiarowe, a także historyczne dokumenty i fotografie z ob-
szaru górniczego Golpa-Nord oraz dawnych wsi Gremmin 
i Golpa. Jest również miejscem wystawy poświęconej regio-
nalnej historii górnictwa. Atrakcję stanowi także prezento-
wany szkielet mamuta, który żył w tym regionie 120 000 lat 
temu i został odkryty w czasie wydobywania węgla w innej 
kopalni w pobliskiej wiosce Gröbern. W pomieszczeniach na 
parterze znajdują się sale edukacyjne, gdzie uczniowie mogą 
wykonywać eksperymenty z zakresu wykorzystania źródeł 
energii odnawialnej i poszerzać wiedzę z dziedziny fizyki. Na 
innym z zachowanych budynków artysta Hendrik Beikirch 
stworzył portrety ośmiu górników reprezentujących różne 
zawody górnicze – są to pamiątki o tych, którzy wydobywali 
węgiel w kopalni Golpa-Nord. Kolekcję w przestrzeni uzupeł-
niają dwie stare lokomotywy10.

Obszar skansenu zdominowany jest dziś jednak przez syl-
wety pięciu gigantycznych maszyn górniczych, wyróżniają-

8  Kimic 2016: 21.
9  Ostręga i Uberman 2010: 448–449, 456–457.
10  Ferropolis. Entwicklung 2017.
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cych się z otoczenia poprzez unikalną skalę konstrukcji każdej 
z nich, ale też ich formy przywołujące na myśl żywe organi-
zmy rodem z odległej galaktyki. Zebrane w jednym miejscu 
(ryc. 1), są w bardzo różnym wieku, choć wszystkie powstały 
w poprzednim stuleciu. Odmienne były także ich rola i prze-
znaczenie – każda maszyna pełniła określoną funkcję w pro-
cesie wydobycia węgla, a od zakresu działania poszczegól-
nych z nich oraz umiejętności i doświadczenia obsługujących 
je operatorów uzależniona była organizacja każdego dnia 
pracy, jak i powodzenie całego procesu wydobywczego.

Koparki prezentowane w Ferropolis:
Maszyna o nazwie Big Wheel (1521 SRs 1300) została zbudo-
wana w 1984 roku przez firmę TAKRAF (Schwermaschinenbau 

Lauchhammer). Waży 1718 ton, a jej wymiary to: 31 metrów 
wysokości i 74,5 metra długości. Była obsługiwana przez za-
łogę licząca 3–5 pracowników. Ta wielonaczyniowa koparka 
kołowa jest juniorem wśród zgromadzonego sprzętu górni-
czego (ryc. 2). Jej najbardziej rzucającą się w oczy cechą jest 
ogromne, wysokie na 8,4 metra koło naczyniowe, od które-
go wywodzi się nazwa. Maszyna ta pracowała także w innych 
kopalniach: w pobliżu miejscowości Bitterfeld oraz we wsi 
Gröbern11.

Zwałowarka Medusa (1025 As 1120) powstała w 1959 roku 
w firmie VEB Förderanlagen Köthen. Obsługiwała ją spora za-

11  Bagger. Big Wheel 2018.

Ryc. 1.  Lokalizacja dawnych maszyn górniczych na półwyspie Jeziora Gremmin (oprac. K. Kimic na podstawie https://www.ferropolis.de/de/cms/_redak-
tionell/2/Ferropolis.html)

Fig. 1.  Location of former mining machines on the Gremmin lake peninsula (designed by K. Kimic based on https://www.ferropolis.de/de/cms/_redak-
tionell/2/Ferropolis.html)

Ryc. 2.  Big Wheel – junior wśród 
prezentowanych maszyn (fot. 
K. Kimic, 2011)

Fig. 2.  Big Wheel – a junior among 
presented machines (photo 
by K. Kimic, 2011)
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łoga licząca 5 do 7 pracowników. Przy wadze 1200 ton zyskała 
36 metrów wysokości oraz aż 102 metry długości (ryc. 3). Jej 
nazwa wywodzi się od długiego na 61 metrów wysięgnika ob-
racającego się o 360 stopni12.

Koparka o nazwie Mad Max (651 Es 1120) została wy-
produkowana przez VEB Förderanlagen Köthen w 1962 roku 
i przeznaczona do obsługi przez 3 do 5 pracowników. Waży 
1250 ton i mierzy: 27,6 metrów wysokości oraz 79,2 metry 
długości. Została wyposażona aż w czterdzieści ogromnych 
naczyń urabiających, dzięki którym była w stanie przeładować 
1920 metrów sześciennych ziemi na godzinę. Mad Max usy-
tuowany został przy arenie ograniczając ją do strony jeziora, 
przez co stanowi imponujące tło dla organizowanych koncer-
tów i innych eventów13. Również w kabinie koparki prowadzo-
ne są konferencje prasowe, warsztaty i kameralne eventy14.

Mosquito (197 ERs 400) to wielonaczyniowa koparka 
łańcuchowa uważana za najbardziej kompaktową spośród 
wszystkich zgromadzonych w ekspozycji (ryc. 4). Powstała 
w 1941 roku, a jej producentami są firmy: Maschinenfabrik 
Buckau / Magdeburg R. Wolf. Waży najmniej ze wszystkich 
ogromnych eksponatów, bo tylko 792 tony, a obsługiwało ją 
3 do 5 osób. Pracowała również w innych, sąsiednich kopal-
niach. Ma obecnie 77 lat i jest swoistym „starcem” w kolek-
cji, ale nadal może w pełni funkcjonować15.

Koparko-zwałowarka Gemini (1022 A2s 2240) ważąca 
aż 1980 ton powstała w 1958 roku w VEB Förderanlagen 
Köthen i jest najcięższą oraz najpotężniejszą z pięciu maszyn 
zgromadzonych w Ferropolis. Obsługiwana była przez załogę 
liczącą 6 do 8 pracowników. Jej wymiary to: wysokość 30 me-
trów, długość 125 metrów, długość wysięgnika 60 metrów. 
Jest złożona z dwóch głównych części: koparki czerpakowej 
i zwałowarki (tworzących zespół podnoszący i rozładowują-
cy) (ryc. 5). Maszyna ta – jako jedyna w kolekcji – jest udo-
stępniona i została przystosowana do zwiedzania – pozwala 

12  Bagger. Medusa 2018. 
13  Bagger. Mad Max 2018.
14  Cygan 2013: 52.
15  Bagger. Mosquito 2018.

na wgląd do jej wnętrza i oferuje jednocześnie ciekawe wi-
doki na otoczenie z różnych jej poziomów16.

Wszystkie gigantyczne maszyny eksponowane są na 
sztucznie utworzonym półwyspie na jeziorze Gremmin. 
Cztery z nich – Medusa, Mad Max, Mosquito i Gemini – 
usytuowane są wokół głównego elementu przestrzennego, 
jakim jest otwarta do użytku w dniu 16 lipca 2000 r. arena 
o powierzchni 14 tyś. m2 wraz z rozległymi trybunami, ulo-
kowana w obniżeniu. Razem z obszarem w jej bezpośrednim 
sąsiedztwie, kompleks ten może pomieścić do 25 000 ludzi. 
Maszyny stanowią niezwykłe, wręcz ekscytujące otoczenie 
dla odbywających się tu imprez pod gołym niebem – są opra-
wą i jednocześnie tłem dla różnych wydarzeń artystycznych 
i kulturalnych. Natomiast Big Wheel stanowi element samo-
dzielny – wygląda prawie jak latarnia morska usytuowana na 
wschodnim krańcu półwyspu.

DZIEDZICTWO TECHNIKI – WSPÓŁCZESNE 
WYKORZYSTANIE 

Zgromadzone w przestrzeni Ferropolis maszyny-giganty, po-
siadają status zabytków techniki17 – są to unikalne obiekty 
dziedzictwa regionu Saksonii-Anhalt w Niemczech, które od-
nosi się do wielu aspektów. 

Wielkie maszyny górnicze, eksponowane jako obiekty naj-
ważniejsze w kompozycji miejsca – dominanty przestrzenne, 
skupiają na sobie uwagę i zainteresowanie odwiedzających. 
Tworzą rodzaj nowoczesnego, interaktywnego muzeum tech-
niki zorganizowanego pod gołym niebem, którego obecność 
właśnie w tym konkretnym miejscu pozwala na dogłębne po-
znanie jego historii i doświadczanie go w namacalny, fizyczny 
sposób oddziałujący na wyobraźnię. Wartość edukacyjna, jaką 
niosą te stalowe kolosy organizujące główny program skanse-
nu, stanowi jedną z podstaw jego istnienia i funkcjonowania, 
odróżniając jednocześnie od innych placówek tego rodzaju. 

16  Bagger. Gemini 2018.
17  Jędrysiak 2011: 19–20.

Ryc. 3.  Medusa – maszyna z najdłuższym wysięgnikiem (fot. K. Kimic, 
2011)

Fig. 3. Medusa – a machine with the longest jib (photo by K. Kimic, 2011)

Ryc. 4. Mosquito – najstarsza maszyna w kolekcji (fot. K. Kimic, 2011)
Fig. 4.  Mosquito – the oldest machine in the collection (photo by 

K. Kimic, 2011)
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Funkcje edukacyjne mają w tym przypadku jednak znacznie 
szerszy wymiar – z jednej strony te dawne maszyny są zło-
wieszczymi pomnikami obrazującymi szereg destrukcyjnych 
procesów prowadzonych przez człowieka w ramach eksplo-
atacji naturalnych surowców, mających negatywny wpływ na 
środowisko przyrodnicze. Z drugiej strony – obrazują koniec 
pewnej epoki, dokumentują odnowę i pozytywne przemiany 
terenów zdegradowanych, wskazują na potrzebę wykorzysta-
nia wiedzy do zmiany podejścia związanego z działaniami na 
rzecz zrównoważonego rozwoju.

Dzięki szczególnej wartości zabytków techniki zgromadzo-
nych w tym unikalnym muzeum w kontekście rozwoju i prze-
mian obszarów wydobywczych, Ferropolis włączono w 2005 
roku do Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego 
(ang. European Route of Industrial Heritage – ERIH) – sieci 
łączącej ponad 850 europejskich obiektów dziedzictwa prze-
mysłowego takich jak krajobrazy postindustrialne, nieczynne 
kompleksy przemysłowe czy pojedyncze zakłady zlokalizowa-
ne aż w 11 krajach. To wyróżnienie obrazuje rangę zgromadzo-
nych tu obiektów jako elementów dziedzictwa przemysłowe-
go, stanowi jednocześnie formę akceptacji przyjętego kierunku 
rekultywacji i zagospodarowania tego terenu po zaprzestaniu 
procesów wydobywczych. To właśnie tędy przebiegają szlaki 
dziedzictwa przemysłowego – zachęcające poznawania jego 
historii i odkrywania zachowanych obiektów, rozwija się tury-
styka industrialna18 obejmująca znaczne obszary.

Poddanie konserwacji i eksponowanie w miejscu, z któ-
rym są związane, dawnych maszyn wspólnie z obiektami 
architektonicznymi i innymi elementami dawnej infrastruk-
tury, ma także ogromną wartość jako unikalny sposób wydo-

18 Określana jest także jako turystyka dziedzictwa przemysłowego; por. 
Stasiak 2009: 89; Jędrysiak 2011: 18.

bycia cech szczególnych krajobrazu poprzemysłowego. Rzeź-
by-kolosy przypominając o historii miejsca, mają znaczenie 
symboliczne, są świadectwem pamięci o minionych czasach 
– stają się łącznikiem przeszłości z teraźniejszością i przyszło-
ścią. Ich oddziaływanie jest tym większe, iż funkcjonują na 
obszarze sąsiadującym bezpośrednio z terenem dawnego 
wyrobiska pokopalnianego poddanego rekultywacji i natu-
ralnej sukcesji przyrodniczej. 

Warto także wspomnieć o innych, dodanych wartościach, 
które współtworzą charakter Ferropolis i sprawiły, że „miasto 
z żelaza” stało się marką19 rozpoznawalną nie tylko w regio-
nie, ale zyskało na znaczeniu międzynarodowym. Miejsce to 
zorganizowano w taki sposób, aby mogło również na siebie 
zarabiać. Wykorzystywane jest do organizacji eventów o róż-
nym zakresie – imprez masowych, w tym uznanych już dziś 
cyklicznych koncertów20, a także spektakli teatralnych, jak 
również konferencji naukowych i warsztatów edukacyjnych. 
Także w tym przypadku, gigantyczne maszyny stanowią do-
skonałe tło dla wszystkich organizowanych tu imprez, nieza-
leżnie od ich rangi i skali podejmowanych przedsięwzięć.

PODSUMOWANIE

Ferropolis – „miasto z żelaza”, którego istnienie uwarunko-
wane jest obecnością gigantycznych maszyn przemysłowych 
– to jeden z interesujących i wartościowych przykładów 
kulturowego kierunku rekultywacji terenów pokopalnia-
nych, który warto naśladować. Stanowi próbę stworzenia 
nowych perspektyw dla rozwoju zdegradowanego terenu 

19 Cygan 2013: 56.
20 Do najbardziej znanych należą: Melt Festiwal oraz Splash (zob. Ferropolis. 

Programm 2017).

Ryc. 5.  Gemini – gigantyczna maszyna dostępna dla zwiedzających (fot. K. Kimic, 2011)
Fig. 5.  Gemini – a giant machine available for visitors (photo by K. Kimic, 2011)
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poprzez wykorzystanie zastanych tu i poddanych konserwa-
cji elementów przemysłowych, budujących jego tożsamość 
w oparciu o ich szczególną wartość. Niezwykła siła zabytków 
techniki – zachowanych maszyn wydobywczych celowo uka-
zanych w przestrzeni, gdzie były użytkowane przez wiele de-
kad – znalazła bezpośrednie zastosowanie w opracowanym 
na potrzeby tego miejsca programie, łączącym wątki kultu-

rowe, związane z tradycją przemysłu, edukację i możliwość 
aktywnego zwiedzania. To właśnie elementy dziedzictwa 
przemysłowego, tak istotne dla zobrazowania historii tego 
miejsca, są świadectwem pamięci o przeszłości przywoły-
wanej właśnie za ich pośrednictwem. Są kluczem do zrozu-
mienia i zachowania unikalnych wartości, jakie posiada to 
miejsce.

Kinga Kimic

Ferropolis – old industrial machines in the revitalisation process of post-mining Golpa-Nord area 
in Germany
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Ferropolis is an open-air museum located on a Lake Grem-
min’s peninsula in the former mining Golpa-Nord near 
Gräfenhainichen (Sachsen-Anhalt, Germany). It contains 
unique machines from the mid-twentieth century – repre-
sentatives of technical heritage. The five enormous old ex-
cavators which form the “city of iron” are the witnesses of 
almost 100 years of industrial heritage of the site and region. 

They are the remnants of the past protected in the place of 
their use for the next generations. They create an unique 
scenery for all kinds of cultural and educational activities as 
one of the most interesting examples of cultural reclamation 
in post-mining areas.

Translated by Kinga Kimic
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WPROWADZENIE 

Przez długi okres swojego istnienia Ateny borykały się z pro-
blemem zaopatrzenia w świeżą, zdatną do picia wodę. Na 
podstawie zachowanych in situ pozostałości konstrukcji hy-
drotechnicznych, na które składały się akwedukty, kanały, 
uregulowane rzeki, mosty, studnie, fontanny, cysterny i łaź-
nie, możliwe jest prześledzenie rozwoju infrastruktury zaopa-
trzenia w wodę miasta od okresu archaicznego po wczesno-
bizantyński. Stan zachowania tych zabytków i ich ekspozycja 
są nierówne. Pomimo pozostającej pod powierzchnią współ-
czesnego miasta, funkcjonującej po dzień dzisiejszy sieci ka-
nałów, zarówno sami Ateńczycy, jak i odwiedzający miasto 
turyści, stosunkowo niewiele wiedzą na ich temat. 

W niniejszym artykule przedstawiony zostanie rozwój 
sposobów zaopatrywania Aten w wodę od okresu archaicz-
nego po okres wczesnobizantyński. Ukazany zostanie stan 
rozpoznania i zachowania poszczególnych zabytków oraz 
ocenie zostanie poddany sposób ich ekspozycji i wykorzysta-
nia oraz stan ochrony prawnej.

STAN BADAŃ 

Problematyka zaopatrzenia w wodę Aten podjęta została 
po raz pierwszy w XIX wieku w wyniku odkryć dokonanych 
przez Towarzystwo Archeologiczne w Atenach (I en Athínais 
Archaiologikí Etaireía), które prowadziło systematyczne ba-
dania archeologiczne na terenie Kerameikos, Akropolu, Bi-
blioteki Hadriana, Stoa Attalosa, Teatru Dionizosa i rzymskiej 
Agory. Pomimo dokonania licznych odkryć, w tamtym czasie 
temat nie doczekał się szczegółowego opracowania. Nale-
ży jednak wspomnieć o odkryciu i identyfikacji Akweduktu 
Hadriana w wyniku badań, które przeprowadził Friedrich 
Stauffert w 1840 roku1, a także o publikacjach niemieckiego 
architekta Ernesta Zillera z 1877 roku, który badał przebieg 
akweduktu nawadniającego Ogród Narodowy (Ethnikós 
Kípos) przy Placu Syntagma, jak również relację pomiędzy 
rzeką Ilissos i Długim Murem2. Ponadto celem pracy E. Zillera 
było znalezienie sposobu zaopatrzenia w wodę szybko rozwi-

1 Papageorgiou-Venetas 2010: 109.
2 Ziller 1877.

jającego się nowożytnego miasta. Badaniem poszczególnych 
zabytków hydrotechniki w tym okresie zajęli się również pio-
nierzy archeologii greckiej: Ernst Curtius, Wilhelm Dörpfeld 
i Andreas Kordellás3. Na początku XX wieku nastąpił przełom 
w badaniach dzięki dużej ilości materiału archeologicznego, 
którego dostarczyły systematyczne prace wykopaliskowe 
prowadzone na terenie antycznej Agory przez Towarzystwo 
Archeologiczne w Atenach (I en Athínais Archaiologikí Eta-
ireía), Deutsches Archäologisches Institut i The American 
School of Classical Studies at Athens4. 

Pierwsze opracowania zabytków hydrotechniki i próby 
ich całościowego ujęcia były dziełem kolejnych badaczy an-
tycznej Agory, wśród których byli Walther Judeich5, Homer 
A. Thompson6, Ioanis Travlos7, a w szczególności John Mc-
Kesson Camp, który w 1977 roku obronił rozprawę doktor-
ską na temat zaopatrzenia Aten w wodę od trzeciego tysiąc-
lecia p.n.e. do I wieku8 (skupiając się przede wszystkim na 
odkryciach z terenu antycznej Agory). Temat ten ponownie 
podjęty został w latach 90. XX wieku przez niemiecką arche-
olog i badaczkę hydrotechniki Renate Tolle-Kastenbein w jej 
książce Das archaische Wasserleitung für Athen und seine 
späteren Bauphasen (wydanej w 1994 roku w Moguncji). 
Rozważania na temat ateńskich akweduktów w perspek-
tywie ekonomicznej, kulturowej i społecznej, jak również 

3 Curtius 1847; Kordellas 1879; Curtius 1886; Dörpfeld 1888. Na temat ich 
badań w zakresie hydrotechniki pisała A. Papageorgiou-Venetas 2009: 
92–96; na temat badań A. Kordellasa, zob. Rhizopoulou 2008: 451–455. 

4 Wyniki badań prowadzonych przez Towarzystwo Archeologiczne 
w Atenach z lat 1837–1860 opublikowane zostały w roczniku „Efimerída 
Archaiologikí”, oraz w prasie lokalnej. Najważniejsze wyniki zebrane 
zostały w opracowaniu Archeíon ton Mnimeíon Athinón kai Attikís 
(ΑΡΜΑ), wyniki późniejszych prac opublikowane zostały w wydawanym 
od 1837 r. roczniku „Praktiká tis en Athínais Archaiologikís Etaireías” 
(Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας). Opracowania 
badań prowadzonych przez The American School of Classical Studies 
at Athens opublikowane zostały w roczniku „Hesperia: The Journal of 
the American School of Classical Studies at Athens”. Wyniki prac Das 
Deutsches Archäologisches Institut opublikowane zostały w wydawanym 
od 1876 r. „Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, 
Athenische Abteilung”, zob. Thompson 1962: 33–35.

5 Judeich 1931.
6 Thompson 1962.
7 Travlos 1960, 1971.
8 Camp 1977.

Roman Szlązak
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próbę odtworzenia ich przebiegu, podjęła Susan Leigh w roz-
prawie doktorskiej pod tytułem The aqueduct of Hadrian 
and the water supply of Roman Athens obronionej w 1998 
roku na Uniwersytecie Pennsylwanii9. Przeprowadziła ona 
studia geologiczne, topograficzne i środowiskowe, w dużym 
stopniu opierając się na przekazach dziewiętnastowiecznych 
podróżników. W ostatnich latach geolog, prof. Eustathios 
Chiotis podjął się rekonstrukcji przebiegu wodociągu Had-
riana i lokalizacji szybów konstrukcyjnych, zestawiając wyniki 
badań archeologicznych, dane geologiczne i opracowania 
opublikowane przez amerykańską firmę ULEN w 1924 roku 
w ramach projektu Athens water supply. Szczegółowy opis 
akweduktów, ich przybliżone trasy wraz z obszerną literaturą 
przedmiotu, opublikowany został w jego pracach z lat 2011–
201210. Nowe dane na temat konstrukcji tunelów Akweduk-
tu Hadriana dostarczone zostały w ramach projektu badaw-
czego realizowanego przez inżyniera i speleologa Panajotisa 
Defteraiosa w ramach przygotowań do jego dysertacji dok-
torskiej11.

DOSTĘPNOŚĆ WODY W DOLINIE ATEŃSKIEJ  
I JEJ WYKORZYSTANIE

Uwarunkowania klimatyczne i geologiczne znajdującej się 
na terenie Attyki Doliny Ateńskiej były zawsze niekorzyst-
ne dla dostępności zasobów wodnych. Suchy, śródziemno-
morski (subtropikalny) klimat charakteryzowały słoneczne 
i suche lata oraz łagodne deszczowe zimy. Ateny założone 
zostały w otoczonej przez góry Parnas (Parnitha), Pentelikon 
(Pendeli) i Hymet (Imitos)12 dolinie opadającej stopniowo ze 
wschodu na zachód, której układ czynił ją naturalną zlewnią 
dla rzek spływających z gór do morza. Jej środek przecinały 
dwie duże okresowe rzeki Kefissos i Ilissos. Silne i nieregu-
larne opady sprawiały, że napełniające się w krótkim czasie 
suche koryta przepełniały się, powodując lokalne podtopie-
nia13, a niesiona przez nie woda była mulista i nie nadawała 
się do spożycia. Dolinę cechował ponadto charakterystyczny 
dla suchego klimatu śródziemnomorskiego niedobór wód 
powierzchniowych14.

Amplituda temperatur i średnia opadów Attyki nie zawsze 
była jednakowa. Klimat w ciągu wieków ulegał zmianom. Na 
podstawie danych archeologicznych udało się zarejestrować 
trzy długie okresy suszy w VIII i IV wieku p.n.e. oraz w II wie-

9 Leigh 1998; zob. również Leigh 2000, 2001. 
10 Chiotis 2011, 2012.
11 Wstępne obserwacje i bogaty materiał fotograficzny opublikowane 

zostały na blogu speleologów zob. Urbanspeleology. Intenet: http://
urbanspeleology.blogspot.gr/ (wgląd 07.05.2018).

12 Hymet, także Imitos i Hymēttós (grec. Ymittós). Nazwa Hymet zalecana 
jest przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej, zob. Zych 2013: 148; nazwy Imitos i Hymēttós 
zalecane są obok nazwy Hymet przez Encyklopedię PWN, zob. Baturo 
2017: [BRAK STRONY!].

13 Chiotis 2011: 166.
14 Travlos 1960: 11–12; Camp 2001a: 7. Średnia amplituda opadów dla 

regionu Aten wynosi 400 mm, z czego połowa odnotowywana jest na 
otaczających miasto masywach górskich Parnas i Pentelikon; zob. Chiotis 
i Chioti 2014: 315.

ku15. Analizując historię rozwoju miasta można zaobserwo-
wać korelację pomiędzy okresami suszy, a podejmowaniem 
przez mieszkańców Aten wielkich projektów hydrotechnicz-
nych16.

Wybór lokalizacji miasta na wzgórzu Akropolu związany 
był z koniecznością zapewnienia jak najlepszego dostępu do 
wody. Cecha obronna wzgórza stanowiła w tym wypadku 
czynnik drugoplanowy, bowiem Akropol nie był najwyższym 
wzniesieniem środkowej części doliny, przewyższały go ota-
czające wzgórza Likabet (Likavitos), Wzgórze Muz (Filopappos) 
i Pnyks. Budowa geologiczna czyniła go jednak, na tle innych 
wzgórz, dobrym agregatem wody17. Jego szczyt tworzyły gór-
nokredowe skały wapienne, leżące na warstwie konglomera-
tu skał, który przykrywała górna jednostka formacji ateńskich 
łupków, piaskowców, soczewek wapiennych i margli18. Pierw-
szym mieszkańcom Aten Akropol zapewniał zarówno schro-
nienie - dzięki licznym jaskiniom, jak i dostęp do świeżej wody 
pitnej pochodzącej z bijących po jego północnej i zachodniej 
stronie źródeł. Z biegiem czasu miasto rozwijało się pomię-
dzy korytami rzek Kefissos wypływającej z gór Parnas i Ilissos 
wypływającej z gór Hymet, które miały charakter okresowy, 
znajdowały się w stosunkowo dużej odległości i nie mogły 
stanowić głównego źródła zaopatrzenia w wodę. Pomiędzy 
nimi płynęła ze zboczy wzgórza Likabet mała okresowa rzeka 
Eridanos, która następnie wpadała do rzeki Kefissos. Po pół-
nocno-wschodniej stronie Akropolu znajdował się bagnisty 
płaski teren otoczony przez Wzgórza Nimf, Akropol, Areopag, 
Kolonos Agoraios, a od północy przez rzekę Eridanos. Pierw-
sze publiczne prace hydrotechniczne w mieście związane były 
z osuszeniem terenu Agory, regulacją rzeki Eridanos, wykorzy-
staniem podpowierzchniowych wód rzeki Ilissos, oraz dopro-
wadzeniem wody z pobliskich źródeł do centrum miasta19.

PROBLEM ZAOPATRZENIA ATEN W WODĘ 
I SPOSOBY JEGO ROZWIĄZYWANIA W OKRESIE 
OD VI W. P.N.E. DO VI WIEKU

Woda pitna pozyskiwana była z lokalnych studni i źródeł wy-
pływających ze zboczy Akropolu i pobliskich wzgórz. Głębo-
kość ateńskich studni z różnych okresów wahała się od 2,5 
do 37 metrów20.

Miejscem pozyskiwania wody do celów gospodarczych 
były rzeki: Illisos, Kefissos - pojawiające się okresowo wio-
sną i jesienią, a także mała rzeka Eridanos pojawiająca się 
w zimie. Ich woda jednak nie nadawała się do celów spo-
żywczych21. 

15 Camp 1979: 397–411, 1982: 9–17.
16 Chiotis i Marinos 2016: 17.
17 Typowe wychodnie soczewek wapiennych występują na wzgórzu 

Kolonos Agoraios i na północnych zboczach wzgórza Areopagu, są one 
poważnie popękane więc nie stanowią dobrych agregatów wody; zob. 
Stroszeck 2014: 502.

18 Regueiro, Stamatakis i Laskaridis 2014: 48–49.
19 Camp 2001a: 7.
20 Na temat konstrukcji i lokalizacji studni, zob. Camp 1977: 102–105; 

Chiotis i Chioti 2012: 410, 416; Stroszeck 2014: 502.
21 Wachsmuth 1885: 469–473.
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Innym sposobem pozyskiwania wody było gromadzenie 
wody deszczowej. Było to jednak mało skuteczne, gdyż ob-
szar Ateny charakteryzował niski poziom opadów, niemniej 
i ten sposób był stosowany. Wodę deszczową z dachów do-
mów i świątyń zbierano do pobliskich cystern i wykorzysty-
wano do celów gospodarczych. Cysterny z różnych okresów 
odkryto między innymi na terenie antycznej Agory i na zbo-
czu Akropolu22. 

Problem zaopatrzenia miasta w wodę na większą ska-
lę zaczęto rozwiązywać od VI w. p.n.e. za sprawą budowy 
przez Pizystrata akweduktu dostarczającego wodę ze zbo-
czy gór Hymet, znajdujących się na południowy wschód od 
Akropolu23.

Okres archaiczny od VIII wieku p.n.e. do 480 p.n.e.
Pierwsze prace hydrotechniczne na terenie Aten znane są 
z okresu neolitu. W pobliżu Akropolu odkryte zostały 22 
studnie datowane między 3,5 a 3 tysiącleciem p.n.e. Studnie 
sięgały głębokości od 3 do 4 metrów24. Tak płytkie studnie 
świadczyć mogą o wysokim poziomie wód gruntowych wokół 
w tym czasie. W okresie mykeńskim (ok. 1700/1600 – 1150 
p.n.e.) dookoła Akropolu, w miejscu wypływających ze wzgó-
rza źródeł, zbudowane zostały cztery ujęcia wody. Pierwsze 
powstało po północno-zachodniej stronie wzgórza, w jaskini 
Empedo25 – w miejscu, gdzie znajdowało się podziemne źró-
dło wody wypływającej ze szczelin skalnych (nazwane póź-
niej Klepsydrą) (ryc. 1: Ź1). Zostało ono odkryte około 1300 r. 
p.n.e. podczas budowy murów okalających Akropol. Mur 
został przesunięty w taki sposób, aby łatwo dostępne źródło 
znalazło się w jego obrębie na wypadek oblężenia. Dostar-
czana ilość wody nie była stała, co było skutkiem częstych 
osuwisk. Okresowo źródło całkowicie wysychało, stąd jego 
nazwa – Klepsydra (Κλεψύδρα), oznaczająca w języku staro-
greckim wodę kradzioną26. 

Drugie (ryc. 1: Ź2) ujęcie wody zbudowane zostało na 
wschód od Klepsydry, również po północnej stornie wzgórza. 
Źródło w jaskini Ersis odkryto podczas prac fortyfikacyjnych 
na Akropolu w drugiej połowie XIII w. p.n.e. Znajdująca się 
w jaskini ceramika mykeńska wskazuje na krótki okres jego 
użytkowania (nie dłuższy niż 30–40 lat). Mogło to być spo-
wodowane osuwiskiem lub trzęsieniem ziemi, które je za-
blokowało. Ujęcie zbudowane zostało w jaskini o głębokości 
35 metrów, na której dno prowadziły z poziomu Partenonu 
schody, częściowo drewniane, a częściowo zbudowane z płyt 
skalnych (ryc. 2). Schody kończyły się na granicy pomiędzy 
górną warstwą skał wapiennych, a leżącą poniżej warstwą 
skały marglistej, gdzie znajdowała się studnia o głębokości 
9 m oraz średnicy 2 m na powierzchni i 4 m na dnie27.

Pozostałe dwa ujęcia znajdowały się po południowej 
stronie Akropolu. W miejscu jednego z nich (zachodnie-

22 Chiotis i Chioti 2014: 318.
23 Chiotis i Chioti 2012: 429; Mays, Sklivaniotis i Angelakis 2012: 26.
24 Camp 1977: 33–34, 102; Chiotis i Marinos 2016: 23. 
25 Tanoulas 2017: 175, 178.
26 Broneer 1939: 429; Parson 1943; Travlos 1971: 72–75, 323–331; Chiotis 

i Chioti 2012: 410, 416.
27 Na temat wyników badań archeologicznych w miejscu mykeńskiego 

go) (ryc. 1: Ź3) w VI w. p.n.e. zbudowana została Fontanna 
Asklepiosa. Swoją nazwę miejsce to zawdzięcza świątyni 
Asklepiosa z V w. p.n.e., która wykorzystywała źródła do ce-
lów leczniczych. Wraz z budową świątyni zostało włączone 
w jej konstrukcję również drugie - wschodnie źródło (ryc. 1: 
Ź4). Fontanna Asklepiosa był to mały budynek na planie 
kwadratu z basenem o głębokości 3,10 m, z którego pobie-
rano wodę źródlaną. Na jego dnie znajdowała się niewielka 
studnia o głębokości 1,25 m, połączona ze źródłem tunelem. 
Wejście do fontanny prowadziło przez przedsionek, który ro-
zebrano w IV w. p.n.e., w czasie, gdy studnia przestała już 
być używana. Na podstawie odkrytych inskrypcji wiadomo, 
że było to miejsce kultu nimf, natomiast począwszy od V w. 
p.n.e. również miejsce kultu Pana i innych bogów. Wskazuje 
na to odkryty fragment ołtarza noszącego imiona Hermesa, 
Afrodyty i Izydy28. 

W zachodniej części grzbietu Akropolu, najprawdopodob-
niej na początku VI w. p.n.e., zbudowana została duża cyster-
na29 (ryc. 1: C3). Była to trapezoidalna konstrukcja o dwóch 
połączonych ze sobą rezerwuarach. Woda opadowa zbierana 
była ze szczytu wzgórza do wschodniego zbiornika i po uzy-
skaniu odpowiedniego poziomu, przelewała się już oczysz-
czona do zachodniego. Cysterna została zniszczona w wyniku 
najazdu Persów w 480 r. p.n.e.30

W połowie VI w. p.n.e., w okresie panowania Pizystra-
ta (561–527 p.n.e.), uregulowana została rzeka Eridanos, 
sezonowo zalewająca tereny na północ od Akropolu, m.in. 
antyczną Agorę. Zbudowany został dla niej specjalny kanał. 
Dotychczas bagnisty teren Agory zmeliorowany został siecią 
kanałów odprowadzających nadmiar wody spływającej z po-
bliskich wzgórz (Akropol, Areopag i Kolonos) wody do rzeki 
Eridanos31.

Akwedukt Pizystrata
W latach 540–530 p.n.e. rozpoczęto budowę podziemnego 
akweduktu, który miał doprowadzić pitną wodę do centrum 
antycznego miasta, najprawdopodobniej ze źródeł znajdują-
cych się na zboczach góry Hymet (na wschód od Aten) lub 
zboczy gór Penteli (na północny-wschód od Aten)32. Akwe-
dukt był podziemnym kanałem, w którym ułożono rury wy-
konane z gliny. Dostęp do niego umożliwiały pionowe szyby 
powstałe przy jego budowie i pozostawione w celu kontroli 
systemu. Rurociąg wykonany był z kolejno numerowanych 
segmentów o długości 64–74 cm, prześwicie 19–24 cm i ze-
wnętrznej średnicy 21–25 cm, połączonych za pomocą koł-
nierza i uszczelnionych ołowiem. Na szczytach większości 
segmentów pozostawiono okrągłe, owalne lub kwadratowe 
otwory dostępowe o wielkości około 10 x 10 cm, umożliwia-

źródła, zob. Broneer 1936: 249–272, 1939: 317–433. Propozycje 
rekonstrukcji obiektu i plany, zob. Travlos: 1980: 67, 72, 92; Giannikapani 
2017: 133–174.

28 Travlos 1971: 127–142; Regueiro, Stamatakis i Laskaridis 2014: 50.
29 Ze względu na nieznaną datę konstrukcji cysterny w literaturze 

funkcjonuje ona pod nazwą Pre-Menesiklean cystern, konstrukcja 
wzniesiona została między 510 a 479 r. p.n.e.; zob. Tanoulas 2017: 176.

30 Tanoulas 2017: 176–178.
31 Wachsmuth 1885: 469-473; Cesare 2014a: 962–964.
32 Chiotis i Marinos 2016: 23-25.
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Ryc. 2.  Ateny. a) Przekrój i północna strona szczeliny ze źródłem 
mykeńskim. A-B. Drewniane klatki schodowe; B-C. Kamienne 
schody; D. źródło; b) Sekcja kamiennych schodów do mykeń-
skiego źródła (Camp 1980: 74, 75) 

Fig. 2.  Athens. a) Cross-section and north side of the cleft with the 
Mycenaean Spring. A-B. The wooden flights of the stairway B-C. 
The stone flights of the stairway; D. the Spring; b) Section of the 
stone stairway to the Mycenaean Spring (Camp 1980: 74, 75)
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jące jego czyszczenie. Najdłuższy odcinek akweduktu wy-
konany został w postaci tunelu na głębokości sięgającej 14 
metrów. Niektóre odcinki stanowił płytki (1,30–1,50 m) i wą-
ski (0,65 m) kanał wymurowany z kamienia lub wydrążony 
w łupkowych skałach33. 

W skład akweduktu wchodziły również fontanny i zbiorni-
ki. Główny rurociąg kończył się na Domu Fontann Enneakro-
unos (z dziewięcioma wylewami) w południowo-wschodniej 
części Agory (ryc. 1: F1). Była to budowla na planie prostoką-
ta o wymiarach 6,8 x 18,2 m, składająca się z trzech pomiesz-
czeń: centralnego i dwóch bocznych. Nadmiar wody z Domu 
Fontann odprowadzany był rurami odpływowymi do rzeki 
Eridanos34. 

Okres klasyczny od 480 do 323 r. p.n.e. 
Kolejne duże inwestycje wodne podjęte zostały za panowania 
Kimona (470–460 p.n.e.) i związane były z odbudową i rozbu-
dową Aten. Kimon nakazał rozbudowę Akweduktu Pizystrata, 
zainicjował prace hydrauliczne na wzgórzu Akropol i rozpo-
czął budowę sieci kanalizacyjnej w mieście. W ramach prac 
na Akropolu przebudowana została Klepsydra (ryc. 1: Ź1). 
W jaskini zbudowany został zbiornik na planie prostokąta 
o wymiarach 2,2 x 4,5 m i głębokości 4 m, przylegający do na-
turalnego zbiornika wodnego w jaskini. Nad nim zbudowana 
została kamienna konstrukcja na planie prostokąta o wymia-
rach około 7 x 8 m. Poza grotą zbudowano w celu ułatwienia 
pobierania wody platformę w kształcie litery „L”, do której do-
stęp zapewniała klatka schodowa. Dodatkowo obok fontanny 

33 Camp 1977: 64–73; Tölle-Kastenbein 1994, 51, 72; Tamvakis 2005: 33–36.
34 Lang 1968: 3–5, 12–21; Wycherley 1978: 137-142; Pearson 1997: 11, 

16–18.
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jako uzupełnienie w okresach, gdy źródło było mało wydajne, 
zbudowano zbiornik na wodę deszczową35 (ryc. 4).

Również z inicjatywy Kimona do Akweduktu Pizystrata zo-
stał dobudowany nowy odcinek, doprowadzający wodę do 
położonej 3 km na zachód od Aten dzielnicy Hekademeia - 
Akademii, miejsca, w którym w późniejszym okresie została 
założona Akademia Platońska (w 387 r. p.n.e.)36. Akwedukt 
prawdopodobnie połączony był z wodociągiem Pizystrata. 
Nieznany jest dokładny jego przebieg37. W ramach budowy 
nowych murów miejskich uregulowany został odcinek rzeki 
Eridanos, a do budowy obstawy jej koryta użyte zostały frag-
menty rzeźb ze zniszczonego przez Persów miasta. W V w. 
p.n.e. rozpoczęto budowę Wielkiego Kanału na terenie an-
tycznej Agory, co umożliwiło jej zagospodarowanie38.

W IV w. p.n.e. dokonano przebudowy Akweduktu Pizystra-
ta. Nieznane są dotychczas dokładne fazy rozbudowy i napraw 
tego systemu. Akwedukt Pizystrata działał do IV w naszej ery39. 

35 Regueiro, Stamatakis i Laskaridis 2014: 50–51. 
36 Chiotis i Chioti 2012: 429.
37 Lang 1968: 3.
38 Lang 1968: 22–26; Pearson 1997: 43–47.
39 Chiotis i Chioti 2012: 426–427.

Ryc. 4.  Ateny. Klepsydra, widok ze zbocza akropolu na platformę, ujęcie 
wody i zbiornik (fot. R. Szlązak)

Fig. 4.  Athens. Klepsydra, view from the Acropolis hill of the platform, 
water intake and reservoir (photo by R. Szlązak)

Ryc. 3.  Najważniejsze ateńskie 
akwedukty: (1) Hymet, 
(2) Długiego muru, (3) 
Acharnian, (4) Hadriana, (5) 
Późnorzymski: 5.1 odgałęzie-
nie Kifisia, 5.2. odgałęzienie 
Herakleion (Chiotis i Marinos 
2016: 21)  

Fig. 3.  The most significant ancient 
aqueducts of Athens: (1) 
Hymettos, (2) Long Walls, (3) 
Acharnian, (4) Hadrianic, (5) 
Late Roman: 5.1 Kifissia branch, 
5.2 Herakleion branch (Chiotis 
i Marinos 2016: 21)
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Akwedukt Hymet
Pod koniec V lub na początku IV w. p.n.e. podjęto pracę nad 
budową nowego akweduktu, mającego za zadanie dostar-
czenie wody ze zboczy góry Hymet (ryc. 3: 1). Akwedukt ten 
działał przez kilka stuleci i mógł być wielokrotnie lokalnie 
rozbudowany i naprawiany. Akwedukt Hymet biegł wzdłuż 
rzeki Ilissos, następnie od granicy miasta woda doprowadza-
na była rurociągami w różne jego obszary. Całkowita długość 
akweduktu jest podawana różnie: 6,5–7,5 km. Najprawdo-
podobniej w IV w. p.n.e. jego sieć rozbudowywana została 
o kolejny odcinek prowadzący do Akademii Platońskiej40.

Akwedukt Acharnejski
W IV w. p.n.e. rozpoczęto budowę jeszcze jednego akweduk-
tu, tym razem wodę zdecydowano się doprowadzić z Men-
di (Acharnai) (ryc. 3: 3). W latach 60. XX wieku Vander Pool 
odkrył cztery inskrypcje opisujące nabycie praw własności 
terenu w celu zbudowania systemu zaopatrzenia w wodę. 
Na linii między Mendi a Atenami zostały odkryte pod ziemią 
fragmenty rur w kształcie litery „U” połączonych ze sobą 
w eliptyczny przewód. Nowy akwedukt mógł mieć za zada-
nie uzupełnienie Akweduktu Hymet i zastąpienie Akweduktu 
Pizystrata41. Akwedukt Acharnejski jako pierwszy dostarczał 
wodę z masywu Parnas. E. Chiotis i P. Marinos uważają, że 
mogła to być fundacja prywatna42.

Z okresu klasycznego, jak zauważa Dora Crouch, znamy je-
dynie jedną nową studnię z terenu Agory, co świadczy o tym, 
że akwedukty dostarczały wystarczającej ilości wody do mia-
sta i nie było konieczności budowy nowych studni43. 

Okres hellenistyczny od 323 do 146 r. p.n.e.
Po zakończeniu okresu archaicznego i klasycznego zaopa-
trzenie miasta w wodę było wystarczające. Jak zauważa 
E. Chiotis, dwa główne akwedukty: Acharnejski i Hymet, do-
starczały około 1000 m³ wody dziennie44. Podobnie J. Camp 
uważa, że ilość dostarczanej do miasta wody była adekwatna 
do potrzeb mieszkańców. Z tego okresu nie posiadamy źró-
deł na temat nowych dużych, publicznych inwestycji hydro-
technicznych. Ateńczycy preferowali naprawę istniejących 
budowli i systemów, co – jak uważa Charalambos Bouras 
– mogło wynikać z trudnej sytuacji ekonomicznej lub kon-
serwatyzmu. Nowe inwestycje w mieście były finansowane 
przez królów hellenistycznych, dla których fundacje w Ate-
nach miały znaczenie ekonomiczne i prestiżowe45. 

Pomimo że w okresie hellenistycznym brak jest dużych 
projektów hydrotechnicznych, na uwagę zasługują zegary 
wodne. W II/I w. p.n.e. w północnej części miasta zbudowa-
na została Wieża Wiatrów (ryc. 1: ZG1) datowana różnie na 

40 Chiotis i Marinos 2016: 17–19, 21, 24–25.
41 Vanderpool 1965: 171; Camp 1977: 132.
42 Chiotis i Marinos 2016: 17.
43 Crouch 1993: 190.
44 Informacja przekazana ustnie przez E. Chiotisa, ilość przepływu wody 

przyjęta została analogicznie do odkryć dokonanych w Ethnikós Kípos 
(Ogrodzie Narodowym), gdzie akwedukt Hymet cały czas dostarcza wodę 
o objętości 1000 m³ dziennie. 

45 Bouras 1990: 272.

okres hellenistyczny lub rzymski46 – była to ośmiokątna mar-
murowa wieża zegarowa zbudowana z pentelickiego mar-
muru, posadowiona na trzystopniowej podstawie. Od strony 
południowej posiadała cylindryczny zbiornik na wodę. We-
wnątrz niej umieszczony był zegar wodny, jego konstrukcja 
częściowo wykonana była z drewnianych elementów. Woda 
do zegara dostarczana była ze źródła na północnym stoku 
Akropolu47. Z tego okresu J.K. Camp podaje jeszcze informa-
cje na temat budowy niewielkich fontann w trzech halach 
kolumnowych na terenie antycznej Agory (Stoa Eumenesa, 
Stoa Attalosa, Południowa Stoa II) (ryc. 1: F2, F3, F4)48.

Okres rzymski od 146 r. p.n.e. do 267 r. n.e. 
W 86 roku p.n.e. Ateny zostały zdobyte przez Sullę i znisz-
czone w znacznej części. Po zdobyciu miasta Rzymianie szyb-
ko rozpoczęli prace mające na celu jego odbudowę. W tym 
okresie w spalonych dzielnicach ateńskiego miasta niektóre 
spośród podziemnych cystern nie pełniły swojej pierwotnej 
funkcji, natomiast studnie zasypano odpadkami. S. Chryso-
ulaki uważa, że podobnie jak w Pireusie, zasypanie cystern 
związane było z odbudową miasta po zniszczeniu49. 

Badania wskazują, że między III a I wiekiem p.n.e. wokół  
Klepsydry prowadzone były liczne prace, gdyż źródło blokowały 
w tym okresie częste osuwiska kamieni. W I wieku p.n.e., w ra-
mach napraw konstrukcji po północnej stronie powstało nowe 
wejście. W III wieku, po całkowitym zniszczeniu, nastąpiła jego 
ponowna odbudowa. Źródło było używane jeszcze przez kolej-
ne okresy: bizantyński i łaciński. Całkowicie opuszczone zostało 
dopiero w okresie tureckim. Jego ponownego odkrycia doko-
nał w 1822 roku Kyriakos Pittakis – grecki archeolog50.

Akwedukt Hadriana
Kolejnym wielkim przedsięwzięciem w Atenach była budowa 
akweduktu dla nowo ufundowanej przez Hadriana dzielni-
cy na wschód od antycznego miasta. Budowa trwała od 125 
do 140 p.n.e.51 (ryc. 3: 4). Ze względu na duże zapotrzebo-
wanie na wodę związane z budową łaźni, fontann i dużych 
kompleksów mieszkalnych, Hadrian zdecydował się na po-
prowadzenie akweduktu z bogatych w źródła gór Parnify 
(odległych o około 20 km na północ od Akropolu). Duża od-
ległość oraz konieczność zwiększenia jej ciśnienia wymusiły 
zbudowanie na wzgórzu Likabet stacji pośredniej (castellum 
aquae) (ryc. 1: C4)52. E. Chiotis uważa, że z punktu widzenia 
technicznego budowa rezerwuaru nie była konieczna, stano-
wiła raczej element propagandowy, podkreślający wagę in-
westycji53. Nowy akwedukt miał formę podziemnego tunelu 
(ryc. 7 i 8), możliwe, że niewielka jego część łącząca miasto 

46 Wieża Wiatrów datowana jest różnie między 150 a 37 r. p.n.e.; zob. 
Kienast 1997: 53–65; Corso 2009: 313–319.

47 Camp 2001a: 176–178.
48 Camp 1977: 164–171.
49 Chrysoulaki 2016: 51.
50 Tanoulas 2017: 179.
51 Budowę akweduktu rozpoczęto za panowania cesarza Hadriana 

i ukończona za panowania cesarza Antoniusa Piusa w 140 r. (CIL 3.549 = 
ILS 337); zob. Chiotis 2018: 70.

52 Więcej na temat, zob. Leigh 1997: 279–290.
53 Chiotis 2018: 88.
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z rezerwuarem wody na zboczu Likabet, poprowadzona zo-
stała na arkadach, o czym świadczą piktogramy na mapie 
z 1658 r. wykonanej przez mnichów z klasztoru kapucynów54. 
E. Chiotis uważa, że akwedukt w całości poprowadzony był 
pod powierzchnią ziemi55. Woda z Akweduktu Hadriana do 
Aten rozprowadzana była za pomocą płytkich tuneli, zbudo-
wanych kilka metrów pod powierzchnią ziemi. Dwie główne 
sieci dystrybucji poza nową dzielnicą doprowadzały wodę 
do zachodniej części Aten (Agory i Teatru Dionizosa) oraz do 
Akademii Platońskiej56. W celu zabezpieczenia aprowizacji 
miasta wodę, jej część zbierana była w dużych cysternach. 
Wśród badaczy nie ma jednak zgodności, które z cystern na-
leżały do Akweduktu Hadriana, a które do akweduktu późno-
rzymskiego57. Na zakończeniu sieci przesyłowych budowane 
były nimfea. Jedno z nich, zbudowane na planie półkola, od-
kryte zostało w zachodniej części Drogi Panatenajskiej, koło 
południowo-zachodniego narożnika antycznej Agory (ryc. 1: 
N1). Ze względu na stojący na jego konstrukcji bizantyjski 
kościół św. Apostołów, nimfeum to nie zostało w całości 
przebadane. Rozmiar i znalezione w jego obrębie fragmenty 
rzeźb oraz popiersi panującej rodziny cesarskiej wskazują, że 
była to okazała budowla. Nie wiadomo czy nimfeum zostało 
ukończone przed końcem budowy akweduktu, czy też zaraz 
po jego zbudowaniu w 140 r.58

Akwedukt Długiego Muru 
Najprawdopodobniej w okresie rządów Hadriana zbudo-
wany został wzdłuż długich murów podziemny akwedukt, 
który miał za zadanie zaopatrzenie w wodę portu w Pireusie 
(ryc. 3: 2). Niewiele wiemy na temat jego przebiegu. Szereg 
szybów odkrytych zostało wzdłuż rzeki Illisos i przy porcie 
w Pireusie. W 1877 roku architekt E. Ziller jako pierwszy 
zauważył, że konstrukcja złożona z podłużnego muru zbu-
dowanego wzdłuż rzeki Illisos i położonego 2–2,5 m poni-
żej jej koryta tunelu, pełni rolę akweduktu, korzystającego 
z wody przesączającej się z podziemnego koryta rzeki i wód 
powierzchniowych. Tunel został połączony w regularnych 
odstępach z płytkimi studniami, odsuniętymi o kilka metrów 
od koryta rzeki. E. Ziller zauważył, że tunel i studnie można 
traktować jako niezależne od pory roku źródło wody. Zasuge-
rował także, że tunel akweduktu znajdował się w przestrzeni 
chronionej przez Długi Mur i doprowadzał wodę do Pireusu.  

Oprócz akweduktów w okresie rzymskim prowadzone 
były również inne prace hydrotechniczne. W II w. przykryto 
rzekę Eridanos, która poprowadzona została podziemnym 
tunelem i wykorzystana jako kanał ściekowy59. W dwóch 
najważniejszych miejscach publicznych w Atenach z okresu 
rzymskiego: na rzymskiej i antycznej Agorze, zbudowane zo-
stały latryny. Do okresu rzymskiego nie posiadamy przykła-
dów tego typu budowli o charakterze publicznym. W okre-

54 Korres 2010: 51.
55 Christaki 2016: 560; Chiotis 2018: 77.
56 Chiotis 2018: 89.
57 Chiotis 2018: 83–86, 88.
58 Thompson 1955: 57–69, 1972: 23, 78, 190, 202–203, 231; Camp 2001b: 

231.
59 Ziller 1877: 127–128; Chiotis 2003: 178, 2016: 23.

sie klasycznym i hellenistycznym każdy z domów posiadał 
prywatną toaletę, co podlegało regulacji prawnej. Latryna 
na rzymskiej Agorze (ryc. 1: T1) ufundowana została przez 
cesarza Hadriana60. Nieczystości usuwane były za pomocą 
systemu kanałów połączonych z rzeką Eridanos. Nieustannie 
płynąca woda zapewniała oczyszczanie obiektu. Latryna z te-
renu antycznej Agory (ryc. 1: T2) zbudowana została w pobli-
żu północno-wschodniego narożnika stoa Poikile i połączona 
była z rzeką Eridanos za pomocą kanału poprowadzonego 
pod Drogą Panatenajską61. W okresie późnorzymskim w jej 
miejscu powstał duży kompleks łaźni62.  

Duży kompleks termalny koło Zappio (współczesnego 
holu ekspozycyjnego) odkryty został w 1862 roku (ryc. 1: Ł6). 
Kompleks o rozmiarach 70 x 130 m najprawdopodobniej był 
częścią gimnazjonu i datowany jest na okres rządów Antoniu-
sa Piusa63. Łaźnie odkryte zostały również pod bizantyńskim 
kościołem św. Nikodema, na terenie nowej dzielnicy Hadria-
na (ryc. 1: Ł3). Odkryta część hypokaustum ma wymiary 15 x 
20 m64. W trakcie badań prowadzonych w latach 1886–1888 
odkryte zostały duże łaźnie na północ od Olimpiejonu, któ-
re zajmowały obszar o powierzchni około 500 m²; obecnie 
znajdują się one na terenie stanowiska archeologicznego 
Olimpiejon (ryc. 1: Ł2). Budowa kompleksu datowana jest na 
pierwszą połowę IV wieku. Nie jest jasne, czy budynek był 
prywatną, czy też publiczną budowlą65. Kompleks łaźni od-
kryty został również w zachodniej części miasta na terenie 
antycznej Agory (ryc. 1: Ł4). W III wieku n.e. łaźnie zbudowa-
ne zostały również w miejscu dużej publicznej latryny (ryc. 1: 
Ł5). Nieznany jest dokładny rozmiar konstrukcji, podczas wy-
kopalisk odkryty został fragment zajmujący powierzchnię 20 
x 50 m66.

Okres późnorzymski i wczesnobizantyński od 267 r. 
do VI wieku n.e.
W 267 roku Ateny ucierpiały w wyniku najazdu Herulów. 
Słabość systemu obronnego oraz łatwość, z jaką najeźdźcy je 
zdobyli, spowodowała, że Ateńczycy zdecydowali się na bu-
dowę w centrum miasta nowego muru, który prawdopodob-
nie miał pełnić rolę drugiej linii obrony. Nowy, późnorzym-
ski mur, zwany też murem postheruliańskim, objął jedynie 
niewielki obszar dotychczasowego miasta. Wewnątrz niego 
znalazł się Akropol wraz ze znajdującymi się dookoła źródła-
mi wody, rzymska Agora i Biblioteka Hadriana. Z ważnych 
miejsc publicznych, poza murem znalazła się antyczna Agora 
wraz z budynkami administracyjnymi, świątyniami, dzielnica 
Hadriana, kompleks świątynny koło Olimpiejonu, jak również 
Teatr Dionizosa i prawdopodobnie Odeon67. 

60 Orlandos 1940: 251–260. 
61 Na temat badań archeologicznych północno-wschodniego narożnika 

stoa Poikile, zob. Shear 1997: 495–548.
62 Na temat łaźni, zob. Shear 1997: 509–512; Camp 2007: 638–640, 2008: 

96.
63 Lungo 2011a: 443–444.
64 Travlos 1960: 142–143; Lungo 2011b: 445–447.
65 D’Amico 2011: 454–458.
66 Cesare 2017b: 973–974.
67 Travlos 1960: 125–128; Theocharaki 2015: 60–62; Castrén 1994: 2.
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W IV wieku miasto powoli podnosiło się ze zniszczeń. Antycz-
na Agora utraciła swoje znaczenie administracyjne na rzecz 
Biblioteki Hadriana i rzymskiej Agory. Na jej terenie, obok 
funkcjonujących jeszcze budynków publicznych, powstały 
warsztaty metalurgiczne68. 

W zachodniej części miasta, pod koniec III w. lub na po-
czątku IV w. zbudowany został duży kompleks łaźni (ryc. 1: 
Ł1). A.D. Amico uważa, że mógł on zajmować powierzchnię 
5500 m². Pierwsze elementy jego konstrukcji odkryte zostały 
w 1931 roku w trakcie prac budowlanych, największy jednak 
ich fragment odkryty został w 1994 r. w trakcie budowy linii 
metra przy ulicy Vasilis Amalias. Wynik badań ukazały, że pod 
koniec IV w. kompleks uległ gwałtownemu zniszczeniu, co 
można łączyć z najazdem na Ateny Alaryka w 395/396 roku. 
Po tym zdarzeniu łaźnie zostały naprawione i funkcjonowały 
jeszcze w V w69. 

Akwedukt późnorzymski 
W ramach prac hydrologicznych w V wieku zbudowany zo-
stał późnorzymski akwedukt, który miał za zadanie dostar-
czyć do Aten wodę pod dużym ciśnieniem prawdopodobnie 
ze zboczy gór Penteli (ryc. 3: 5). Jego konstrukcja odbiegała 
od dotychczasowo stosowanej w akweduktach Hadriana 
i Pizystrata formy i możliwe, że jego budowa wynikała z po-
gorszenia funkcjonalności Akweduktu Hadriana70. Akwedukt 
zbudowany został przy wykorzystaniu arkad i podziemnych 
tuneli. Główną zaletą nowej konstrukcji było zmniejszenie 
strat wody, wadą - uzależnienie od źródeł wody powierzch-
niowych. Jego przebieg nie jest jeszcze dobrze rozpoznany, 
obecnie przyjmuje się rekonstrukcję zaproponowaną przez 
E. Zillera z 1887 roku71. W oparciu o jego ustalenia, dwie 
hipotetyczne rekonstrukcje dalszego jego przebiegu, aż do 
antycznych murów miejskich, zaproponował E. Chiotis72. 
Na linii akweduktu odkryte zostały trzy cysterny i dwie ar-
kady, które odnaleziono przy ulicach Prissos i Kapodistriou. 
Ich konstrukcja wykonana została z naprzemiennych warstw 
połamanego kamienia i cegieł. Ze względu na technikę mu-
rarską podobną do tej, w jakiej zbudowany został Pałac Gi-
gantów na antycznej Agorze. S. Leigh datuje je na V wiek 
i uważa, że budowa tego akweduktu związana była z funda-
cją Pałacu Gigantów73. 

Pod koniec V wieku we wschodniej części antycznej Ago-
ry, wzdłuż późnorzymskich murów zbudowane zostały trzy 
zasilane przez późnorzymski akwedukt młyny wodne (ryc. 1: 
M1, M2, M3). E. Chiotis wysunął hipotezę, że lokalizacja mły-
nów w tak prestiżowym miejscu oraz użycie do ich napędza-
nia wody z wodociągu wskazują na ich publiczny charakter, 
bowiem  w 485 roku cesarz Zenon wydał dekret zakazujący 
wykorzystywania wodociągów publicznych do napędzania 

68 Na temat odbudowy miasta w IV w., zob. Castrén 1994: 1–2. Na temat 
warsztatów na terenie agory, zob. Frantz 1988: 80; Chiotis i Chioti 2011: 181.

69 Amico 2014: 685–687.
70 Chiotis i Chioti 2012: 408; Chiotis i Marinos 2016: 31–32.
71 Ziller 1887: tabl. VI.
72 Chiotis i Chioti 2011: 187–189; Chiotis 2011: 175.
73 Leigh 1998: 62–63, 65.

prywatnych młynów74. Młyny zasilane były wodą z akwe-
duktu jeszcze do końca VI wieku. Antyczna Agora, pomimo 
częściowej utraty znaczenia w V wieku jeszcze zachowywała 
swój publiczny charakter, co potwierdzają wznoszone w tym 
okresie na jej terenie posągi i budowle interpretowane jako 

74 Reynolds 1983: 31.

Ryc. 5.  Ateny. Pozostałości cysterny Justyniana na południowym zboczu 
Akropolu (fot. R. Szlązak)

Fig. 5.  Athens. Remains of the Justinian cistern on the southern slope 
of the Acropolis (photo by R. Szlązak)

Ryc. 6.  Ateny. Zabezpieczone zadaszeniem Łaźnie przy ulicy Vassilissis 
Amalias (fot. R. Szlązak)

Fig. 6.  Athens. Secured by the roofing Baths at Vassilissis Amalias 
Street (photo by R. Szlązak) 
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publiczne, np. Pałac Gigantów75. Najlepiej przebadany zo-
stał środkowy młyn, znajdujący się tuż przy zachodniej bra-
mie późnorzymskich murów (ryc. 1: M1). Była to budowla 
złożona z dwóch pomieszczeń. W mniejszym, połączonym 
z akweduktem, znajdowała się turbina wodna, w większym 
znajdował się napędzany siłą wody kamień młyński. Rury 
dostarczające wodę wykonane były z gliny, po uszczelnieniu 
pozwalały na prowadzenie wody pod ciśnieniem. O. Spain 
ustalił, że w zależności od intensywności przepływu wody, 
koło młyńskie osiągało prędkość od 11 do 24 obrotów na mi-
nutę76. Wykorzystana przez nie woda nadawała się później 
do użytku77. Przeprowadzone badania w południowym mły-
nie wykazały, że oprócz wykorzystywania akweduktu, młyn 
ten dodatkowo zasilany był przez skumulowaną w cysternie 
wodę deszczową. Na podstawie odkrytych monet ustalono, 
że funkcjonował do końca VI wieku78. 

Za panowania Justyniana na zboczach Akropolu zbudo-
wane zostały dwie duże cysterny: koło Klepsydry (ryc. 5) oraz 
w okolicy źródła Asklepiosa, a także duża cysterna na grzbie-
cie Akropolu – w miejscu cysterny z początku VI w. p.n.e. 
(ryc. 1: C2). Cysterny na zboczach zasilane były ze źródeł, 
a cysterna na grzbiecie wzgórza zasilana była przez wodę 
deszczową. Konstrukcja trzech cystern była podobna. Do ich 
budowy wykorzystano bardzo mocną, wodoodporną zapra-
wę kourasani 79.

ATEŃSKIE ZABYTKI HYDROTECHNIKI: 
EKSPOZYCJA, WYKORZYSTANIE  
ORAZ STAN OCHRONY PRAWNEJ 

Pomimo ponad stuletniej tradycji badawczej, stan rozpozna-
nia zabytków hydrotechniki w Atenach jest nierówny. Zabytki 

75 Chiotis 2011: 190.
76 Spain 1987: 340; Chiotis 2011: 186. 
77 Chiotis 2011: 187.
78 Parsons 1936: 70–90.
79 Tanoulas 2017: 178, 180, 188–190.

te możemy podzielić na dwie kategorie: konstrukcje związa-
ne z dostarczaniem wody (akwedukty, uregulowane rzeki, 
ujęcia wody, fontanny, studnie, cysterny, kanały) i obiekty 
związane z jej wykorzystaniem (łaźnie, młyny wodne, zega-
ry wodne, toalety publiczne). Podział ten pozwala je odpo-
wiednio zakwalifikować, dokonać oceny wartości bazowych, 
społecznych i ekonomicznych oraz przeprowadzić diagnozy 
stanu zachowania i zagrożeń. Ustalenia powinny uwzględ-
niać indywidualnie potrzeby dotyczące dokonywania prac 
konserwatorskich, zakresu możliwych ingerencji, sposobu 
użytkowania, określenia parametrów kształtowania zabudo-
wy w ich pobliżu. 

Dużym zagrożeniem dla dziedzictwa hydrotechniki są 
trzęsienia ziemi i działanie erozyjne samej wody. Przede 
wszystkim narażone są na nie zabytki z pierwszej grupy, zwią-
zane z dostarczaniem wody do miasta. Niebezpieczeństwo 
stwarza działalność człowieka, sposób użytkowania i związa-
ny z nim stan własnościowy, mogące prowadzić do degrada-
cji przypisywanych im wartości. W zależności od lokalizacji 
opieka prawna nad nimi jest zróżnicowana. Brak użytkowa-
nia zabytków techniki lub użytkowanie niezgodne z pierwot-
ną funkcją często może prowadzić do postępowania erozji 
ich elementów wywołanej, np. nadmiernym wysuszeniem 
wodoodpornej zaprawy, rozsadzaniem konstrukcji przez ro-
ślinność. Zagrożeniem mogą być również niefachowo pro-
wadzone prace remontowe, konserwatorskie, adaptacyjne 
i rewitalizacyjne. W tym przypadku ważne jest oszacowanie 
stanu ochrony prawnej.  

Wciąż działające akwedukty – Hadriana i Hymet, poło-
żone są głęboko pod powierzchnią ziemi. Zagrożonymi ele-
mentami ich konstrukcji są przede wszystkim znajdujące się 
ponad powierzchnią zakończenia szybów. W większości są 
one rozpoznane i zapieczętowane, część z nich znajduje się 
na terenach należących do miasta, np. w parkach, skwerach, 
lub przystankach. Inne jednak znajdują się na prywatnych 
posesjach. Pomimo że ich lokalizacja GPS udostępniona jest 
publicznie, nie są one dobrze wyeksponowane i dostęp do 
nich jest utrudniony, a w przypadku niektórych niemożliwy. 
Szyby nie posiadają oznakowania w postaci tabliczek infor-
macyjnych. Zagrożeniem dla konstrukcji akweduktów są 
prowadzone wzdłuż ich przebiegu prace ziemno-budowla-
ne. Na przykład, słabo rozpoznany Akwedukt Hymet prze-
cięty został podczas budowy stacji metra Evangelismos oraz 
w trakcie budowy podziemnego garażu w dzielnicy Goudi 
w 2004 roku. W związku z włączeniem do sieci wodociągo-
wej miasta Akweduktu Hadriana, objęty jest on dodatkową 
ochroną prawną. W miejscu jego rzymskiej stacji pośredniej 
na Likabet zbudowana została w XIX wieku nowa, powtarza-
jąca jej układ konstrukcja, która pełni funkcję przepompow-
ni. Fragment dekoracji rezerwuaru (aqua castellum) wraz 
z inskrypcją dedykacyjną (CIL III 549) po odkryciu w Ogrodzie 
Narodowym (Ethnikós Kípos) zachowano in situ jako stałą 
ekspozycję80. Konstrukcje akweduktów Pizystrata, późno-
rzymskiego i Długiego Muru zostały w większości zniszczone. 
Fragmenty Akweduktu Pizystrata odkryte w trakcie budowy 

80 Leigh 1997: 279, 1988: 107.

Ryc. 7.  Ateny. Wnętrze podziemnego tunelu akweduktu Hadriana, stan 
obecny (fot. Urban Speleology)

Fig. 7.  Athens. The interior of the transmission network of the Hadrian 
aquaduct, current state (photo Urban Speleology)



119KONSERWACJA ZAPOBIEGAWCZA ŚRODOWISKA 7 • Dziedzictwo techniki

Dwanaście wieków ateńskiego dziedzictwa hydrotechniki

stacji metra Evangelismos i Syntagma, udostępnione zostały 
w stałej ekspozycji archeologicznej stacji metra. Jego części 
naziemne obecnie można oglądać koło stacji metra Evange-
lismos i na terenie parku archeologicznego Liceum Arysto-
telesa. Z konstrukcji późnorzymskiego akweduktu zachowały 
się jedynie pojedyncze filary arkad i pozostałości cystern. Nie 
stanowią one jednak atrakcji turystycznej. Dostęp do nich 
jest utrudniony, a stan zachowania filarów zły. Porośnięte 
wysoką roślinnością, narażone są na zniszczenie. 

Inną grupą zabytków są kanały odwadniające i regulacje 
rzek. Rzeka Illisos została uregulowana i przykryta betonową 
konstrukcją w XIX wieku i obecnie niewidoczna jest w to-
pografii miasta. Jedyne pozostałości po jej dawnym korycie 
można oglądać między parkiem archeologicznym Olimpejo-
nu, a zrekonstruowanym antycznym stadionem. W tym sa-
mym miejscu w konstrukcji współczesnego mostu widoczne 
są pozostałości mostu rzymskiego. Całkowicie przykryta na 
terenie miasta już w okresie rzymskim rzeka Eridanos płynie 
pod centrum współczesnych Aten81. Jej poprowadzony tu-
nelem odcinek odkryty został w trakcie budowy stacji metra 
Monastyraki. Cześć konstrukcji tunelu zachowana została in 
situ i wyeksponowana jako stała wystawa wewnątrz stacji 
metra82, a część uregulowanego koryta udostępniona jest 
zwiedzającym poza antycznymi murami miasta, w ramach 
ekspozycji parku archeologicznego Kerameikos. Na terenie 

81 Fragment koryta małej rzeki Eridanos odkryty został na głębokości 6 m.
82 Charowska 2016: 126, 128.

parków archeologicznych: Kerameikos oraz antycznej Agory, 
do dziś widoczne są pozostałości Wielkiego Kanału odwad-
niającego. 

Na terenie zboczy Akropolu, w stanie umożliwiającym 
rozpoznanie funkcji, zachowały się dwie cysterny, obie 
z okresu rządów Justyniana: jedna znajdująca się koło Źródła 
Asklepiosa oraz druga koło Klepsydry.  Również na zboczach 
Akropolu zachowały się pozostałości czterech ujęć wody – 
Klepsydry, Mykeńskiego i dwóch koło świątyni Asklepiosa. 
Wszystkie znajdują się w obrębie parku archeologicznego. 
Udostępnione zwiedzającym jest jedynie ujęcie Klepsydry, 
gdzie w 2016 roku ukończono wieloletnie prace konserwa-
torskie. W świątyni Asklepiosa prowadzone są badania i pra-
ce konserwatorsko-rekonstrukcyjne uniemożliwiające do 
nich dostęp. Planowane jest udostępnienie ujęcia wody ze 
źródła mykeńskiego, obecnie jednak prowadzące do niego 
odtworzone wcześniej drewniane schody, zawaliły się. Do-
stęp do jaskini jest możliwy z podnóża zbocza w nieoznako-
wanym miejscu. 

Na terenie parku archeologicznego antycznej Agory udo-
stępnione zwiedzającym i oznakowane tablicami informacyj-
nymi są pozostałości Fontanny Enneakrounos oraz dwóch 
zegarów wodnych (ryc. 1: ZG2, ZG3). Jednym z najlepiej 
zachowanych zabytków antycznych Aten jest zegar Androni-
kosa (Wieża Wiatrów), który znajduje się na terenie parku 
archeologicznego rzymskiej Agory (ryc. 1: ZG1). W latach 
2014–2015 były tam prowadzone prace konserwatorskie 
w ramach programów ramowych 2007–2013 Conservation 
and valorization of the Horologion of Andronikos of Kyrrhos, 

Ryc. 8.  Schemat budowy akweduktu Hadriana w Atenach (za: Korres 2002: 15)
Fig. 8.  Schematic drawing of construction of the Hadrian aqueduct in Athens (after: Korres 2002: 15)
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at the archaeological site of the Roman Agora of Athens. Od 
końca 2016 r. wnętrze Wieży Wiatrów jest udostępnione 
zwiedzającym. Na terenie parku archeologicznego rzymskiej 
Agory znajduje się również inny zabytek hydrotechniki - ufun-
dowane przez Hadriana duże publiczne toalety. Obiekt jest 
w dobrym stanie zachowania. Posiada oznakowania i tablicę 
informacyjną i stanowi jeden z głównych punktów trasy tury-
stycznej parku. Innymi zabytkami hydrotechniki są pozosta-
łości po młynach wodnych, studniach i łaźniach znajdujące 
się na terenie antycznej Agory. Studnie nie są udostępnione 
zwiedzającym, przykryte są metalowymi kratami. W obrębie 
parku znajdują się pozostałości dwóch młynów wodnych, 
z których dobrze czytelną konstrukcję i funkcję posiada jedy-
nie młyn środkowy. Obiekt jest dobrze oznakowany. 

Spektakularnymi dużymi obiektami na terenie Aten są 
łaźnie, obiekty te odkryte zostały na terenie nowej dzielnicy 
Hadriana, na terenie antycznej Agory i koło bramy Dipilon. 
Obecnie odsłonięte i możliwe do zwiedzania są fundamen-
ty łaźni Pałacu Gigantów na antycznej Agorze, łaźnie na te-
renie parku archeologicznego Olimpejonu, łaźnie w Parku 
Narodowym, łaźnie przy ulicy Vassilissis Amalias (dostępne 
dla zwiedzających od 2004) (ryc. 1: Ł1), łaźnie przeniesione 
z ternu budowy metra Syntagmy i zrekonstruowane na te-
renie Uniwersytetu Narodowego Kapodistriasa w Atenach. 
Dwa ostatnie obiekty są zadaszone ze względu na wyjąt-
kową wartość wynikającą z dobrego stanu ich zachowania 
(ryc. 6). Mozaiki łaźni na terenie Parku Olimpejonu są przy-
kryte i zabezpieczone, nie są widoczne dla zwiedzających. 
Okazjonalnie otwierane są również łaźnie znajdujące się pod 
bizantyńskim kościołem św. Nikodema. Łaźnie koło bramy 
Dipilon znajdują się częściowo pod współczesną zabudową 
miasta. Ich odsłonięta cześć znajduje się na terenie prowa-
dzonych prac archeologicznych przez The American School 
of Classical Studies at Athens. Obiekty znajdujące się na te-
renie parków archeologicznych są dobrze wyeksponowane 
i oznaczone. W celu właściwego zachowania ich konstrukcji 
prowadzone są regularne prace zabezpieczające.

Wzgórze Akropolu wpisane jest na Listę Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO. Podlega ono jurysdykcji Ministerstwa Kul-
tury, Edukacji i Spraw Religijnych, za pośrednictwem Eforatu 
ds. Starożytności w Atenach, odpowiedzialnego za bezpie-
czeństwo i ochronę obiektów, a także za regulacje dotyczące 
ruchu turystycznego. Na podstawie ustawy nr 3028/2002 
podlega wyjątkowej ochronie83. Ponadto obszar buforowy 
dookoła Akropolu i strefa peryferyjna (która odpowiada gra-
nicom starożytnego miasta Aten i jego okolic) podlega regu-
lacjom prawnym dotyczącym ochrony własności i zapewnia 
wizualną integralność terenu84. W 1975 roku powołany zo-

83 Ustawa o ochronie zabytków starożytnych i dziedzictwa kulturowego 
z dnia 28 czerwca 2002 r., wydana w wersji greckiej i angielskiej: Nómos 
3028/2002, Gia tin prostasía ton Archaiotíton kai en génei tis Polistikís 
Klironomiás; Law 3028/2002 on the Protection of Antiquities And Cultural 
Heritage In General.

84 Rozporządzenia Ministerstwa Kultury, Edukacji i Spraw Religijnych Grecji 
dotyczące strefy buforowej wokół Akropolu: F01 / 12970/503 / 25.2.82 
oraz wyznaczenia strefy peryferyjnej starożytnych Aten F43 / 7027/425 / 
29.1.2004.

stał specjalny Komitet do spraw Restaurowania i Konserwacji 
Zabytków Akropolu (Ypiresía Syntírisis Mnimeíon Akrópolis), 
który odpowiedzialny jest za planowanie, kierowanie i nad-
zór nad interwencjami. Prace konserwatorskie na terenie 
i w obrębie Akropolu w strefie peryferyjnej finansowane są 
z budżetu państwa i funduszy Unii Europejskiej85. 

Duża część zabytków hydrotechniki Aten znajduje się 
na terenie parków archeologicznych lub w strefie peryfe-
ryjnej Akropolu. Zabytki te podlegają specjalnej ochronie. 
Dobrze zabezpieczone są obiekty znajdujące się na terenie 
instytucji państwowych, jak łaźnie na terenie uniwersytetu. 
Najbardziej narażane są zabytki znajdujące się na posesjach 
prywatnych, poza ochronną strefą peryferyjną. Stan zacho-
wania zabytków oprócz instytucji państwowych monitoro-
wany jest przez środowisko greckich archeologów i specja-
listów dziedzin pokrewnych skupionych wokół Greckiego 
Stowarzyszenia Archeologów, Uniwersytetu i Politechniki 
oraz przez duże międzynarodowe środowisko archeologów 
skupione wokół osiemnastu zagranicznych instytucji dzia-
łających w Atenach. W 2014 roku w wyniku reformy ad-
ministracji ochrony dziedzictwa kultury w Grecji doszło do 
przebudowania systemu zarządzania eforatów (lokalnych 
biur ochrony dziedzictwa kultury). Pięć biur ateńskich spra-
wujących opiekę nad kolejno zabytkami prehistorycznymi 
i klasycznymi, rzymskimi, bizantyńskimi oraz nowożytnymi 
połączonych zostało w jedną instytucję86. 22 stycznia 2018 r. 
uchwalona została nowa ustawa o organizacji Ministerstwa 
Kultury i Sportu w Grecji; nowe przepisy dodatkowo pogłę-
biają proces centralizacji zarządzania biurami ds. ochrony 
dziedzictwa kultury w Grecji87.  

Ateńskie zabytki hydrotechniki, rozległa sieć akweduk-
tów i związanej z nim infrastruktury postrzegane jako spój-
ny system, umożliwiają prześledzenie rozwoju rozwiązań 
technicznych na przestrzeni wieków. Niekorzystna struk-
tura geologiczna i klimat powodowały, że poza samym 
wzgórzem Akropolu, bogatym w źródła wody, obszar Do-
liny Ateńskiej nie sprzyjał osadnictwu. Rozwój obszarów 
miejskich spowodowany wzrostem populacji, jak zauważa 
E. Chiotis, wymuszał szukanie coraz to nowych rozwiązań 
technicznych i możliwości pozyskiwania wody88. Dwa akwe-
dukty możemy uznać za pionierskie pod względem prac 
geologicznych: Hymet i Hadriana, gdyż w całości zasilane 
były wodami gruntowymi zbieranymi na całej ich długo-
ści. Również wyjątkowe rozwiązanie zostało zastosowane 
w przypadku Akweduktu Długiego Muru, który był zasilany 
przez podskórne wody rzeki Illisos. Zarówno Akwedukt Hy-

85 Na temat powołania i pracy komitetu, zob. Mallouchou-Tufano 2012: 
473-476. W latach 2007-2018 prace finansowane były z funduszy 
regionalnych National Strategic Reference Framework 2007-2013 
(gr. Ethnikó Stratigikó Plaísio Anaforás; dalej: ESPA) oraz ESPA (2014-
2020); zob. National Strategic Reference Framework (NSRF). Internet: 
https://2007-2013.espa.gr/en/Pages/BestPracticesFS.aspx?item=1113 
(wgląd 07.05.2018).

86 Dekret prezydencki 104/2014 – Dziennik rządowy 171/Α/28-8-2014 
(Proedrikó Diátagma 104/2014 – FEK 171/A/28-8-2014).

87 Dekret prezydencki 4/2018 – Dziennik rządowy 7/Α/22-1-2018 (Proedrikó 
Diátagma 4/2018 – FEK 7/A/22-1-2018).

88 Chiotis i Marinos 2016: 16.
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met jak i Akwedukt Hadriana cały czas pełnią swoją funkcję, 
dostarczając wodę do miasta. Ich konstrukcja fascynuje ba-
daczy, dodatkowo w ostatnich latach widoczny jest wzrost 
zainteresowania naukowego i turystycznego dziedzictwem 
hydrotechniki miasta, o czym świadczą liczne publikacje, 
wykłady i spotkania oraz sposób ekspozycji zabytków. Dzie-
dzictwo hydrotechniki Aten traktowane jako jeden system 
stanowią potencjał naukowy, dydaktyczny i turystyczny,  
który powinien zostać objęty spójnym systemem ochrony 

i zarządzania. Przeprowadzona reforma strukturalna efora-
tów polegająca na centralnym zarządzaniu lokalnych biur 
ochrony dziedzictwa kultury, oraz obecny system prawny 
sprzyja rozwiązaniom polegającym na budowaniu tema-
tycznych systemów ochrony zabytków89. 

89 W artykule pominięte zostały zabytki nieistniejące już, znane jedynie 
z wyników prac archeologicznych lub ponownie przykryte ziemią. 
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Twelve centuries of the Athenian hydrotechnical heritage from the archaic to the early Byzantine 
period

Summary

For a long period of its existence, Athens faced with the 
problem of the water supply. On the basis of preserved in 
situ remains of hydrotechnical structures, which consist aq-
ueducts, canals, regulated rivers, bridges, wells, fountains, 
cisterns and baths. It is possible to trace the development 
of the city’s water supply infrastructure from the archaic to 
the early Byzantine period. The state of preservation and ex-
posure of these monuments is uneven. Irrespective of the 
channels network which are operating under the surface of 

the modern city, both Athenians and the tourists have rela-
tively little knowledge about them. The first part of the arti-
cle presents history of the water supply in Athens from the 
archaic to the early Byzantine period. The second part shows 
the state of recognition and preservation of individual mon-
uments. In the final part I am presenting the assessment of 
exposure, the use and the state, of legal protection.

Translated by Roman Szlązak
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WPROWADZENIE

Warszawa, od momentu swego powstania na przełomie XIII 
i XIV wieku, rozwijała się niezwykle szybko. Poświadczeniem 
może być fakt, że na początku XV wieku (w 1423 roku) ksią-
żę mazowiecki Janusz I Starszy ustanowił ją stolicą Księstwa 
Mazowieckiego1, a pod koniec XVI wieku (w 1596 roku), po 
pożarze Zamku Królewskiego na Wawelu w Krakowie, to do 
Warszawy przeniósł się król Zygmunt III Waza wraz z dwo-
rem2. Przyczyn takiej popularności Warszawy można upatry-
wać w wielu czynnikach, lecz jako jeden z głównych wymie-
niane jest jej umiejscowienie na przecięciu wielu ważnych 
szlaków komunikacyjnych. W tym aspekcie, jak twierdzi Wła-
dysław Szulist, Wisła w Warszawie pełniła więc co najmniej 
dwojaką rolę3. Po pierwsze – szlaku rzecznego, za pomocą 
którego można było podróżować na północ (przez Płock i To-
ruń do Gdańska, ale także za pomocą szlaku bużańskiego 
w kierunku Rusi) lub południe (przez Puławy i Sandomierz 
do Krakowa). Po drugie – bariery, którą należało pokonać, 
by móc podróżować na wschód (przez Mińsk Mazowiecki, 
a dalej Siedlce do Brześcia; bardziej na północ przez Węgrów 
i Drohiczyn do Grodna lub przez Zegrze do Pułtuska i dalej 
przez Łomżę lub Przasnysz do Królewca; bardziej na południe 
przez Karczew i Wilgę do Lublina) lub zachód (przez Zakro-
czym do Płocka; przez Sochaczew i Łowicz dalej w kierunku 
Poznania; przez Raszyn w kierunku Piotrkowa Trybunalskie-
go lub Krakowa). Z Warszawy, wzdłuż Wisły, biegł także szlak 
na południe, w kierunku Czerska4. Wymienione tu szlaki są 
tylko niewielkim wyborem ważniejszych dróg, które w okre-
sie nowożytnym funkcjonowały i przecinały się na obszarze 
Warszawy. Pominięto wiele lokalnych dróg, o których wspo-
mina Władysław Szulist w przytoczonej wcześniej pracy.

Wraz z rozwojem Warszawy, wzrastała potrzeba sprawne-
go przeprawiania się przez Wisłę. Obecnie w granicach mia-
sta funkcjonuje dziewięć mostów. Licząc od południa, a więc 
z biegiem rzeki są to mosty: Siekierkowski, Łazienkowski, Po-
niatowskiego, średnicowy, Świętokrzyski, Śląsko-Dąbrowski, 
Gdański, Grota-Roweckiego i Skłodowskiej-Curie (Północny) 
(ryc. 1: 1–9). Do liczby tej można doliczyć mosty historycz-

1 Drozdowski i Zahorski 2004: 16.
2 Drozdowski i Zahorski 2004: 35.
3 Szulist 1976.
4 Szulist 1976: 325–358.
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powierzchniowych brzegów rzeki w 2015 roku
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Ryc. 1.  Mapa przedstawiająca Wisłę w obecnych granicach admi-
nistracyjnych m. st. Warszawy z zaznaczonymi mostami 
działającymi i historycznymi: 1) most Siekierkowski, 2) most 
Łazienkowski, 3) most Poniatowskiego, 4) most średnicowy, 
5) most Świętokrzyski / historyczny most Syreny, 6) most Śląsko-
Dąbrowski / historyczny most Kierbedzia / historyczny most 
Beselera, 7) most Gdański / historyczne mosty przy Cytadeli, 
8) most Grota-Roweckiego, 9) most Skłodowskiej-Curie, 10) hi-
storyczny most Ponińskiego, 11) historyczny most wysokowod-
ny, 12) historyczny most Zygmunta Augusta (oprac. R. Solecki)

Fig. 1.  A map of Vistula River in Warsaw with functioning (red colour) 
and former (yellow colour) bridges marked: 1) Siekierkowski 
Bridge, 2) Łazienkowski Bridge, 3) Poniatowski Bridge, 
4) „Średnicowy” Bridge, 5) Świętokrzyski Bridge / historic Syrena 
Bridge, 6) Śląsko-Dąbrowski Bridge / historic Kierbedź Bridge / 
historic Beseler Bridge, 7) Gdański Bridge / historic Citadel Rail 
Bridge, 8) Grot-Rowecki Bridge, 9) Skłodowska-Curie Bridge, 
10) historic Poniński Bridge, 11) historic „Wysokowodny” Bridge, 
12) historic Sigismund Augustus Bridge (designed by R. Solecki)
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ne, które funkcjonowały w Warszawie od XVI do połowy XX 
wieku5. Poczynając od najstarszego były to: most Zygmunta 
Augusta (istniejący w latach 1597–1603 na wysokości dzisiej-
szej ulicy Mostowej), most Ponińskiego (istniejący pomiędzy 
1775 i 1806 rokiem na wysokości dzisiejszej ulicy Bednar-
skiej), most Kierbedzia (istniejący w latach 1864–1944, obec-
nie w jego miejscu stoi most Śląsko-Dąbrowski), mosty przy 
Cytadeli (istniejące kolejno od 1875 i od 1908 roku do 1944 
roku, obecnie w ich miejscu znajduje się most Gdański) oraz 
most Syreny (istniejący w latach 1985–2000 na wysokości 
dzisiejszej ulicy Tamka, obecnie w jego miejscu znajduje się 
most Świętokrzyski) (ryc. 1: 10–12). Należy także wspomnieć 
o dwudziestowiecznych mostach tymczasowych, które prze-
rzucono przez Wisłę. Mosty tego typu znajdowały się na 
wysokości dzisiejszych ulic Zwycięzców6, Przystaniowej7, Ka-
rowej8, Grodzkiej9 i Ratuszowej10 (część z nich, o konstrukcji 
palowej zostało oznaczonych na ryc. 1). W XIX wieku i wcze-
śniej także działały w Warszawie mosty tymczasowe o kon-
strukcji pontonowej lub inaczej łyżwowej, o których najwię-
cej informacji można pozyskać z archiwalnych planów11. 

Latem 2015 roku stan Wisły był rekordowo niski. Dnia 19 
sierpnia 2015 roku wodowskaz na Wiśle w Warszawie wska-
zywał 47 cm. Sytuacja ta spowodowała, że wiele instytucji 
zdecydowało się na przeprowadzenie różnego typu badań 
odsłoniętego dna rzeki. Przykładowo, Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadził badania na tzw. 
„517 kilometrze Wisły” w poszukiwaniu występujących tam 
zabytków z XVII i XVIII wieku12 i zmapował dno rzeki z wy-
korzystaniem echosondy. Z kolei Biuro Stołecznego Konser-
watora Zabytków zleciło wykonanie dokładnej ortofotomapy 
koryta Wisły13, a także, wspólnie ze Stowarzyszeniem Nauko-
wym Archeologów Polskich Oddział w Warszawie, przepro-
wadziło badania powierzchniowe odsłoniętego dna rzeki 

5 Nie będą one w tym artykule szczegółowo opisywane, gdyż ich dzieje 
i konstrukcje zostały już wielokrotnie przedstawione w literaturze przed-
miotu: Sterner 1960; Wejnert i Kazimierski 1970; Jankowski 1973; Chwa-
ściński 1997; Hensel-Moszczyńska 2001; Niemirko 2003a, 2003b; Miste-
wicz 2010, 2012, 2016; Biliszczuk 2017.

6 Most pontonowy działający prawdopodobnie około 1915 roku; informa-
cja na podstawie fotografii z archiwum internetowego: www.fotopolska.
eu (wgląd 27.03.2018).

7 Most pontonowy działający prawdopodobnie w latach 1945–1946; infor-
macja na podstawie fotografii z archiwum internetowego: www.fotopol-
ska.eu (wgląd 27.03.2018).

8 Drewniany most palowy, tak zwany most wysokowodny, działający w la-
tach 1945–1947 i most pontonowy działający w latach 1947–1949; infor-
macja na podstawie fotografii z archiwum internetowego: www.fotopol-
ska.eu (wgląd 27.03.2018).

9 Drewniany most palowy, tak zwany most Beselera, działający w latach 
1915–1916, w trakcie odbudowy mostu Kierbedzia; informacja na pod-
stawie fotografii z archiwum internetowego: www.fotopolska.eu (wgląd 
27.03.2018).

10 Most pontonowy działający w latach 1945–1946; informacja na podsta-
wie fotografii z archiwum internetowego: www.fotopolska.eu (wgląd 
27.03.2018).

11 Mostów tych jednak w niniejszej pracy nie uwzględniono, gdyż przepro-
wadzone badania nie dostarczyły żadnego zabytku z nimi związanego.

12 Kowalski 2015: 239–244.
13 Ortofotomapa jest dostępna w zakładce [Zdjęcia – Wisła 2015] na stro-

nie: www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_hi-
storyczna# (wgląd 27.03.2018).

w granicach administracyjnych m. st. Warszawy14. W ich wy-
niku zadokumentowano 111 punktów występowania zabyt-
ków archeologiczno-architektonicznych. Do zbioru tego nie 
wlicza się obszar badań Instytutu Archeologii UW.

MATERIAŁY I METODY

W niniejszym artykule zaprezentowany zostanie wybór 
znalezisk zadokumentowanych podczas archeologicznych 
badań powierzchniowych dna Wisły w granicach dzisiejszej 
Warszawy, które można łączyć z przeprawami wiślanymi. Zo-
staną on omówione kolejno, poczynając od południa. Każdy 
z prezentowanych obiektów zostanie krótko opisany oraz zo-
stanie przedstawione jego zdjęcie poglądowe wraz z kontek-
stem odnalezienia w formie mapki poglądowej. Tam, gdzie 
to będzie konieczne, przedstawione zostaną również archi-
walne fotografie oraz mapy i plany miasta.

WYNIKI

Wytypowano siedem obiektów (oznaczonych literami A–G) 
potencjalnie związanych z historycznymi przeprawami przez 
Wisłę:
A) Najdalej na południe wysunięty punkt znajduje się u uj-

ścia rzeki Wilanówki do Wisły (ryc. 2). W miejscu tym co 
prawda nie natrafiono na żaden obiekt sugerujący istnie-
nie mostu, ale w obrębie piaszczystej ławicy przy prawym 
brzegu zanotowano sześć fragmentów ceramiki siwej 
i ceglastej szkliwionej, którą można datować na około XVI 
wiek (ryc. 3: A). Na mapie Okolica Warszawy w diametrze 
pięciu mil z 1783 roku, której autorem był Karol de Per-
thées widoczne jest w tym miejscu, po obu stronach Wi-
sły oznaczenie „Przewoz” (ryc. 3: B). Oznaczenie „Przew. 
Augustowka” znajduje się na Mapie Kwatermistrzostwa 
z około 1850 roku. Prawdopodobnie więc kursował tu 
prom i to przez potwierdzony okres prawie 70 lat. Trady-
cja miejsca jest jednak zapewne jeszcze dłuższa15. Prom 
łączyłby wsie Augustówka, Siekierki, Zawady i Wilanów 
na lewym brzegu z wsiami Zbytki, Zerzeń, Zastów i Lasy 
na brzegu prawym.

B) Na prawym brzegu, w odległości około 500 m na północ 
od mostu Łazienkowskiego (ryc. 4) natrafiono na drew-
nianą belkę, w przekroju kwadratową, o boku około 
25 cm i długości około 2 m. Była ona wzmocniona stalo-
wymi obejmami z masywnymi śrubami (ryc. 5: A). W tym 
miejscu, w 1915 roku, działał tymczasowy most pontono-
wy. Na jednym ze zdjęć tego mostu widoczne są elementy 
analogiczne do odnalezionego (ryc. 5: B).

14 Informacja z biuletynu publikowanego przez BSKZ: www.zabytki.um.war-
szawa.pl/content/rozpoczynają-się-badania-archeologiczne-brzegów
-wisły (wgląd 27.03.2018); zob. także sprawozdanie z przeprowadzonych 
badań: Cędrowski i Pilcicka-Ciura 2015; Osoby, które brały udział w pro-
spekcji to: Ryszard Cędrowski, Tomasz Lec, Joanna Borowska, Magdalena 
Bryk, Robert Bartoszek, Hanna Pilcicka-Ciura i Łukasz Maurycy Stanaszek.

15 O spławianiu materiałów na potrzeby budowy pałacu w Wilanowie jest 
wspomniane w dokumentach z XVIII wieku (Nowak 2003: 63).
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C) Pod jednym z centralnych przęseł mostu średnicowego, 
tym bliższym praskiej stronie (ryc. 6) natrafiono na zespół 
co najmniej 20 pali wbitych pionowo w dno rzeki (ryc. 7: 
A). Ze względu na fakt, że pale nadal znajdowały się 
w nurcie, nie było możliwe ich pełne rozpoznanie, ale jest 
to zapewne pozostałość z okresu budowy mostu. Drew-
niane rusztowanie postawione bezpośrednio na dnie rze-
ki widoczne jest na zdjęciu z 1930 roku (ryc. 7: B).

D) W odległości około 300 m na południe od mostu Śląsko
-Dąbrowskiego, na wysokości ulicy Karowej (ryc. 8) zado-
kumentowano pięć zespołów pali (w liczbie od 8 do 27) 
wbitych w dno rzeki, zarówno pionowo, jak i pod kątem 
(ryc. 9: A–C). Zespoły tworzyły liniowe zgrupowania rów-
noległe do nurtu. Pomiędzy tymi zespołami występowa-
ły także pojedyncze pale. Łączna liczba wszystkich pali 
przekraczała 65 sztuk. Palowanie to jest pozostałością po 
moście wysokowodnym działającym w latach 1945–1947 
(ryc. 9: D).

E) Około 700 m na północ od mostu Śląsko-Dąbrowskie-
go i około 100 m na północ od wylotu ulicy Mostowej 
(ryc. 10) natrafiono na drewniany pal o średnicy około 
15 cm i długości około 140 cm, zakończony masywnym, 
stalowym szpikulcem osadzonym na jednym z końców 
pala (ryc. 11: A). Nie można wykluczyć, że jest to element 
konstrukcyjny jednego z mostów, które działały w bez-
pośredniej bliskości: mostu Zygmunta Augusta z koń-
ca XVI wieku lub mostu pontonowego z lat 1945–1946 
(ryc. 11: B).

F) Bardzo dużo elementów stalowych i drewnianych odna-
leziono na dnie rzeki pod dzisiejszym mostem Gdańskim 
i na odcinku do 500 m w dół rzeki. Należy także odno-
tować kamienne platformy usypane bezpośrednio na 
południe od wspomnianego mostu (ryc. 12). Elementy 
te należy wiązać z budową mostów pod Cytadelą i ka-
tastrofami budowlanymi, które podczas tych prac miały 
miejsce16, lub z licznymi zniszczeniami mostów w wyniku 
działań wojennych. Odnalezione elementy to fragmenty 
stalowych kratownic (ryc. 13: A), drewniane rusztowania 
(ryc. 13: B) a także pozostałości tymczasowego mostu ko-
lejowego z 1945 roku (ryc. 13: C–D).

G) Najdalej na północ wysunięty punkt, w którym uchwyco-
no relikt sugerujący istnienie historycznej przeprawy przez 
Wisłę znajduje się na wysokości Fabryki Samochodów 
Osobowych na Żeraniu, w odległości około 1,1–1,3 km na 
północ od mostu Gdańskiego (ryc. 14). Relikt ten to po-
zostałości po drewnianej łodzi, której widoczny fragment 
ma około 3,5 m długości i około 2 m szerokości. Wnętrze 
łodzi jest wypełnione piaskiem odsypu rzecznego oraz 

16 Sterner 1960: 101–106.

naniesionymi kamieniami i gruzem ceglanym (ryc. 15: A, 
C). Na mapie „Voyenno-topograficheskaya karta okrest-
nostey Varshavy” („Военно–топографическая карта 
окрестностей Варшавы”) z 1856 roku w miejscu tym wi-
doczna jest cienka kreska przecinająca rzekę, którą można 
interpretować jako przeprawę promową (ryc. 15: B). Taką 
interpretację potwierdza Mapa Kwatermistrzostwa z oko-
ło 1850 roku, gdzie w tym samym miejscu widnieje napis 
„Przewóz” (ryc. 15: D). Fakt, że zaznaczono tę przeprawę 
na mapach w tej skali, może sugerować że spełniała ona 
ważną, nie tylko lokalną funkcję.

DYSKUSJA I PODSUMOWANIE

Przeprowadzone badania powierzchniowe koryta Wisły do-
starczyły wielu odkryć. Jak wspomniano, zidentyfikowano 
111 punktów występowania zabytków archeologiczno-archi-
tektonicznych. Ze zbioru tego jednak tylko 16 punktów (czyli 
około 14% zbioru) w 7 skupiskach powiązano z przeprawami 
przez Wisłę i opisano powyżej (punkty od A do G). W więk-
szości są to obiekty, które można datować na XX wiek. Brak 
jest w obrębie centrum miasta śladów po przeprawach 
starszych, powstałych przed XIX wiekiem. Z kolei materiał 
zabytkowy w postaci fragmentów ceramiki wymytych z ła-
wicy rzecznej na wysokości Wilanowa i reliktów drewnianej 
łodzi odnalezionych na wysokości Żerania nie wskazuje jed-
noznacznie na istnienie tam przepraw. Taka interpretacja jest 
możliwa jedynie na podstawie źródeł kartograficznych. Nie 
oznacza to jednak, że pozostałości po moście Zygmunta Au-
gusta lub moście Ponińskiego nie zachowały się. Należy ich 
jedynie szukać w obrębie dzisiejszego lewego nabrzeża, któ-
re dość mocno przesunęło się w kierunku wschodnim. Wska-
zują na to badania archeologiczne. Dzisiejszy budynek Starej 
Prochowni pełnił pierwotnie funkcję bramy prowadzącej na 
most Zygmunta Augusta. Podczas badań wykopaliskowych 
przeprowadzonych w 1967 roku natrafiono na wschód od 
tego budynku na zespół drewnianych pali o średnicy około 
30 cm, wbitych pionowo i połączonych z poziomymi belkami 
o szerokości około 15 cm17. Obecnie budynek Bramy Mosto-
wej znajduje się w odległości około 200 m od dzisiejszego 
brzegu rzeki. Z kolei w 2016 roku, podczas badań archeolo-
gicznych na terenie Elektrowni Powiśle, natrafiono na relikty 
drewnianego umocnienia brzegu rzeki18. Konstrukcja ta znaj-
dowała się w odległości około 300 m od dzisiejszego brzegu 
rzeki. Oznacza to, że ewentualne badania archeologiczne na 
obszarze Powiśla mogą potencjalnie dostarczyć wielu cieka-
wych informacji na temat najstarszych warszawskich prze-
praw przez Wisłę.

17 Gierlach 1967: 214.
18 Informacja uzyskana od Andrzeja Jaskuły, kierownika badań archeolo-

gicznych na terenie Elektrowni Powiśle.
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Ryc. 2.  Położenie punktu A: fragmenty ceramiki (źródło: www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_historyczna#; oprac. R. Solecki)
Fig. 2.  Location of point A: potsherds (map source: www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_historyczna#; designed by R. Solecki)

Ryc. 3.  A) fragmenty ceramiki odnalezione na piaszczystej ławicy u ujścia rzeki Wilanówki (fot. J. Borowska); B) fragment mapy Okolica Warszawy w dia-
metrze pięciu mil z 1783 roku, autor Karol de Perthées, z widocznym oznaczeniem „Przewoz” (źródło: www.rokmapy.pl/upload/images/(11)%20
PL_1_403_69-22%20B.jpg; data dostępu: 28 marca 2018)).

Fig. 3.  A) potsherds from the point bar of Vistula River near the mouth of Wilanówka River (photo by J. Borowska); B) fragment of the map Okolica 
Warszawy w diametrze pięciu mil from 1783 (author Karol de Perthées) with visible sign “Przewoz” (map source: www.rokmapy.pl/upload/imag-
es/(11)%20PL_1_403_69-22%20B.jpg; retrieved: 28 March 2018).
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Ryc. 4.  Położenie punktu B: drewniana, wzmacniana belka (źródło: www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_historyczna#; oprac. 
R. Solecki)

Fig. 4.  Location of point B: wooden pole with iron clamp (map source: www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_historyczna#; 
designed by R. Solecki)

Ryc. 5.  A) drewniana, wzmacniana belka, prawdopodobnego reliktu tymczasowego mostu pontonowego (fot. J. Borowska); B) fragment fotografii 
przedstawiającej niemiecki most pontonowy z 1915 roku na wysokości Czerniakowa (źródło: www.fotopolska.eu/72392,foto.html?o=b21980; 
data dostępu: 28 marca 2018)

Fig. 5.  A) wooden pole with iron clamp, probable relic of temporary pontoon bridge (photo by J. Borowska); B) fragment of photo from 1915 with 
German pontoon bridge near Czerniaków (data source: www.fotopolska.eu/72392,foto.html?o=b21980; retrieved: 28 March 2018)
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Ryc. 6.  Położenie punktu C: drewniane pale wbite w dno rzeki (źródło: www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_historyczna#; 
oprac. R. Solecki)

Fig. 6.  Location of point C: wooden poles stuck in the riverbed (map source: www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_historycz-
na#; designed by R. Solecki)

Ryc. 7.  A) drewniane pale wbite w dno rzeki bezpośrednio pod przęsłem mostu średnicowego (fot. J. Borowska); B) fragment fotografii z 1930 roku 
przedstawiającej moment budowy mostu średnicowego (źródło: www.fotopolska.eu/19255,foto.html?o=b6326; data dostępu: 28 marca 2018)

Fig. 7.  A) wooden poles stuck in the riverbed beneath the span of the “Średnicowy” Bridge (photo by J. Borowska); B) fragment of photo from 1930 show-
ing the moment of construction of the “Średnicowy” Bridge (data source: www.fotopolska.eu/19255,foto.html?o=b6326; retrieved: 28 March 2018)
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Ryc. 9.  A, B, C) elementy systemu palowania tzw. mostu wysokowodnego (fot. J. Borowska); D) fragment zdjęcia z 1945 roku przedstawiający moment 
budowy tzw. mostu wysokowodnego (źródło: www.fotopolska.eu/789226,foto.html; data dostępu: 28 marca 2018)

Fig. 9.  A, B, C) wooden poles stuck in the riverbed, related with the “Wysokowodny” Bridge (photo by J. Borowska); D) fragment of photo from 1945 show-
ing the moment of construction of the “Wysokowodny” Bridge (data source: www.fotopolska.eu/789226,foto.html; retrieved: 28 March 2018)

Ryc. 8.  Położenie punktu D: system palowania w obrębie koryta rzeki (źródło: www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_historycz-
na#; oprac. R. Solecki)

Fig. 8.  Location of point D: wooden poles stuck in the riverbed (map source: www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_history-
czna#; designed by R. Solecki)
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Ryc. 10.  Położenie punktu E: drewniany pal zakończony stalowym szpikulcem (źródło: www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_hi-
storyczna#; oprac. R. Solecki)

Fig. 10.  Location of point E: wooden pole ended with a steel spike (map source: www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_history-
czna#; designed by R. Solecki)

Ryc. 11.  A) pal zakończony stalowym szpikulcem (fot. J. Borowska); B) fragment zdjęcia z 1945-1946 roku z widocznym tymczasowym mostem pontonowym na 
wysokości ulicy Ratuszowej (widok w kierunku Starego Miasta) (źródło: www.fotopolska.eu/77505,obiekt.html; data dostępu: 28 marca 2018)

Fig. 11.  A) wooden pole ended with a steel spike (photo by J. Borowska); B) fragment of photo from 1945-1946 showing temporary pontoon bridge near Ratuszowa 
Street (view in the direction of the Old City) (data source: www.fotopolska.eu/77505,obiekt.html; retrieved: 28 March 2018)
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Ryc. 12.  Położenie punktu F: stalowe i drewniane elementy konstrukcyjne oraz platformy usypane z kamieni (źródło: www.mapa.um.warszawa.pl/
mapaApp1/mapa?service=mapa_historyczna#; oprac. R. Solecki)

Fig. 12.  Location of point F: steel and wooden construction elements and platforms mounded with rocks (map source: www.mapa.um.warszawa.pl/
mapaApp1/mapa?service=mapa_historyczna#; designed by R. Solecki)

Ryc. 13.  A) fragment stalowej kratownicy (fot. J. Borowska); B) fragment drewnianego szalunku lub rusztowania (fot. J. Borowska); C) pozostałości palowania 
i umocnienia filarów tymczasowego mostu kolejowego pod Cytadelą z 1945 roku (fot. J. Borowska); D) fragment zdjęcia z 1945-1947 roku przedstawiający 
tymczasowy most kolejowy pod Cytadelą (źródło: www.fotopolska.eu/789169,foto.html?o=b90354; data dostępu: 28 marca 2018).

Fig. 13.  A) fragment of steel truss (photo by J. Borowska); B) fragment of wooden formwork or scaffolding (photo by J. Borowska); C) wooden poles stuck in the 
riverbed near the Warsaw Citadel, relics of temporary railway bridge from 1945 (photo by J. Borowska); D) fragment of photo from 1945-1947 showing 
temporary railway bridge near the Warsaw Citadel (data source: www.fotopolska.eu/789169,foto.html?o=b90354; retrieved: 28 March 2018).
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Ryc. 14.  Położenie punktu G: pozostałości po drewnianej łodzi (źródło: www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_historyczna#; 
oprac. R. Solecki).

Fig. 14.  Location of point G: relics of wooden boat (map source: www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_historyczna#; designed 
by R. Solecki).

Ryc. 15.  A, C) pozostałości po drewnianej łodzi (fot. J. Borowska); B) fragment mapy Voyenno-topograficheskaya karta okrestnostey Varshavy z 1856 
roku z widoczną przeprawą przez Wisłę na wysokości Żerania (źródło: www.yadi.sk/d/-F-yMFxnwrjzL; data dostępu: 28 marca 2018); D) frag-
ment Mapy Kwatermistrzowskiej z około 1850 roku z oznaczeniem „Przewóz” nad Wisłą na wysokości Żerania (źródło: http://maps.mapywig.
org/m/Polish_maps/series/126K_Mapa_Kwatermistrzostwa/CP-25_Kol_IV_Sek_III_Warszawa.jpg; data dostępu: 28 marca 2018)

Fig. 15.  A, C) relics of wooden boat (photo by J. Borowska); B) fragment of the map Voyenno-topograficheskaya karta okrestnostey Varshavy from 1856 
with visible river crossing near Żerań (data source: www.yadi.sk/d/-F-yMFxnwrjzL; retrieved: 28 March 2018); D) fragment of the map Mapa 
Kwatermistrzowska from 1850s with visible sign “Przewóz” upon Vistula River near Żerań (data source: http://maps.mapywig.org/m/Polish_
maps/series/126K_Mapa_Kwatermistrzostwa/CP-25_Kol_IV_Sek_III_Warszawa.jpg; retrieved: 28 March 2018)
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Rafał Solecki, Maciej Berkowski, Ryszard Cędrowski and Hanna Pilcicka-Ciura

Historic river crossings over Vistula in Warsaw.  
Results of archaeological surface survey of the river banks in 2015

Summary

In the summer of 2015, the water level in Vistula River was ex-
tremely low. It allowed to carry out an archaeological surveys 
in the area of revealed river banks and part of the riverbed. 
These studies resulted with many interesting observations, for 
example about strengthening of the river banks, and also pro-
vided many finds of archaeological, architectural and technical 
nature. This article aims to present a set of information about 
former Vistula River crossings, which were functioning in War-
saw in the past and were documented during the field walk.

The sum of 111 geopoints, where the artefacts related with 
the Vistula’s heritage appeared, were registered during this 
project. Only 16 of them can be linked with the river crossings 
and they were described in the paper in sequence from A to G 

- 5 bridges and 2 ferries. Relics of bridges are generally young 
and can be dated to 19-20th c. Ferries were dated on the basis 
of cartographic evidences to 18-19th c.

In the last part of the paper it was noted that there were 
no traces of bridges older than 19th c. registered during the 
project. Probably it is a result of dredging of the river during 
20th c. and shifting of Vistula’s channel during 18th and 19th c. 
The proof of the second thesis is that in the 1960s a wooden 
pillars of Sigismund Augustus Bridge were discovered during 
the archaeological excavations near the “Stara Prochownia” 
building which is located about 200 m from todays river bank.

Translated by Rafał Solecki
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Zmiany technologiczne, jakie zaszły w pierwszej połowie XX 
wieku (rozpowszechnianie się młynów spalinowych i elek-
trycznych) oraz gospodarcze w drugim półwieczu poprzed-
niego stulecia (nacjonalizacja przemysłu i likwidacja młynów 
wodnych w oparciu o „siatkę młynów”) doprowadziły do 
stopniowego zanikania tych obiektów z wiejskiego krajobra-
zu regionu świętokrzyskiego2. Podobna sytuacja miała miej-
sce także w innych częściach Polski3. Niestety, sprawdziły 
się słowa Romana Reinfussa, który przed pięćdziesięciu laty 
pisał o „stanie najwyższego zagrożenia tych budynków prze-
mysłowych”4. 

Na dodatek centralne zarządzanie młynami zbiegło się 
w czasie z wprowadzeniem klasyfikacji zabytków w roku 
1963, która przez dziesięć lat obowiązywania przyczyniła się 
do zniszczenia obiektów uważanych za mało spektakularne, 
a więc także tych związanych z młynarstwem5. A - jak zauwa-
żył Bogusław Szmygin - „powszechna dewastacja obiektów 
nie uczy wobec nich szacunku”6. 

Trudne realia gospodarki wolnorynkowej u schyłku XX 
wieku i na początku XXI, spowodowały, że sukcesja w zawo-
dzie młynarza, przekazywanym do tej pory z ojca na syna, 
została przerwana. Wraz z ostatnimi młynarzami odchodzą 
w przeszłość użytkowane przez nich obiekty. Z krajobrazu 
zniknęły przede wszystkim budynki drewniane, a z kolei wie-
le murowanych przetrwało jedynie w formie ruiny. Relikty 

1 Bień 1997: 13.
2 Szurowa 2015: 78–93.
3 Zob. np. Chabetko 2009: 355; Fajer i Waga 2017: 126; Brykała et al. 

2015: 15. Zanik tradycyjnego młynarstwa dotyczy także innych krajów 
Europy: „Na terenach wysoko rozwiniętych powolny i długotrwały 
proces upadku młynarstwa wiejskiego rozpoczął się jeszcze pod koniec 
XVIII stulecia, kiedy pojawiły się pierwsze młyny parowe, stanowiące 
bezlitosną konkurencję dla prymitywnych wiatraków i niewielkich 
młynów wodnych. Proces ten nabierze dynamiki na przełomie XIX i XX 
wieku, by osiągnąć swoje apogeum wraz z pierwszą, a następnie drugą 
wojną światową, po której większość dawnych młynów już nie podniosła 
się ze zniszczeń”; 13 i 107.

4 Reinfuss 1971: 77.
5 Kobyliński 1999: 21.
6 Szmygin 1988: 258–259.

młyna w miejscowości Młyny koło Buska Zdroju7 (ryc. 1), czy 
w podkieleckich Trzciankach (ryc. 26), są smutną ilustracją 
tego zjawiska. Nierzadko ślady dawnych młynówek, zaciera-
ne przez procesy erozji, są już prawie niedostrzegalne w te-
renie, a niektóre obiekty pozostają obecne w krajobrazie je-
dynie w postaci toponimów (np. Kuby Młyny)8. 

METODY KONSERWACJI MŁYNÓW

Zachowanie młynów, które przetrwały do dziś9 wymaga opra-
cowywania strategii dalszego funkcjonowania tych obiektów, 
niekoniecznie zgodnego z ich pierwotnym przeznaczeniem 
oraz podejmowania konkretnych działań konserwatorskich. 
Peter van Mensch, opisując możliwości konserwacji dóbr 

7 Kompletnie zdewastowanego, mimo wpisania go do rejestru zabytków 
nieruchomych, za: Szurowa 2015: 502, zob. też ryc. 136 i 137 na str. 498, 
ukazujące młyn w roku 1977 i jego ruinę trzydzieści lat później.

8 Na temat percepcji krajobrazu i traktowania toponimii jako jego 
komponentu, zob. np. Wróblewski (w druku), tam dalsza literatura.

9 Elżbieta Szot-Radziszewska stwierdziła, że opuszczone i niezagospodaro-
wane młyny „są jak wyrzut sumienia dla służb konserwatorskich, władz, 
lokalnej społeczności”, za: Szot-Radziszewska 2017b: 12.

Paweł Wróblewski i Sebastian Wróblewski

Krajobraz (prawie) nieobecny  
– z problematyki zachowania i konserwacji 

młynów wodnych w regionie świętokrzyskim

137–152

Ryc. 1. Ruina młyna wodnego w Młynach (fot. P. Wróblewski)
Fig. 1. Ruins of water mill at Młyny (photo by P. Wróblewski)

Staję nad głębokim rozdołem po wschodniej stronie drogi. Na błotnistym jego dnie rosną bujne krzaki.
Tu stał kiedyś młyn wodny. Widzę jeszcze skrawki kamiennych fundamentów,  

które w czasie istnienia młyna mało co wychylały się nad poziom płynącej wody1
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kultury, wyróżnił siedem sposobów jej realizacji10 (które 
można podzielić na trzy kategorie):
1. Konserwacja in situ:

1.1. Z kontynuacją pierwotnej funkcji obiektu, aż do 
jego naturalnego zużycia na skutek skonsumowania 
przez użytkownika (laissez faire).

1.2. Z kontynuacją funkcjonowania obiektu zgodnie 
z przeznaczeniem, z zachowaniem go we właści-
wym stanie.

1.3. Ze zmianą funkcji.
2. Konserwacja ex situ:

2.1. W rekonstruowanym oryginalnym kontekście. 
2.2. W nowym kontekście, w oderwaniu od oryginalne-

go, z objaśnieniem i zademonstrowaniem funkcji 
pierwotnej (in fondo).

2.3. W nowym kontekście, w oderwaniu od oryginalne-
go. Obiekt „martwy” z całkowitą utratą pierwotnej 
funkcji, konserwacja dotyczy jedynie jego fizycz-
nych właściwości (in fondo).

3. Przez dokumentację (pośrednia)”.
Jak zauważył Zbigniew Kobyliński, pierwszą z możliwości 

trudno w ogóle uznać za formę konserwacji, skoro sprowa-
dza się do „skonsumowania obiektu przez użytkownika”11. 
Niestety, mamy do czynienia z nią w przypadku młyna w Gro-
bli (paradoksalnie jedynego obiektu z omawianych w niniej-
szym tekście wpisanego do rejestru zabytków nierucho-
mych)12. Murowany młyn wodny pochodzi z drugiej połowy 
XIX wieku13 i zapewne został wzniesiony z inicjatywy Adama 
Potockiego (ryc. 2). W 1912 roku obiekt został rozbudowany 
przez nowego właściciela - Macieja Radziwiłła (ryc. 3). Wów-
czas zmieniono napęd, w miejsce koła zainstalowano w mły-
nie „turbinę Francisa”, a także generator, który pozwalał 
na wytwarzanie energii elektrycznej na potrzeby zakładów 
przemysłu rolnego oraz budynków mieszkalnych w posiadło-
ści Radziwiłłów w Rytwianach14. W 1946 roku obiekt został 
znacjonalizowany, wkrótce też zaprzestano użytkowania 
elektrowni wodnej15. Sam młyn działał do lat dziewięćdzie-
siątych XX wieku16. Obecnie w obiekcie funkcjonuje mała 
elektrownia wodna o mocy 40 kW17.

O ile wznowienie działalności elektrowni wodnej jest 
przywróceniem pierwotnej funkcji uzupełniającej obiektu18 
(w okresie produkcji energii elektrycznej równoległej do 
głównej), o tyle zasadnicza funkcja nie została reaktywowa-
na, przekształcona czy zmieniona na nową. Nieczynny młyn, 
w którym fragmentarycznie zachowane jest wyposażenie, 

10 Van Mensch 1992.
11 Kobyliński 2001: 142. 
12 Pod nr A.866/1–2. 
13 W ewidencji zabytków datowany jest na trzecią ćwierć XIX wieku, ale 

Dariusz Kalina sugeruje, że młyn powstał około 1850 r.; Kalina 2017: 245. 
14 Rybczyński 1931: 379.
15 Kielecki Dziennik Wojewódzki Nr 16 z 7 grudnia 1946 r.: 161.
16 Kalina 2017: 247.
17 Por. rejestr wytwórców MEW (pozycja MIOZE/URE00017/2015). 

Internet: https://bip.ure.gov.pl/bip/rejestry-i-bazy/rejestr-wytworcow-
energ/2138,Rejestr-wytworcow-energii-w-malej-instalacji.html (wgląd 
16 .04.2018).

18 Dobosz 1997: 1. 

Ryc. 2. Opuszczony młyn wodny w Grobli (fot. P. Wróblewski)
Fig. 2. Abandoned water mill at Grobla (photo by P. Wróblewski)

Ryc. 4.  Czynny młyn w Bogucicach, obecnie motorowy, wcześniej 
wodny (fot. P. Wróblewski)

Fig. 4.  Still working engine-driven mill at Bogucice, former water mill 
(photo by P. Wróblewski)

Ryc. 3.  Młyn w Grobli. Budynek przedwojennej elektrowni wodnej (fot. 
P. Wróblewski)

Fig. 3.  Mill at Grobla. The building of pre-War hydroelectric power 
station (photo by P. Wróblewski)
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nie jest zagospodarowany i niszczeje (podobnie zaniedbany 
jest pobliski i również wpisany do rejestru zabytków dom 
młynarza z 1911 roku).

Możliwość konserwacji oznaczona w przytoczonej wyżej 
klasyfikacji jako nr 1.2 oznacza sytuację idealną, ale w przy-
padku młynów bardzo trudną do osiągnięcia, ponieważ są 
one nierentowne. W tym kontekście młyn w Boguciach jest 
ciekawym przykładem zachowania funkcji obiektu przy jed-
noczesnej utracie wartości krajobrazowych (ryc. 4). Młyn 
murowany z lat trzydziestych XX wieku, został zelektryfi-
kowany w latach sześćdziesiątych. Kolejnym etapem mo-
dernizacji obiektu była zmiana sposobu zasilania urządzeń 
młyńskich (turbinę zastąpiono silnikiem elektrycznym). 
Konsekwencją przekształcenia młyna wodnego w motorowy 
było przeobrażenie otoczenia budynku, likwidacja układu 
wodnego (zmieniono bieg młynówki, stare koryto zostało za-
sypane). I choć obiekt pozostaje sprawny, utrzymany w do-
brym stanie, a właściciel okazjonalnie dokonuje przemiału, 
to niestety trudno odczytać w krajobrazie, że był to kiedyś 
młyn wodny. Stąd wniosek, że nie tylko nadanie nowej funk-
cji prowadzi do zmiany charakteru obiektu, ale również może 
ona mieć miejsce, jeśli zostanie zmieniony sposób realizacji 
pierwotnej funkcji.

Opcje przedstawione pod numerami 2.1 i 2.2 zostały z po-
wodzeniem zrealizowane w przypadku młynów przeniesio-
nych do Muzeum Wsi Kieleckiej. Jednakże skala tych działań 
konserwatorskich – z uwagi na uwarunkowania funkcjono-
wania muzeum – jest bardzo ograniczona – dotyczy jedynie 
dwóch obiektów:
a) drewnianego młyna z Piasku, który został zbudowany 

w 1931 roku. Pracował on do roku 1970 (z przerwą na 
okres drugiej wojny światowej) w niezmienionej formie. 
W młynie zachowało się kompletne wyposażenie. Plano-
wano stworzenie sztucznego cieku wodnego i ponowne 
uruchomienia młyna. Obiekt został wykupiony przez Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków dla Muzeum Wsi 
Kieleckiej w 1970 roku. Po przeszło 40 latach został prze-
niesiony do Muzeum Wsi Kieleckiej19;

b) drewnianego młyna z Parszowa, wzniesionego w 1853 
roku. Obiekt ten pracował do roku 1952. W roku 1982 młyn 
został translokowany do Parku Etnograficznego w Tokarni 
i przez ponad trzydzieści lat oczekiwał na posadowienie20. 
Obecnie planowane jest uruchomienie obu młynów21, 

a także przeniesienie do muzeum kolejnego. 
Następna opcja, oznaczona jako nr 2.3, niesie ze sobą ry-

zyko utraty wartości zabytkowych stanowiących o jego isto-
cie. Jej zastosowanie w odniesieniu do młynów wydaje się też 
mało realne z uwagi na problemy logistyczne i wysokie koszty 
związane z przeniesieniem budynku w nowe miejsce22.

Ewentualność oznaczona jako nr 2.4 oznacza tak napraw-
dę pogodzenie się ze zniszczeniem substancji zabytkowej. 

19 Szot-Radziszewska 2017a: 292.
20 Wojciechowska i Gawlik 2017: 355–357.
21 Szot-Radziszewska 2017b: 18.
22 Zresztą, jak zauważył P. van Mensch, opisując sformułowaną przez siebie 

klasyfikację metod konserwacji, budynki zazwyczaj konserwowane są in 
situ; van Mensch 1992. 

Powinna być stosowana tam, gdzie nie ma możliwości wybo-
ru innego sposobu konserwacji. Warto jednak zwrócić uwa-
gę, że tą metodą konserwacji objęto jak dotąd największą 
liczbę młynów w omawianym regionie23.

Wydaje się, że zastosowanie sposobu oznaczonego jako 
nr 1.3 (adaptacji obiektów do nowych funkcji) stwarza naj-
większe szanse konserwacji młynów na bardzo dużą skalę, 
ale niestety nierzadko nowa aranżacja i zagospodarowanie 
mają niewiele wspólnego z ich odpowiednim zachowaniem. 
O ile dla służb konserwatorskich decydująca może być war-
tości historyczna (a więc niematerialna wartość świadka 
historii, estetyczna i emocjonalna)24, o tyle dla właściciela - 
inwestora najistotniejszy jest zazwyczaj element funkcjonal-
ności (wartość utylitarna)25. Przy tym, zachowanie pierwsze-
go z wymienionych walorów ogranicza nierzadko potencjał 
użytkowy obiektu. Dlatego, jak pisał Andrzej Misiorowski, 
„niekiedy konieczne będą zabiegi operacyjne czy nawet 
bolesne «amputacje», aby cały obiekt mógł pozostać przy 
życiu”26, choć jednocześnie „nie można dopuścić, by w imię 
przedłużenia życia niszczono istotne wartości zabytku”27. 
Kluczem do wypracowania rozwiązań, pozwalających na roz-
strzygnięcie tych dylematów, jest właściwy dobór funkcji. Jan 
Tajchman zwrócił uwagę, że źle dobrana nowa funkcja dla 
obiektu zabytkowego może prowadzić do zbyt daleko idą-
cych przekształceń. Każdy zabytek może być uznany zarówno 
za funkcjonalny jak i afunkcjonalny w zależności od dobrania 
dla niego nowej funkcji. „Jeśli na przykład dawny spichlerz 
przewidziano na współczesny magazyn, to jego nowa funk-
cja nie zniszczy dawnego układu. Jeśli w tym samym spichrzu 
będziemy chcieli zaprojektować biura lub mieszkania, to 
zgodnie ze współczesnymi normami technicznymi trzeba 
będzie podwyższyć kondygnację (czyli zniszczyć jego układ 
przestrzenny). Dodatkowo nastąpi także zniekształcenie ele-
wacji, gdyż biura czy mieszkania wymagają dużo większych 
okien, od tych, które są wystarczające dla spichrza lub ma-
gazynu. Wniosek nie każdy zabytek nadaje się na dowolną 
funkcję, lecz tylko na taką, która nie niszczy jego układu funk-
cjonalno-przestrzennego”28.

ADAPTACJA DO NOWYCH FUNKCJI

W tak nakreślonym kontekście przyjrzymy się różnym spo-
sobom zagospodarowania młynów wodnych z regionu świę-
tokrzyskiego. Nawiązując do wspomnianej klasyfikacji Pe-
tera van Menscha, można wyróżnić trzy sposoby adaptacji 
poprzez nadanie nowej funkcji:
1) z odwołaniem do funkcji pierwotnej oraz podjęcie działań 

konserwatorskich na szerszą skalę (zachowanie oryginal-
nych elementów obiektu lub ich odtworzenie w możliwie 
dużym stopniu, utrzymywanie budynku w należytym sta-
nie/ doprowadzenie do niego); 

23 Por. Szurowa 1986: 9.
24 Por. Kobyliński 2013: 719.
25 Por. Kobyliński 2009: 37.
26 Misiorowski 1968: 6.
27 Misiorowski 1968: 13.
28 Tajchman 2006: 48–68, cyt. za: Krawczyk 2013: 522. 
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2) bez odwołania lub jedynie z pozornym nawiązanie do 
dawnych założeń wraz z podjęciem działań konserwator-
skich w ograniczonym zakresie (selektywne podejście do 
substancji zabytkowej – zachowanie obiektu w dobrym 
stanie/przywrócenie do dobrego stanu, ale ze znacznymi 
ingerencjami – usunięciem lub przekształceniem części 
substancji zabytkowej);

3) bez podejmowania działań konserwatorskich (wykorzy-
stanie jedynie walorów użytkowych układu wodnego).
Dla każdego z wyżej wymienionych sposobów adaptacji 

zostaną zaprezentowane przykłady z regionu świętokrzyskie-
go, ilustrujące problemy związane konserwacją i zagospoda-
rowaniem obiektów. 

Pierwszy sposób adaptacji pozwala zachować wartości 
historyczne obiektu, wykorzystując potencjał jego walorów 
użytkowych. Świetnym przykładem takiej sytuacji jest młyn 
w Jędrowie (ryc. 5). Jest to czterokondygnacyjny obiekt mu-
rowany, pierwotnie o napędzie nasiębiernym, później na tur-
binę Francisa – zachowaną do dziś i czynną (po renowacji). 
Eugeniusz Krygier odnotowuje, że młyn został uruchomiony 
około 1911 roku29, natomiast obecny właściciel twierdzi, że 
dysponuje dokumentami pozwalającymi datować obiekt na 
rok 188530. Budynek stoi w miejscu wcześniejszego, drewnia-
nego młyna. Młyn przestał funkcjonować w latach siedem-
dziesiątych ubiegłego wieku, później użytkowany był jako 
hurtownia farmaceutyczna, a następnie zakład tapicerski. 
W 2013 roku został zakupiony przez obecnych właścicie-
li, którzy od tego czasu sukcesywnie przeprowadzają prace 
renowacyjne, z dużą dbałością o szczegóły, np. betonowe 
dachówki zostały specjalnie wykonane dla tego obiektu, 
na przedwojennej maszynie; podobnie stolarka okienna 
(choć zastosowano szyby zespolone) odtwarza oryginalne 
okna, zastosowano bakelitowy osprzęt instalacji elektrycz-
nej (ryc. 6). Właściciele przyznają, że pierwotnie myśleli 
o adaptacji młyna na hotel, ale zrezygnowali z tego pomysłu, 
z uwagi na konieczność daleko idących ingerencji w strukturę 
obiektu. Dzięki temu pozostawiono oryginalne kondygnacje 
i komunikację między poszczególnymi poziomami (ryc. 7). 
Choć nie zachowało się kompletne wyposażenie młyna, to 
wyeksponowano te urządzenia, które pozostały (ryc. 8 a-b). 
Pierwotnie turbina napędzała również urządzenia do obróbki 
drewna31. Oryginalnych już nie ma, ale właściciele wyszukują 
tego typu maszyny, kupują je i restaurują (ryc. 9), planując 
wytwarzać drewniane meble. Obecnie młyn wynajmowa-
ny jest na różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, często 
o charakterze kulturalnym, np. wieczory poezji. W roku 2017 
w obiekcie zainaugurowano w regionie Europejskie Dni Dzie-
dzictwa32.

Odrębnym, a przy tym osobliwym przykładem, jest nie-
czynny drewniany młyn w Młyńczykach, pochodzący z okresu 

29 Krygier 1959: 21.
30 Informacja ustna od właściciela.
31 Zapewne przy tym młynie działał tartak wodny wspominany przez 

Franciszka Nawarrę; Nawarra 1912 :71.
32 Europejskie Dni Dziedzictwa, Internet: http://edd.nid.pl/page/

calendar?id=2454&name=Mlyn-Jedrow--Wojewodzka-Inauguracja-EDD 
(wgląd 11.05.2018).

Ryc. 5.  Młyn w Suchedniowie -Jędrowie (na drugim planie). Na pierw-
szym planie odnowiony jaz (fot. P. Wróblewski)

Fig. 5.  Water mill at Suchedniów-Jedrów (in the background). 
Renovated weir in the foreground (photo by P. Wróblewski)

Ryc. 7.  Młyn w Jędrowie. W młynie zachowano oryginalny układ kondy-
gnacji i pionowych ciągów komunikacyjnych (Fot. P. Wróblewski)

Fig. 7.  Mill at Jędrów. Original stories and stairs have been preserved 
in the mill (photo by P. Wróblewski)

Ryc. 6.  Młyn w Jędrowie. Nowa stolarka okienna wzorowana na orygi-
nalnej (fot. P. Wróblewski)

Fig. 6.  Mill at Jędrów. New windows reproduce the original ones 
(photo by P. Wróblewski)
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powstania styczniowego, znajdujący się na terenie gospodar-
stwa turystycznego „Dworek Staropolski” i stanowiący jedną 
z jego atrakcji. We młynie zachowało się niemalże kompletne 
wyposażenie – brakuje tylko turbiny zastąpionej silnikiem 
elektrycznym (ryc. 10). Właściciele urządzili w nim ekspo-
zycję starych maszyn rolniczych i suszonych ziół z Ponidzia. 
W budynku gromadzone są także lampowe radioodbiorniki 
i urządzenia wykorzystywane kiedyś w gospodarstwach do-
mowych. Ta nieuporządkowana kolekcja ma ocalić od zapo-
mnienia sprzęty, które wyszły już z użycia (ryc. 11). Jest to 
ciekawy przykład amatorskiego obiektu paramuzealnego, 
który można określić jako „skansen turystyczny” – zgodnie 
z terminologią zaproponowaną przez Wojciecha Śliwińskie-
go33. Właściciel, który chętnie oprowadza zwiedzających po 
młynie, stara się jednocześnie utrzymywać budynek w nale-
żytym stanie oraz doraźnie przeprowadzać potrzebne prace 
naprawcze. Dla niego obiekt, jak i jego wyposażenie, mają 
wartość przede wszystkim historyczną34 (właściciel nie pobie-
ra opłat za oglądanie młyna i zgromadzonej w nim kolekcji). 

Do drugiej grupy należą młyny, przy adaptacji których za 
nadrzędne uznano walory użytkowe. W celu ich wykorzysta-
nia i wyeksponowania w mniejszym lub większym stopniu 
zrezygnowano z zachowania pozostałych wartości, co najle-
piej można zaobserwować na przykładzie popularnej formy 
zagospodarowania obiektów, jaką jest zakład hotelarski.

W Morawicy – we młynie pochodzącym z początku XX 
wieku – urządzono hotel i restaurację (obiekt często służy 
za dom weselny)35 (ryc. 12). Bogumiła Szurowa stwierdziła, 
że „adaptacja pozwoliła uratować obiekt”36, ale niestety ta 
uwaga jest prawdziwa tylko częściowo. Dzięki nadaniu nowej 
funkcji zachowany został układ wodny, jaz, bryła (powiększo-
na o dodatkową kubaturę, stanowiącą uzupełnienie ahisto-
ryczne), natomiast zupełnej przebudowie poddano wnętrze 
(ryc. 13). Dobudowana część koresponduje z budynkiem 

33 W odróżnieniu od ekspozycji plenerowej, jaką jest skansenowski zespół 
muzealny (wyposażony w odpowiednie zaplecze naukowe i techniczne), 
a którego nie można sprowadzić tylko do sumy nagromadzonych 
w nim obiektów (z czym mamy do czynienia w Młyńczyskach); za: Szot-
Radziszewska 2015: 166.

34 Informacja ustna od właściciela.
35 Krygier 1959: 25.
36 Szurowa 2015: 503.

Ryc. 8 a-b.  Młyn w Jędrowie. W młynie wyeksponowano elementy 
oryginalnego wyposażenia (fot. P. Wróblewski)

Fig. 8 a-b.  Mill at Jędrów. Remains or original mill’s devices are exhibit-
ed in the mill’s interior (photo by P. Wróblewski)

Ryc. 10. Młyn wodny w Młyńczyskach (fot. P. Wróblewski)
Fig. 10.  Water mill at Młyńczyska. A general view (photo by 

P. Wróblewski)

Ryc. 9.  Młyn w Jędrowie. Właściciel młyna prezentuje działanie przed-
wojennej tokarki zasilanej z turbiny młyna (fot. P. Wróblewski)

Fig. 9.  Mill at Jędrów. Mill’s owner presents the prewar wood lathe 
powered by water energy (photo by P. Wróblewski)

a) b)
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młyna. Zadbano o spójność elewacji, zarówno w zakresie 
rozmieszczenia otworów okiennych, jak i użytych mate-
riałów wykończeniowych. Jednak w obu partiach obiektu, 
starej i nowej, zastosowano rozwiązania sprzeczne z cha-

rakterem i wiekiem młyna, co bardzo dobrze ilustruje sto-
larka okienna z PCV (stanowiąca wyróżniający się element 
w kamienno-ceglanej elewacji) (ryc. 14). Natomiast najwięk-
szym problemem jest sposób podziału i zagospodarowania 
wnętrza. W budynku wydzielono szereg pokoi37, w aranża-
cji zabrakło odwołania do pierwotnej funkcji obiektu38 oraz 
wyeksponowania oryginalnych elementów konstrukcji czy 
wyposażenia. Wystrój wnętrza w ogóle nie wskazuje, na to, 
że należy do przeszło stuletniego obiektu poprzemysłowego 
(ryc. 15–16). W ten sposób powstała „wydmuszka” – atrak-
cyjna z zewnątrz, ale rozczarowująca w środku39.

W Suchedniowie, w dzielnicy Berezów, znajduje się je-
den z pierwszych młynów amerykańskich w regionie. Obiekt 
wzniesiono w roku 1878. Budynek, zwany od nazwiska daw-
nych właścicieli „młynem Herlinga-Grudzińskiego”, po II woj-
nie światowej został zamieniony na magazyn40. Na zdjęciu 
zamieszczonym w Katalogu budownictwa przemysłowego 
w Polsce41 widnieje jeszcze nieotynkowany obiekt trzykondy-
gnacyjny (ryc. 17). Natomiast stan obecny znacznie odbiega 
od pierwotnego (ryc. 18). Przekształcona została bryła, zmia-
nie uległy elewacje, a także podziały przestrzenne wnętrza. 
W wyniku przebudowy zatracono charakter obiektu. Wybu-
rzono najwyższą kondygnację, a cały budynek otynkowano. 
Również aranżacja wnętrza zatarła zupełnie pierwotną funk-
cję młyna. Jednak nawiązuje do niej nazwa (zresztą niezbyt 
oryginalna i typowa dla tego typu obiektów) „Stary Młyn”, 
wprowadzając pewien dysonans. Właściciel obiektu odno-
si się w ten sposób do pierwotnej funkcji młyna (co czyni 
zresztą bardzo swobodnie, bo w logo hotelu widnieje młyn 
wiatrowy), ale nie zadbał o jej wyeksponowanie podczas 
adaptacji budynku (trudno za nie uznać odsłonięcie części 
murów na poziomie piwnicy)42.

A przecież to właśnie zachowanie (lub odtwarzanie) ele-
mentów oryginalnego wyposażenia, posiadających wartość 
estetyczną lub historyczną (czy też obie równocześnie), przy-
czynia się do wzrostu atrakcyjności miejsca, wyróżniając je 
na tle innych obiektów usługowych o podobnym profilu43. 
O tym, że adaptacja na cele hotelowe czy noclegowe nie musi 
oznaczać gruntownych zmian przestrzenno-funkcjonalnych 
zacierających historyczny charakter budynku świadczą przy-
kłady zagospodarowania obiektów obronnych przytaczane 
przez Waldemara Cudnego i Rafała Roubę. W niektórych 
obiektach zdecydowano się pozostawić sale wieloosobowe 
o oszczędnym wystroju, korespondujące z surowymi bryła-
mi fortów, np. pokoje w schronisku młodzieżowym w forcie 
nr 39 – Olszańca-Kraków wyposażono w drewniane piętro-

37 Problem ten dotyczy wielu tego typu obiektów w Polsce; zob. np. 
Balińska-Ciężki 2017. 

38 Podobne problemy pojawiające się przy adaptacji na cele hotelowe 
architektury obronnej, za: Rouba 2009: 124.

39 Opis powstał na podstawie obserwacji autorów tekstu.
40 Nawarra 1912: 71; por. Szurowa 2015: 181–182.
41 Krygier 1959: 83.
42 Hotel Stary Młyn; Internet: http://www.hotelstarymlyn.pl/
43 „Jako budowla zabytkowa i komponent dziedzictwa kulturowego, zakład 

hotelarski może stanowić nawet atrakcję samą w sobie, a szczególnym 
wyróżnikiem atrakcyjności staje się właśnie fakt i efekt adaptacji”, 
Grabiszewski 2009: 52.

Ryc. 11.  Młyńczyska. We wnętrzu młyna nieuporządkowana kolekcja 
różnorakich urządzeń, które wyszły z użycia (fot. P. Wróblewski)

Fig. 11.  Disorganised collection of old devices exhibited in the mill at 
Młyńczyska (photo by P. Wróblewski)

Ryc. 13. Młyn w Morawicy. Jaz (fot. P. Wróblewski)
Fig. 13. Mill at Morawica. The weir (photo by P. Wróblewski)

Ryc. 12. Młyn w Morawicy (fot. P. Wróblewski)
Fig. 12. Mill at Morawica. A general view (photo by P. Wróblewski)
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we łóżka, w celu wytworzenia klimatu koszarowego. Jeszcze 
lepiej został on oddany w forcie IV w Toruniu, w wielooso-
bowych spartańsko urządzonych salach. Nie zawsze dążenie 
do zapewniania jak najwyższego standardu i komfortu jest 
wyznacznikiem atrakcyjności zakładu hotelarskiego44.

W kontekście adaptacji młynów na cele gastronomiczno
-hotelowo warto również wspomnieć o młynie w Opatowcu 
(ryc. 19–20). Murowany obiekt, zlokalizowany na brzegu Wi-
sły, pochodzi z lat trzydziestych XX wieku45, obecnie znajduje 
się w nim restauracja „Stary Młyn”. Był to co prawda młyn 
motorowy, ale zasługuje na uwagę, ponieważ jest odosob-
nionym przypadkiem adaptacji. Z jednej strony w aranżacji 
wnętrza sięgnięto po rozwiązania wręcz podręcznikowe – 
wyeksponowanie pozostałości wyposażenia pod stropem46, 
proste drewniane meble, właściwie dobrana stolarka okien-
na, z drugiej zaś elementy, którymi „ozdobiono” dach i ele-
wację obiektu są jej zaprzeczeniem (doszło do odwrócenia 
efektu wydmuszki)47.

W przypadku zespołów młynów, które można zaliczyć do 
trzeciej z wymienionych kategorii, zastosowano podejście 
czysto utylitarne. Wykorzystaniu wartości ekonomicznej 
(układu wodnego), towarzyszy brak dbałości o inne wartości 
(konserwacji budynków).

Młyn w Wolicy, pochodzący z początku XX wieku48, działał 
do lat pięćdziesiątych XX wieku (ryc. 21). Po nacjonalizacji pod-

44 Cudny i Rouba 2010: 115–116, 118–119.
45 Zabytki 1995: 208.
46 „W każdym z adaptowanych obiektów pożądane jest pozostawienie 

jakiegoś fragmentu «muzealnego», przypominającego rodzaj dawnej 
produkcji”, Małachowicz 2007: 505.

47 Opis powstał na podstawie oględzin dokonanych przez autorów. 
48 Krygier 1959: 37.

upadł i został zdewastowany. Odkupiony przez spadkobierców 
pod koniec XX wieku i wyremontowany, funkcjonował do roku 
2001, kiedy to uległ zniszczeniu na skutek powodzi. Wtedy 
właściciele przekształcili młyn w małą elektrownię wodną, ba-
zującą na turbinie Francisa, zamontowanej w nim jeszcze w la-
tach trzydziestych XX wieku. W 2013 roku młyn został objęty 
programem Odnawialnych Źródeł Energii, w ramach którego 
został wyposażony w turbinę Kaplana i śrubę Archimedesa (co 
wymagało budowy żelbetowego koryta pod śrubę oraz klatki 

Ryc. 14.  Morawica. Elewacja dobudowanej partii z jednej strony nawią-
zuje do oryginalnej (użyty materiał, podobne nadproża), ale 
z drugiej strony drewnianą stolarkę zastąpiono oknami z PCV, 
niepasującymi do charakteru obiektu (fot. P. Wróblewski)

Fig. 14.  Morawica. On the one hand elevation of the added part ref-
erences to the old one (material used, similar lintels), but on 
the other in whole building old wooden windows are replaced 
by modern PVC not harmonized with postindustrial building 
(photo by P. Wróblewski)

Ryc. 16. Młyn w Morawicy. Wnętrze (sala balowa) (fot. P. Wróblewski)
Fig. 16. Mill at Morawica. Interior (ballroom) (photo by P. Wróblewski)

Ryc. 15.  Młyn w Morawicy, wnętrze (klatka schodowa) (fot. 
P. Wróblewski)

Fig. 15. Mill at Morawica. Interior (staircase) (photo by P. Wróblewski)
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dla turbiny, która zastąpiła dawny budynek elektrowni z bla-
chy falistej49). Aktualnie elektrownia dysponuje mocą 75 kW. 
W elewacji obecnej budynku widać nawiązania do nieczynne-
go młyna, w postaci okładziny z kamienia łamanego. Niestety 
nie zadbano o szczegóły – dostosowanie stylistyczne stolarki 
okiennej i drzwiowej (ryc. 22). Jednocześnie relikty budynku 
młyna ulegają powolnej degradacji, między innymi niezabez-
pieczone korony murów podlegają biokorozji50 (ryc. 23).

Młyn w Bieleckich Młynach (najmłodszy z opisywanych) 
pochodzi z 1961 roku (ryc. 24)51. W budynku tym zachowało 
się niemal kompletne wyposażenie. Układ wodny datowany 
jest na wiek XIX52, kiedy w tym miejscu funkcjonował drew-

49 Zob. Krupa 2013: 54 ryc. 31.
50 Stwierdzono na podstawie oględzin autorów tekstu.
51 Szurowa 2015: 616.
52 Krygier 1959: 13.

niany młyn. Podobnie jak młyn w Wolicy, obiekt ten został 
uszkodzony podczas powodzi w 2001 roku i wtedy zaprze-
stano działalności. Od 2001 roku przy młynie działa mała 
elektrownia wodna, wykorzystująca turbinę Kaplana i śrubę 
Archimedesa. Przy jej projektowaniu zabrakło nawiązań do 
budynku młyna (ryc. 25). Stanowi ona element obcy krajo-
brazowo. Zaniedbany budynek młyna wystawiono na sprze-
daż, pozostaje mieć nadzieję, że nowy właściciel dostrzeże 
historyczną wartość młyna.

PODSUMOWANIE

1. Odwołując się do przedstawionego przez Umberto Eco 
rozróżnienia na funkcje prymarne (denotowane) i sekun-
darne (konotowane)53, można stwierdzić, że adaptacja 
wiąże się z przekształceniem funkcji prymarnej (prze-

53 Eco 1996: 219.

Ryc. 17.  Młyn wodny w Suchedniowie-Berezowie. Stan z lat pięćdzie-
siątych XX wieku (za: Krygier 1959)

Fig. 17.  Water mill at Suchedniów-Berezów in the 1950s (after Krygier 
1959)

Ryc. 19.  Młyn motorowy w Opatowcu. Obecnie restauracja „ozdobio-
na” panelem LCD na kalenicy i podświetlanym kasetonem 
reklamowym na ścianie szczytowej (fot. P. Wróblewski)

Fig. 19.  Engine driven mill at Opatowiec. Nowadays restuaration 
“decorated” with the LCD panel on the ridge and illuminated 
advertising sign on the gable end (photo by P. Wróblewski)

Ryc. 18.  Młyn w Suchedniowie-Berezowie. Stan obecny (fot. 
P. Wróblewski)

Fig. 18.  Młyn at Suchedniów-Berezów nowadays. A general view 
(photo by P. Wróblewski)

Ryc. 20.  Opatowiec. Wnętrze młyna. Pozostałości urządzeń młyńskich 
wyeksponowane pod stropem (fot. P. Wróblewski)

Fig. 20.  Opatowiec. Mill interior/ relics of mill devices exhibited under 
the ceiling (photo by P. Wróblewski)
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miał), jej zanikiem54, nadaniem nowej (np. hotel) lub też 
jej zmianą na sekundarną (np. elementy wyposażenia 
młyna jako dekoracja), a z drugiej strony z zatraceniem 
pierwotnych funkcji sekundarnych (np. młyn jako miejsce 
sąsiedzkich spotkań) i zastąpienie ich nowymi. To prze-
obrażenie implikuje pytanie o to, jakie wartości obiektu 
powinny być zachowane, by nie zatracić zupełnie odnie-
sienia do pierwotnych funkcji prymarnych. Poszukiwanie 
odpowiedzi na nie musi stać się jedną z kluczowych kwe-
stii na etapie opracowywania koncepcji adaptacji młyna 
do nowych funkcji.

2. Charakter budynku, zarówno pod względem struktural-
nym, jak i technicznym, powinien determinować sposób 
wyboru nowej funkcji. Jak zauważył Piotr Molski: „możli-
wości adaptacji, rodzaj i zakres przekształceń uzależnione, 

54 Por. Prarat 2014: 237.

Ryc. 21. Młyn wodny w Wolicy (fot. P. Wróblewski)
Fig. 21. Water mill at Wolica. A general view (photo by P. Wróblewski)

Ryc. 23.  Wolica. Degradacja murów młyna, m.in. na skutek biokorozji 
(fot. P. Wróblewski)

Fig. 23.  Wolica. Degradation of mill’s wall, among others due to biocor-
rosion (photo by P. Wróblewski)

Ryc. 25.  Bieleckie Młyny. Elektrownia wodna dobudowana do młyna 
(na drugim planie) (fot. P. Wróblewski)

Fig. 25.  Bieleckie Młyny. Hydroelectric power station added to the mill 
(in the background) (photo by P. Wróblewski)

Ryc. 22.  Wolica. Elektrownia wodna dobudowana do młyna (fot. 
P. Wróblewski)

Fig. 22.  Wolica. Hydroelectric power station added to the mill (photo 
by P. Wróblewski)

Ryc. 24. Młyn wodny w Bieleckich Młynach (fot. P. Wróblewski)
Fig. 24.  Water mill at Bieleckie Młyny. A general view (photo by 

P. Wróblewski)
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m.in. od jego [obiektu] cech strukturalnych i skali prze-
strzennej oraz stanu - stanu technicznego i stopnia inte-
gralności budowli”55.

3. Andrzej Tomaszewski zwracał uwagę na konieczność spo-
rządzania dokumentacji stanu obiektu przed rozpoczęciem 
prac adaptacyjnych56, a więc konserwację przez dokumen-
tację tych elementów, które zostaną utracone. Warto pod-
kreślić, że przeprowadzenie inwentaryzacji, sporządzenie 
opisów, planów, fotografii umożliwi lepsze poznanie obiek-
tu i może pomóc w odpowiedzi na pytanie postawione 
w pkt. 1. Część dokumentacji może też być wyeksponowa-
na w nowym wnętrzu, ukazując dokonane zmiany. 

4. Wskazane jest holistyczne podejście do zespołu młyna, 
którego zabrakło w Wolicy i Bieleckich Młynach, gdzie 
z jednej strony doszło do ingerencji w stare układy wod-
ne, a z drugiej nie podjęto żadnych działań odnośnie do 
budynków młynów.

5. Jeśli odrzucany jest kierunek taki, jak w przypadku mły-
na w Jędrowie – zachowania obiektu w stanie możliwie 
bliskim temu, w jakim znajdował się w okresie pełnienia 
pierwotnej funkcji, a wybierane są rozwiązania takie, 
jak w Morawicy czy Berezowie, ze swobodniejszym po-
dejściem do substancji zabytkowej, należałoby rozważyć 
wprowadzenie „innowacyjnych rozwiązań i pomysłowych 
technik”57 – współczesnych elementów, które z jednej 
strony bez trudu można jednoznacznie odróżnić od orygi-
nalnej substancji zabytkowej (nie pozostawiających miej-
sca na wątpliwości czy mamy do czynienia z adaptacją, 
czy rekonstrukcją), z drugiej zaś doskonale wkomponowa-
nych w strukturę obiektu, kontrastujących z nim w zakre-
sie zastosowanej technologii, ale zharmonizowanych pod 
względem estetycznym i funkcjonalnym.

55 Molski 2013: 97.
56 Tomaszewski 1995: 251.
57 Penića, Svetlanabi i Murgulm 2015: 890.

STUDIUM PRZYPADKU – PROPOZYCJA 
KONSERWACJI I ZAGOSPODAROWANIA 
MŁYNA W TRZCIANKACH

Młyn w Trzciankach został zbudowany około 1880 roku, 
a w latach trzydziestych XX wieku został przebudowany. 
Obiekt spłonął w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia 
i później nie został odbudowany58. Obecnie budynek znaj-
duje się w stanie niezagospodarowanej ruiny (ryc. 26 a–b); 
w terenie pozostaje jeszcze czytelny układ wodny młyna. Na 
tle opisanych wyżej obiektów jest to interesujący przypadek 
kontynuowania funkcji miejsca, mimo zniszczenia młyna 
i postępującej degradacji jego reliktów. W latach sześćdzie-
siątych do ruin dobudowano piekarnię, stanowiącą odrębną 
własność od działki z młynem (ryc. 27). 

Z uwagi zarówno na stan zachowania obiektu, jak i brak 
szczegółowej dokumentacji budynku, odrzucona została moż-
liwość rekonstrukcji młyna. A priori zrezygnowano też z prób 
ahistorycznych uzupełnień, które doprowadziłyby do powsta-
nia symulakrum, dewaluując wartość historyczną obiektu59. 
Dlatego koncepcja przewiduje pozostawienie reliktów młyna 
jako trwałej ruiny - zgodnie z zasadami angielskiej szkoły kon-
serwacji (ryc. 28)60. W myśl słów Janusza Bogdanowskiego: 
„pleni się zamiłowanie do rekonstrukcji, a nawet falsyfikatu 
byle użytecznego jako kubatura. Prawda i wartość jest tym-
czasem przy zabytkowej ruinie – dokumencie” 61.

58 Krygier 1959: 36; Zabytki 1995: 254.
59 Zob. np. Dushkina 2009: 87–88.
60 Tajchman 2005.
61 Bogdanowski 1977: 27.

Ryc. 26. a-b. Ruiny młyna wodnego w Trzciankach (fot. S. Wróblewski)
Fig. 26.  a-b. Remains of water mill at Trzcianki (photo by 

S. Wróblewski)

b)

a)
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Proponowana przez autorów koncepcja zakłada następu-
jące działania:
1. usunięcie roślinności przyczyniającej się do biokorozji, 

np. samosiejek brzóz na gzymsach, roślinności w środku 
obiektu62 (ryc. 29);

2. wyeliminowanie potencjalnych zagrożeń: wzmocnienie 
gzymsów i wszystkich innych elementów które mogą 
znajdować się w równowadze chwiejnej63, zabezpiecze-
nie koron murów przez nadmurowanie odróżnialne od 
oryginalnego, ale w miarę możliwości zgodne z nim mate-
riałowo (z uwagi na trwałość), z dodatkową warstwą izo-
lacyjną w miejscu kontaktu warstwy historycznej i współ-
czesnej64. Ukształtowanie powierzchni nadmurowanie 
powinno zapewniać odprowadzenie wody opadowej, 
w sposób zapobiegający penetracji przez nią murów; 

3. usunięcie większości nitrofilnych roślin ze zbiorowisk 
o charakterze ruderalnym przysłaniających obiekt i stwa-
rzających wrażenie zaniedbania (zarośla z bzu czarnego, 
płaty pokrzywy zwyczajnej, niecierpka, glistnika);

4. zabezpieczenie i konserwacja żeliwnej balustrady balko-
nu odlanej najprawdopodobniej w pobliskim Białogonie 
(w fabryce o tradycji sięgającej najprawdopodobniej cza-
sów Stanisława Staszica); 

5. wyeksponowanie obiektu przez usunięcie części roślinno-
ści z umiejętnym pozostawieniem niektórych egzempla-
rzy drzew i krzewów ze względów kompozycyjnych (rów-
nież w celu zasłonięcia budynku z lat 60. XX wieku); 

6. wprowadzenie na ścianę szczytową budynku bezpo-
średnio sąsiadującą z młynem pnączy „zmiękczających” 
i zasłaniających klockowatą formę budynku. Proponuje 
się bluszcz pospolity (Hedera helix), ze względu na cało-
roczny efekt (zimozieloność), umieszczony na północnej, 
zacienionej ścianie, która stwarza dobre warunki do roz-

62 Trochnowicz 2010: 179–180.
63 Nicer i Szmygin 2010.
64 Trochnowicz 2013: 61–63, 70.

woju pnącza65. Bluszcz dobrze komponuje się z wapien-
nym murem młyna i ze względu na swój charakter pasuje 
do ruin. Samoczepne pnącze bez problemu może wspinać 
się po chropowatym tynku ściany budynku mieszkalne-
go, co byłoby najprostszym i najtańszym rozwiązaniem. 
Z drugiej strony częstym problemem jest przekonanie 
właścicieli czy użytkowników obiektów o nieinwazyjności 

65 Roślinność została dobrana na podstawie doświadczenia autorów tekstu.

Ryc. 27.  Trzcianki. Współczesny budynek piekarni dobudowany do ruin 
młyna (fot. S. Wróblewski)

Fig. 27.  Trzcianki. Building of modern bakery added to old mills’ walls 
(photo by S. Wróblewski)

Ryc. 28.  Młyn w Trzciankach. Propozycja zagospodarowania (rys. 
S. Wróblewski)

Fig. 28.  Mill at Trzcianki. Proposition of adaptive reuse (drawn by 
S. Wróblewski)

Ryc. 29.  Trzcianki. Degradacja murów młyna na skutek biokorozji (fot. 
S. Wróblewski)

Fig. 29.  Trzcianki. Degradation of mill’s walls due to biocorrosion 
(photo by S. Wróblewski)
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pnączy w kontekście biokorozji poprawnie wykonanego 
tynku. Dlatego autorzy proponują wykonanie dyskretnej 
konstrukcji wsporczej na pnącze, która umożliwi dostęp 
do elewacji w razie ewentualnych prac technicznych. Ma 
to duże znaczenie w kontekście długowieczności bluszczu 
pospolitego i jego stosunkowo wolnego tempa wzrostu 
(brak zniszczenia przysłony utworzonej z pnącza przy re-
moncie elewacji) (ryc. 30);

7. wyposażenie obiektu w ekspozytory z wizjerami prezen-
tujące młyny jako świadectwo dawnej techniki (ryc. 31). 
Proponowana tematyka to:
- wyposażenie, działanie młynów wodnych zilustrowa-

ne na przykładach dobrze zachowanych obiektów;
- młyny jako elementy znikające w krajobrazie regio-

nu świętokrzyskiego.
Przewiduje się wykonanie dwóch rodzajów ekspozytorów 

(zabezpieczonych pancerną szybą) jako małych okrągłych 
otworów wyciętych w płycie stalowej (stal corten):
- z wyświetlaczami LCD umieszczonymi wewnątrz 

wizjerów, dającymi możliwość oglądania sekwen-
cyjnych prezentacji uruchamianych fotokomórką 
w momencie zbliżenia się do wizjera;

- pojedynczymi fotografiami umieszczonymi za znie-
kształcającymi soczewkami, pozwalającymi uzyskać 
efekt fotoplastikonu.

 Stalowe płyty z ekspozytorami byłyby umieszczone we 
wnękach po otworach drzwiowych/okiennych dolnej 
kondygnacji. Obecnie otwory są doraźnie zabezpieczo-
ne (przed wejściem do środka ruin) przez zamurowanie 
bloczkami betonowymi, co nie jest spójne z zabytkowym 
obiektem. Zasilanie potrzebne do ekspozytorów wykona-
no by w oparciu o panele fotowoltaniczne i akumulatory 
dyskretnie umieszczone wewnątrz ruin. Mogą to być np. 
adaptowane gotowe rozwiązania stosowane przy dro-
gach. Wybrane wnęki zostaną zabezpieczone w sposób 
umożliwiający wgląd do środka ruin np. kratami (ryc. 32);

8. postawienie w pobliżu obiektu tablicy informacyjnej i stołu 
z ławami. Zaproponowano małą architekturę o prostej mini-
malistycznej formie nawiązująca do stalowych płyt kryjących 
ekspozytory (corten). Starannego przemyślenia wymaga 
miejsce usytuowania stołu i ław. Z jednej strony lokalizacja 
miejsca odpoczynku powinna umożliwiać oglądanie w całej 
okazałości sylwety ruin młyna, z drugiej strony powinna być 
tak umiejscowiona względem istniejącej roślinności, aby 
ta przysłaniała dobudowaną piekarnię. W razie potrzeby 
należy dokomponować nowe nasadzenia w celu uzyskania 
pożądanego efektu (ryc. 33). Tablica zawierałaby opis mły-
na w Trzciankach oraz informację o innych młynach działa-
jących niegdyś nad Bobrzą z mapą ukazującą ich lokalizację 
(np. reprodukcją mapy WIG, arkusz Kielce z roku 1929);

9. Wyeksponowanie (odsłonięcie z roślinności i oznakowa-
nie w terenie i na mapie przy młynie) pozostałych frag-
mentów dawnej młynówki.
Przedstawiona koncepcja mogłaby być zrealizowana przez 

partnerstwo publiczno-prywatne gminy i właściciela. Propo-
nuje się przy tym odwrócony schemat partnerstwa, w którym 
inwestorem jest strona publiczna66. Gmina Sitówka-Nowiny 
od lat należy do najbogatszych gmin w Polsce, więc dyspo-
nuje środkami, które może przeznaczyć na konserwacje 
zabytków, rozwój turystyki kulturalnej, a jednocześnie jest 
uboga pod względem zachowanych obiektów historycznych67 

66 Zazwyczaj to jednostka samorządu terytorialnego, jako właściciel, szuka 
prywatnego inwestora, który podjąłby się adaptacji obiektu; Materski 2010.

67 Przystąpienie gminy do projektu Geopark Geoland Świętokrzyski, 
aspirującego do włączenia do Geoparku Globalnego UNESCO, jest 

Ryc. 30.  Trzcianki. Przesłonięcie budynku mieszkalnego z lat 60. XX w. 
dobudowanego do młyna z wykorzystaniem pnączy. Bluszcz 
pospolity (Hedera helix) wprowadzony na ścianę szczytową 
północną zacienioną ścianę szczytową (rys. S. Wróblewski)

Fig. 30.  Trzcianki. A residential building added to the mill in 1960s 
obscured by the application of climbing plants – evergreen 
ivy (Hedera helix) to the northern shaded wall (drawn by 
S. Wróblewski)

Ryc. 31.  Trzcianki. Ekspozytory z wizjerami (fotoplastikon, wyświetlacze 
multimedialne) prezentujące młyny jako świadectwo dawnej 
techniki, z odwołaniem się do podobnych obiektów w pobliżu 
Kielc ze szczególnym uwzględnieniem tych o dobrze zachowa-
nym wyposażeniu (rys. S. Wróblewski)

Fig. 31.  Trzcianki. Viewinders with multimedia displays on corten 
plates presenting mills as a witness of the old technique, 
with reference to similar objects near Kielce (especially with 
well-preserved equipment) (drawn by S. Wróblewski)
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(w tym zakresie nie może konkurować np. z pobliską gminą 
Chęciny). Brak jakichkolwiek działań konserwatorskich do-
prowadzi z czasem do całkowitej degradacji ruin. Propono-
wane kierunki zagospodarowania umożliwią niekomercyjne 
turystyczne i promocyjne wykorzystanie obiektu przez gminę, 
co daje szansę na jego zachowanie.

Autorzy, korzystając z okazji konieczności wprowadzania 
nazw ulic w miejscowości Trzcianki, w piśmie skierowanym 
do Rady Gminy Sitkówka-Nowiny podjęli inicjatywę, aby ist-
nienie młyna znalazło swoje odzwierciedlenie w projekto-
wanych nazwach nowych ulic. Nierzadko dawny charakter, 
funkcja czy sposób zagospodarowania miejsc zostaje tylko 
w nazwach topograficznych. Niewykluczone, że za kilkana-
ście czy kilkadziesiąt lat nie będzie już ruin młyna, a mły-
nówka zostanie w całości zasypana. Świadectwem istnienia 
dawnego młyna będą tylko toponimy w postaci zapropono-
wanych nazw ulic: „Do młyna” i „Nad młynówką”. 

UWAGI KOŃCOWE

Przed prawie ćwierć wiekiem Andrzej Tomaszewski pisał, że 
„zapewnienie zabytkowi użytkownika jest lex suprema, nawet 
za cenę jego niezbędnych przekształceń”68. Przedstawione 
przykłady opuszczonych i zaniedbanych młynów, jak i tych, 
które dzięki ponownemu zagospodarowaniu udało się ura-
tować potwierdzają to spostrzeżenie. Jak ujął to Rafał Rouba: 
„budynki pozbawione funkcji wykruszają się z kręgu codzien-
ności. Uczestnictwo w nim męczy, zużywa, ale trzyma, przy 
życiu, łata, remontuje, unowocześnia i adaptuje przystosowu-
jąc coraz lepiej do panujących warunków i zmieniających się 
okoliczności. Utrata funkcji – miejsca w szeregu życia, skreśla 
sens istnienia, odbiera atrakcyjność, powoduje dekompozy-
cje i odejście w zapomnienie”69. Adaptacje obiektów do no-
wych funkcji pozwalają ocalić je od zapomnienia, zapewniają 
przetrwanie, choć niekiedy cena wydaje się wysoka. Dzieje 
się tak, ponieważ „współcześni inwestorzy nie potrzebują 
autentyku – często obiektywnie nieefektownego – ale jedy-
nie pewnych standardowych atrybutów zabytkowości”70. Nie 
zawsze trzeba przypisywać im złą wolę przy podejmowaniu 
działań powodujących destrukcję substancji zabytkowej. 
Przynajmniej częściowo powodowane są one niewiedzą, 
brakiem świadomości, podczas gdy obiekty posiadają w ich 
oczach wartość historyczną (np. młyn w Morawicy). Jednak 
bez względu na motywy dochodzi do „amputacji”, o których 
pisał A. Misiorowski71. Czy w tej sytuacji możliwe jest by były 
to odpowiednio przygotowane precyzyjne zabiegi chirurgicz-
ne, a nie podporządkowane jedynie kryteriom ekonomicznym 
poczynania felczerskie? Wydaje się, że przypadkach takich, jak 
młyna w Trzciankach, partnerstwo publiczno-prywatne, zwią-
zane z zaangażowaniem przedstawicieli środowisk konserwa-
torskich może być próbą odpowiedzi na to pytanie. Smutne 

dodatkowym argumentem za konserwacją i wyeksponowaniem tego 
typu obiektów. 

68 Tomaszewski 1995: 251.
69 Rouba 2010: 30.
70 Szmygin 1996: 350.
71 Misiorowski 1968: 5.

przykłady opuszczonych czy zdewastowanych młynów poka-
zują, że nawet swobodne podejście do substancji zabytkowej 
– tworzenie „wydmuszek”, zmiany wprowadzane w otoczeniu 
młynów – mogą się okazać wyborem mniejszego zła. Czy jed-
nak przekształcony obiekt w przeobrażonym kontekście nie 
pozostanie tylko ersatzem krajobrazu, który tak naprawdę 
będzie już nieobecny72? Niestety będzie można to stwierdzić 
dopiero post factum, przy czym subiektywny element percep-
cji krajobrazu nie ułatwi odpowiedzi.

72 Za K. Gutowską i Z. Kobylińskim można w tym miejscu zapytać: „Które 
z naszych działań będą w przyszłości odbierane jako błędne? Jak przyszłość 
oceni dzisiejsze sukcesy konserwatorsko-architektoniczne: browar jako 
pomieszczenie dla centrum handlowego, spichlerz jako filharmonię, 
adaptacje budowli for tecznych, zakładów przemysłowych? Czy zostaną 
one zdemaskowane jako komercyjna hi pokryzja, realizacja współczesnych 
interesów pod przykrywką ochrony zabytków, czy też potraktowane będą 
jako działania wzorcowe?”; Gutowska i Kobyliński 2011: 12. 

Ryc. 32.  Trzcianki. Wybrane wnęki zostaną zabezpieczone w sposób 
umożliwiający wgląd do środka ruin – kraty (rys. S. Wróblewski)

Fig. 32.  Trzcianki. The selected alcoves will be equipped with grates 
allowing viewing inside the ruins (drawn by S. Wróblewski)

Ryc. 33.  Trzcianki. Tablica informacyjna i stół z ławami. 
Zaproponowana mała architekturę o prostej minimalistycznej 
formie nawiązująca do stalowych płyt kryjących ekspozytory 
(corten) (rys. S. Wróblewski)

Fig. 33.  Trzcianki. Information board, benchs and table made of 
corten steel (corresponding to viewfinders’ plates) (drawn by 
S. Wróblewski)
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In the second half of the 20th and at the beginning of the 21st 
century across Świętokrzyski region many historical water 
mills became run-down or even totally destroyed. In most 
cases these buildings fail because they become useless, ero-
sion of the originally intended function can be observed. 
That’s why adaptive reuse is one of the best method of pres-
ervation water mills. While the building is functional again it 
gets a new live, however sometimes without any reference to 
its previous function. Certainly preserving its historical value 
should be key, therefore we describe different examples of 

abandoned mills adaptive reuse, looking at ways to ensure re-
used mill beside it’s new function remains true to its essence.

We also present case study, how to preserve remains of 
water mill in Trzcianki. On the one hand we propose adapting 
the English method of ruins conservation, on the other we 
suggest arranging there a kind of a small exhibition devoted 
to problems of abandoned mills conservation. In our opinion 
this idea could be realized by public-private partnership. 

Translated by Paweł Wróblewski

Paweł Wróblewski and Sebastian Wróblewski

The (almost) non-existing landscape.  
Problems of water mills conservation in Świętokrzyski region

Summary
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Problem zaopatrywania mieszkańców Poznania w wodę w li-
teraturze poruszany był już niejednokrotnie. Najwięcej opra-
cowań tego tematu ukazało się w związku ze 100–leciem 
działalności nowoczesnych wodociągów. Kwestię zaopatrze-
nia miasta w wodę poruszali w swoich artykułach m. in. An-
toni Kotowicz1, Witold Engel2, Jerzy Cwojdziński3 i Aleksandra 
Czarnecka4, którzy bazowali przede wszystkim na materiałach 
źródłowych, czasopismach oraz biuletynach technicznych. 
Do tej pory temat ten najbardziej gruntownie został potrak-
towany w pracy Alfreda Kanieckiego, Poznań. Dzieje miasta 
wodą pisane5. Jednak żadne z dotychczasowych opracowań 
poznańskich wodociągów nie przedstawia tego zagadnienia 
całościowo. Wyniki badań archeologicznych, w trakcie któ-
rych natrafiono na relikty urządzeń związanych z wodocią-
gami, również zostały potraktowane bardzo marginalnie. Są 
to zwykle skąpe informacje odnotowane w sprawozdaniach 
z badań wykopaliskowych dostępne dla nielicznego grona 
odbiorców.

HISTORIA POZNAŃSKICH WODOCIĄGÓW

W początkowym okresie istnienia miasta zaopatrzenie 
w wodę stanowiło osobny problem każdego gospodarstwa 
domowego. Prawdopodobnie do połowy lub końca XIV w. 
podstawę zaopatrzenia stanowiły wody Warty, jej dopływy 
oraz mniejsze cieki wodne przepływające przez tereny przy-
ległe do miasta, a także fosy miejskie. W okresie później-
szym, gdy wraz ze wzrostem gęstości zabudowy zapotrzebo-
wanie na wodę zwiększyło się, rozpoczęto budowanie studni 
zarówno publicznych jak i prywatnych.

Najdawniejsze wzmianki o wodociągach w Poznaniu się-
gają XIII w. W roku 1282 książę Przemysł II wydał dokument 
fundacyjny, zezwalający dominikankom na przeprowadze-
nie „akweduktu” (wodociągu) od młyna książęcego (stawu 
młyńskiego) do klasztoru położonego przy Bramie Wroniec-

1 Kotowicz 1923: 190.
2 Engel 1959: 45–60.
3 Cwojdziński 1964: 21–29.
4 Czarnecka 1984: 87–96.
5 Kaniecki 2004: 592–648.

kiej. Miał on postać otwartego kanału, o umocnionych brze-
gach, który grawitacyjnie doprowadzał wodę ze stawu, wy-
korzystując częściowo dawny bieg rzeki Bogdanki. W 1296 r. 
nastąpiło powtórzenie oraz rozszerzenie nadań z poprzed-
niego dokumentu.

Powszechnie przyjmuje się, że zaopatrzenie w wodę 
mieszkańców miasta, obejmujące studnie publiczne i zasi-
lające je wodociągi, istniało w Poznaniu już w końcu XIV w. 
Wprawdzie w dokumentach miejskich nie podano roku bu-
dowy wodociągów, istnieją jednak informacje pośrednie, 
pochodzące z 1. połowy XV w., które świadczyć mogą o ich 
funkcjonowaniu. Są to na przykład imiona rurmistrzów, czyli 
specjalistów czuwających nad budową i konserwacją wodo-
ciągów6. W pierwszej połowie XV w., a niewykluczone, że już 
pod koniec wieku XIV, wodę na terenie miasta rozprowadza-
no rurami drążonymi bądź wypalanymi w pniach sosnowych 

6 Kaniecki 2004: 599.

Aleksandra Maron

Poznańskie wodociągi  
w świetle badań archeologicznych

153–161

Ryc. 1.  Przekrój rury wodociągowej, Poznań ul. Wroniecka, 1981 r. 
© Archiwum Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (fot. 
K. Kucharska) 

Fig. 1.  Cross–section of the water main pipe, Poznań ul. Wroniecka, 
1981 © Archiwum Muzeum Archeologicznego w Poznaniu 
(photo by K. Kucharska)
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lub dębowych (ryc. 1). Ze zbiornika na wodę usytuowane-
go w najwyższym miejscu urządzenia zwanego rurmusem, 
woda drewnianymi rurami spływała głównie do zbiorników 
publicznych. W owym czasie w Poznaniu znajdowało się 
przynajmniej pięć studzien publicznych – cztery usytuowane 
w narożnikach Rynku oraz jedna na cmentarzu, za murami 
miasta, na Piaskach7. Zbiorniki te miały większe rozmiary 
niż prywatne studnie. Często obmurowywano je cegłą, wy-
kładano drewnem i kamieniami8. Innym sposobem dystry-
buowania wody, przede wszystkim do celów produkcyjnych 
(głównie do browarów, które położone były zwykle w pobliżu 
cieków wodnych) było rozprowadzanie jej powierzchniowo 
za pomocą drewnianych rynien, które wykonywano z czte-
rech dranic ułożonych na kształt przykrytego koryta. W stre-
fach przyległych do murów obronnych pobierano również 
wodę z fosy miejskiej za pomocą kanałów9.

W XVI w. rozpoczęto projektowanie budowy wodocią-
gów, które dostarczałyby wodę ze źródeł zamiast rzeki. Za 
najodpowiedniejsze uznano źródła usytuowane za miastem, 

7 Kaniecki 2004: 601.
8 Sikorska-Ulfik 1972: 205–211; Wawrzyniak 2002: 2–4.
9 Kaniecki 2004: 604.

na południowej skarpie Wzgórza Winiarskiego oraz przy 
dawnej cegielni, w miejscu obecnego placu Cyryla Ratajskie-
go10. Woda źródlana była doprowadzana do publicznych stu-
dzien podziemnymi, drewnianymi rurami. Ze źródeł pisanych 
wynika, że w ten sposób zaopatrywano miasto w wodę od 
XVI do XVIII w.11

Na początku XIX w. w związku ze znacznym powiększe-
niem się terytorium miasta, konieczne stało się dostarczenie 
wody pitnej do ludności mieszkającej z dala od tych miejsc, 
gdzie dotychczas była doprowadzana. W tym czasie miesz-
kańcy zaopatrywali się w wodę z czterech fontann na Rynku, 
fontanny znajdującej się na dziedzińcu dawnego kolegium 
jezuickiego (obecnie Muzeum Etnograficzne), 12 studzien 
publicznych oraz 26 prywatnych. Na przedmieściach nato-
miast znajdowało się 88 studzien12. Problem stanowił nie 
tylko dostęp, ale również poziom zanieczyszczenia wody. Ze 
względu na fakt, że w obrębie doliny Warty wody podziemne 
zalegały stosunkowo płytko, przy braku kanalizacji dostawały 
się do nich zanieczyszczenia, m.in. z dołów kloacznych oraz 
kanałów ściekowych. Nieczystości płynęły również obfitym 
strumieniem do rzek, z których nadal czerpano wodę.

Problem ten rozwiązano dopiero z inicjatywy Edwarda 
Raczyńskiego. W marcu 1840 r. zaczęto prace nad budo-
wą nowego wodociągu. W maju 1841 r. została oddana do 
użytku pierwsza studzienka – fontanna umieszczona przy 
skrzyżowaniu ulic Friedrichstrasse i Wilhelmstrasse (obecnie 
ul. 23 Lutego i al. Karola Marcinkowskiego; ryc. 2). Raczyń-
ski postanowił wydłużyć trasę wodociągu i wznieść jeszcze 
trzy dodatkowe fontanny: na Wzgórzu Świętego Wojciecha, 
na Placu Świętokrzyskim (obecnie Plac Wiosny Ludów) oraz 
przy Szpitalu Sióstr Miłosierdzia (obecnie Szpital Przemienie-
nia Pańskiego) przy Placu Bernardyńskim. Prace trwały w la-
tach 1844–1845 i były już na ukończeniu, kiedy przerwała je 
samobójcza śmierć hrabiego. Dokończenia przedsięwzięcia 
podjęła się wdowa Konstancja Raczyńska oraz syn hrabiego, 
Roger Raczyński. Pismem z dnia 28 października 1846 r. Kon-
stancja przekazała miastu fontanny i wodociąg. Drewniany 
wodociąg, zbudowany w latach 1840–1841 i rozbudowany 
w latach 1844–1846, przebiegał od źródła na stoku Cytadeli 
przez Bramę Młyńską, Wzgórze św. Wojciecha, Plac Wielko-
polski do al. Marcinkowskiego, skąd zboczem doliny Warty, 
przez grunty zakonu franciszkańskiego do południowo-za-
chodniej studni na Rynku, a następnie ul. Szkolną, Strzelecką 
i Długą do Placu Bernardyńskiego. U zbiegu ul. 23 Lutego i al. 
Marcinkowskiego stanęła wspomniana już wcześniej studnia 
– fontanna Priessnitza. Kolejne fontanny stanęły u zbiegu ul. 
św. Wojciecha i pl. Działowego oraz przy zbiegu obecnych ulic 
Święty Marcin i Podgórnej. W punkcie końcowym wodocią-
gu, w miejscu dzisiejszego wejścia do Szpitala Przemienienia 
Pańskiego, zbudowano basen i kapliczkę z piaskowca, w któ-
rej stała spiżowa Madonna z Dzieciątkiem13. Łączna długość 
wodociągów Raczyńskiego wynosiła ok. 2,5 km14. Studzienki 

10 Kaniecki 2004: 606–607 ryc. 200.
11 Kaniecki 2004: 605–611.
12 Kaniecki 2004: 631.
13 Kaniecki 2004:638 ryc. 214.
14 Kaniecki 2004: 635–636.

Ryc. 2.  Zabytkowa studnia (drewniana rura wodociągowa), Poznań 
ul. 23 Lutego, 1963 r. © Archiwum Muzeum Archeologicznego 
w Poznaniu (fot. C. Czub) 

Fig. 2.  Historic well (wooden main pipe), Poznań ul. 23 Lutego, 1963 
© Archiwum Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (photo by 
C. Czub)
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działały długo, ostatnia z zachowanych aż do 1971 r. System 
drewnianych rurociągów natomiast funkcjonował znacznie 
krócej, bo ok. 20 lat (do 1866 r.), z czasem okazał się mało 
praktyczny. Do rur przedostawał się piasek i muł, a dopływ 
wody niejednokrotnie tamowały liście i żaby. W 1862 r. 
drewniane rury zastąpiono żelaznymi, które dodatkowo wy-
posażono w metalowe sita, aby uniemożliwić ich zatkanie.

Wraz ze wzrostem liczby mieszkańców Poznania koniecz-
na stała się budowa nowego ujęcia wody. Wykorzystano pro-
jekty inż. Johna Moore z Berlina, który był już wówczas twór-
cą gazowni w Głogowie, a w kolejnych latach zasłynął również 
jako współtwórca, m.in. gdańskich oraz wrocławskich wodo-
ciągów15. Budowę zakładu wodociągowego, bazującego na 
przefiltrowanych wodach z Warty, przeprowadzono w latach 
1865–1866 na terenie gazowni na Grobli. Stąd pierwsza 
wspólna nazwa zakładu: Gas und Wasserwerke – Zakład Ga-
zowni i Wodociągów. Znaczne zanieczyszczenie Warty ścieka-
mi oraz powtarzające się przypadki epidemii tyfusu zmusiły 
władze miasta do rezygnacji z tego ujęcia. W roku 1892 zaczę-
to ponownie wykorzystywać źródła na Winiarach, a później 
również wodę ze studzien głębinowych w Urbanowie, Nie-
stachowie i Dębinie16. Po roku 1900, kiedy zburzono mury 
forteczne, nastąpił rozwój sieci wodociągowej również na 
obszarach dawnych przedmieść. W kolejnych latach rozbudo-
wywano istniejące, a także uruchamiano nowe ujęcia wody.

Kwestia budowy wodociągów oraz zaopatrywania 
w wodę mieszkańców prawobrzeżnej części Poznania, czy-
li Ostrowa Tumskiego, rozpoznana jest znacznie gorzej. 
Z materiałów źródłowych dowiadujemy się, że na Ostrowie 
Tumskim założycielem sieci wodociągowej był biskup Jan 
Lubrański. Budowę wodociągów rozpoczęto w 1502 r. Woda 
dostarczana była do studni i fontann również drewnianymi 
rurami. Z kolei nieliczne znaleziska archeologiczne, z których 
najstarsze datowane są na przełom XIV i XV w., mogą świad-
czyć o działaniu wcześniejszego systemu wodociągowego17. 
Niestety tych nie ma zbyt wiele, co uniemożliwia rekonstruk-
cję sieci wodociągowej. Dotyczy to także miejsc ujęcia wody, 
których lokalizacja jest trudna do ustalenia.

ROZWÓJ ARCHEOLOGII HISTORYCZNEJ 
POZNANIA

Przez długi czas późnośredniowiecznym i nowożytnym ma-
teriałom znajdowanym podczas badań archeologicznych nie 
poświęcano należytej uwagi. Leszek Kajzer pisał, że początki 
archeologii średniowiecznej i nowożytnej w Polsce przypa-
dają na przełom lat 40. i 50. XX w., kiedy to zainteresowa-
nia badaczy przekroczyły magiczną granicę połowy XIII w.18 
Początkowo większość znalezisk o młodszej chronologii (czę-
stokroć były to przedmioty wydobyte przypadkowo przez 
samych budowniczych podczas różnego rodzaju inwestycji) 
trafiało do magazynów muzealnych bez należytego zabez-
pieczenia, inwentaryzacji i opracowania. Nie wszystkie zatem 

15 Urbaniak 2012: 28.
16 Kaniecki 2004: 637.
17 Hensel, Niesiołowska i Żak 1959: 16–17.
18 Kajzer 1984: 11.

dotrwały do dnia dzisiejszego. Informacje o większości zna-
lezisk nowożytnych zachowały się jedynie dzięki wzmiankom 
prasowym umieszczanym najczęściej w rubryce „sensacje”, 
bądź notatkom sporządzonym przez pracowników muzeum 
w trakcie interwencji. Przykładem może być informacja 
o odnalezieniu w 1908 r. podczas prac na Ostrowie Tumskim 
750–metrowego odcinka drewnianych rur wodociągowych – 
zostały one przekazane przez inżyniera prowadzącego prace 
do Muzeum Cesarza Fryderyka, jednak niestety nie zacho-
wały się do czasów obecnych19.

W drugiej połowie lat 30. XX w. sformułowano pierwszy 
program badawczy dla Poznania, w ramach którego podjęto 
prace na Ostrowie Tumskim i Zagórzu. Badania te miały na 
celu odnalezienie grodu poznańskiego, a odkryte w trakcie 
prac materiały nowożytne w najlepszym przypadku trafiały do 
magazynów bez należytego opracowania. W roku 1946 z ini-
cjatywy Witolda Hensla z okazji nadchodzącego tysiąclecia 
istnienia Państwa Polskiego rozpoczęła się akcja badań mile-
nijnych. Od 1946 do 1961 r., z różną intensywnością badano 
Ostrów Tumski, prace archeologiczne podjęto również w le-
wobrzeżnej części miasta. W 1948 r. rozpoczęto badania na 
Górze Przemysła. W 1949 r. Hensel zaproponował, aby oprócz 
badań na Ostrowie Tumskim podjąć prace w innych rejonach 
miasta, m. in. na wzgórzu św. Wojciecha, przy dawnym koście-
le dominikanów, wokół kościoła św. Marcina; na Rybakach, 
nad strumieniem Rudnik/Bogdanką, na Śródce i Ostrówku 
oraz na Winiarach-Winogradach. Niestety tych szeroko zakro-
jonych planów nie udało się zrealizować. Przebadano jedynie 
osadę św. Gotarda przy kościele dominikanów, a także stano-
wiska pradziejowe i średniowieczne przy kościele św. Jana 
i przy ul. Krańcowej/Mińskiej. W 1964 r. przeprowadzono 
badania Starego Rynku w Poznaniu pod kierownictwem 
Bogdana Kostrzewskiego z Muzeum Archeologicznego w Po-
znaniu. Wykonano dokumentację polową, a materiały zostały 
złożone w magazynach, jednak bez wpisu do inwentarza.

W roku 1969 na stanowisko dyrektora Muzeum Archeolo-
gicznego w Poznaniu powołany został Włodzimierz Błaszczyk, 
który na przełomie lat 60. i 70. XX w. wspólnie ze Zbigniewem 
Karolczakiem przeprowadził badania ratownicze w rejonie 
dawnego kościoła dominikańskiego, ul. św. Wojciecha, Stare-
go Miasta, Góry Przemysła oraz Śródki. Archeolodzy usiłowali 
również kontynuować program badawczy z 1949 r. W tym 
celu wznowiono prace na osadzie św. Gotarda oraz przy ko-
ściele św. Marcina i przy Bramie Wronieckiej. Niestety, w przy-
padku tych badań również brakuje pełnej dokumentacji.

Pod koniec lat 80. i na początku 90. XX w. archeologią 
miejską/historyczną zainteresowały się państwowe Pracow-
nie Konserwacji Zabytków oraz powstające w tym czasie 
prywatne firmy archeologiczne. Muzeum Archeologiczne 
w tym czasie brało udział w badaniach na szerszą niż dotąd 
skalę. To zainteresowanie przełożyło się na znaczny wzrost 
wiedzy o mieście, choć była to często wiedza dostępna je-
dynie dla wąskiego grona badaczy prowadzących prace. Do 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przekazywano naj-
częściej gotowe opracowania, a nie dokumentację. Kwestią, 

19 Kaczmarek 2008: 38.
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która stanowiła najpoważniejszy problem, było przechowy-
wanie materiałów. Część zbiorów trafiała do przypadkowych, 
niewielkich muzeów, część przechowywali właściciele firm. 
Materiały, które przynajmniej w teorii powinno składać się 
w instytucjach publicznych wskazanych przez konserwato-
ra zabytków, deponowano w nieodpowiednich warunkach, 
co sprawiało, że niektóre uległy całkowitemu zniszczeniu. 
W drugiej połowie lat 90. XX w. pojawiły się nowe inicjatywy, 
które nie miały charakteru ściśle ratowniczego, ale wynikały 
z badań realizowanych w ramach różnych projektów (poszu-
kiwanie pozostałości dawnej fary pod wezwaniem św. Marii 
Magdaleny na Placu Kolegiackim, badania na Ostrowie Tum-
skim, gdzie natrafiono na relikty palatium).

STAN BADAŃ NAD WODOCIĄGAMI

Do jednych z pierwszych, odnotowanych odkryć pozostało-
ści wodociągów poznańskich zarejestrowanych podczas ba-
dań archeologicznych, bądź inwestycji związanych z pracami 
budowlanymi, ale podlegającymi nadzorom konserwatorskim 
na Starym Mieście, możemy zaliczyć ciągi drewnianych (so-
snowych) rur o średnicy ok. 40 cm, ufundowanych przez E. Ra-
czyńskiego. Relikty te zostały odkryte w 1930 r. w trakcie prac 
budowlanych stacji transformatorowej na Starym Rynku20.

W roku 1964 na Starym Rynku przeprowadzono badania 
wykopaliskowe pod kierownictwem B. Kostrzewskiego z Mu-
zeum Archeologicznego w Poznaniu21. Na płycie Starego Ryn-
ku założono osiem wykopów. W wykopie 5a natrafiono na re-
likty konstrukcji związanych z zaopatrzeniem miasta w wodę22. 
W trakcie prac, w obrębie wykopu odsłonięto narożnik zbior-
nika na wodę – zbudowany w dolnej części z kamieni, w gór-
nej natomiast z cegieł. Do fundamentu narożnika, wewnątrz 
zbiornika, przylegała ścianka zbudowana z poziomo ułożo-
nych dranic wzmocnionych pionowo wbitymi kołkami. Na głę-
bokości ok. 1,55 m odkryto trzy rury drewniane, wykonane 
z sosnowych okrąglaków wydrążonych wewnątrz, biegnące 
równolegle po osi N–S w odległości 20 i 60 cm od siebie. Ich 
średnice wynosiły ok. 35 cm. Rury doprowadzały wodę do 
zbiornika z jednej z odnóg Warty. Nad jedną z rur odkryto 
dwie kolejne ułożone pionowo. Przypuszczalnie mur z kamieni 
i część cegieł narożnika zostały wykonane w XV lub na począt-
ku XVI w. – wskazywałyby na to fragmenty ceramiki znalezio-
ne na spodzie konstrukcji. Drewniana obudowa, górna część 
narożnika oraz drewniane rury ułożone na równym pozio-
mie pochodzą prawdopodobnie z XVIII w. Fragmenty naczyń 
oraz moneta znaleziona w zbiorniku świadczą, że pozostawał 
w użyciu przez cały XVIII w. Na głębokości 3,90 m odkryto ko-
lejną drewnianą belkę lub rurę. Być może są to pozostałości 
najstarszego zbiornika na wodę (ryc. 3). Jednakże brak pełnej 
dokumentacji uniemożliwia ustalenie dokładniejszych szcze-
gółów na temat tych odkryć. Podczas badań natrafiono rów-
nież na żelazny uchwyt do rur wodociągowych. Podobny zo-
stał znaleziony w Poznaniu w czasie prac wykopaliskowych na 

20 Wawrzyniak 2003: 9–10.
21 Sikorska-Ulfik 1972: 183.
22 Sikorska-Ulfik 1972: 205–211.

Ryc. 3.  Wykop 6, rury wodociągowe i zbiornik na wodę, Poznań – 
Stary Rynek, 1964 r. © Archiwum Muzeum Archeologicznego 
w Poznaniu (fot. Z. Ratajczak) 

Fig. 3.  Excavation 6, water main pipes and a water tank, 
Poznań – Old Market Square, 1964 © Archiwum Muzeum 
Archeologicznego w Poznaniu (photo by Z. Ratajczak) 

Ryc. 4.  Wykopaliska w 1974 roku, Poznań-Stary Rynek © Archiwum 
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (fot. K. Kucharska)

Fig. 4.  Excavations in 1974, Poznań-Old Market Square © 
Archiwum Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (photo by 
K. Kucharska)
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Poznańskie wodociągi w świetle badań archeologicznych

Placu Katedralnym i datowany 
jest na XIV–XV w.23

Ponowne badania arche-
ologiczne przeprowadzone na 
Starym Rynku w roku 1974 
przez w. Błaszczyka i Z. Karol-
czaka podjęto w związku z pra-
cami inwestycyjnymi „Światło 
i Dźwięk” dla poznańskiego 
Ratusza24. Wykop przebiegał 
od wschodniej ściany Ratusza 
do wschodniej pierzei Rynku 
(ryc. 4). W trakcie badań na 
stanowisku natrafiono między 
innymi na relikty drewnianych 
wodociągów. W obiekcie nr 
6 odkryto drewnianą rurę 
o średnicy 40 cm, biegnącą 
z południa na północ. Praw-
dopodobnie jest to fragment 
XVI-wiecznego rurociągu. 

Również w 1974 r. zanoto-
wano ponowne odkrycia relik-
tów wodociągów na stanowi-
sku Poznań-Stare Miasto, st. 9, 
ul. Wolnica25. Badania także prowadzone przez W. Błaszczyka 
i Z. Karolczaka, podjęte zostały w związku z realizacją projektu 
rozpoznania urządzeń obronnych towarzyszących bramie i bar-
bakanowi u wylotu ul. Wronieckiej. Koncentrowały się głównie 
na terenie fosy staromiejskiej. W wykopie wyróżniono cztery 
warstwy, które zalegały do 2,8 m. W warstwie IV odsłonięto 
pozostałości konstrukcji drewnianych związanych z regulacją 
rzeki Bogdanki, a w części północnej wykopu fragment wału 
glinianego. Wspomniane urządzenia należy prawdopodob-
nie wiązać z działalnością Komisji Dobrego Porządku (1779–
1780)26. Koryto zbudowane było z grubo ciosanych dranic, 
wzmocnionych kołkami o wysokości 1,5 m. Konstrukcja miała 
2 m szerokości i zachowała się na całym badanym odcinku, tj. 
5 m. Prace przerwano z powodu zalania wykopu wodą.

Badania na stanowisku Poznań-Stare Miasto 9 kontynuowa-
no w latach 1975–1981. W czwartym sezonie prac, w 1978 r. 
objęto badaniami obszar ok. 1000 m², położony u wylotu ul. 
Wronieckiej przy ul. Solnej27. Wykopy eksplorowane były do 
głębokości od 3 do 5 m. Odkryte zostały wówczas trzy nitki 
rurociągów drewnianych ułożonych w dwóch poziomach, 
po osi NE–SW oraz jedna nitka rurociągu biegnąca wzdłuż 
ul. Stawnej po osi N–W. Pochodzą one najprawdopodobniej 
z XIII–XVIII w.28 Według informacji prowadzących badania, 
zamieszczonych w „Informatorze Archeologicznym” rurociągi 
zostały zabezpieczone i poddane konserwacji (ryc. 5)29.

23 Hensel, Niesiołowska i Żak 1959: 13–57.
24 Błaszczyk i Karolczak 1974a: 252–254.
25 Błaszczyk i Karolczak 1974b: 254–255.
26 Kaczmarek 2008: 242.
27 Błaszczyk i Karolczak 1978: 241–243.
28 Błaszczyk i Karolczak 1978: 243.
29 Błaszczyk i Karolczak 1978: 243.

Kolejny sezon badań przypadł na rok 1979. Prace arche-
ologiczne były prowadzone na dwóch stanowiskach: Poznań-
Stare Miasto, st. 9 oraz Poznań – Stare Miasto, st. 9a. Obszar 
badań koncentrował się w rejonie wylotu ul. Wronieckiej, 
ul. Wolnica i ul. Stawnej. Łącznie powierzchnia badań wyno-
siła 2085,8 m². Wykopy eksplorowano do głębokości 5–6 m 
poniżej ówczesnego poziomu gruntu30. Oprócz odsłoniętych 
elementów architektonicznych systemu obronnego Bramy 
Wronieckiej natrafiono na pozostałości drewnianych wodocią-
gów: sześć ciągów rur drewnianych, w tym cztery magistralne 
o długości 42 m oraz dwa ciągi odsłonięte na odcinku 22 m. 
Najstarszy jest ciąg rury pojedynczej, datowany na XVI w. Trzy 
ciągi dalsze, składające się z rur podwójnych, biegnących rów-
nolegle obok siebie, datowane są na XVII–XVIII/XIX w. Dwa 
pozostałe są ciągami rur pojedynczych datowanych na XVI/
XVII–XVIII w. Ponadto, na stanowisku 9a przy ul. Wronieckiej 
9 odsłonięto fragment przepustu akweduktu wodnego z XIII/
XIV w. (najprawdopodobniej jest to wymieniony w źródłach 
pisanych z 1282 r., „akwedukt” doprowadzający wodę do 
klasztoru dominikanek)31. Jest to obustronnie odeskowane 
koryto, wzmocnione pionowo wbitymi w grunt palami.

W sezonach 1980 i 1981 wyeksplorowano odcinki drew-
nianych rur i oddano je do konserwacji oraz badań specja-
listycznych. Do badań laboratoryjnych skierowano również 
kilka prób osadów namuliskowych pochodzących z różnych 
poziomów drewnianych rur wodociągowych32.

W latach 1992–1993 przeprowadzono bardzo szeroko za-
krojone badania archeologiczne na Starym Mieście w Pozna-

30 Błaszczyk i Karolczak 1979: 229–230.
31 Błaszczyk i Karolczak 1979: 230.
32 Błaszczyk i Karolczak 1981: 244.

Ryc. 5.  Widok ogólny na teren prowadzonych prac wykopaliskowych,widok od SW, Poznań ul. Wroniecka, 
1980 r. © Archiwum Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (fot. K. Kucharska)

Fig. 5.  General view on the area of the conducted excavation work, Poznań ul. Wroniecka, 1980 © 
Archiwum Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (photo by K. Kucharska)
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niu, w związku z zakładaniem instalacji wodociągowej. Objęły 
one swoim zasięgiem obszar od ul. Grobla przez ul. Wodną, 
Stary Rynek, ul. Paderewskiego do Placu Wolności33. Dzięki za-
krojonym na tak szeroką skalę pracom archeologicznym (któ-
re w centrum miasta należą do rzadkości) uzyskano przekrój 
obrazujący kształtowanie się osadnictwa w obrębie murów. 
Badania te pozwoliły spojrzeć szerzej na początki rozwoju śre-
dniowiecznego miasta. Podczas badań na ul. Wodnej natra-
fiono na pozostałości drewnianych wodociągów założonych 
w XVIII w. Na ul. Paderewskiego odkryto pozostałości średnio-
wiecznej studni drewnianej, które można łączyć z fazą lokacji 
miasta lub nieco wcześniejszym traktem prowadzącym z osa-
dy św. Marcin przez osadę św. Gotarda na Ostów Tumski34.

Kolejne badania archeologiczne, przeprowadzone na Sta-
rym Rynku w Poznaniu w roku 2002, związane były z budową 
fontanny Apollina. Prace pod kierownictwem Piotra Wawrzy-
niaka ujawniły obecność reliktów urządzeń zaopatrujących 
mieszkańców miasta w wodę35. Natrafiono na fragmenty mu-
rowanej konstrukcji, były to zapewne pozostałości fundamen-
tów jednej z czterech XIX-wiecznych fontann. Zbudowana była 
z cegieł spojonych zaprawą wapienną. Zachowany wierzchołek 
muru zalegał na głębokości ok. 55–60 cm. Teren wokół funda-
mentu został ustabilizowany kamieniami oraz palami z drew-
na dębowego o średnicy od ok. 45 cm do 1 m. Na głębokości 
ok. 1,10 m od obecnego poziomu terenu zaobserwowano 
biegnący po linii N–S dobrze zachowany fragment drewniane-
go wodociągu, zbudowanego z przewierconych w środku pni 
(prawdopodobnie sosnowych) o długości 2,20–2,60 m każdy, 
które połączone były żelaznymi złączkami (wewnątrz) oraz 
klamrami (na zewnątrz). Są to zapewne relikty wodociągu 
fundacji hrabiego E. Raczyńskiego36. Zarówno wodociąg, jak 
również pozostałości fundamentów, zabezpieczono przed wy-
laniem betonowego fundamentu pod zbiornik fontanny war-
stwą ziemi i folią. Wśród materiału ruchomego pozyskanego 
w trakcie badań znalazły się m. in. klamry żelazne spajające 
drewniane rury wodociągowe. W wykopie założonym pod 
instalacje doprowadzające wodę do fontanny na głębokości 
ok. 1 m odnotowano pozostałości drewnianego rurociągu. 
Według autora sprawozdania, rura wodociągowa obsługiwała 
jedną ze studni rynkowych w wiekach XVI–XVII. Rura zosta-
ła poddana badaniom dendrochronologicznym przez Marka 
Krąpca z krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej (wyniki ba-
dań okazały się jednak niewiarygodne)37.

W 2015 r. na zlecenie Urzędu Miasta Poznania – Biura 
Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta w związku z pla-
nami rewitalizacji Rynku i wymianą jego nawierzchni, przez 
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu został przygotowany 
program badań archeologicznych. Prace wykopaliskowe roz-
poczęto w kwietniu 2015 r.38 W wykopie nr 1 (o powierzchni 
120 m², 10 x 12 m) zlokalizowanym między wschodnią pierze-
ją zabudowy a Ratuszem natrafiono na fragment drewnianej 

33 Stepnik 1993: 336.
34 Stępnik 1993: 339.
35 Wawrzyniak 2002: 2–4.
36 Wawrzyniak 2002: 3.
37 Wawrzyniak 2002: 4, 2003: 16.
38 Zisopulu-Bleja 2015: 1–2.

instalacji wodociągowej przebiegającej wzdłuż zachodniego 
profilu wykopu. Rury wykonano z drążonych pni sosnowych 
łączonych na styku poszczególnych odcinków metalowy-
mi złączkami. Według autorki sprawozdania, „miejsce od-
słonięcia wskazuje, że natrafiono na system wodociągowy 
sprowadzający wodę źródlaną z południowej skarpy Wzgórz 
Winiarskich. Przebiegający przez Grochowe Łąki do Bramy 
Wronieckiej przez ul. Wroniecką do Rynku. W konstrukcji 
wodociągu wykorzystano spływ grawitacyjny wody wynika-
jący z różnych poziomów, dzięki czemu nie było konieczności 
stosowania urządzeń do jej podnoszenia. Źródlane ujęcia na 
Wzgórzach Winiarskich zaopatrywały w wodę studnie we 
wschodniej części rynku”39.

Prawdopodobnie wodociąg ten można datować na XVI w. 
Źródła pisane (głównie rachunki) wskazują, że rury musiały 
być często wymieniane i naprawiane, w związku z tym po-
szczególne ich odcinki mogą być zróżnicowane pod wzglę-
dem chronologicznym.

W związku z wymianą uzbrojenia w ul. Kramarskiej, 
w 2005 r. przeprowadzono badania archeologiczne, którymi 
kierował Tomasz Stępnik z Pracowni Archeologicznej UNI-ART. 
W trakcie prowadzonych prac przebadano odcinek całej ul. 
Kramarskiej, od ul. Wielkiej do ul. 23 Lutego, o łącznej dłu-
gości ok. 245 m. Wykop zlokalizowany był w środkowej części 
jezdni, obejmując swym zasięgiem prawie całą jej szerokość 
(ok. 2,5–3 m). Głębokość wykopu wahała się od ok. 1,5 do 
ok. 4,2 m poniżej poziomu terenu40. Również podczas tych 
badań w czterech obiektach natrafiono na pozostałości zwią-
zane z dawnymi wodociągami poznańskimi. W obiekcie nr 1, 
który zlokalizowany był w wykopie budowlanym w środko-
wej części ul. Wielkiej naprzeciwko wylotu ul. Kramarskiej, 
na głębokości ok. 1,2 m natrafiono na fragment nowożytnej 
(XIX w.) drewnianej rury wodociągowej o średnicy ok. 50 cm, 
odsłonięto ją na długości ok. 1,6 m. W trakcie dalszych prac 
ziemnych udało się wydobyć cały fragment rury wraz z żela-
znym kołnierzem, łączącym poszczególne segmenty wodo-
ciągu. W Obiekcie 14 podczas kontynuowania prac, w odle-
głości ok. 13 m na wschód od narożnika kamienicy nr 2 przy 
ul. Kramarskiej odsłonięto fragment systemu wodociągowego 
w postaci dwóch fragmentów rur drewnianych, złączonych ze 
sobą za pomocą żelaznej złączki. Rury te znajdowały się na 
głębokości ok. 1,95 m. Obie były silnie zniszczone; pierwszy 
z zachowanych fragmentów miał ok. 75 cm długości i średni-
cę 35 cm. Długość drugiego fragmentu wynosiła ok. 1,10 m, 
średnica również 35 cm. Zniszczenia rur spowodowane były 
najprawdopodobniej przez współczesne (XIX w.) wkopy pod 
instalacje wodno-kanalizacyjne. W jednej z rur na szczycie, 
mniej więcej w środkowej części fragmentu, zanotowano pro-
stokątny otwór o wymiarach 10 x 24 cm, wycięty dłuższym 
bokiem wzdłuż rury41. W odległości ok. 66 cm na zachód od 
opisanych wyżej rur znajdował się kolejny fragment silnie 
zniszczonej przez współczesne wykopy (XIX–XX w.) rury drew-
nianej (prawdopodobnie dalszy ciąg tego samego systemu 

39 Zisopulu-Bleja 2015: 8–9.
40 Stępnik, Pawlak i Mikuła 2005: 43–49 .
41 Stępnik, Pawlak i Mikuła 2005: 45 ryc. 33.
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wodociągowego). Jej długość wynosiła ok. 90 cm. Pozostałości 
opisanego systemu wodociągowego datowane są źródłowym 
materiałem archeologicznym na XVI w. W obiekcie nr 16, na 
głębokości około 1,30 m odsłonięto kolejny fragment instalacji 
wodociągowej w postaci dwóch rur drewnianych połączonych 
ze sobą za pomocą żelaznej złączki. Znajdowały się one nie-
daleko narożnika kamienicy nr 1 przy ul. Kramarskiej. Jedna 
z rur miała długość około 3,30 m i średnicę około 50 cm; śred-
nica otworu wynosiła ok. 18 cm. Druga z kolei miała długość 
około 1,20 m i średnicę ok. 45 cm. Kraniec zachodni tej rury 
stykał się z konstrukcją ceglaną, która przebiegała ukośnie do 
linii przebiegu wykopu, na osi SE–NW. Owa konstrukcja prze-
cinała obie rury, niszcząc je. Odkryty fragment systemu wo-
dociągowego zalegał w warstwie, którą za pomocą materiału 
źródłowego datowano na XVI/XVII w. W obiekcie 17 również 
natrafiono na podobną ceglaną konstrukcję – na głębokości 
ok. 1,40 m odkryto fragmenty kolejnej drewnianej rury (znisz-
czonej m.in. przez współczesne wykopy pod instalacje gazo-
we). Miała ona długość około 1,85 m oraz 40 cm średnicy; 
średnica wewnętrznego otworu wynosiła ok. 12 cm. Krańcem 
wschodnim wchodziła w konstrukcję ceglaną, można nawet 
stwierdzić, że konstrukcja ta była budowana prawdopodobnie 
na rurze. Przeznaczenie tej konstrukcji nie jest znane42.

W trakcie prac w związku z budową przyłącza cieplnego 
do budynku mieszkalnego przy ul. św. Marcin 11 w Poznaniu, 
u zbiegu ulic Podgórnej i św. Marcin zarejestrowano studnię 
ceglaną, będącą najprawdopodobniej pozostałością po jednej 
z czterech studni – fontann hr. Raczyńskiego. Badaniami kiero-
wał Henryk Klunder z Pracowni Archeologiczno-Konserwator-
skiej. Wykop budowlany przebiegał od zbiegu ulic Podgórnej 
i św. Marcin, tuż przy pomniku Hipolita Cegielskiego, do posesji 
św. Marcin 11, sąsiadującej z placem przykościelnym kościoła 
Św. Marcina. Ze studni zachowała się cembrowina w bardzo 
dobrym stanie. Z fragmentu zachowanego w zachodniej ścia-
nie wykopu uzyskano kilka parametrów: średnica wewnętrzna 
wynosiła 2 m, średnica zewnętrzna – 2,8 m, grubość ścianki 
– 40 cm. Ceglane relikty studni odkryte zostały na głębokości 
75 cm, licząc od powierzchni współczesnego chodnika43.

Jeśli chodzi o znaleziska archeologiczne związane z wodo-
ciągami na prawobrzeżnej części miasta Poznania, czyli tere-
ny Ostrowa Tumskiego, w roku 1938 w trakcie prac archeolo-
gicznych na placu Katedralnym odkryto w warstwie IV żelazne 
spoidło rury wodociągowej o średnicy 12,8 cm44. W trakcie 
badań w ogrodzie przy ul. Ostrów Tumski 10, przeprowa-
dzonych przez Witolda Hensla i Włodzimierza Szafrańskiego 
w roku 1946, w warstwie IV natrafiono na rurę wodociągo-
wą. Ze względu na fragmenty ceramiki oraz kafle znalezione 
w warstwie IV, datować ją należy na drugą połowę XV do po-
czątków XVI w.45 Kolejne badania podjęte przez archeologów 
na Placu Katedralnym w latach 1958–1959 również przynio-
sły ciekawe odkrycia związane wodociągami46. W warstwie III 
odkryto część drewnianej rury. Jeden z końców rury zamknię-

42 Stępnik, Pawlak i Mikuła 2005: 49–51.
43 Klunder 2015: 9–10.
44 Hensel, Niesiołowska i Żak 1959: 16–17.
45 Żak 1959: 101, 105.
46 Malinowska 1974: 24, 46.

ty był drewnianym czopem obitym miedzianą blachą. W od-
ległości około 50 cm od drewnianego czopu znajdowało się 
zwrócone ku górze żelazne spoidło drewnianej rury wodocią-
gowej. Długość zachowanego fragmentu rury wynosiła 3,5 m, 
zaś jej średnica ok. 25 cm. Odkryte części rur stanowią frag-
ment arterii kanalizacyjnej, jaka w owym czasie obejmować 
musiała znaczną część Ostrowa Tumskiego. Potwierdzeniem 
tego są znaleziska żelaznych spoideł pochodzących z dwóch 
innych punktów Ostrowa, datowane w obydwu przypadkach 
na koniec XIV lub początek XV w. (ryc. 6).

Od dłuższego czasu w dokumentach wydawanych przez 
UNESCO, Radę Europy czy Komisję do Parlamentu Europej-
skiego pojawia się sformułowanie/refleksja, że kultura i dzie-
dzictwo kulturowe to podstawy postępu cywilizacji ludzkiej. 
Waldemar Affelt przytacza ustalenia konwencji Rady Europy 
z Faro, która „definiuje dziedzictwo kultury jako «zbiór zaso-
bów odziedziczonych z przeszłości, które ludzie identyfikują, 
niezależnie od stanu własności, jako dowód i reprezentację 
swoich nieustannie ewoluujących wartości, wierzeń, wiedzy 
i tradycji»”47. Tempo, w jakim rozwija się nasza cywilizacja 
sprawia, że krajobraz kulturowy oraz otoczenie wokół nas 
zmieniają się równie szybko. Powstają nowe budynki i coraz 
nowocześniejsza infrastruktura – innowacyjne rozwiązania, 
które wypierają stare. Wobec tego szczególnie ważna wyda-
je się być troska o zachowanie tych elementów dziedzictwa 
kulturowego, które mogą zostać bezpowrotnie zniszczone, 
szczególnie z myślą o przyszłych pokoleniach. W tym celu, 
pozostałości wodociągów poznańskich pozyskane w trakcie 
badań archeologicznych przeprowadzonych na terenie Stare-
go Miasta i Ostrowa Tumskiego na przestrzeni kilkudziesięciu 
lat jako przykład dziedzictwa techniki wymagają z pewnością 
pilnego opracowania.

47 Affelt 2009: 5.

Ryc. 6.  Pierścień metalowy od rur wodociągowych © Archiwum 
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (fot. K. Kucharska)

Fig. 6.  Metal ring from water main pipes © Archiwum Muzeum 
Archeologicznego w Poznaniu (photo by K. Kucharska)
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The article discusses the Medieval and modern remains of 
waterworks discovered during archaeological research in 
the area of the Old Town and Ostrów Tumski in Poznań. The 
discovered traces of devices supplying water to the inhabi-
tants of Poznań were only mentioned in the reports, rarely 
in archaeological literature. There has never been a mono-
graphic study, covering, above all, the oldest finds. The arti-
cle presents the history of waterworks, starting with remarks 
in historical sources from the 13th century, until the construc-
tion of the first waterworks plant in 1866. The purpose of 
undertaking the work aiming at summarising the research 

on waterworks – which undoubtedly are one of the essential 
elements of technical heritage – is the progress of historical 
archeology, and the researchers’ changing approach to arti-
facts about younger than the 12th century. 

Remains of Poznań waterworks obtained during archaeo-
logical research carried out in the area of the Old Town and 
Ostrów Tumski over several decades certainly require urgent 
case studies.

Translated by Aleksandra Maron

Aleksandra Maron

Poznań waterworks in the light of archaeological research

Summary





ARCHAEOLOGICA 
HEREDITAS 15

WSTĘP

Szybki rozwój techniki w oddali pozostawia dawne zdoby-
cze cywilizacji, czyniąc je reliktami minionej epoki. Królująca 
w XIX i początkach XX wieku para, na przestrzeni lat ulegała 
wyparciu jako napęd stosowany w komunikacji. Krajobraz 
parowozów sunących po szynach i parostatków ciągną-
cych barki, czy zapewniających transport lub wypoczynek, 
odszedł w zapomnienie, pozostawiając swe świadectwa 
na pożółkłych fotografiach. W wielu miejscach gdzieś na 
uboczu zacumowano wycofane już ze służby statki paro-
we. Niektóre pozostawione na pastwę złomiarzy, obiekty te 
zniknęły w mgnieniu oka. Inne zaś, w postaci hulków, służą 
po dziś dzień szkoleniom żeglarskim. Dla niektórych z nich 
schronieniem okazał się obszar Jeziora Zegrzyńskiego. Przez 
lata stały się one wyjątkowym elementem krajobrazu kul-
turowego.

W niniejszym artykule zaprezentowane zostaną trzy daw-
ne holowniki parowe, których obecne nazwy brzmią Duna-
jec, Sienkiewicz i Ziemowit, znajdujące się na wodach Jeziora 
Zegrzyńskiego. Przedstawiony zostanie stan zachowania tych 
historycznych jednostek pływających. Szczególna uwaga 
zwrócona zostanie na parowiec Ziemowit, który dzięki stara-
niom społeczników został wpisany do rejestru zabytków. Po-
nadto przedstawione zostaną możliwości zaadaptowania pa-
rostatków do nowych funkcji, 
w tym do turystyki kulturowej. 

Jezioro Zegrzyńskie jest 
sztucznym akwenem, utworzo-
nym w 1963 roku. Ze względu 
na swe położenie stało się atrak-
cyjnym miejscem do rekreacji 
i uprawiania sportów wodnych. 
Znalazły tu miejsce liczne klu-
by żeglarskie i ośrodki wypo-
czynkowe. Nieustanne, choć 
mozolnie postępujące zagospo-
darowanie brzegów, skłoniło 
do wykorzystywania przebu-
dowanych dawnych jednostek 
pływających jako restauracji 
czy stanic klubów żeglarskich. 
Taki los spotkał też omawiane 

w niniejszym artykule dawne holowniki. Ich przeszłość jest 
niekiedy pełna zagadek i luk  -̶ wszak liczą sobie ponad sto lat. 
Badacze niejednokrotnie spierają się o ich przeszłość, bowiem 
liczne przebudowy, zmiany nazw i armatorów, nastręczają nie 
lada problemów przy próbach odtworzenia ich dziejów. Wsku-
tek tego niestety do tej pory historia żeglugi śródlądowej nie 
doczekała się pełnego i rzetelnego opracowania.

SIENKIEWICZ

Sienkiewicz to statek (ryc. 1), który obecnie znajduje się w za-
toce w Zegrzu Południowym (gm. Nieporęt). Jego początek to 
rok 1901, kiedy jako holownik o numerze 409 został zbudo-
wany w stoczni w Dreźnie. Posiadał on napęd bocznokołowy, 
który w ruch wprawiała maszyna parowa dwustopniowego 
rozprężenia o mocy 100 KM. Jego pierwsza nazwa to Aller I  
-̶ wtedy to pływał w firmie Celler Schleppschiffahrt – Gesell-
schaft z siedzibą w Celle, w Dolnej Saksonii. Około 1912 roku 
nowym właścicielem statku został A. Wesołowski z Gdańska. 
Po zakończeniu I Wojny Światowej statek został przydzielony 
do holowania barek (w ramach pomocy humanitarnej) z żyw-
nością do ówczesnej polskiej granicy z Niemcami w Silnie. Na 
uwagę zasługuje fakt, że 15 września 1919 roku nielegalnie 
przekroczył on granicę. Jego armator poprosił Ministerstwo 
Aprowizacji o przerejestrowanie pod polską banderę.

Konrad Szostek i Katarzyna Zdeb

Holowniki parowe z Jeziora Zegrzyńskiego 
  ̶- postępująca degradacja  

i perspektywy na przyszłość

163–168

Ryc. 1. Holownik parowy Sienkiewicz (za: Akademicki Związek Sportowy)
Fig. 1. Steam tug Sienkiewicz (after: Akademicki Związek Sportowy)
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W 1920 roku parostatek otrzymał nazwę Sienkiewicz1. 
W dwudziestoleciu międzywojennym związany był z Warsza-
wą, pływając w Okręgowej Dyrekcji Regulacji Dróg Żeglow-
nych, następnie, od roku 1924 w Dyrekcji Dróg Wodnych 
w Warszawie, a w latach trzydziestych XX w. w Państwowym 
Zarządzie Wodnym. W tym okresie dokonano wydłużenia 
jego kadłuba. Uzyskał wówczas wymiary: długość 42,6 m 
i szerokość 4,82 m, przy zanurzeniu 0,85 m2. 

W latach trwania II Wojny Światowej nosił nazwę Adler. 
Pod koniec okupacji niemieckiej został zatopiony, a następ-
nie podniesiony z dna i odbudowany w Toruniu. W kwietniu 
1945 roku zarekwirowała go Armia Czerwona, a następnie 
skierowany został na terytorium ZSRR przez Bug. We wrze-
śniu 1945 roku, na skutek interwencji inż. Szczyt-Niemiowi-
cza Komisarza Żeglugi u gen. Szczepiennikowa, parostatek 
został zwolniony w Małkini. Po zakończeniu działań wojen-
nych pływał on kolejno w Państwowym Zarządzie Wodnym 
w Warszawie (do 1948 r.), w Rejonie Dróg Wodnych w War-
szawie (od 1951 r.) oraz w Okręgowym Zarządzie Wodnym 
w Warszawie (od 1963 r.). Został wycofany z eksploatacji 
w 1969 roku, a następnie po odcięciu tamborów i nadbudó-
wek, przebudowany na hulk. W 1974 roku został odstąpiony 
Klubowi Żeglarskiemu AZS w Zegrzu Południowym3. 

Niestety, stan techniczny statku pogarsza się z roku na rok. 
Brak bieżących remontów oraz warunki atmosferyczne nega-
tywnie wpływają na stan zachowania. W styczniu 2017 roku 
hulk zaczął nabierać wody - nieszczelność w kadłubie powsta-
ła prawdopodobnie na skutek nacisku zamarzniętej tafli jezio-
ra. Wezwana na miejsce straż pożarna wypompowała wodę 
spod pokładu przytopionej jednostki4. Obecnie jednostka na-
dal jest zacumowana na nabrzeżu Jeziora Zegrzyńskiego. 

DUNAJEC

Dunajec – bocznokołowy ho-
lownik parowy, został skonstru-
owany w 1903 roku w Linzu 
(ryc. 2). Powstał na zamówienie 
administracji wodnej z Krakowa 
o numerze 460. W 1904 roku 
w częściach przetransporto-
wano go koleją do Krakowa, 
gdzie następnie zmontowa-
no w stoczni Zieleniewskiego. 
Wtedy to otrzymał nazwę Kry-
styna5. Napędzany był maszyną 
parową dwustopniowego roz-
prężenia o mocy 150 KM. 

1 Magnuszewski 2014a: 6; w innych źródłach podawana jest data 
1923, por. Michalski 2009: 277. 

2 Michalski 2009: 278.
3 Magnuszewski 2014a: 6.
4 OSP Legionowo. Internet: http://osp-legionowo.pl/tonaca-koszarka

-zegrze-poludniowe/ (wgląd 4.04.2018 r.).
5 Wówczas jego długość wynosiła 37,5 m, jednakże w 1928 r. kadłub został 

wydłużono do 39,4 m. Natomiast szerokość to 5,25 m, a zanurzenie wy-
nosiło 0,55 m.

Dunajec jako jedyny z trzech znajdujących się na Jeziorze 
Zegrzyńskim dawnych statków parowych, ma za sobą udział 
w działaniach wojennych. W czasie I Wojny Światowej został 
wcielony do K.u.K. Weichselflottille, Krakau. Jego sterówka 
oraz rejon kotłowni zostały dodatkowo opancerzone blachą 
o grubości 5 mm. Ponadto wyposażono go w działa kalibru 
37 mm i ciężkie karabiny maszynowe. 

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, holownik pa-
rowy został przejęty przez władze państwowe. W tym cza-
sie pływał w Zarządzie Rzeki Wisły w Warszawie pod nową 
nazwą Wyspiański. W 1920 roku, w obliczu zagrożenia ze 
strony armii bolszewickiej, został ponownie uzbrojony i włą-
czony do służby wojskowej w 2 Dywizjonie Flotylli Wiślanej. 
Wyposażony w osiem ciężkich karabinów maszynowych, pa-
trolował Wisłę na odcinku Płock – Włocławek. Od 1921 roku 
pływał w Zarządzie Rzeki Wisły we Włocławku, a następnie 
w Państwowym Zarządzie Wodnym w Płocku (od 1933 r.). 
Na początku II Wojny Światowej po przejęciu jednostki przez 
Niemców, nadano mu nazwę Rhein i wykorzystywano w ad-
ministracji wodnej Reichswasserstrassenverwltung w Płocku.

Po wojnie parowiec otrzymał nazwę Wyspiański i pływał 
najpierw w okolicy Płocka, a później Warszawy. W połowie 
lat pięćdziesiątych XX w. został przebudowany na statek pa-
sażersko-towarowy w Stoczni Czerniakowskiej w Warszawie. 
Od tej pory nosił nazwę Dunajec i został przekazany Warszaw-
skiej Żegludze na Wiśle. Pływał głównie na trasie Warszawa 
– Płock. Wycofano go z ruchu wodnego w 1960 roku.

Warto nadmienić, że w 1963 roku usunięto z niego ma-
szynę parową, a także obcięto tambory. Tak ogołoconą jed-
nostkę w 1964 roku przejął Warszawski Okręgowy Związek 
Żeglarski. W czerniakowskiej stoczni dokonano jego przebu-

Ryc. 2.  Holownik parowy Dunajec (źródło: www.zegluga.info/thumbnails.
php?album=137)

Fig. 2.  Steam tug Dunajec (source: www.zegluga.info/thumbnails.php?-
album=137)
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dowy na przystań pływającą. 
Na pokładzie dolnym umiesz-
czono pomieszczenia hote-
lowe, a w części środkowej 
znacznych rozmiarów żaglow-
nię. W przykrytych pokładem 
słonecznym nadbudówkach 
na dziobie i rufie zorganizowa-
no dwie duże sale6. Tak przy-
gotowany hulk przeholowano 
na Jezioro Zegrzyńskie w 1965 
roku. Początkowo przycumo-
wany był w Zegrzu Południo-
wym, a następnie przez prze-
szło 40 lat w zatoce Pilawa 
w Nieporęcie jako baza WOZŻ 
oraz bar. 

Brak konserwacji i zaniedbanie doprowadziły do tego, że 
na początku XXI wieku statek osiadł na dnie. Natomiast z po-
wodu utracenia przez WOZŻ bazy w Nieporęcie miał on trafić 
na złom – stało się to najprostszą drogą do pozbycia się tej 
jednostki. Jednak w 2003 roku został odkupiony przez szko-
łę żeglarską „Akademia Nautica”. Holownik przeszedł wów-
czas doraźną naprawę kadłuba. Przez kilka lat znajdował się 
w Ryni. Ostatecznie jednak przeholowano go do zatoki w Ze-
grzu Południowym. W tym miejscu przebywa do dzisiaj, słu-
żąc szkoleniom żeglarskim7. 

Niestety, hulk ten potrzebuje generalnego remontu. Na-
prawy i wzmocnienia wymaga zwłaszcza nitowane poszycie 
dolnego pokładu. Prowadzona jest doraźna konserwacja jed-
nostki, jednak bez podjęcia dokładniejszych działań konser-
watorskich jego degradacja znacząco postępuje. Zważywszy 
na fakt, że jest to ostatnia pozostałość polskiej wojennej flo-
tylli śródlądowej z czasów II Rzeczypospolitej oraz najstarsza 
była jednostka marynarki wojennej - jest to obiekt niewątpli-
wie wart zachowania (ryc. 3).

ZIEMOWIT

Jest to tylnokołowy holownik zbudowany w 1907 roku, 
w stoczni Uebigau w Dreźnie (numer stoczniowy 966), dla 
Carla Stolza z Drezdenka (ryc. 4). Jego pierwsza nazwa to 
Kommerzinrant Leopold Stolz – posiadał on numer rejestra-
cyjny 262. Do jego napędu zastosowano dwucylindrową ma-
szynę parową podwójnego rozprężenia pary o mocy 200 KM. 
Kocioł parowy wykonała firma H. Pauksch z Gorzowa Wielko-
polskiego8. Rejonem pływania jednostki była Warta, Noteć 
i Brda. Po śmierci właściciela holownika w 1918 r. jednost-
ka została przejęta przez jego syna – Ernest Stolza. Następ-
nie została ona zakupiona przez Maxa Miechena z Wiprzyc 
(koło Gorzowa Wielkopolskiego) 11 października 1921 roku. 

6 Magnuszewski 2014b: 5. 
7 Akademia Nautica, Internet: http://www.anw.pl/dunajec.html
8 Jednostka posiadała następujące wymiary: długość 36,7m, szerokość 

4,2 m, zanurzenie 0,8 m. Według danych z 1952 roku nowe wymiary 
to: długość 38,5 m, szerokość 5,0 m, zanurzenie 0,90 m.

Nazwę holownika zmieniono na Uranus – ówczesny numer 
rejestracyjny to 447.
Od 1932 roku jego portem macierzystym stał się Gdańsk, 
gdzie otrzymał on nr rejestracyjny 848. Następnie w 1934 roku 
został zakupiony przez Spółdzielnię Transportową i Oszczęd-
nościową „Wisła” G.m.b.h. z siedzibą w Gdańsku i oddziałem 
toruńskim. Holownik używany był wówczas do transportu to-
warów na odcinku Gdańsk – Warszawa. Natomiast od 1936 r. 
stacjonował w Toruniu (nr rej. 207). W 1940 r. holownik zo-
stał zarekwirowany jako byłe mienie polskie przez niemiec-
ki Komisaryczny Zarząd Powiernictwa Wschód dla Żeglugi 
Śródlądowej Dorzecza Wisły. Następnie odsprzedano go (19 
czerwca 1940 r.) gdańskiemu armatorowi, Otto Hansowi Got-
tenmeyerowi (nr rejestracyjny 1043). Jednakże w lipcu 1944 
roku został zarekwirowany przez Dyrekcję Dróg Wodnych 
w Królewcu (choć pozostawiono go na Wiśle). W tym samym 
roku został zatopiony ładunkiem wybuchowym w okolicy 
Włocławka. Dwa lata później podniesiony z dna przez firmę 
Zarzecki i Spółka, zakwalifikowany został do odbudowy. Re-
mont przeszedł w toruńskiej Stoczni Rzecznej. 

Na nowo sprawna jednostka otrzymała nazwę Ziemowit 
i od 1947 roku pływała w Państwowym Zarządzie Wodnym 
w Toruniu (numer rejestracyjny 5016), a od 1952 r. w Re-
jonie Dróg Wodnych w Toruniu (numer rejestracyjny 455). 
Pięć lat później (1957 rok) Ziemowit został przekazany Yacht 
Klubowi Polskiemu w Warszawie. Następnie holownik został 
przebudowany na hulk w warszawskiej Stoczni Rzecznej na 
Czerniakowie. Wtedy to zdemontowano układ napędowy, 
maszynę parową wraz z kotłem oraz wyposażenie pomoc-
nicze. Na pokładzie głównym zamontowano nadbudów-
ki przykryte ciągłym pokładem słonecznym. Mieściły się 
w nich: kawiarnia, kuchnia i żaglownia z prysznicami. Pod 
pokładem umieszczono pomieszczenie bosmana, restaura-
cję wraz z barem, pokój zarządu klubu, cztery kabiny i szat-
nię męską. W 1968 roku hulk został przeholowany do zatoki 
w porcie Nieporęt9.

9 Bartelski i Tucholski 2017. 

Ryc. 3.  Holownik parowy Dunajec – stan zachowania w 2017 r. (fot. K. Szostek)
Fig. 3. Steam tug Dunajec in 2017 (photo by K. Szostek)
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Należy wspomnieć, że do transportu Kanałem Żerań-
skim niezbędne okazało się odcięcie atrapy komina oraz 
barierki pokładu słonecznego, bowiem jednostka nie zmie-
ściłaby się pod mostem w ciągu ulicy Marywilskiej na war-
szawskim Żeraniu10. 

Hulk przez lata użytkowany był do celów szkoleniowych. 
Jednak w wyniku modernizacji Portu Nieporęt, niezbędna 
okazała się zmiana lokalizacji YKP na Port Pilawę. Sama jed-
nostka stała się zbędna dla właściciela, a co za tym idzie 
musiała niezwłocznie opuścić Port Nieporęt. Najprostszym 
i najmniej problematycznym rozwiązaniem, które pod uwa-
gę wziął YKP, było zezłomowanie jednostki (ryc. 5).

10 Magnuszewski 2015: 9.

RATOWANIE ZIEMOWITA

Informacja o decyzji podjętej 
przez Yacht Klub Polski do-
tarła do grupy społeczników 
zaangażowanych w ochronę 
lokalnego dziedzictwa kul-
turowego. Zostało powiado-
mione Nieporęckie Stowa-
rzyszenie Historyczne. Jego 
przedstawiciele podjęli dzia-
łania, które miały na celu po-
informowanie i zainteresowa-
nie sprawą władz gminy, aby 
zachować obiekt. Niestety, 
okazało się to niezwykle trud-
ne ze względu na trwającą 
modernizację portu. Nie po-
wiodły się również próby zna-
lezienia dla parostatku nowej 
dogodnej lokalizacji. Dlatego 
też podjęto dalsze działania, 
aby uratować zabytkową jed-
nostkę. 

Do warszawskiego oddzia-
łu Stowarzyszenia Naukowe-
go Archeologów Polskich11 
wpłynęła informacja o złym 
stanie zachowania holow-
nika parowego Ziemowit, 
a także o planach sprzedaży 
przez obecnego właściciela, 
którym jest Yacht Klub Polski 
Warszawa. W celu lepszego 
rozpoznania tej sprawy na-
wiązano współpracę z Nie- 
poręckim Stowarzyszeniem  
Historycznym. Przedstawicie-
le obu stowarzyszeń uznali, 
że niezbędne jest sporzą-
dzenie ekspertyzy na temat 
o historii i stanu zachowania 

statku wraz z uwypukleniem jego wartości zabytkowych. 
Miała ona posłużyć do sporządzenia wniosku skierowa-
nego do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. O wydanie ekspertyzy poproszono prof. PAN dr 
hab. Zbigniewa Tucholskiego oraz prof. dr hab. Jana Bar-
telskiego. W opracowanej opinii została przedstawiona 
historia holownika parowego. Oprócz wyszczególnienia 
wartości zabytkowych hulka, zwrócono uwagę na nielicz-
nie zachowane jednostki żeglugi śródlądowej znajdujące 
się na terenie Mazowsza. Badacze podkreślili, że „w sta-
nie oryginalnym zachował się kadłub dawnego holownika 

11  SNAP Oddział w Warszawie podjął działania ze względu na zapis 
w statucie dotyczący ochrony dziedzictwa kulturowego. Ponadto Sto-
warzyszenie we wcześniejszych latach zainterweniowało w sprawie 
parostatku odkrytego w Bugu. 

Ryc. 4.  Holownik parowy Ziemowit – zdjęcie archiwalne (źródło: www.zegluga.info/displayimage.php?al-
bum=86&pos=)

Fig. 4.  Steam tug Ziemowit – archival photo (source: www.zegluga.info/displayimage.php?album=86&pos=)

Ryc. 5.  Holownik parowy Ziemowit – stan zachowania w 2017 r. (fot. K. Szostek)
Fig. 5.  Steam tug Ziemowit – state of preservation in 2017 (photo by K. Szostek)
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parowego z zamontowanymi na pokładzie historycznymi 
windami kotwicznymi z początku XX wieku”12.

Ze względu na fakt, że Ziemowit jest unikatowym za-
bytkiem o dużej wartości historycznej i naukowej, przed-
stawiciele SNAP Oddział w Warszawie oraz Nieporęckie-
go Stowarzyszenia Historycznego sporządzili wniosek do 
Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
który zawierał prośbę o podjęcie stosownych działań. We 
wniosku zawarto sugestię objęcia Ziemowita ochroną 
prawną w formie wpisu do rejestru zabytków ruchomych 
województwa mazowieckiego. Pismo zostało podparte 
wspomnianą opinią. Całość dokumentów została złożo-
na w dniu 15.09.2017 roku. Należy podkreślić, że MWKZ 
wszczął z urzędu postępowanie administracyjne już po 
niespełna tygodniu (w dniu 21.09.2017 r.). Kolejne dzia-
łania przedstawicieli WKZ związane były z przeprowadze-
niem oględzin holownika parowego. Ze względu na fakt, że 
Yacht Klub Polski Warszawa był w trakcie procedury zbycia 
statku (stan na dzień 06.10.2017 r.), rozpoczęto natychmia-
stowe działania, jakimi były wspomniane oględziny. Po ich 
zakończeniu, Wojewódzki Konserwator Zabytków uznał, 
że hulk ma charakter unikatowy, a jego wartość związana 
jest z udokumentowaniem rozwoju techniki budownictwa 
statków żeglugi śródlądowej. Stwierdzono również, że Zie-
mowit jest w złym stanie technicznym ze względu na ko-
rozję. Uznano, że należy podjąć działania prowadzące do 
zabezpieczenia i naprawy obiektu. W dniu 17.10.2017 r. 
MWKZ wydał decyzję (nr 1315/2017) o wpisie do reje-
stru zabytków ruchomych województwa mazowieckiego 
dawnego holownika Ziemowit, obecnie zacumowanego 
na terenie portu w Nieporęcie. Decyzja została opatrzona 
rygorem natychmiastowego wykonalności, co umożliwiło 
zatrzymanie działań związanych ze sprzedażą statku13. 

PODSUMOWANIE

Przedstawione w niniejszym artykule jednostki żeglugi 
śródlądowej stanowią ważny element krajobrazu kulturo-
wego gminy Nieporęt. Wszystkie opisane powyżej zabytki 
techniki niosą ze sobą wartości nie tylko historyczne, ale 
również naukowo-poznawcze oraz sentymentalno-emocjo-
nalne ze względu na ich burzliwą (wojenną) przeszłość14. 
Obecnie wpasowały się na stałe w krajobraz Jeziora Ze-
grzyńskiego i całej gminy. Dlatego też należy zastanowić 
się, co umożliwi ich przetrwanie dla kolejnych pokoleń oraz 
optymalne (i nieszkodliwe) dalsze zagospodarowanie.

12 Tucholski i Bartelski 2017.
13 Decyzja MWKZ nr 1315/2017 z dnia 17.10.2017 r. 
14 Por. Affelt 2014: 151–153.

Ze względu na ich zgromadzenie na obszarze Jeziora Ze-
grzyńskiego15 mogą one stać się na nowo elementem czyn-
nej, lokalnej turystyki kulturowej. Poddanie ich remontowi 
oraz odpowiedniej konserwacji, umożliwiłoby ich ponow-
ne włączenie w ruch turystyczny, który mógłby być zwią-
zany z rejsami wycieczkowymi po Jeziorze Zegrzyńskim. 
Takie działania mogą doprowadzić do stworzenia swo-
istego skansenu (muzeum na wolnym powietrzu16) w celu 
udostępnienia zabytków, jak i przybliżenia ich historii 
i miejsca, z jakim są związane obecnie. Za pozostawieniem 
parostatków w rejonie Jeziora Zegrzyńskiego przemawia 
fakt atrakcyjności tego obszaru pod względem turysty-
ki wypoczynkowej oraz plan przywrócenia linii kolejowej 
do Zegrza Południowego (co pozwoli za zintensyfikowanie 
ruchu turystycznego w tym regionie). Jednocześnie, utwo-
rzenie muzeum na wolnym powietrzu pozwoli na uregu-
lowanie (niejako „zapanowanie”) nad zwiedzającymi, aby 
nie stało się to zagrożeniem dla historycznych statków. 
Oprócz wymienionych możliwości adaptacji, właściwe wy-
daje się również kontynuowanie szkoleń żeglarskich, a – 
co za tym idzie – możliwe jest stworzenie szkoły żeglugi 
śródlądowej, aby zainteresować nowe osoby taką formą 
sportu i rekreacji między innymi dzieci i młodzież. Z dru-
giej zaś strony możliwe jest także zaplanowanie szlaku 
turystycznego związanego z jednostkami żeglugi rzecznej 
wraz z możliwością włączenia innych obiektów zabytko-
wych z terenu gminy17. Możliwe jest również nawiązanie 
współpracy z miejscowym Domem Kultury oraz Nieporęc-
kim Stowarzyszeniem Historycznym i wykorzystanie paro-
statków jako „ruchomej” siedziby tych organizacji w celu 
prowadzenia zajęć, prelekcji oraz spotkań dla miłośników 
historii „małej ojczyzny”. Taka współpraca umożliwiłaby 
zagospodarowanie parostatków przy różnego rodzaju wy-
darzeniach okolicznościowych. 

Przedstawione w niniejszym artykule obiekty dziedzic-
twa techniki łączą się z krajobrazem kulturowym gminy 
Nieporęt również poprzez elementy dziedzictwa niemate-
rialnego. Ponadto same w sobie niosą wartości historyczne 
i naukowe ze względu na swoją stuletnią historię swojej 
konstrukcji – nawet po licznych przebudowach i zmianach 
pierwotnej funkcji18. Są one również świadectwem prze-
mian i rozwoju technologicznego. Odremontowane i wła-
ściwie zagospodarowane mogą stworzyć niezwykły klimat 
miejsca. Podtrzymanie tej wyjątkowości leży w interesie 
całego Mazowsza jako jego nieodłączny element dziedzic-
twa kulturowego. 

15 W trakcie konferencji Konserwacja zapobiegawcza środowiska 7. 
Dziedzictwo techniki wywiązała się dyskusja, podczas której zasuge-
rowano przeniesienie holowników parowych z Jeziora Zegrzyńskiego 
do Portu Żerańskiego. Tamtejsze wody nie zamarzają nawet podczas 
bardzo intensywnych zim, co spowodowane jest działalnością Elek-
trociepłowni Żerań. 

16 Werczyński 2014: 158.
17 W tym celu możliwe jest stworzenie przewodnika w formie książko-

wej i elektronicznej.
18 Por. Affelt 2014: 166.
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The article presents three former steam tugs, nowadays 
called: Dunajec, Sienkiewicz and Ziemowit – currently lo-
cated in the waters of Zegrze Lake. Their history is full of 
secrets and gaps, even though they are over 100 years old. 
Researchers often dispute their past because multiple re-
builds, frequent changes of names or shipowners, etc. 
create many problems. The authors presented the current 
state of preservation of these units.

Particular attention will be devoted to the Ziemowit 
steam tug, which, thanks to social workers, was entered to 
the register of monuments. Moreover, this article will show 
possibilities of adapting the steamboats to local cultural 
tourism.

Translated by Konrad Szostek

Konrad Szostek and Katarzyna Zdeb

Steam tugs from Zegrze Lake – progressive degradation and future prospects

Summary
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WPROWADZENIE

Turek i Władysławów, położone w powiecie tureckim w Wiel-
kopolsce, stanowią przykład dwóch miejscowości, które swój 
największy rozwój urbanistyczny i gospodarczy zawdzięczają 
przybyłym pod koniec XVIII i na początku XIX wieku rzemieśl-
nikom z zachodu. Obecna wcześniej tradycja włókiennicza 
regionu pozwoliła wówczas na szybką adaptację imigrantów 
i rozpoczęcie rozwoju rzemiosła, a później przemysłu tkac-
kiego, które stało się najważniejszym źródłem utrzymania 
dla większości mieszkańców, a w kolejnych latach uwarunko-
wało dalsze losy miejscowości. Dziś, mimo innych prioryte-
tów gospodarczych, pamięć o dawnej tradycji rzemieślniczej 
umożliwia ochronę miejscowego dziedzictwa i przekłada się 
na szereg działań, mających na celu jego zachowanie i kulty-
wowanie1.

TRADYCJA RZEMIEŚLNICZA TURKU 
I WŁADYSŁAWOWA

Turek uzyskuje prawa miejskie 25 kwietnia 1341 roku na 
mocy dokumentu wystawionego przez arcybiskupa gnieź-
nieńskiego Janisława2. Centrum układu urbanistycznego 
stanowiły wówczas rynek i plac kościelny, gdzie skupiało się 
życie mieszkańców. Od XIV wieku miasto jako największy 
ośrodek i centrum rzemieślniczo-handlowe regionu, skupia-
ło rzemieślników i kupców – już wówczas na szeroką skalę 
rozwijało się w nim rzemiosło sukiennicze3. Mimo to Turek 
przez długi okres pozostawał miastem rolniczym, co po-
twierdza inwentarz z 1785 roku, według którego podstawę 
egzystencji dla większości mieszkańców stanowiła uprawa 
roli4. Zachowały się jednak pewne dokumenty świadczące 
o działalności cechów5. Według lustracji dóbr arcybiskupich 
z 1512 roku miasto zamieszkiwało wielu rzemieślników, m.in. 
szewcy, krawcy, sukiennicy, piekarze, rzeźnicy, kowale, garn-
carze i kuśnierzy6. Jednym z najważniejszych dokumentów, 

1 Rabiega 2018: 109.
2 Michałowski 2002: 25.
3 Michałowski 2002: 27.
4 Michałowski 2002: 49.
5 Kosobucki 2008: 12–15.
6 Maciejewska, Dopierała i Janik 2005: 7; Stachowiak 2015: 2.

w którym wzmiankowano Turek, jest przywilej arcybiskupa 
gnieźnieńskiego Jana Latalskiego z 23 lipca 1539 r., który ze-
zwolił cechowi szewców na przynależność do zgromadzenia 
cechów w mieście oraz uregulował strukturę i działalność 
organizacji7. 13 lipca 1574 roku arcybiskup Jakub Uchański 
obdarzył statutem cech krawców w Turku. Kolejne informa-
cje pochodzą z drugiej połowy XVII wieku – pojawiają się 
wzmianki na temat cechu krawców, kuśnierzy czy cechu rze-
miosł różnych8. 

Jednak prawdziwy rozkwit rzemiosła w mieście rozpoczął 
się dopiero na początku XIX wieku. Wówczas Turek stał się 
prawdziwym potentatem branży włókienniczej, a tradycja ta 
stanie się szczególnym elementem miejscowego dziedzictwa.

Dzisiejszy Władysławów to wieś położona wśród Pagór-
ków Złotogórskich, będących północną częścią Wysoczyzny 
Tureckiej. Miejscowość położona jest 10 kilometrów na pół-
noc od Turku, pośrodku trójkąta miast Konin – Koło – Turek. 
Jako miasto zostało ulokowane w 1727 roku przez Włady-
sława Jana Kretkowskiego9 i rozwijało się poprzez osadzenie 
w nim rzemieślników10. W 1738 roku istniał już miejscowy 
cech tkacki, który w 1739 roku otrzymał przywileje od kasz-
telana gnieźnieńskiego11. Pod koniec XVIII wieku nastąpił 
gwałtowny rozwój miasta dzięki kolejnej fali osadniczej tka-
czy z Czech i Saksonii12. 

Wówczas, na przełomie XVIII i XIX wieku powstał charak-
terystyczny układ zabudowy rzemieślniczej miasteczka. Były 
to murowane, tynkowane budynki parterowe o jednolitym 
typie architektonicznym, z przelotowymi sieniami, kryte 
dachami naczółkowymi lub czterospadowymi, pokrytymi 
gontem (ryc. 1)13. Zabudowa rozplanowana została wzdłuż 
prostokątnego, wydłużonego placu targowego i charakte-
ryzowała się domami usytuowanymi szczytowo w (z czasem 
zastępowano je domami wznoszonymi kalenicowo) do placu 
(ryc. 2)14.

7 Michałowski 2002: 50–51; Stachowiak 2015: 3.
8 Michałowski 2002: 51–52.
9 Ruszczyńska i Sławska 1959: 24.
10 Drzewiecki i Adamiak 1994: 7.
11 Drzewiecki i Adamiak 1994: 8.
12 Szyfter i Szyfter 1973: 41; Drzewiecki i Adamiak 1994: 8.
13 Nowak 1987: 47; Matyaszczyk i Łuczak 1995.
14 Ruszczyńska i Sławska 1959: 25; Szyfter i Szyfter 1973: 41; Łuczak 2014.
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Po III rozbiorze Polski, Władysławów wszedł w skład Prus, 
a po Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku został wcielony 
do zaboru rosyjskiego. Peryferyjne położenie miasteczka 
w monarchii carskiej było przyczyną zastoju gospodarczego. 
Wskutek nadprodukcji oraz przemytu taniego towaru z Prus, 
w miejscowości nastąpił kryzys włókienniczy, który zakoń-
czył się dopiero po ponownym otwarciu rynków wschodnich 
w 1851 roku15.

15 Goebel 1966: 43; Drzewiecki i Adamiak 1994: 9.

IMIGRACJA EWANGELICKICH TKACZY 
W XIX WIEKU 

Właściwy rozwój rzemiosła w regionie rozpoczął się dopiero 
na początku XIX wieku, kiedy do Turku zaczynają przybywać 
i osiedlać się tkacze z Saksonii, zachodniej części Wielkopolski, 
Czech, Austrii oraz Węgier. 18 września 1820 roku namiest-
nik carski Królestwa Polskiego wyodrębnił kilka miejscowości 
leżących w granicach ówczesnego województwa kaliskiego 
(wśród których znalazł się także i Turek) z przeznaczeniem na 
osady rzemieślnicze. Jak się później okazało, dla miasta był to 

Ryc. 1.  Schemat zabudowy tkackiej we Władysławowie (rys. K. Rabiega, 
wg inwentaryzacji Wydziału Architektury Politechniki 
Warszawskiej, za: Matyaszczyk i Łuczak 1995)

Fig. 1.  Schemes of weaving craft buildings at Władysławów (drawn by 
K. Rabiega, according to Faculty of Architecture, Warsaw University 
of Technology inventorisation, after: Matyaszczyk and Łuczak 1995)

Ryc. 2.  Domy tkaczy przy ul. Rynek we Władysławowie, okres przed II 
Wojną Światową (za: Kneifel 1937)

Fig. 2.  Weavers’ houses at the town square at Władysławów, before 
the Second World War (after: Kneifel 1937)

Ryc. 3.  Plan miasta Turku z 1823 r. z projektem dzielnic tkackich (ze zbiorów Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera)
Fig. 3.  Plan of Turek from 1823 with the design of weaving districts (from the collection of the Town of Turek Museum named after Józef Mehoffer)
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moment przełomowy. W 1824 rozpoczęły się prace urbani-
styczne, przygotowujące na przyjęcie nowoprzybyłych osad-
ników. Wytyczono nowe tereny pod zabudowę zakładów 
przemysłowych oraz budynków przeznaczonych na mieszka-
nia i warsztaty tkackie (ryc. 3). Komisja przeprowadziła zmia-
nę regulacji siatki ulic miasta, wyodrębniając przy tym dwie 
nowe dzielnice robotnicze: Pólko (później ulica Tkacka16, 
obecnie ulica Żeromskiego) oraz Nowy Świat (obecnie ulica 
Kaliska)17. Przy arteriach tych dokonano podziału gruntów, 
z których utworzono działki dla osadników. Przybywający od 
1823 roku18 imigranci otrzymywali pożyczkę ze Skarbu Pań-
stwa w wysokości 400 talarów – dzięki tym środkom od 1826 
roku19 wznosili swoje domy (dziś nazywane domami tkac-
kimi)20. Na działkach budowlanych o szerokości 23 m i długo-
ści 50 m, wytyczonych na Nowym Świecie (ryc. 4) i tzw. Pólku 
(ryc. 5)21 wznoszono z cegieł dwurodzinne parterowe bu-
dynki o wymiarach 8 x 15 m22. Układ pomieszczeń w każdym 
z nich był bardzo podobny, oparty na tym samym projekcie 
(ryc. 6). Składały się one z dwóch frontowych i dwóch tyl-
nych izb, rozdzielonych pośrodku korytarzem, prowadzącym 
od frontu do podwórza23. Z tyłu domu znajdował się ogród 
i podwórze z budynkami gospodarczymi (ryc. 7), w których 
w późniejszym okresie otwierano małe manufaktury tkackie. 
Wszystkie budynki były usytuowane kalenicowo do szerokiej 
ulicy. Większość miało delikatną klasycystyczną dekorację 
ścian, gzymsy, okna tej samej wielkości oraz dwuspadowe 
dachy z naczółkami, kryte gontem24.

16 Grzelka i Stachowiak 2007: 8.
17 Ruszczyńska i Sławska 1959: 18; Stachowiak 2015: 6–8.
18 Markiewicz i Czekała 2015: 2.
19 Pęcherski 1966: 105.
20 Kruszyński 2007: 27, 43.
21 Szczegółowe opracowanie dzielnic tkackich w Turku, zob. Górzyński 

2009: 231–244.
22 Matyaszczyk i Łuczak 1995; Szczepański i Grzelka 2002: 90–91; Wieru-

chowski 2002b: 375.
23 Nowak 1987: 47.
24 Ruszczyńska i Sławska (red.) 1959: 19; Maciejewska, Dopierała i Janik 

2005: 7.

Ryc. 4.  Domy tkaczy przy ul. Kaliskiej w Turku, okres II Wojny Światowej 
(Archiwum „Igły”, Teczka nr 04–147, ze zbiorów Muzeum 
Miasta Turku im. Józefa Mehoffera)

Fig. 4.  Weavers’ houses at Kaliska Street at Turek, Second World War 
(The “Igła” Archives, briefcase No. 04–147, from the collection of 
the Town of Turek Museum named after Józef Mehoffer)

Ryc. 5.  Domy tkaczy przy ul. Żeromskiego w Turku, okres II Wojny 
Światowej (Archiwum „Igły”, Teczka nr 11–165, ze zbiorów 
Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera)

Fig. 5.  Weavers’ houses at Żeromskiego Street at Turek, Second World War 
(The “Igła” Archives, briefcase No. 11–165, from the collection of 
the Town of Turek Museum named after Józef Mehoffer)

Ryc. 6.  Schemat zabudowy tkackiej  w Turku (rys. K. Rabiega, wg 
inwentaryzacji Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, 
za Matyaszczyk i Łuczak 1995)

Fig. 6.  Scheme of weaving craft buildings at Turek (drawn by K. Rabiega, 
according to Faculty of Architecture, Warsaw University of 
Technology inventorisation, after: Matyaszczyk and Łuczak 1995)

Ryc. 7.  Widok na podwórza przy ul. Żeromskiego w Turku, okres II 
Wojny Światowej (Archiwum „Igły”, Teczka nr 14–170, ze zbio-
rów Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera)

Fig. 7.  View of the yard at Żeromskiego Street at Turek, Second World War 
(The “Igła” Archives, briefcase No. 11–165, from the collection of 
the Town of Turek Museum named, after: Józef Mehoffer)
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Warunkiem osiedlenia się w mieście dla tkaczy było 
uzyskanie zgody Magistratu i podpisanie deklaracji, że po 
osadzeniu w Turku będą wyrabiać materiały bawełniane. 
Zobowiązywali się także do posiadania stałej cechy (znaku, 
którym mieli oznaczać swoje towary). Co więcej, każdy z tka-
czy musiał posiadać List Majstrowski, czyli dyplom uprawnia-
jący do prowadzenia zakładu i produkcji tkanin25.

Czescy i saksońscy tkacze osiedlali się nie tylko w Turku. 
Zamieszkiwali także sąsiednie miejscowości – głównie Wła-
dysławów, gdzie, podtrzymując dawne tradycje miejscowego 
włókiennictwa, doprowadzili tę gałąź rzemiosła do wysokie-
go stopnia rozkwitu. Spowolnienie produkcji we Władysła-
wowie nastąpiło jednak już po 1830 r. w związku z rozwojem 
tkactwa bawełnianego w Turku i powstaniem osad tkackich 
w okolicznych wioskach26.

Proces modernizacji Turku, mimo braku odpowiednich 
środków finansowych i niewykonania wszystkich zaleceń re-
gulacyjnych, doprowadził w połowie XIX wieku do znacznych 
zmian urbanizacyjnych i zmienił diametralnie wygląd mia-
sta27. Pierwszy etap rozwoju turkowskiego tkactwa kończył 
rok 1830. Do tego czasu do miasta przybyło wielu osadników, 
a liczba mieszkańców w latach 1820–1830 wzrosła z 784 do 

25 Żuchowicz 1987: 21; Markiewicz i Czekała (red.) 2015: 3.
26 Załamanie się, a później ostateczny upadek tkactwa we Władysławowie 

nastąpił w latach 80. XX w. ze względu na rozwój przemysłu tkackiego 
w Łodzi i masową emigrację miejscowych tkaczy; zob. Łuczak 2014.

27 Szczepański i Grzelka 2002: 91.

2032 osób28. Turek w ciągu akcji kolonizacyjnej przekształcił 
się w znaczący ośrodek przemysłowy i handlowy, w którym 
rozwijał się przemysł sukienniczy i gromadziły liczne warsz-
taty rzemieślnicze29. Wraz z rozbudową zmienił się wygląd 
architektoniczny miasta – budynki murowane (najczęściej 
tynkowane) zaczęły zastępować obiekty drewniane, a dachy 
ze strzechą ustąpiły miejsca dachówkom i gontom30. Kolejne 
lata przyniosły dalszy rozwój rzemiosła tkackiego. W mieście 
wyrabiano kilka gatunków tkanin wełnianych – głównie suk-
no, którego produkcją zajmowali się majstrowie posiadający 
własne warsztaty tkackie, zatrudniani przez nich czeladnicy 
oraz przyuczający się do zawodu terminatorzy. Produkcja 
odbywała się zazwyczaj w większych izbach domów miesz-
kalnych, gdzie znajdował się warsztat tkacki, bądź w sąsia-
dujących budynkach gospodarczych, które wykorzystywano 
jako warsztaty produkcyjne31. 

Instytucją gromadzącą turkowskich tkaczy był cech za-
łożony przez pierwszych osadników w 1828 r. W 1891 r. dla 
organizacji tej ufundowano sztandar, na którym znajduje się 
napis: „Zgromadzenie Tkaczy z Turku. Za bytności starszego 
Fabiana Kaczorowskiego i nadstarszego Franciszka Hübnera 
sprawiono Sztandar 1891” (ryc. 8)32.

Kryzys gospodarczy w połowie XIX wieku, spowodowany 
ograniczeniami celnymi między Królestwem Polskim a carską 
Rosją, zahamował niestety rozwój rzemiosła. Upadło wów-
czas wiele warsztatów, a wiele ograniczyło produkcję lub 
weszło w zależność od bogatych właścicieli. Bardzo często 
dawni majstrowie cechowi stawali się chałupnikami, pracu-
jącymi na rzecz kupców-pośredników lub szukali zatrudnie-
nia w większych przedsiębiorstwach33.

W drugiej połowie XIX wieku tkacze turkowscy produkowali 
wyroby wełniane i bawełniane, a po 1870 roku także lniane. 
W okresie tym w Turku powstały wielkie magazyny do składo-
wania surowca. Rozwinął się także hurtowy handel przędzą. 
Ułatwiło to tkaczom zaopatrzenie się w surowiec, ale jedno-
cześnie pozwoliło kupcom-hurtownikom na narzucanie cen 
i zmuszanie indywidualnych rzemieślników do płacenia za do-
starczony materiał gotowymi wyrobami. Pod koniec XIX wieku 
liczba drobnych przedsiębiorstw tkackich zwiększyła się do 358 
(zatrudniających 995 pracowników). Zasadniczą rolę w rozwo-
ju regionalnego przemysłu odegrał postęp techniczny i moder-
nizacja przedsiębiorstw przemysłowych. Obok indywidualnych 
warsztatów tkackich na terenie miasta powstawały pierwsze 
manufaktury, a także farbiarnie i drukarnie płótna, które za-
trudniały większą liczbę rzemieślników i robotników34. 

Na przełomie XIX i XX wieku Turek wraz z całym powia-
tem stanowił liczący się ośrodek przemysłu włókienniczego. 
W mieście i okolicach zatrudnionych było około 3000 osób 
pracujących przy 2000 warsztatów35. Produkowano wówczas 

28 Kosobucki 2008: 25; Górzyński 2009: 229.
29 Grzelka i Stachowiak 2007: 10–11; Kruszyński 2007: 222-223.
30 Szczepański i Grzelka 2002: 92.
31 Szczepański i Grzelka 2002: 106.
32 Szczepański i Grzelka 2002: 110.
33 Goebel 1966: 41–42; Szczepański i Grzelka 2002: 107.
34 Szczepański i Grzelka 2002: 107–108.
35 Szczepański i Grzelka 2002: 113.

Ryc. 8. Sztandar Zgromadzenia Tkaczy w Turku (fot. K. Rabiega)
Fig. 8. Flag of the Turek Weavers Assembly (photo by K. Rabiega)
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serwety, drelichy, materiały płócienne na fartuchy i inne tka-
niny bawełniane oraz wełniane36. Przed wybuchem I Wojny 
Światowej w mieście funkcjonowało osiem fabryk włókien-
niczych oraz 360 warsztatów tkackich, co sprawiało, że Turek 
był jednym z najważniejszych ośrodków branży włókienni-
czej na terenie Ziemi Kaliskiej37.

Po I wojnie światowej blisko stuletnia organizacja tkactwa 
w Turku i okolicy zaczęła się zmieniać. Rzemieślnicy podzielili 
się na: samodzielnych tkaczy pracujących na własny rachu-
nek; tkaczy-chałupników, którzy wykonywali zlecenia dla na-
kładców; tkaczy-robotników, zatrudnionych przede wszyst-
kim w fabryce Müllera; a także tkaczy bezrobotnych38.

W okresie międzywojennym do większych zakładów włó-
kienniczych należała fabryka płócienek Augusta Müllera oraz 
tkalnia ręczna braci Heine (ryc. 9), produkująca żakardy i za-
trudniająca 25–30 zarejestrowanych robotników (ryc. 10)39.

FABRYKA MÜLLERÓW

Jedną z niemieckich rodzin przybyłych do Wielkopolski na 
początku XIX wieku była rodzina Müllerów, której pierwszym 
odnotowanym członkiem był Fryderyk August Müller40. 
W 1842 roku w Felicjanowie koło Turku urodził się Fryderyk 
Wilhelm Müller, który zdobywał doświadczenie zawodowe 
przy krosnach ręcznych w Turku, a jego syn August (urodzo-
ny w 1875 roku) dał początek fabryce Müllerów, założonej 
przy ulicy Kaliskiej w Turku. Działo się to na przełomie XIX 
i XX wieku – w okresie, gdy na terenie miasta w zakładach 
tkackich przy napędzaniu maszyn powoli rezygnowano z na-
pędu parowego na rzecz napędu paliwowego (naftowego)41.

W 1902 roku naczelnik powiatu tureckiego poinformował 
w sprawozdaniu dotyczącym stanu uprzemysłowienia mia-
sta, że na terenie Turku działa Fabryka Wyrobów Bawełnia-
nych należąca do Augusta Müllera, która zatrudnia 10 osób, 
a wyposażona jest w silniki naftowe, napędzające maszyny 
tkackie. Ta niewielka fabryka mieściła się w południowej 
pierzei ulicy Kaliskiej, w zespole budynków murowanych, 
w skład których wchodziła tkalnia, budynki pomocnicze, 
a także dom mieszkalny rodziny Müllerów42.

Wkrótce właściciel fabryki podpisał umowę z H. Pen-
therem, co pozwoliło na stworzenie nowego zakładu, który 
ruszył z produkcją w 1908 roku pod nazwą Tkalnia Mecha-
niczna A. Müller i H. Penther. Zakład początkowo zatrudniał 
10 tkaczy, pracujących na maszynach napędzanych silnikiem 
spalinowym43. Wytwarzano w niej, m.in. płócienka na wsy-
py, pościele, zefiry i barchan44, a na swoim terenie fabryka 
posiadała też bielarnię i wykańczalnię45. W tym czasie zakład 
zatrudniał już 70 osób – tzw. tkaczy robotników. Fabryka zle-

36 Żuchowicz 1987: 25; Szczepański i Grzelka 2002: 113.
37 Szczepański i Grzelka 2002: 116.
38 Żuchowicz 1987: 26.
39 Żuchowicz 1987: 25–26.
40 Stachowiak 2014b.
41 Stachowiak 2014b.
42 Stachowiak 2014b.
43 Grzelka i Stachowiak 2007: 11.
44 Szczepański i Grzelka 2002: 116.
45 Stachowiak 2014b.

Ryc. 10.  Antoni Pawlak – tkacz, w latach 1933–1939 pracownik 
u braci Heine, później w Spółdzielni Pracy „Tkacz” (ze zbiorów 
Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera)

Fig. 10.  Antoni Pawlak – weaver, in the years 1933–1939 an employee 
of the Heine brothers, later in the „Tkacz” Labour Cooperative 
(from the collection of the Town of Turek Museum named 
after Józef Mehoffer)

Ryc. 9.  Fabryka żakardów A.J. Heinego (ze zbiorów Muzeum Miasta 
Turku im. Józefa Mehoffera)

Fig. 9.  A.J. Heine’s jacquard factory (from the collection of the Town of 
Turek Museum named after Józef Mehoffer)
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cała także prace chałupnicze, współpracując z indywidualny-
mi tkaczami zamieszkałymi na terenie miasta46.

Po wybuchu II wojny światowej i zajęciu miasta przez 
Niemców, zakład kierowany przez Teodora Müllera (do 
1945 r.) podtrzymywał swoją działalność (ryc. 11). W tym 
okresie okupanci uruchomili w fabryce produkcję środków 
opatrunkowych.

W styczniu 1945 r. fabrykę przejęły Zakłady Włókienni-
cze „Bielawa” w Kaliszu, a w roku następnym została upań-
stwowiona i przemianowana na oddział Kaliskich Zakładów 
Przemysłu Jedwabniczego47. Ostateczne rozwiązanie zakładu 
miało miejsce na początku lat 50. XX w. W 1952 roku w tym 
miejscu rozpoczęto budowę Turkowskich Zakładów Przemy-
słu Jedwabniczego, a w latach 1955–1956 dawne budynki po 
fabryce Müllerów zostały ostatecznie rozebrane48.

TKACTWO CHAŁUPNICZE W TURKU 
I OKOLICACH 

W pierwszej połowie XIX wieku w Turku pojawił się kapita-
listyczny system nakładczy, który polegał na zlecaniu przez 
bogatych kupców pracy wyrobnikom miejskim i biedocie 
z okolicznych wsi. Chałupnikom dostarczano niezbędny suro-
wiec, narzędzia, a często także warsztaty tkackie. W zamian 
za pracę, tkacze otrzymywali bardzo niskie wynagrodzenie, 
a wyzysk przez nakładców prowadził do częstych zatargów 
i buntów49.

46 Goebel 1966: 64–65.
47 Grzelczyk 2002: 324.
48 Stachowiak 2014b.
49 Szczepański i Grzelka 2002: 106–107.

Warunki, w jakich żyli tur-
kowscy tkacze chałupnicy 
(zwani: webrami50), odzwier-
ciedla przekaz posła Alfre-
da Fiodorkiewicza z połowy 
lat 20. XX wieku. Opisuje 
on mieszkańców Turku jako 
„trudniących się rzemiosłem 
oraz chałupniczym tkactwem” 
i ukazuje wyzysk na jaki są 
skazani przez nakładców: 
„Niemiłosiernie wyzyskiwani 
przez właścicieli wielkich fa-
bryk, pracowali aby zarobić na 
nędzne utrzymanie. Klęli lecz 
rzadko strajkowali, obawiali 
się bowiem fabrykantów oraz 
ich agentów, którzy dostarczali 
im przędzę i płacili za utkanie 
materiału”51.

Niemieccy i czescy tkacze, 
oprócz dotychczasowych wy-
robów wełnianych, wprowa-
dzili także produkcję w opar-
ciu o surowiec bawełniany. 
Wkrótce tkaniny bawełniane 

jako stosunkowo tańsze i łatwiejsze w obróbce zdobyły wielu 
zwolenników i zaczęły konkurować z wełnianymi52. Produ-
kowano z nich różnorodne płócienka, serwety, materiały 
pościelowe i bieliźniane oraz lekkie materiały na suknie 
kobiece. Materiały te cieszyły się popularnością nie tylko 
w mieście, ale i na wsi, a wyroby miejscowych tkaczy znane 
były zarówno w kraju, jak i za granicą53.

Na terenie Turku w okresie międzywojennym działało 24 
nakładców, których większość była pochodzenia niemieckie-
go i żydowskiego. Do 1924 roku w Turku i okolicy pracowało 
1000 rodzin przy około 4000 krosien, natomiast już sześć lat 
później, w 1930 roku, przy około 500 krosnach pracowało 
100 rodzin. Pozostali tkacze wyjeżdżali w poszukiwaniu pracy 
sezonowej i wracali do miasta na okres zimowy. Robotnicy, 
aby uchronić się od nędzy, zmuszeni byli przez okres 13 ty-
godni korzystać ze skromnego funduszu dla bezrobotnych54.

TECHNIKA TKACKA I ORGANIZACJI PRACY

Proces technologiczny miejscowego tkactwa chałupniczego 
i tradycyjnego jest dziś możliwy do odtworzenia dzięki ba-
daniom etnograficznym Ewy Żuchowicz. W połowie lat 80. 
XX wieku przeprowadziła ona wywiady z żyjącymi jeszcze 
rzemieślnikami, trudniącymi się tkactwem w okresie mię-

50 Niem. weber – tkacz. Żuchowicz 1987: 31; Szczepański i Grzelka 2002: 
113.

51 Fiderkiewicz 1958: 89.
52 Goebel 1966: 41.
53 Żuchowicz 1987: 23–24.
54 Żuchowicz 1987: 26.

Ryc. 11.  Wnętrze fabryki Müllerów przy ul. Kaliskiej w Turku, 1952 r. (ze zbiorów Muzeum Miasta Turku 
im. Józefa Mehoffera)

Fig. 11.  The interior of the Müller factory at Kaliska Street at Turek in 1952 (from the collection of the  
Town of Turek Museum named after Józef Mehoffer)
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dzywojennym, zwracając szczególną uwagę na terminologię 
opisującą poszczególne etapy pracy55.

Chałupnik otrzymywał od nakładcy przędzę, która jeszcze 
przed rozpoczęciem tkania wymagała przeprowadzenia zabie-
gów przygotowawczych. Surową przędzę bielono (fiksowano) 
poprzez kąpiel w roztworze zawierającym fiksę (chlorek), kwas 
siarkowy lub zajzajer (kwas solny). Następnie zawieszano ją na 
drążkach i częściowo moczono w roztworze. Po około godzinie 
płukano w wodzie z metalinkami (barwnikami), a następnie 
wykręcano i suszono. Wybieloną przędzę nawijano na cewki 
i fajfki56 za pomocą kołowrotka – czynność tę nazywano traj-
bowaniem lub sjusowaniem (ryc. 12–13)57.

Osnowę uzyskiwano poprzez nawinięcie uprzednio przy-
gotowanych fajfek z nićmi na snowadło (sieramę) i umiesz-
czenie na wale osnowowym krosna, poprzez rozłożenie 
prostopadle wzdłuż całej jego długości. Osoba snująca wy-
ciągała kolejno szerlaty (nitki z fajfek), począwszy od lewego 
górnego rogu i przewlekała je przez otwory w specjalnej de-
seczce (szerblecie), aby zapobiec przemieszaniu się nici. Po 
przeciągnięciu wszystkich nitek wiązano je razem i zaczepia-
no za pierwszy górny kołek poprzeczki jednego z ramion sie-
ramy. Wówczas przystępowano do właściwego snucia czyli 
szramowania58.

Urządzenie zwane sieramą (szramą), czyli snowadło, zbu-
dowane było z czterech drewnianych deseczek, połączonych 
ze sobą listewkami zbitymi na krzyż. Do dwóch ramion po 
zewnętrznej stronie przymocowywano dwie poprzeczne li-
stwy, przez które przechodziły nici. Właściwe szramowanie 
zaczynało się od momentu zaczepienia pęku nitek o pierwszy 
górny kołek sieramy. Osoba wykonująca tę czynność trzyma-
ła w jednej ręce szerblet59, a drugą ręką poruszała szramę, 
w ten sposób owijając ją powstałym pasmem nici60. Liczba 
nici w osnowie zależała od grubości przędzy oraz przezna-
czenia gotowego wyrobu. Gęstość materiału ustalana była 
dzięki kukierowi – lupie włókienniczej, służącej do powięk-
szenia faktury tkaniny61.

Po zdjęciu osnowy nakładano ją na wałek osnowowy 
warsztatu (ryc. 14)62. Z boku wału osnowowego przymocowa-
ne było kółko z kołeczkami, dzięki któremu opuszczano osno-
wę (przesunięcie osnowy o jeden kołeczek nazywano jedną 
oką)63. Równolegle do wałka osnowowego przymocowany 
był wałek dolny (tzw. szwinsztanga), przez który przechodziła 

55 Proces produkcji chałupniczej i tradycyjnej na ziemi turkowskiej został 
opisany na podstawie badań Ewy Żuchowicz; zob. Żuchowicz 1987. War-
to również zapoznać się z opracowaniem Adama Skuzy dotyczącym tra-
dycyjnego tkactwa w Polsce; zob. Skuza 2012: 158–173.

56 Cewkę stanowił trzpień walcowy zakończony z jednej strony płaskim łbem 
– nawijano na nią nić przeznaczoną na wątek; fajfka zaopatrzona była 
w płaskie łby z obu stron – nawijano na nią nić przeznaczoną na osnowę.

57 Trajbowanie – nawijanie nici osnowy na fajfki za pomocą kołowrotka 
ręcznego; sjusowanie – nawijanie nici wątku na cewki za pomocą koło-
wrotka nożnego; zob. Żuchowicz 1987: 30–32.

58 Żuchowicz 1987: 32–35.
59 Szerblet – deseczka służąca do snucia.
60 Żuchowicz 1987: 35–39.
61 Żuchowicz 1987: 40.
62 W okresie międzywojennym tkacze turkowscy na określenie krosna tkac-

kiego używali terminu „warsztat”; zob. Żuchowicz 1987: 42.
63 Żuchowicz 1987: 43.

Ryc. 12.  Koło ręczne do trajbowania (ze zbiorów Muzeum Miasta 
Turku im. Józefa Mehoffera; za: Żuchowicz 1987: 35 ryc. 6)

Fig. 12.  Spinning wheel for winding yarn on a bobbin (from the 
collection of the Town of Turek Museum named after Józef 
Mehoffer; after: Żuchowicz 1987: 35 fig. 18)

Ryc. 13.  Proces trajbowania, 1970 r. (ze zbiorów Muzeum Miasta Turku 
im. Józefa Mehoffera; za: Żuchowicz 1987: 51 ryc. 17)

Fig. 13.  Process of winding yarn on a bobbin, 1970 (from the collection 
of the Town of Turek Museum named after Józef Mehoffer; 
after: Żuchowicz 1987: 51 fig. 17)

Ryc. 14.  Tkacz chałupnik przy warsztacie, 1970 r. (ze zbiorów Muzeum 
Miasta Turku im. Józefa Mehoffera; za: Żuchowicz 1987: 53 
ryc. 18)

Fig. 14.  Weaver at the loom, 1970 (from the collection of the Town of 
Turek Museum named after Józef Mehoffer; after: Żuchowicz 
1987: 53 fig. 18)
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osnowa biegnąca dalej do cajgów64. Cajgi połączone były za 
pomocą sznurków z podnożajami (podnóżkami nicielnicowy-
mi), których ruch umożliwiał powstawanie przesmyku (fachu). 
Przez niego przerzucano czółenko (czołno, czołko) ze sjusem 
(wątkiem)65. Za cajgami umieszona była lada – długi grzebień 
oprawiony w drewnianą ramę, służący do równomiernego 
rozłożenia nici osnowy i dokładnego zbijania wątku66. Utkany 
materiał przechodził na przedni wał – z boku znajdowało się 
specjalne urządzenie do przesuwania wałka i jednoczesne-
go nawijania na niego utkanego materiału. Z przodu krosna 
znajdowała się zycy banka, czyli ławka do siedzenia. Poszcze-
gólne elementy warsztatu tkackiego połączone były ryglami 
i sznurkiem, przymocowanymi bez użycia gwoździ. Części 
składowe warsztatu wykonywane były z drewna sosnowego 
(rzadziej jodłowego), a lada i czołka, czyli te elementy, które 
szczególnie narażone były na pękanie, wytwarzano z drewna 
twardszego (gruszy, śliwy, olchy lub wiązu)67. 

Nawinięcie osnowy na wał osnowowy nazywano bejmo-
waniem. Najpierw zdejmowano wał z góry i umieszczano 
go na dole, po czym odpowiednio rozłożony koniec osno-
wy wsuwano w wyżłobiony rowek wału (fugę) i przyciskano 
drążkiem, który przywiązywano w dwóch lub trzech miej-
scach do wału. Osnowę rozkładano równomiernie na całej 
długości wału osnowowego za pomocą rytki68 i nawijano na 
wał. Po nawinięciu wał podnoszono do góry i kładziono na 
drewnianych uchwytach (flaszkach)69.

Kolejną czynnością było rajgowanie (przekładanie nitek 
osnowy przez cajgi) oraz sztechowanie – przekładanie nici 
osnowy przez blat (płochę tkacką). Rajgowaniem zajmowa-
ły się zazwyczaj dwie osoby – jedna przekładała przez oczka 
cajgu haczyk i przeciągała osnowę, którą zaczepiała druga 
osoba znajdująca się po przeciwnej stronie. Najczęściej jed-
nak kończąc tkanie ucinano osnowę i wiązano tuż za cajgami, 
skręcając z nową nicią bez jej ponownego przekładania70.

Tkanie polegało na przerzucaniu czołka ze sjusem przez 
fach, tworzący się w niciach osnowy. Przy kolejnej zmianie 
podnożajów poprzedni sjus zamykał się w osnowie i tworzył 
się nowy fach. Między jednym a drugim przeplataniem nici 
wątku przybijano ją ladą do utkanej już części tkaniny, two-
rząc w ten sposób zwartą całość. Po utkaniu kawałka płótna 
wbijano w niego szperutę (rozpierkę) – była to deseczka ze 
szpilami na końcach, która chroniła przed stopniowym zwę-
żaniem się materiału71.

Po utkaniu pewniej ilości tkaniny, opuszczano osnowę 
z górnego wałka o jedną okę, a utkane płótno nawijano na 
wał przedni i jednocześnie przesuwano szperutę. Aby zapo-
biec zlepianiu się osnowy, wkładano między jej nitki cztery 
drewniane szyny, które wyjmowano po wyschnięciu. Schnię-

64 Cajgi – nicielnice służące do rozpinania nici osnowy.
65 Żuchowicz 1987: 43.
66 Żuchowicz 1987: 44–45.
67 Żuchowicz 1987: 45.
68 Rytka – narzędzie pomocnicze zaopatrzone w drewniane kołeczki, służą-

ce do równomiernego nawijania osnowy na wał tylni (osnowowy).
69 Żuchowicz 1987: 45–46.
70 Żuchowicz 1987: 46.
71 Żuchowicz 1987: 47; Skuza 2012: 169.

cie oszlichtowanej osnowy przyśpieszano poprzez wachlo-
wanie wechlami (wachlarzami) wykonanymi z gęsich piór. 
Suchą osnowę można było wygładzić nacierając ją szpiką 
(wytopionym łojem wołowym z dodatkiem nafty)72.

Webrzy turkowscy stosowali trzy rodzaje splotów: płó-
cienny, kieper i rządkowy. Pierwszy z nich wykonywano przy 
użyciu dwóch nicielnic, krzyżując nitkę osnowy z nitką wątku, 
bądź też nitkę osnowy z dwoma nitkami wątku. Kieper wy-
konywano używając trzech nicielnic, natomiast splot rządko-
wy za pomocą czterech nicielnic — przez dwie nitki osnowy 
przewlekano dwie nitki wątku lub przez dwie nitki osnowy 
przewlekano jedną nitkę wątku73.

Tkaniny produkowane przez turkowskich webrów w okre-
sie międzywojennym to pościelowe, fartuchowe, koszulowe, 
klajdecajgi (sukienkowe, bądź na damskie spódnice), karton 
(na białe koszule), harcerskie (szaro-biała osnowa, czarny 
sjus), purpur (wsypowe) oraz ansita (wsypowe gorszego ga-
tunku)74.

TRADYCYJNE TKACTWO WIEJSKIE 

Inną grupą tkaczy z okolic Turku byli rzemieślnicy pracujący 
wyłącznie dla siebie i którzy sami zajmowali się zbytem utka-
nego materiału. Tym co wyróżniało ich na tle pozostałych 
grup z branży włókienniczej w Turku było wykorzystywanie 
nie bawełny, lecz lnu, który sami uprawiali. Podczas wyko-
nywania prac związanych z uprawą, obróbką i tkaniem rze-
mieślnicy ci często powtarzali wiersz, który w prosty sposób 
opisuje cały proces wytwarzania tkanin75:

„Z czego tę koszulę uszyła matula?
Uszyła, a z czego? – Z płótna lnianego
A to płótno z czego? – Z ziarna lnianego
Ziarno, lniane siemię, zasiewa się w ziemię
Choć się w ziemię skryje, to ziarenko żyje
Wychodzi zmienione, ma listki zielone
I rośnie nieznacznie, aż len żółknąć zacznie
Potem żwawo chłopi powiążą go w snopki
Potem len maczają
Potem mama z córką len kruszą i na słońcu suszą
Później mama siądzie za kółko i len uprzędzie
Cieszy się matka i córka, że będą niteczki na koszuleczki
Tkacz z nitek płótno zrobi
Uszyje matula i będzie koszula”76.

Len siano w okresie między 15 marca a 15 kwietnia. Do 
zebrania dojrzałej rośliny przystępowano ze szczególną uwa-
gą, ponieważ przejrzały len wykruszał się, co powodowało 
straty w uzyskanym po obróbce włóknie. Roślinę zbierano 
z pól w sierpniu, a aby uzyskać jak najdłuższe włókno, wy-
rywano ją ręcznie. Następnie, w celu przesuszenia słomy, 

72 Żuchowicz 1987: 47–48.
73 Żuchowicz 1987: 49.
74 Żuchowicz 1987: 49.
75 Opis procesu obróbki i tkania lnu na terenie ziemi turkowskiej, zob. Żu-

chowicz 1987: 55–72; Markiewicz i Czekała (red.) 2015: 10–13. 
76 Żuchowicz 1987: 56.
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układano w pokosy i co pewien czas przewracano. Podsuszo-
ny len wiązano słomą żytnią w małe snopki, a kiedy był już 
zupełnie suchy zwożono do zagrody, aby tam przystąpić do 
młócenia, które wykonywano za pomocą cepów77.

Kolejnym etapem pracy była obróbka słomy w celu uzy-
skania włókna. Oddzielenie włókna ułatwiało moczenie – 
w wodzie bieżącej (np. w rzece), stojącej (np. w stawie) lub 
w zagłębieniach po torfie. Len układano w wodzie w prosto-
kąty i przytwierdzano do dna deskami i kamieniami. Kiedy 
włókno zaczęło oddzielać się od słomy, len wyciągano z wody 
i przesuszano na słońcu. Słomę często dosuszano także 
w specjalnych piecach wznoszonych na łąkach lub w piecach 
chlebowych. Dobrze wymoczoną, a następnie dobrze wy-
suszoną słomę poddawano dalszej obróbce, prowadzącej 
do oddzielenie włókna od łodyg. W tym celu łamano łodygi 
w łomkach i na cierlicach – narzędziach przypominających 
drewniane, tępe nożyce; służących do gniecenia lnianej sło-
my w celu oddzielenia włóka od paździerzy (łomek w dolnej 
części posiada wycięty jeden żłobek, cierlica zaś dwa równo-
rzędne rowki)78.

Kolejną czynnością było trzepanie włókna, polegające 
na otrząsaniu z paździerzy. Często dodatkowo przy tej czyn-
ności używano kija bądź trzepaka. Wstępny proces obróbki 
włókna kończyło czesanie. Jego pierwszy etap miał na celu 
oddzielenie włókien krótkich (czyli pakuł) od włókien dłu-
gich za pomocą szczotek o rzadszych, metalowych zębach. 
Drugi etap wykonywano na gęstszych szczotkach, aby usu-
nąć wszelkie nieczystości i pozostałe luźne włókna79. Efektem 
wstępnej obróbki słomy lnianej było włókno czesane (dzielo-
ne na wątkowe i osnowowe), z którego wyrabiano tkaniny, 
a także pakuły, które wykorzystywano zazwyczaj do produk-
cji chodników czy worków80.

Gotowe włókno lniane przędziono na kołowrotku – w oko-
licach Turku używano wyłącznie typu skośnego (polskiego). 
Przędzenie polegało na wysnuwaniu z kądzieli (baby) cien-
kich pasemek i ich skręcaniu na kołowrotku. Po ukończeniu 
przędzenia przystępowano do motania. W tym celu używano 
motowidła ręcznego lub stojakowego. Motowidła stojakowe 
posiadały najczęściej drewniany mechanizm licznikowy, któ-
ry wskazywał ilość nawiniętych pasm. W przypadku moto-
wideł ręcznych należało liczyć każde namotane pasemko81.

Namotany len prano oraz wybielano przez gotowanie 
w wodzie z popiołem topolowym. Był to proces znacznie mniej 
skomplikowany niż bielenie bawełny. Czystą przędzę suszono 
na drągach lub na płocie. Przędzę lnianą przeznaczoną do bar-
wienia po zdjęciu z motowidła i wypraniu, farbowano na od-
powiedni kolor w barwnikach chemicznych, nabytych w skle-
pach. Suchą, wybieloną lub ufarbowaną przędzę nawijano na 
cewki – w przypadku wątku, i szpule (fajfki)82 – w przypadku 
osnowy. Cewki najczęściej wykonywane były przez samych tka-

77 Żuchowicz 1987: 56–57; Markiewicz i Czekała (red.) 2015: 10.
78 Żuchowicz 1987: 57–59; Skuza 2012: 160.
79 Markiewicz i Czekała (red.) 2015: 11.
80 Żuchowicz 1987: 59–61.
81 Żuchowicz 1987: 62–65; Markiewicz i Czekała (red.) 2015: 12.
82 Obok tradycyjnej nazwy „szpula” funkcjonował termin „fajfka”, zaczerp-

nięty od tkaczy chałupników.

czy z drzewa brzozowego. Proces nawijania przędzy nazywano 
cewieniem lub sjusowaniem, a używano do tego kołowrotka, 
na którym wcześniej przędzono. Narzędzia i sposób snucia 
w tkactwie lnianym były identyczne jak u tkaczy chałupników, 
jednak obok nazw stosowanych przez webrów na określenie 
narzędzi do snucia używano także innych, np. „snowadło” na 
określenie „sieramy”, czy „snuć” zamiast „szramować”83.

W porównaniu z warsztatem chałupniczym, krosno lniane 
było mniejsze, a wszystkie jego części znajdowały się na tym 
samym poziomie (ryc. 15). W warsztacie lnianym tkacz prze-
rzucał czółenko ręką, a nie przy pomocy cugów, jak to czy-
nił weber. Przy tkaniu lnu rzadko używano więcej niż dwóch 
nicielnic, a splotem podstawowym był tu splot płócienny, 
powstały poprzez skrzyżowanie nici osnowy z nicią wątku84.

Bejmowanie (nakładanie osnowy na wał tylni) na warsz-
tacie lnianym przebiegało w ten sam sposób co na krośnie 
chałupniczym, podobnie wyglądał także sam proces tkania. 
Różnica polegała na tym, że w tkactwie bawełnianym pra-
ce nad materiałem kończyło jego utkanie, a płótno lniane 
wymagało dodatkowych czynności związanych z wykończe-
niem – bielenia, farbowania i maglowania. Przed bieleniem 
płótno prano w wodzie z sodą aby oczyścić z zabrudzeń po-
wstałych podczas tkania. Następnie tkaninę rozkładano na 
łące, aby wystawić na działanie promieni słonecznych i za 
pomocą konewki polewano wodą. Po każdorazowym wy-
schnięciu płótna czynność tę powtarzano. Bielono nieraz 
cały miesiąc (w zależności od ostrości słońca)85.

W tradycji tkactwa wiejskiego proces przędzenia na ogół 
odbywał się w zimowe wieczory, natomiast tkanie wykony-
wano od Ostatków do Wielkiej Nocy. Później jednak przesta-
ło być to regułą, a organizacja pracy tkacza wynikała z do-
stępnego czasu, wolnego od pracy w polu86.

83 Żuchowicz 1987: 66–67.
84 Żuchowicz 1987: 67–69.
85 Żuchowicz 1987: 69–70.
86 Żuchowicz 1987: 63–64.

Ryc. 15.  Krosna lniane (ze zbiorów Muzeum Miasta Turku im. Józefa 
Mehoffera; za: Żuchowicz 1987: 71 ryc. 34)

Fig. 15.  Linen looms (from the collection of the Town of Turek 
Museum named after Józef Mehoffer; after: Żuchowicz 1987: 
71 fig. 34)
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Utkany len przeznaczano na spódnice, bluzy, prześciera-
dła, obrusy, ręczniki i bieliznę. Często jako wątku używano 
bawełny, dzięki czemu uzyskiwano znacznie bielsze płótno 
niż w sposób tradycyjny. Pakuły najczęściej wykorzystywano 
do wykonywania chodników, worków i sienników87. 

SPÓŁDZIELNIA PRACY „TKACZ”

W 1936 roku, dzięki poparciu członków Wydziału Powiato-
wego w Turku oraz zaangażowaniu członków Związku Za-
wodowego Tkaczy Ręcznych w Turku powstała Spółdzielnia 
Pracy „Tkacz” (ryc. 16)88. Początkowo Spółdzielnia liczyła kil-
kudziesięciu członków, ale już w 1939 roku zatrudniała 130 
pracowników89. Po wybudowaniu własnego zakładu organi-
zacja rozpoczęła produkcję kilimów wełnianych, tkanin de-

87 Żuchowicz 1987: 72.
88 Kukulski 1962.
89 Piasecki 2002: 192.

koracyjnych i tkanin lnianych na zamówienie wojska, które 
stanowiły największą część produkcji. 

W czasie drugiej wojny światowej Spółdzielnia działała 
tylko rok pod nazwą Webereigenossenschaft, po czym zosta-
ła zlikwidowana przez władze okupacyjne. Wznowienie dzia-
łalności nastąpiło w 1945 roku, a od tego czasu Spółdzielnia 
rozwijała się i modernizowała. W latach 60. i 70. wytwarzano 
tam kapy gobelinowe i bogaty asortyment materiałów deko-
racyjnych (ryc. 17)90.

Po transformacji ustrojowej, w skutek reformy gospo-
darczej przedsiębiorstwo zaczęło przechodzić kryzys, aby 
w 1992 roku ogłosić upadłość. Ostateczna likwidacja Spół-
dzielni nastąpiła w 1998 roku.

ZAKŁADY PRZEMYSŁU JEDWABNICZEGO 
„MIRANDA”

Po II Wojnie Światowej przemysł tkacki w Turku stał się sym-
bolem rozwoju gospodarki planowanej i korzystnej zmiany 
organizacji pracy robotników. Dzięki włączeniu w akcję ak-
tywizacji wschodnich powiatów województwa poznańskie-
go, Turek otrzymał centralne środki finansowe na budowę 
nowej tkalni91. W 1952 roku na gruntach dawnej fabryki ro-
dziny Müllerów rozpoczęto budowę Turkowskich Zakładów 
Przemysłu Jedwabniczego (ryc. 18)92. Dwa lata po rozpoczę-
ciu budowy oddano do użytku pierwszą tkalnię, gdzie zatrud-
nienie znalazło 700 osób, w tym 420 kobiet. Już w 1956 roku 
uruchomiono drugą tkalnię – w obu placówkach zatrudnie-
nie wynosiło wówczas 1330 osób, w tym 931 kobiet. W za-
kładzie produkowano jedwab w stanie surowym, który wy-
syłano do Kalisza i Pabianic w celu uszlachetnienia, a w ciągu 
kilku lat zakłady uruchomiły także produkcję krawatów i szali, 
głównie w systemie chałupniczym93.

90 Grzelczyk 2002: 326.
91 Grzelczyk 2002: 324.
92 Szyfter i Szyfter 1973: 36.
93 Grzelczyk 2002: 324.

Ryc. 16.  Budynek Spółdzielni Pracy „Tkacz”, okres przed II Wojną 
Światową (ze zbiorów Muzeum Miasta Turku im. Józefa 
Mehoffera)

Fig. 16.  Building of the „Tkacz” Labour Cooperative, before the Second 
World War (from the collection of the Town of Turek Museum 
named after Józef Mehoffer)

Ryc. 17.  Zakład Spółdzielni Pracy 
„Tkacz” w Turku w 1978 r. 
(ze zbiorów Narodowego 
Archiwum Cyfrowego 
w Warszawie; fot. 
J. Malinowski)

Fig. 17.  Workshop of the „Tkacz” 
Labour Cooperative at Turek 
in 1978 (from the collection 
of the National Digital 
Archives in Warsaw; photo 
by J. Malinowski)
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Zakłady Przemysłu Jedwabniczego były na tyle istotne, 
że stały się tematem przewodnim filmu propagandowego 
Nowy Turek, zrealizowanego w 1953 roku przez Wytwór-
nię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie94. 
Obraz ten jest ważnym źródłem, gdyż obok nowoczesnego 
przemysłu tkackiego, ukazuje także tradycyjnych rzemieśl-
ników pracujących przy krosnach ręcznych. Lektor filmu 
podkreśla, że Turek to prymitywne miasteczko, w którym 
od dwustu lat ludność zajmowała się tkactwem przy nie-
zmienionych metodach pracy chałupników. Przyznaje, że 
tkalnia Müllera w tych warunkach uchodziła za wyraz po-
stępu technicznego. W kontraście do dawnej fabryki przed-
stawiono – zbudowaną w efekcie planu sześcioletniego 
w „starym Turku” – „nową tkalnię, wielką i nowoczesną”, 
do której „słońce zagląda wprost [...], a o zmierzchu jarzą 
się światła, by tkacz nie tracił już oczu przy pracy”95. Ukaza-
no dawnych chałupników i chłopów, którzy weszli w szere-
gi klasy robotniczej, a także wyróżniono udogodnienia dla 
pracowników – urządzenia socjalne w zakładzie oraz teatr 
kukiełkowy zorganizowany w świetlicy. Zgodnie z linią pro-
pagandową, w tle omawianego tematu pojawia się także 
nowo wybudowane osiedle ZOR (Zakładowe Osiedle Ro-
botnicze), a ostatnie słowa lektora brzmią: „jak wszędzie, 
tak i tutaj wraz z fabryką, z przemysłem, zmienia się życie, 
rośnie osiedle ZOR, przeobraża się miasto”96.

W latach 1970. przedsiębiorstwo to pozyskało nowe te-
reny pod rozbudowę we wschodniej części miasta. W 1975 
roku fabryka zmieniła nazwę na Zakłady Przemysłu Jedwab-
niczego „Miranda”, a w 1977 roku ukończono budowę no-
wych obiektów przy ul. Jedwabniczej w Turku, w których 
wyrabiano firanki, wykończone dzianiny i tkaniny oraz świad-
czono usługi wykończalnicze97. 

W styczniu 1989 roku, na tle przemian politycznych w Pol-
sce, w fabryce wybuchł protest związany z niskimi płacami, 
a wkrótce potem przedsiębiorstwo zostało postawione 
w stan likwidacji. W wyniku przekształceń mających miejsce 
w latach 90. XX i na początku XXI wieku, powstał podmiot 
„Miranda” Spółka z o.o., który przejął część dotychczaso-
wych pracowników oraz majątek zakładu. 

Dziś przedsiębiorstwo jest dużym producentem i dys-
trybutorem tkanin oraz dzianin poliestrowych, poliamido-
wych i mieszanych, o zasięgu międzynarodowym. Posiada 
własne zaplecze naukowo-badawcze, które sprawuje bie-
żącą kontrolę nad produkcją i przestrzeganiem procedur 
technologicznych. Tkalnia wyposażona jest w nowoczesne 
krosna, które umożliwiają produkcję tkanin w różnych sze-
rokościach, masach, splotach oraz wzorach żakardowych 
i nicielnicowych. Dziewiarnia posiada płaskie maszyny 
dziewiarskie do produkcji dzianin poliestrowych, poliami-
dowych i elastycznych. W dziale wykończalni znajdują się 
barwiarki, suszarko-stabilizerki i inne urządzenia wykoń-

94 Lemańska (red.) 1953.
95 Lemańska (red.) 1953.
96 Lemańska (red.) 1953. W 1955 roku w oparciu o działalność Zakładów 

Przemysłu Jedwabniczego opublikowano także wydawnictwo propagan-
dy socjalistycznej, pt. O jednym powiecie; zob. Ruminowicz 1955.

97 Grzelczyk 2002: 325.

czalnicze, a drukarnia wyposażona jest w drukarki rota-
cyjne, płaskie oraz transferowe, które umożliwiają nadruk 
wzorów o bardzo dużych rozmiarach w wysokiej jakości 
druku98.

POZOSTAŁOŚCI RZEMIOSŁA TKACKIEGO – 
DOMY TKACZY

Najważniejszym reliktem działalności przybyłych do Turku 
rzemieślników są dziś domy tkaczy, zachowane w postaci 43 
budynków, znajdujących się przy dwóch głównych ulicach 
miasta – ul. Kaliskiej (ryc. 19) i ul. Żeromskiego (ryc. 20). 
W roku 1970 i 1974 zostały one wpisane do rejestru zabyt-
ków i podlegają opiece Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków. Ich ochrona konserwatorska nie przeszkadza jednak 
właścicielom i mieszkańcom przeprowadzać szeregu remon-
tów i przebudów, często kontrowersyjnych i sprzecznych 
z obowiązującą doktryną konserwatorską. Największym pro-
blemem jest destrukcja ich zewnętrznej formy, polegająca na 
dobudowywaniu ścian w wyższych kondygnacjach, niewła-
ściwym doborze materiałów budowlanych przy wymianie 

98 Miranda sp. z o.o. 2017.

Ryc. 19. Domy tkaczy przy ul. Kaliskiej w Turku, 2017 (fot. K. Rabiega)
Fig. 19.  Weavers’ houses at Kaliska Street at Turek, 2017 (photo by 

K. Rabiega)

Ryc. 18.  Zakład Przemysłu Jedwabniczego „Miranda”, lata 70. XX w.  
(ze zbiorów Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera)

Fig. 18.  Miranda Industry Plant, 1970s (from the collection of the Town 
of Turek Museum named after Józef Mehoffer)
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pokryć dachowych, okien i drzwi, a także tynkowaniu fron-
tów w sposób odbiegający od tradycji (ryc. 21).

We Władysławowie zachował się XVIII-wieczny układ 
zabudowy z dawnymi domkami tkaczy z przełomu XVIII 
i XIX wieku. Mimo tego, że cały rynek Władysławowa pod-
lega ochronie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, to 
niestety do dziś większość domów rzemieślniczych została 
zburzona, a te które ocalały, zostały wyremontowane i prze-
budowane do tego stopnia, że ich zabytkowa forma nie jest 
czytelna (ryc. 22). Dobrym przykładem jest zachowana fo-

tografia kościoła ewangelickiego we Władysławowie po II 
Wojnie Światowej, na której widoczne są dwa domy tkaczy, 
ustawione szczytem do rynku (ryc. 23). Jeszcze do niedawna 
zachowany był jeden z nich, jednak w ostatnich kilku latach 
również został zburzony, a miejscowość straciła kolejny ele-
ment zabytkowej przestrzeni urbanistycznej (ryc. 24).

DZIAŁALNOŚĆ MUZEALNICZA

Istotne znaczenie tkactwa dla historii regionu podkreśla 
powołanie w 1978 roku w ratuszu miejskim Muzeum Rze-
miosła Tkackiego w Turku99. W nowej placówce znalazły 
się, między innymi eksponaty etnograficzne, które dotyczą 
przede wszystkim charakterystycznej dla Turku i okolic trady-
cji tkactwa wiejskiego, chałupniczego i przemysłu włókienni-
czego (ryc. 25)100. Kolekcja ilustrująca dzieje włókiennictwa 
turkowskiego została zgromadzona dzięki zainteresowaniu 
władz miasta, organizacji społecznych, a także pomocy osób 
prywatnych101.

99 Stachowiak 2014a: 16; Stachowiak 2015: 13.
100 Wieruchowski 2002a: 368.
101 Karolak 2002: 37.

Ryc. 22.  Domy tkaczy przy ul. Rynek i Kaliskiej we Władysławowie, 
2017 (fot. K. Rabiega)

Fig. 22.  Weavers’ houses at town square and Kaliska Street at 
Władysławów (photo by K. Rabiega)

Ryc. 23.  Kościół ewangelicki i domy tkaczy we Władysławowie, okres 
po II Wojnie Światowej (za: Kneifel 1982: 54)

Fig. 23.  Evangelical church and weavers’ houses at Władysławów, after 
the Second World War (after: Kneifel 1982: 54)

Ryc. 24.  Dzisiejszy widok na kościół ewangelicki we Władysławowie, 
2018 (fot. K. Rabiega)

Fig. 24.  Today’s view on the Evangelical church at Władysławów, 2018 
(photo by K. Rabiega)

Ryc. 20.  Domy tkaczy przy ul. Stefana Żeromskiego w Turku, 2017  
(fot. K. Rabiega)

Fig. 20.  Wavers’ houses at Stefana Żeromskiego Street at Turek, 2017 
(photo by K. Rabiega)

Ryc. 21.  Dom tkaczy przy ul. Stefana Żeromskiego nr 30 w Turku, 2017 
(fot. K. Rabiega)

Fig. 21.  Weavers’ house at 30 Stefana Żeromskiego Street at Turek, 
2017 (photo by K. Rabiega)
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Po przebudowie, pod nazwą Muzeum Miasta Turku 
im. Józefa Mehoffera, instytucja została ponownie otwarta 
26 maja 2012 roku i w dalszym ciągu ze szczególną staranno-
ścią dba o kultywowanie tradycji włókienniczych, aby zacho-
wać i chronić relikty rzemiosła tkackiego jako regionalnego 
dziedzictwa kulturowego102. Zorganizowanie stałej ekspozycji 
etnograficznej Tradycyjne tkactwo i włókiennictwo w Turku 
i okolicy to hołd złożony rzemieślnikom, których działalność 
w znaczący sposób zapisała się na kartach historii miasta 
i zapewniła jego rozwój103. Wystawa przybliża miejscowe 
tradycje ze szczególnym naciskiem na działalność tkaczy 
przybyłych z Saksonii, Wielkopolski, Austrii, Czech i Węgier. 
Prezentuje m.in. umeblowanie domu tkackiego z przełomu 
XIX/XX wieku – zrekonstruowano izbę białą, będącą pokojem 
reprezentacyjnym (ryc. 26)104, a także izbę czarną, czyli kuch-
nię (ryc. 27)105, gromadząc wszystkie niezbędne elementy 
wyposażenia domu tkacza. 

W zbiorach muzeum znajdują się cenne dokumenty po-
twierdzające rzemieślnicze tradycje miasta: listy majstrowskie, 
czy księgi wyzwolin praktykantów tkackich na czeladników 
(1828–1927). Instytucja posiada także proporzec Zgroma-
dzenia Tkaczy (1828), lady tkackie (1860), puchar cechowy 
(1866), sztandar Zgromadzenia Tkaczy (1891), archiwalne 
fotografie pierwszej fabryki włókienniczej założonej przez 
Friedricha Müllera, czy wreszcie systematycznie powiększaną 
kolekcję makatek żakardowych (XIX–XX w.), tworzoną z myślą 
o tradycji nieistniejącej już fabryki żakardów A.J. Heinego oraz 
założonej w 1936 roku Spółdzielni Pracy „Tkacz”106. Wśród 
zbiorów znajduje się także najstarszy dokument rzemieślniczy 
miasta – akt nadania przywilejów cechowi szewców w Turku 
przez arcybiskupa Jana Latalskiego z 1539 r.107 Co pewien czas 

102 Stachowiak 2014a: 17.
103 Stachowiak 2014a: 17.
104 Markiewicz i Czekała (red.) 2015: 6.
105 Markiewicz i Czekała (red.) 2015: 4.
106 Karolak 2002: 41; Stachowiak 2014a: 17, 2015: 18.
107 Stachowiak 2014a: 18.

Ryc. 25.  Pokój-pracownia turkowskich tkaczy – element dawnej 
wystawy w Muzeum Rzemiosła Tkackiego w Turku w 2009 r. 
(fot. M. Derucki)

Fig. 25.  Room-workshop of Turek weavers – element of the former ex-
hibition at the Weaving Craft Museum in Turek in 2009 (photo 
by (photo by M. Derucki)

Ryc. 26.  Wnętrze chaty tkacza – izba biała (pokój), przełom XIX/XX w. 
(fot. K. Rabiega)

Fig. 26.  Weaver’s house interior – white chamber (room), turn of the 
19th/20th century (photo by K. Rabiega)

Ryc. 28.  Krosno żakardowe. Na pierwszym planie ekran multimedialny 
(fot. K. Rabiega)

Fig. 28.  Jacquard loom. Multimedia screen in the foreground (photo 
by K. Rabiega)

Ryc. 27.  Wnętrze chaty tkacza – izba czarna (kuchnia), przełom XIX/XX 
w. (fot. B. Stachowiak)

Fig. 27.  Weaver’s house interior – black chamber (kitchen), turn of the 
19th/20th century (photo by B. Stachowiak)
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wystawa etnograficzna uzupełniana jest nowymi eksponata-
mi – w ostatnich latach uruchomiono ludowy warsztat tkac-
ki, a także snowadło do snucia osnowy108. Co więcej, w 2015 
roku muzeum przystąpiło do realizacji projektu modernizacji 
ekspozycji etnograficznej, zrealizowanego z programu MKiDN 
Dziedzictwo kulturowe, priorytet: Wspieranie działań muzeal-
nych, który pozwolił na dostosowanie przekazu do osób niewi-
domych, niedowidzących i głuchoniemych109.

Ekspozycja pozwala zapoznać się z całym procesem ob-
róbki i tkania lnu. Na wystawie prezentowane są oryginal-
ne warsztaty i narzędzia tkackie – m.in. krosno żakardowe 
(ryc. 28), krosna kilimowe, małe krosna domowe, narzędzia 
niezbędne do obróbki lnu – łomki, trzepaki, kołowrotki, moto-
widła, szpule, cewki czy czółenka (ryc. 29)110.

Od 1980 r. muzeum organizuje Ogólnopolski Konkurs Nie-
profesjonalnej Twórczości Tkackiej (ryc. 30), który skierowany 
jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zarówno osób indywi-
dualnych, jak i zrzeszonych w klubach. Codzienna działalność 
edukacyjna muzeum kierowana jest zarówno do najmłodszych, 
młodzieży, jak i osób dorosłych w różnym wieku. Wśród zajęć 
edukacyjnych prowadzone są prelekcje dotyczące procesu ob-
róbki lnu czy ginących zawodów. Od lat istnieje tu pracownie 
tkacka, w której prowadzone są warsztaty tematyczne: trady-
cyjne tkactwo, koronka szydełkowa, frywolitka, sutasz, biżuteria 

108 Stachowiak 2014a: 18.
109 Markiewicz i Czekała (red.) 2015: 14–15.
110 Markiewicz i Czekała (red.) 2015: 15.

koralikowa, haft, koronka koniakowska i inne111. Muzeum Mia-
sta Turku im. Józefa Mehoffera dzięki swojej szerokiej działalno-
ści, nie tylko dba i promuje miejscowe dziedzictwo kulturowe, 
ale jest także kreatorem tożsamości kulturowej mieszkańców112, 
co skutkuje większym zainteresowaniem i zaangażowaniem 
w ochronę wspólnego dobra jakim są pozostałości rzemiosła 
tkackiego.

ZAKOŃCZENIE

Przybycie do Turku i Władysławowa w 1826 roku tkaczy 
z Zachodu zmieniło diametralnie życie mieszkańców, nadając 
kierunek rozwoju regionu i położyło podwaliny pod ukształ-
towanie się ważnego elementu miejscowego dziedzictwa – 
rzemiosła i przemysłu tkackiego. Wraz z rozwojem manufak-
tur i tkactwa chałupniczego wpłynęło także na istniejące już 
wcześniej tradycyjne tkactwo wiejskie, czego rezultatem było 
porzucenie przez wiejskich tkaczy uprawy lnu, a czasem tak-
że i wyrobu płócien lnianych na rzecz tkanin bawełnianych113. 
Wpływ tkactwa chałupniczego (którego założycielami byli 
głównie Niemcy) widoczny jest także w nomenklaturze, która 
została przyjęta przez wiejskich tkaczy i funkcjonowała rów-
nolegle z wcześniejszą terminologią rzemieślników miejsco-
wych114.

111 Stachowiak 2014a: 18.
112 Karolak 2002: 4; Szymańska 2009.
113 Żuchowicz 1987: 74.
114 Żuchowicz 1987: 75.

Ryc. 29. Narzędzia tkackie na ekspozycji (fot. K. Rabiega)
Fig. 29. Weaving tools at the exhibition (photo by K. Rabiega)
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Relikty rzemiosła tkackiego w Turku i we Władysławowie

Na przestrzeni lat rzemiosło tkackie w Turku, od tradycyjnych 
metod włókienniczych przekształcało się powoli w produkcję 
przemysłową. Poprzez rozwój technik tkackich w mieście po-
wstawały manufaktury, a później także potężne fabryki i za-
kłady zajmujące się produkcją tkanin na skalę ogólnopolską, 
a także międzynarodową.

Rzemiosło tkackie jako element miejscowego dziedzictwa 
techniki jest obecnie jedną z najważniejszych wizytówek Tur-
ku, a dzięki staraniom pracowników Muzeum Miasta Turku 
tradycja tkacka w mieście i okolicy jest nadal żywa. Odpo-
wiednia polityka muzealna i zarządzanie trendami rynku tu-
rystycznego zapewniają właściwe traktowanie zachowanego 
dziedzictwa kulturowego115. Mimo czasem niewłaściwych 
remontów i przebudów domów tkaczy oraz utraty znaczenia 
samego rzemiosła dla gospodarki miasta, przestrzeń urbani-
styczna dawnych dzielnic tkackich pozostała zachowana do 
dzisiaj i stanowi historyczne świadectwo okresu preindu-
strialnego w Wielkopolsce116. Niestety, w przypadku miej-
scowości Władysławów brak właściwej polityki zarządzania 
skutkuje postępującym niszczeniem pozostałości dziedzic-

115 Rabiega 2018: 109.
116 Łuczak 2015.

twa rzemieślników tkackich – układ urbanistyczny miejsco-
wości nie jest wystarczająco chroniony, co powoduje wybu-
rzanie lub przebudowywanie zabytkowych budynków.
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Ryc. 30.  Plakat wystawy prac XI Ogólnopolskiego Konkursu 
Nieprofesjonalnej Twórczości Tkackiej (ze zbiorów Muzeum 
Miasta Turku im. Józefa Mehoffera)

Fig. 30.  Poster for the exhibition of the 11th National Competition of 
Non-Professional Textile Work (from the collection of the Town 
of Turek Museum named after Józef Mehoffer)
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Turek and Władysławów are an example of two towns which 
owes their greatest urban and economic development to 
the craftsmen who arrived in the late eighteenth and ear-
ly nineteenth century from Saxony, Austria, Czech Republic 
and Hungary. At that time, the development of weaving craft 
and later the weaving industry began. In addition to individ-
ual weaving workshops in the town, the first manufactories 
were created, which employed a greater number of crafts-
men and workers. At the turn of the 19th and 20th century, 
Turek and the entire province constituted an important cen-
ter of the textile industry. Over the years, the weaving craft 
at Turek, from traditional textile methods has slowly been 
transformed into industrial production.

Today, despite other economic priorities, the memory of 
the old craft tradition makes it possible to protect the local 

heritage and it is reflected into a series of activities aimed at 
its preservation and cultivation. Weaving craft as an element 
of the local technical heritage is currently one of the most 
important visiting card of Turek. Thanks to the efforts of the 
Turek Town Museum employees, the weaving tradition in 
the town is still alive. Appropriate museum policy and man-
agement of tourism market trends ensure proper treatment 
of the preserved cultural heritage. Unfortunately, in the case 
of Władysławów, the lack of proper management policy re-
sults in the progressive destruction of the remains of the 
weaving craftsmen heritage.

Translated by Kamil Rabiega

Kamil Rabiega

Relics of the weaving craft at Turek and Władysławów  
– preservation of the region ethnographic heritage
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WSTĘP

Warszawa, będąc prężnie rozwijającym się ośrodkiem miej-
skim, stawała się w ciągu wieków coraz chłonniejszym ryn-
kiem dla materiałów budowlanych. Kiedy drewno ustąpiło 
miejsca konstrukcjom murowanym, ze względu na brak bu-
dulca kamiennego sięgnięto po cegłę. W związku z występo-
waniem w okolicy dobrego surowca do produkcji cegły, już 
od średniowiecza działała tutaj znaczna liczba cegielni.

Artykuł ten dotyczy tylko najpóźniejszych spośród daw-
nych warszawskich i podwarszawskich cegielni, które teo-
retycznie mogłyby przetrwać do naszych czasów, gdyby na 
przeszkodzie nie stanął czynnik ludzki. Chodzi więc o cegielnie 
działające jeszcze przynajmniej w latach 30. ubiegłego wieku.

Aby odpowiedzieć na pytanie, jaka liczba dawnych cegiel-
ni z Warszawy i okolic przetrwała do dzisiaj i w jakim są sta-
nie, przeprowadziłem badania terenowe w okresie pomię-
dzy lipcem a październikiem 2017 roku.

Podstawowym źródłem informacji do lokalizacji cegielni 
działających jeszcze przed II wojną światową stanowiły mapy 
z lat trzydziestych XX w., na których takie obiekty były identy-
fikowane dzięki oznaczeniu „Cg.”. Dla obszaru Warszawy ko-
rzystałem głównie z reprintu Konspiracyjnej Mapy Warszawy 
„BOM”1 z maja 1943 roku, zawierającej odręczne notatki spo-
rządzone na czterech arkuszach mapy Wojskowego Instytutu 
Geograficznego w skali 1:25 000, pochodzących oryginalnie 
z lat 1931 i 1934. Natomiast dla terenów podwarszawskich 
podstawę stanowiła reedycja mapy Warszawa Płn. Tłuszcz, 
Warszawa Płd. Mińsk M. w skali 1:100 000, sporządzonej 
w latach 1934–19372. Lokalizacje te naniosłem na współcze-
sne mapy, wspomagając się informacjami zawartymi na fo-
rach internetowych lokalnych miłośników historii oraz poszu-
kiwaczy cegieł ze stemplami. W niektórych przypadkach, aby 
dokładnie trafić na miejsce, gdzie kiedyś istniała cegielnia, 
przeprowadzałem wywiady wśród okolicznych mieszkańców.

Badania objęły w sumie 40 cegielni, mimo, że na wymie-
nionych mapach było ich więcej. Przy wyborze kierowałem 
się zasadą, by ująć przede wszystkim cegielnie pracujące na 

1  Służba Geograficzna Komendy Głównej Armii Krajowej kryptonim 
„Schronisko” 2004.

2  Wojskowy Instytut Geograficzny 2005, 2007a, 2007b, 2008. 

potrzeby Warszawy. Znajdowały się więc w granicach miasta 
i najbliższej okolicy albo były ze stolicą połączone dogodnymi 
szlakami transportowymi, zwłaszcza kolejowymi.

Trzeba również mieć na uwadze, że nie wszystkie czynne 
wówczas cegielnie były zaznaczone na mapach. Pominięte 
zakłady produkcyjne były zapewne mniej ważne, mniejsze lub 
nastawione bardziej na działalność krótkotrwałą i z tego wzglę-
du miały mniejszą szansę zachować się do naszych czasów.

STAN ZACHOWANIA

Cegielnia, jako zakład wytwarzający ceramiczne wyroby bu-
dowlane, najczęściej w postaci cegieł, dachówek i drenów, 
składała się na ogół z zespołu budynków. Najważniejszym jej 
elementem był piec z kominem, ale do zespołu mogły na-
leżeć także wiaty wykorzystywane m.in. do suszenia cegieł, 
formiarnie, budynki biurowe i mieszkalne, a w niektórych 
późniejszych – także kotłownie i siłownie.

Przystępując do oceny stanu zachowania takiego założenia, 
brałem pod uwagę jedynie budynki przemysłowe, w szczegól-
ności piec z kominem, natomiast zupełnie pomijałem zabudo-
wania o charakterze mieszkalnym i biurowym. Chodziło tutaj 
przede wszystkim o stan zachowania dziedzictwa techniki.

Aby ułatwić sobie ocenę stanu zachowania cegielni, przy-
porządkowywałem je do jednej z siedmiu klas stworzonej na 
potrzeby badań klasyfikacji:

6 punktów otrzymały cegielnie o bardzo dobrym stanie 
zachowania przynajmniej pieca i komina, umożli-
wiającym wznowienie produkcji bez przeprowadza-
nia remontu,

5 punktów otrzymały cegielnie, których piec i komin 
zachowały się z nieznacznymi przeróbkami albo 
wznowienie produkcji musi być poprzedzone nie-
wielkimi naprawami,

4 punkty otrzymały cegielnie, których piec uległ wyraźnej 
destrukcji,

3 punkty otrzymały cegielnie, z których zachowały się nie-
które elementy bez pieca lub piec w daleko posu-
niętej ruinie lub przebudowie,

2 punkty otrzymały relikty cegielni, wystające ponad po-
wierzchnię gruntu,

1 punkt otrzymały ślady po budynkach cegielni widoczne 
tylko na powierzchni gruntu,

Piotr Piekarz

Dawne warszawskie i podwarszawskie 
cegielnie: stan zachowania, zagrożenia 

i problemy adaptacyjne

185–194
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0 punktów otrzymały miejsca pocegielniane bez jakich-
kolwiek śladów po zabudowaniach cegielni.

Ponieważ spośród 40 wybranych cegielni, tylko cegielnia 
„Henryków”, znajdująca się na pograniczu Marek i Zielonki 
była wymieniona z nazwy, została podjęta próba powiązania 
tych przedsiębiorstw z nazwami i/lub dawnymi właściciela-
mi, wymienianymi w źródłach pisanych. Poniższy przegląd 
cegielni zawiera więc nie tylko informacje pozyskane w trak-
cie badań terenowych, ale także z dostępnej literatury.

Przedstawione cegielnie występowały na obszarze o roz-
piętości ok. 40 km na osi N-S i ok. 28 km na osi E-W.

Najpierw zostaną omówione zakłady usytuowane po pra-
wej stronie Wisły, ponieważ właśnie wschodnie okolice War-
szawy były niekiedy określane jako „zagłębie cegielniane”. 
W 33 miejscach natrafiono tam na dobre złoża surowców do 
produkcji cegieł3.

Najbardziej na północ wysunięty kompleks omawianych 
cegielni znajdował się w sąsiadujących ze sobą miejscowo-
ściach: Marki, Pustelnik i Struga, które leżą obecnie w grani-
cach miasta Marki. W okresie międzywojennym miało tutaj 
pracować około 10 cegielni4. Na przejrzanych przedwojen-
nych mapach było ich dziewięć, licząc razem z cegielnią Hen-
ryków, umiejscowioną już na terenie Zielonki:

1. Marki-Struga: 0 pkt.
W lesie niedaleko gajówki Struga znajduje się hałda z popro-
dukcyjnymi odpadkami cegielnianymi. Na fragmentach cegieł 
osypujących się z hałdy występuje stempel cegielni w postaci 
krzyża o dwu i pół ramionach, przypominający herb Pilawa. 
Ponieważ przed wojną istniały w pobliżu stawy rybne, nazy-
wane przez okoliczną ludność stawami Potockich, wydaje się 
bardziej prawdopodobne, że egzystująca w okolicy cegielnia 
należała do ich majątku, niż Wacława Trembińskiego, właści-
ciela znanej z literatury cegielni „Struga”5.

2. Marki-Pustelnik:  
cegielnia „Rościszewo” (?) – 0 pkt.
Cegielnia znajdowała się na wschód od Al. Piłsudskiego i na 
południe od ul. Weneckiej i Wiewiórki. Na obszarze zalesio-
nym występują suche glinianki oraz płytkie zagłębienia z roz-
rzuconymi fragmentami cegieł wypalanych. Według informa-
cji pobliskiego mieszkańca, płytkie zagłębienia są śladem po 
odkopywanych ceglanych tunelach. Można domniemywać, 
że pozostałości cegielni były odsłaniane w celu pozyskania 
cegieł.

Na podstawie wykazu zakładów i firm oraz ich właścicie-
li z terenu Marek, Pustelnika i Strugi z roku 1913, na czele 
cegielni zatrudniającej 70 robotników stali: Haim Bronberg 
i N. Goldberg6. Cegielnia przetrwała II wojnę światową, 
o czym świadczy informacja o jej przejęciu przez Państwo7.

3  Kowieska b.d.
4  Z. Paciorek 2007b: 78.
5  Z. Paciorek 2004: 271.
6  Z. Paciorek 2004: 271.
7  Ministerstwo Przemysłu i Handlu 1949: 36.

3. Marki-Pustelnik:  
cegielnia na wschód od Al. Piłsudskiego i na północ 
od Centrum Handlowego Prima Park Marki – 0 pkt.
W lesie rozpoznano jedynie suche glinianki.

4. Marki-Pustelnik:  
cegielnia „Osinki” (ryc. 1) – 5 pkt.
Cegielnia znajduje się na ogrodzonym terenie, położonym na 
północ od ul. Dużej. W cegielni trwały prace rozbiórkowe, ale 
dnia 15.10.2017 można było dostrzec sezonowy piec kręgowy 
Hoffmanna osłonięty dachem pokrytym papą, ośmiokątny 
w przekroju komin oraz suszarnie i inne budynki pomocnicze.

Nazwa typu pieca pochodzi od niemieckiego budowni-
czego Fryderyka Hoffmanna z Berlina, który razem z radcą 
budownictwa Lichtem z Gdańska opatentowali w roku 1858 
nowy typ pieca pierścieniowego. Piec pierwotnie miał okrą-
gły kształt z kominem w środku. Później, po kolejnych mo-
dyfikacjach piec został wydłużony i kanał ogniowy biegnący 
wcześniej po okręgu przybrał kształt mocno spłaszczonej elip-
sy. Dlatego też z czasem był nazywany piecem kręgowym8. 
Duże wymiary takich pieców w połączeniu z możliwością 
nieprzerwanego wypału, umożliwiały produkcję znacznej 
ilości cegieł, dachówek, czy drenów przy dużej oszczędności 
materiału opałowego9. Od 2. połowy XIX wieku piece tego 
typu były chętnie stawiane także w Warszawie i okolicach.

Cegielnia „Osinki” w przedwojennych źródłach pisanych 
była lokalizowana na terenie Pustelnika II10. Według wykazu 
zakładów i firm oraz ich właścicieli z terenu Marek, Pustelni-
ka i Strugi z 1913 roku, cegielnię prowadzili: lokalny społecz-
nik żydowskiego pochodzenia i filantrop Henryk Doktorowicz 
i Sz. Halber. Wówczas pracowało tam 80 robotników. W la-
tach 1940/41–1942 na terenie cegielni Niemcy prowadzili 
getto, w którym stłoczyli 1200 osób pochodzenia żydowskie-
go11. W 2017 roku działająca w cegielni spółka zakończyła 
działalność produkcyjną i przystąpiła do jej likwidacji.

8  Galer 1947b: 12, 13.
9  Galer 1947a: 95, 96.
10  „Pustelnik II” pochodzi od nazwy stacji kolejki wąskotorowej, łączącej 

Warszawę z Markami i Radzyminem.
11  Z. Paciorek 2004: 107, 271.

Ryc. 1. Cegielnia „Osinki” w Markach-Pustelniku (fot. P. Piekarz)
Fig. 1. „Osinki” brickyard at Marki-Pustelnik (photo by P. Piekarz)
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Piec wzniesiony z dużych cegieł o wymiarach 28 x 14 x 
8 cm, połączony z ośmiokątnym kominem przewodem dol-
nym może sugerować starą metrykę, sięgającą schyłku XIX 
wieku. Suszarnie i zabudowania pomocnicze były późniejsze.

5. Marki-Pustelnik:  
cegielnia Maksymiliana Małachowskiego – 0 pkt.
Po zabudowaniach cegielni nie ma obecnie żadnego śladu. 
Pozostała wypełniona wodą glinianka „Meksyk” w pobli-
żu ulicy Grunwaldzkiej12 oraz podkopana hałda z popro-
dukcyjnymi odpadkami cegielnianymi, z której wystawały 
ceramiczne dreny, mające stempel z nazwą „Pustelnik”, 
dachówki z sygnaturą zawierającą postać ludzką, okoloną 
dwujęzycznym napisem, po rosyjsku u góry i po polsku na 
dole: „M. Małachowski Pustelnik pod Warszawą” oraz cegły 
ze stemplem „Tow. Akc. Pustelnik”.

Cegielnia została założona na terenie nazywanym póź-
niej Pustelnikiem I, przez Maksymiliana Małachowskiego 
(1842–1905) herbu Nałęcz w 1892 roku. Wyrabiała rocznie 
5 mln cegieł i 4 mln dachówek żłobionych na sposób szwaj-
carski oraz ceramiczne dreny kanalizacyjne. Według wykazu 
zakładów i firm oraz ich właścicieli z terenu Marek, Pustel-
nika i Strugi z 1913 roku, w cegielni, którą zarządzał wtedy 
Jan Uljanicki, pracowało 160 robotników13. Cegielnia działała 
jeszcze w 2. połowie XX wieku. Znajdowała się w okolicach 
dzisiejszej ulicy Maksymiliana Małachowskiego, na zachód 
od dzisiejszego marketu Biedronka. Najbliżej sklepu znajdo-
wały się niegdyś wiaty do suszenia cegieł. Natomiast na miej-
scu jednego z dwóch kominów cegielni, który obsługiwał 
dwa piece do wypalania cegieł, stoi dzisiaj wysoki budynek 
przy Alei Piłsudskiego 115 E14.

6. Marki-Pustelnik:  
cegielnia „Halberówka” (?) – 0 pkt.
Po budynkach przemysłowych cegielni, znajdujących się 
w okolicy dzisiejszej ulicy Słonecznej, nie ma śladu. Na pod-
stawie wykazu zakładów i firm oraz ich właścicieli z terenu 
Marek, Pustelnika i Strugi z 1913 roku na czele cegielni, 
zatrudniającej wtedy 100 robotników, stali: Henryk Doktoro-
wicz i S. Halber15. Cegielnia przetrwała wojnę, o czym świad-
czy informacja o jej nacjonalizacji16. Najpewniej w tym zakła-
dzie produkowano cegły z napisem: H’ALBER MARKI, ujętym 
w owal.

7. Marki:  
cegielnia w okolicach ulicy Leopolda Lisa-Kuli  
(ryc. 2) – 5 pkt.

Zabudowania cegielni znajdują się na ogrodzonym tere-
nie, położonym na północ od ulicy L. Lisa-Kuli. Na podstawie 
obserwacji poczynionych spoza ogrodzenia, można wydzielić 
najstarszą część obiektu, do której należy budynek najpew-
niej pieca kręgowego Hoffmanna z widocznymi bramkami 

12  Kowieska b.d.
13  Baranowski, Bartyś i Sobczak (red.) 1979: 129; Z. Paciorek 2004: 265, 271.
14  Z. Paciorek 2014.
15  Z. Paciorek 2004: 271.
16  Ministerstwo Przemysłu i Handlu 1949: 35.

umożliwiającymi załadunek i wyładunek cegieł z kanału 
ogniowego. W górnej kondygnacji, gdzie mieściła się suszar-
nia, znajduje się pojedynczy rząd otworów wychodzących 
na zewnątrz. Na murach widać ślad po późniejszej wymia-
nie konstrukcji dachu. Komin dostawiony do budynku pieca, 
został wzniesiony na masywnej podstawie. Dolna część jego 
trzonu ma przekrój ośmiokątny, a górna – okrągły. Drugi ko-

min, również wzniesiony z cegły, o przekroju kwadratowym, 
należy prawdopodobnie do wzniesionej później kotłowni. 
Pomimo pożarów, jakie w ostatnim czasie nawiedziły cegiel-
nię, najstarsze jej zabudowania, przynajmniej od strony ze-
wnętrznej, zachowały się w dobrym stanie.

Wydaje się, że cegielnia została wzniesiona pod koniec XIX 
wieku i była powiązana z osobą Henryka Doktorowicza. Po II 
wojnie światowej działała nadal jako cegielnia państwowa17. 
W ostatnich latach funkcjonowała jako Zakład Ceramiki „Ce-
glex”, który zakończył już wytwarzanie ceramiki budowlanej.

8. Zielonka na pograniczu z Markami:  
cegielnia „Henryków” – 6 pkt.
Cegielnia znajduje się na północ od ulicy Ceglanej w Zielon-
ce, jednak przed II wojną światową była związana z Markami, 
o czym świadczą stemple na cegłach z napisem „HENRYKÓW 
MARKI”, obwiedzionym owalem. Z pierwotnego założenia ce-
gielni zachował się pokryty dachem ceglany piec kręgowy Hoff-
manna. Komin o przekroju okrągłym wyrasta ze środka pieca. 
Pozostałe obiekty, łącznie z suszarniami, są współczesne.

W okresie międzywojennym właścicielem cegielni był 
Henryk Doktorowicz, a dzierżawcą mieszkaniec Zielonki – 
Lithman18. Obecnie na terenie cegielni działają firmy: Produ-
cent Ceramiki Budowlanej „Cegmat” i Usługi Transportowe 
HDS „Dartom” S. C. A. Piec wzniesiony najpewniej w dwu-
dziestoleciu międzywojennym jest w bardzo dobrym stanie.

17  Z. Paciorek 2004: 139.
18  Z. Paciorek 2004: 97, 99.

Ryc. 2.  Cegielnia w pobliżu ul. Leopolda Lisa-Kuli w Markach (fot. 
P. Piekarz)

Fig. 2.  Brickyard near the Leopolda Lisa-Kuli street at Marki (photo by 
P. Piekarz)
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9. Marki:  
Cegielnia Mańków „Krzaków” – 3 pkt.
Na północ od ulicy Fabrycznej wznosi się komin o przekro-
ju okrągłym, który służy obecnie jako stacja nadawczo-od-
biorcza telefonii komórkowej. Jest to jedyna pozostałość 
po cegielni rodziny Mańków, którzy przez okoliczną ludność 
i robotników u nich pracujących, byli nazywani „Krzakami”. 
Należała do największych tego typu zakładów działających 
na terenie Marek19. Jej pierwszym właścicielem był Karol 
Mańk, dlatego też na najstarszych cegłach wyprodukowa-
nych w tym przedsiębiorstwie występuje sygnatura „K. M. 
MARKI”20. Od roku 1993 do czasu likwidacji działała tam 
firma pod nazwą „Cegielnia Jan Mańk”, zajmująca się pro-
dukcją cegieł, dachówek i innych materiałów budowlanych. 
Około 10 lat temu wyburzony został piec kręgowy Hoffman-
na z suszarnią na piętrze.

Na południe od Marek są położone Ząbki, w których 
przed II wojną światową działało kolejnych kilka cegielni, na-
leżących do hrabiów: Platera, Starzeńskiego i Ronikiera:

10. Ząbki:  
cegielnia założona przez hrabiego Platera – 0 pkt.
Zakład ten znajdował się w okolicach ul. Stefana Batorego, 
w rejonie obecnej szkoły podstawowej nr 2. Od roku 1865 
miała należeć do Platerów i Starzeńskich. Kiedy w roku 1873 
produkcja została zmechanizowana, wytwarzano tutaj po-
nad 20 tys. cegieł dziennie. Zabudowania uległy zniszczeniu 
w trakcie II wojny światowej21.

11. Ząbki:  
cegielnia przy ulicy Marszałka Piłsudskiego – 0 pkt.
Stała ona na wschód od ulicy Marszałka Piłsudskiego i na pół-
noc od cmentarza parafialnego. W tym miejscu występują 
obecnie współczesne zabudowania mieszkalne.

Była to prawdopodobnie jedna z dwóch cegielni wznie-
sionych pod koniec XIX wieku przez hrabiego Ronikiera. Za-
budowania nie przetrwały II wojny światowej22.

Dalej na południe znajdował się kompleks cegielni nale-
żących przed II wojną światową do Towarzystwa Akcyjnego 
Kawęczyńskich Zakładów Cegielnianych23. Powstało ono 
w 1912 roku na bazie spółki akcyjnej Kazimierza Granzowa 
(1832–1912). W roku 1863, w miejscu terenów należących 
obecnie do elektrociepłowni Kawęczyn, Granzow zakupił 63 
ha terenów obfitujących w glinę i zaczął stawiać pierwsze 
budynki przemysłowe. Pod koniec XIX wieku był to jeden 
z największych i najlepszych zakładów cegielnianych znajdu-
jących się w okolicach Warszawy. Na cegłach z tego okresu 
widnieją inicjały właściciela: „K. G.”. Dzierżawcą cegielni po 

19  Z. Paciorek 2004: 86, 2007b: 79.
20  Z. Paciorek 2014.
21  Kowalski i Piątkowski 1949; Baranowski, Bartyś i Sobczak (red.) 1979: 

129; Bukato (red.) 1984.
22  Ząbki. Dzielnicowy Portal Informacyjny Warszawy i okolicznych miast 

City Media. Internet: http://citymedia.waw.pl/zabki,historia.html (wgląd 
15.01.2018); Kowalski i Piątkowski 1949; Bukato (red.) 1984.

23  Herbst (red.) 1975: 75.

II wojnie światowej było Towarzystwo Eksploatacji Cegielni 
i Zakłady Ceramiki sp. z o.o.24.

Według dostępnych źródeł kartograficznych, przed II woj-
ną światową na obszarze Kawęczyna działało sześć cegielni:

12. Warszawa-Rembertów:  
cegielnia na wschód od ul. Chełmżyńskiej, w rejonie 
współczesnego zakładu utylizacji odpadów – 0 pkt.

13. Warszawa-Rembertów:  
cegielnia na przedłużeniu ulicy Meblowej w kie-
runku wschodnim, w rejonie zrekultywowanego 
wysypiska śmieci – 0 pkt.

14. Warszawa-Rembertów:  
cegielnia na wschód od ul. Chełmżyńskiej,  
na terenie elektrociepłowni Kawęczyn – 0 pkt.
Po zabudowaniach przemysłowych cegielni nic się nie zacho-
wało. W pobliżu stoi jeszcze piętrowy budynek mieszkalny 
dla pracowników zakładu.

15. Warszawa-Rembertów:  
cegielnia na zachód od ul. Chełmżyńskiej – 0 pkt.
W okolicy nieistniejącej cegielni pozostał jeszcze budynek 
mieszkalny dla pracowników.

16. Warszawa-Rembertów:  
cegielnia na północ od ul. Strażackiej, w rejonie mło-
dzieżowego ośrodka wychowawczego nr 2 – 0 pkt.

17. Warszawa-Rembertów:  
cegielnia na północ od ul. Strażackiej i na zachód od 
ul. Stężyckiej (ryc. 3) – 3 pkt.
Zachował się budynek pieca z suszarnią na piętrze oraz nie-
wielkich rozmiarów domek mieszkalno-biurowy(?). Budynek 
przemysłowy został mocno przebudowany w części parte-

24  Z. Paciorek 2007a: 17; Kowieska b.d.

Ryc. 3.  Jedyny zachowany budynek przemysłowy Kawęczyńskich 
Zakładów Cegielnianych Kazimierza Granzowa w Warszawie-
Rembertowie (fot. P. Piekarz) 

Fig. 3.  The only surviving industrial building of Kawęczyńskie Zakłady 
Przemysłowe of Kazimierz Granzow at Warsaw-Rembertów 
(photo by P. Piekarz)
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rowej, gdzie znajdował się piec, po którym wg informacji 
pracownika skupu złomu, nic się nie zachowało. Za to na po-
ziomie suszarni pozostał jeszcze pojedynczy szereg charakte-
rystycznych otworów. W ostatnich latach budynek służył jako 
magazyn firmy Stochen, a obecnie jest magazynem skupu 
złomu i metali kolorowych.

Na południe od kompleksu kawęczyńskich cegielni, znaj-
dowały się jeszcze dwa pojedyncze zakłady produkujące ce-
gły, które zostały ujęte w spisie:

18. Warszawa-Wawer:  
cegielnia Czaplowizna – 0 pkt.
Była zbudowana jeszcze w XIX wieku25 w rejonie dzisiejszego 
Marysina Wawerskiego, na północ od ul. Korkowej. Obecnie 
znajduje się tam nowe osiedle mieszkaniowe.

19. Otwock:  
cegielnia Teklinek (ryc. 4) – 2 pkt. 
Na terenie zalesionym, pomiędzy ulicą Stefana Żeromskie-
go, łączącej się z ul. Jałowcową, a ul. Grunwaldzką, można 
dostrzec 3 ceglane filary, które niegdyś musiały podtrzymy-
wać zadaszenie budynku cegielni. Stemple na cegłach, po-
chodzących z rozpadających się filarów , na których widnieją 

25  Kowieska b.d.

litery „A. G.” dają pewność, że są to pozostałości cegielni Te-
klinek, wzniesionej w roku 1894 przez Adolpha Goldmana. 
Po pracującym tutaj przedsiębiorstwie pozostały także hałdy 
i glinianki, z których najbardziej znane są wypełnione wodą, 
tzw. Doły Goldmana. W okolicach filarów znajdują się zagłę-
bienia pozostawione przez poszukiwaczy cegieł. Wyroby ce-
gielni, działającej do II wojny światowej, były rozprowadzane 
w najbliższej okolicy, a także, dzięki założonej specjalnej linii 
kolejowej, dostarczano je na stację w Otwocku26.

O ile w przypadku cegielni występujących po prawej stro-
nie Wisły, większość z nich była zlokalizowana na północny 
wschód i wschód od Warszawy, to w przypadku tego typu 
zakładów działających po lewej stronie Wisły, znajdowały się 
one po zachodniej stronie stolicy, albo na południe od niej, 
szczególnie w pasie między Piasecznem a Górą Kalwarią27.

Przegląd cegielni leżących po lewej stronie Wisły zostanie 
przedstawiony idąc od północy, w kierunku południowym:

20. Warszawa-Żoliborz:  
Cegielnia Miejska Buraków (ryc. 5) – 3 pkt.
Od strony ulicy Kłodawskiej widać mocno przekształcone 
i zabudowane później obiekty pocegielniane. Miejska ce-
gielnia powstała w roku 1928 na potrzeby rozbudowującego 

się Żoliborza i sąsiednich Bielan. Projektantem hali produk-
cyjnej była wiedeńska firma Hackmann & Wiedergartner. 
Obok niej znajdowały się: dom mieszkalny dla pracowników, 
budynek biurowy, stołówka i ambulatorium. Do obiektów 
przemysłowych należały: kotłownia, maszynownia, budynek 
warsztatów i pras, budynek formiarni i budynek pieca, a tak-
że automatyczne silosy węgla. Nad tym zespołem górowa-
ły dwa kominy. W roku 1934, ze względu na coraz większe 
ograniczenia w wydobyciu gliny, spowodowane stopniową 
zabudową glinianek, cegielnia została zamknięta. Wkrótce 
jej zabudowania przekształcono na potrzeby Centralnych 

26  Zob. Kalinowski 2001: 89; Kowieska b.d.
27  Por. Lijewski 1968: 79.

Ryc. 4. Pozostałości cegielni Teklinek w Otwocku (fot. P. Piekarz)
Fig. 4.  Remains of the Teklinek brickyard at Otwock (photo by 

P. Piekarz)

Ryc. 5. Warszawa-Żoliborz: dawna Cegielnia Miejska (fot. P. Piekarz)
Fig. 5.  Warsaw-Żoliborz: former Municipal Brickyard (photo by 

P. Piekarz) 
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Warsztatów Samochodowych Miejskich28. To, co było niepo-
trzebne, jak na przykład kominy, zostało usunięte. Obecnie 
mieszczą się tam Miejskie Zakłady Autobusowe.

21. Warszawa-Wola:  
cegielnia „Koło” firmy Kohen i Oppenheim – 0 pkt.
Po budynkach przemysłowych cegielni, które znajdowały się 
na północ od ulicy Górczewskiej, w rejonie obecnego sta-
dionu KS „Olimpia” nic się nie zachowało. Na terenie Parku 
Moczydło pozostały jedynie wypełnione wodą glinianki. Ce-
gielnia działała od schyłku XIX wieku na terenach należących 
do Uszera Oppenheima. Po jego śmierci w roku 1930, do 
II wojny światowej produkcją cegły zajmował się Stanisław 
Grosman. Zakład produkcyjny w roku 1945 już nie istniał.29

22. Warszawa-Bemowo:  
cegielnia „Odolany” (?) – 0 pkt.
Zakład produkcyjny, znajdował się po północnej stronie ulicy 
Połczyńskiej, na zachód od przecinających ją torów kolejo-
wych, w rejonie parkingu „Parkuj i jedź”. Niestety po zabudo-
waniach tej cegielni do tej pory nic się nie zachowało.

23. Warszawa – Bemowo:  
„Cegielnia braci Schneider «Jelonki»”  
na północ od ul. Połczyńskiej – 0 pkt. 
Cegielnia stała niegdyś w rejonie ulic: Gabriela i Strzelców, 
w okolicach zachowanych jeszcze glinianek „Jelonki”.

24. Warszawa – Bemowo:  
„Cegielnia braci Schneider «Jelonki»”  
na południe od ul. Połczyńskiej – 0 pkt.
Cegielnia znajdowała się w rejonie ul. Rotundy i glinianek 
Sznejdra.

Zakład produkcyjny w Jelonkach na początku XX wieku 
składał się z dwóch dużych cegielni30, po których, jeśli chodzi 
o zabudowania przemysłowe, nic się nie zachowało. „Zakła-
dy Cegielniane i Fabryka Dachówek «Bracia Schneider» w Je-
lonkach” powstały w 1903 roku, z inicjatywy braci: Józefa 
(1865–1933) i Jana (1875–1944) Schneiderów. Produkowa-
no tam wysokiej klasy cegły i dreny, ale szczególnie cenione 
były ich dachówki. Po I wojnie światowej nazwa zakładu zo-
stała skrócona i brzmiała: „Cegielnia Braci Schneider «Jelon-
ki»”. Jako kolejny właściciel cegielni figurował Bogumił Sch-
neider. Jeszcze przed II wojną światową liczba zatrudnionych 
robotników zmniejszała się ze względu na wyczerpywanie się 
złóż gliny. W roku 1940 na podstawie rozporządzenia władz 
okupacyjnych polecono właścicielom zlikwidowanie cegiel-
ni. Powodem miały być trudności z przewożeniem gliny przez 
dzisiejszą ulicę Połczyńską z glinianek Schneidera zlokalizo-
wanych na południe od tej ulicy, na drugą stronę, gdzie mie-
ścił się wówczas piec do wypalania31.

28  Krasucki 2011: 329–330.
29  Park Moczydło w Warszawie. Wikipedia. Internet: https://pl.wikipedia.

org/wiki/Park_Moczydło_w_Warszawie (wgląd 10.01.2018).
30  Garncarski 1970: 223. 
31  Zawieska 2004: 4; Kolasiński 2008.

25. Warszawa-Włochy:  
cegielnia Karolin – 0 pkt.
Po zabudowaniach tego zakładu nic się nie zachowało. Znaj-
dował się on na zachód od ul. Pola Karolińskie, w okolicy 
tymczasowych ogródków działkowych „Sasanka”.

Nieco bardziej na południe, na terenie Włoch i Ochoty, 
wg map pochodzących z lat 30, pracowały jeszcze 4 cegiel-
nie. Ich właścicielami byli wymieniani w literaturze bracia 
Oppenheim, Wegmeister, Bursztyn32, Pawłowski33i Henryk 
Więcek.

26. Warszawa-Ochota:  
„Zakłady Cegielniane «Szczęśliwice»  
braci Oppenheim”34 (?) – 0 pkt.
Z zabudowań przemysłowych nic się nie zachowało. Zakłady 
znajdowały się w okolicy zachodniego odcinka ulicy Koro-
tyńskiego, w pobliżu glinianek Szczęśliwickich. Identyfikacja 
cegielni braci Oppenheim właśnie w tym miejscu wynikała 
z podkreślania jej wielkości, zarówno w literaturze35, jak i do-
stępnych mapach z lat 30. XX wieku. Pozostałe trzy cegielnie 
były bowiem na mapach znacznie mniejsze.

Cegielnia braci Oppenheim została założona pod koniec 
lat 70. XIX wieku i w roku 1913 zatrudniała 48 robotników36. 
Według niektórych źródeł, w tym samym roku została za-
mknięta37. Inne źródła podają jednak, że jeszcze w 1938 roku 
wyprodukowano tutaj około 6,5 mln cegieł. Cegielnia została 
całkowicie zniszczona w trakcie II wojny światowej38.

27. Warszawa-Ochota:  
cegielnia na północ od ul. Włodarzewskiej,  
na obszarze pomiędzy współczesnym kościołem  
pw. św. Grzegorza Wielkiego a gliniankami Szczęśli-
wickimi – 0 pkt.

28. Warszawa-Włochy:  
cegielnia na terenie Rakowa – 0 pkt.
Jej zabudowania, po których obecnie nic się nie zachowało, 
znajdowały się w okolicach dzisiejszych ulic: Fajansowej i Ra-
kowskiej, gdzie  występuje obetonowana glinianka. Cegielnia 
w Kolonii Raków była już wzmiankowana w końcu lat 70. XIX 
wieku39.

29.Warszawa-Włochy/Raszyn:  
cegielnia na terenie Kolonii Opacz – 0 pkt.
Po zabudowaniach przemysłowych, które stały w pobliżu dzi-
siejszej ulicy Emaliowej oraz częściowo zasypanych glinianek 
Załuskich, nic się nie zachowało.

32  Misztal 1973: 213.
33  Kowieska b.d.
34  Herbst (red.) 1975: 66.
35  Kormanowa 1973: 231.
36  Misztal 1973: 213.
37  Kolasiński 2008.
38  Misztal 1973: 218, 219.
39  Misztal 1973: 210.
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30. Warszawa-Ursynów:  
cegielnia w Dąbrówce Wilanowskiej – 0 pkt.
Znajdowała się ona po wschodniej stronie ulicy Puławskiej, 
w okolicy dzisiejszej ulicy Karmazynowej. Zakład produkcyjny 
został wzniesiony w 1898 roku przez spółkę do której należał 
m.in. Ksawery hr. Branicki i Ujazdowski. Później jako właści-
ciela cegielni podaje się Stanisława Rostkowskiego. W 1936 
roku firma Rostkowskiego występuje jako „Mechaniczna Ce-
gielnia Dąbrówka Wilanowska, St. Rostkowski Spółka Akcyj-
na”. Cegły posiadały sygnaturę „RiSka”40.

31. Konstancin-Jeziorna:  
cegielnia Chylice (ryc. 6) – 4 pkt.
Po zakładzie znajdującym się w okolicach zachodniego od-
cinka ulicy Modrzewiowej, zachował się piec kręgowy Hof-
fmanna bez zadaszenia i stojący przy nim ceglany, okrągły 
w przekroju komin, uszkodzony przy wierzchołku najpew-
niej od uderzenia pioruna. Kanał ogniowy pieca jest wciąż 

dobrze zachowany, jednak od strony zewnętrznej jego mur 
jest poważnie nadwyrężony przez korzenie drzew porasta-
jących obiekt. Konstrukcje te pochodzą najpewniej z końca 
XIX wieku, tak jak i cegły ze stemplem: „Chylic. c.”, z których 
został wzniesiony. Jeszcze po II wojnie światowej zakład ten 
należał do największych cegielni działających w okolicach 
Warszawy41.

32. Konstancin-Jeziorna:  
cegielnia Obory – 1 pkt.
Jej zabudowania znajdowały się na południe od ulicy Juliana 
Tuwima. Ślady konstrukcji murowanych zachowały się jedy-
nie na poziomie gruntu. W okolicy leżą jeszcze cegły ze stem-
plem „OBORY”. Cegielnia została wzniesiona pod koniec XIX 
wieku42.

40  Szturomska 2015a.
41  Lijewski 1968: 80.
42  Obory (powiat piaseczyński). Wikipedia. Internet: https://pl.wikipedia.

org/wiki/Obory_(powiat_piaseczy%C5%84ski) (wgląd 10.01.2018).

33. Gołków:  
cegielnia Gołków – 4 pkt.
Z dawnych zabudowań produkcyjnych, występujących po 
północnej stronie ul. Ceramicznej pozostał częściowo zawa-
lony piec kręgowy Hoffmanna oraz okrągły komin ułożony 
z prefabrykowanych, karbowanych od zewnątrz kształtek 
betonowych. W okolicy zrujnowanego pieca leżą cegły ze 
stemplem „GOŁKÓW”.

Produkcja cegieł w Gołkowie poświadczona jest już w 1839 
roku. W 1901 roku do obecnych zabudowań cegielni popro-
wadzono bocznicę od głównej linii kolejki wąskotorowej: 
Warszawa – Góra Kalwaria. Należała do największych podwar-
szawskich wytwórców cegieł. Po II wojnie światowej została 
upaństwowiona i pracowała aż do zamknięcia w roku 199143.

34. Baszkówka:  
cegielnia – 3 pkt.
Z zabudowań przemysłowych, po północnej stronie ul. Sado-
wej zachował się jedynie ceglany komin o przekroju kwadra-
towym. Według okolicznych mieszkańców, jeszcze około 30 
lat temu znajdowały się w tym miejscu ruiny podłużnej hali 
produkcyjnej, jednak nie kojarzonej przez nich z cegielnią. 
Ktoś je uporządkował i w oparciu o komin próbował wytwa-
rzać dżemy.

Ostatnie omówione tutaj cegielnie występują w komplek-
sie: Łubna – Baniocha, położonym między Piasecznem a Górą 
Kalwarią. Wg źródeł kartograficznych z lat 30. XX w. istniało 
tam sześć cegielni. Przybliżona identyfikacja tych zakładów, 
wraz z nazwami występującymi w publikacjach była możli-
wa dzięki odtworzonemu przebiegowi linii Kolei Grójeckiej 
z 1938 roku razem z bocznicami prowadzącymi do określo-
nych cegielni44. Zaczynając od prawej strony ul. Puławskiej, 
od północy znajdowały się tam następujące cegielnie:

35. Łubna:  
cegielnia „Łubna” – 0 pkt.
Obiekty produkcyjne znajdowały się po wschodniej stronie 
ul. Łubińskiej, w rejonie nowoczesnego magazynu firmy 
Adar i okolicznych glinianek. Zakład ten na przełomie XIX 
i XX wieku był największą cegielnią spośród działających 
w okolicy Piaseczna i Góry Kalwarii. Po modernizacji w roku 
1898, produkował 10 mln sztuk cegieł45, rozpoznawalnych 
dzięki występującej na nich sygnaturze „ŁUBNA”. W roku 
2002 cegielnia uległa likwidacji46, a jej zabudowania zostały 
całkowicie wyburzone.

36. Łubna:  
cegielnia „Łubna 2” (?) – 0 pkt.
Nazwa cegielni została w tym przypadku określona jedynie 
na podstawie stempli na cegłach, znajdowanych m.in. na te-

43  Szwankowski 1952: 220; Szturomska 2015b: 7; Gołków. Wikipedia. Inter-
net: https://pl.wikipedia.org/wiki/Gołków (wgląd 10.01.2018). 

44  Kolej Grójecka. Historia. Internet: http://www.kolejka-piaseczno.pl/ko-
lejka-grojecka (wgląd 11.01.2018).

45  Bagieńska i Bagieński 1999.
46  Chmielewski 2017: 16.

Ryc. 6. Cegielnia „Chylice” w Konstancinie-Jeziornie (fot. P. Piekarz)
Fig. 6. „Chylice” brickyard at Konstancin-Jeziorna (photo by P. Piekarz)
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renie Warszawy. Zakład po którym obecnie nie ma śladu, we-
dług informacji okolicznych mieszkańców, znajdował się po 
prawej stronie ul. Łubińskiej, na północ od glinianki, leżącej 
w pobliżu ul. Podleśnej. Dzisiaj w tym rejonie stoją partero-
we zabudowania mieszkalne.

37. Baniocha:  
cegielnia „Feniks” – 0 pkt.
Według informacji okolicznych mieszkańców zakład znaj-
dował się w okolicach kolejnej glinianki rozciągającej się na 
wschód od ul. Podleśnej, bliżej ul. Puławskiej. Zabudowania 
zostały wyburzone stosunkowo niedawno, a na ich miejscu 
rozciąga się pole uprawne. 

Po przeciwnej, lewej stronie ul. Puławskiej występowały 
trzy kolejne cegielnie. Zaczynając od północy, były to:

38. Baniocha:  
cegielnia Rozalin – 0 pkt.
Zabudowania produkcyjne musiały znajdować się u zbiegu 
ulic Skrajnej, Granicznej i Solec. Cegielnia została dość daw-
no zlikwidowana, ponieważ mieszkańcy okolicznych zabudo-
wań od lat nic o niej nie słyszeli. Na miejscu przedsiębiorstwa 
występuje niska zabudowa mieszkalna.

39. Baniocha:  
cegielnia „Baniocha”(?) – 0 pkt.
Według informacji tutejszych mieszkańców, zakład wyburzo-
no stosunkowo niedawno. Znajdował się w rejonie obecne-
go sklepu Biedronka, między ulicą Krótką a Puławską. Nieco 
dalej na południe rozciąga się glinianka.

40. Baniocha:  
cegielnia „Marki Grójeckie” – 0 pkt.
Zabudowania produkcyjne stały pomiędzy ulicą Spacerową 
a Przemysłową, pośród glinianek. Według tutejszych infor-
matorów, cegielnia ta, wyburzona w roku 2016, była ostatnią 
jaka występowała w okolicy.

Z powyższego zestawienia 40 cegielni działających jeszcze 
w latach 30. XX w. w Warszawie i okolicach wynika, że pod 
względem stanu ich zachowania: 6 pkt. otrzymała jedna ce-
gielnia (nr 8) co daje 2,5% całkowitej liczby obiektów; 5 pkt. 
otrzymały dwie cegielnie (nr 4 i 7), czyli 5% ogólnej liczby; 
4 pkt. otrzymały dwie cegielnie (nr 31 i 33), czyli 5% ogólnej 
liczby; 3 pkt. otrzymały cztery cegielnie (nr 9, 17, 20, 34), czy-
li 10% ogólnej liczby; 2 pkt. otrzymała jedna cegielnia (nr 19), 
czyli 2,5% ogólnej liczby; 1 pkt. otrzymała jedna cegielnia 
(nr 32), czyli 2,5% ogólnej liczby; natomiast 0 pkt. otrzymało 
pozostałych 29 cegielni, czyli aż 72,5% ogólnej liczby.

ZAGROŻENIA I PROBLEMY ADAPTACYJNE

Po zabudowaniach produkcyjnych ponad 70% wymienionych 
cegielni do dzisiaj nie pozostało właściwie nic, pomimo tego, 
że obiekty te funkcjonowały jeszcze w latach 30. XX wieku. 
Należy jednak pamiętać, że część tych zakładów została wy-
burzona w czasie II wojny światowej. Dotyczy to szczególnie 

cegielni znajdujących się po lewej stronie Wisły: w obrębie 
Warszawy i najbliższej okolicy. Wojna nie oszczędziła także 
niektórych tego typu zakładów leżących po prawej stronie 
rzeki, na przykład w Ząbkach47. Zagrożeniem dla cegielni było 
również wyczerpanie się okolicznych złóż gliny, ponieważ taki 
niepotrzebny zakład mógł być rozebrany w celu pozyskania 
cegły, jak w przypadku wołomińskiej cegielni, której właści-
cielami byli Wojciechowski i Herte48. Cegielnia Miejska na 
Żoliborzu była zamknięta z nieco innego powodu – obszar, 
na którym występował dobry surowiec został zajęty pod 
zabudowę49. Cegielnie, które przetrwały II wojnę światową, 
były nacjonalizowane i pracowały początkowo na rzecz od-
budowy Stolicy. Większość z tych zakładów przetrwała co 
najmniej do końca lat 80. XX wieku. Były wówczas zamykane 
lub ograniczały swoją działalność ze względu na zmieniają-
cą się sytuację na rynku materiałów budowlanych50. Zapo-
trzebowanie na tradycyjną „drobną” cegłę zostało mocno 
ograniczone. Dzisiaj dosyć wyraźnie podkreślany jest także 
czynnik ekologiczny. Dawne cegielnie, wykorzystujące piece 
kręgowe Hoffmanna, w których można było używać pod-
rzędnego materiału opałowego51, wpływały negatywnie na 
jakość powietrza. W ostatnich latach szczególnie duże zagro-
żenie dla zachowania budynków pocegielnianych istnieje ze 
strony deweloperów poszukujących nowych terenów pod 
inwestycje. Trzeba pamiętać, że żadna z istniejących jeszcze 
w okolicach Warszawy cegielni, nie jest prawnie chroniona.

Do wspomnianych powyżej zagrożeń można dodać brak 
pomysłów na adaptację zabudowań przemysłowych cegielni 
do nowych celów. Biorąc pod uwagę najbardziej popularny 
wśród dawnych cegielni piec kręgowy Hoffmanna, trudno go 
przerobić na cele mieszkalne czy biurowe, zachowując przy 
tym charakterystyczne cechy konstrukcyjne. Do innych celów 
można wykorzystać jedynie sklepiony kanał ogniowy, który 
mógł mieć 2,5 m wysokości, 2,5–4 m szerokości i 60–100 m 
długości. Należałoby jednak zrezygnować z oświetlenia na-
turalnego, w tym z okien. Kontakt ze światem zewnętrznym 
umożliwiałyby jedynie rozmieszczone dookoła bramki, przez 
które niegdyś załadowywano i wyładowywano cegły. Zda-
rzały się oczywiście adaptacje budynków przemysłowych 
cegielni, czego przykładem mogą być zakłady nr 17 i 20, wy-
mienione w spisie. Adaptacja ta była jednak związana z cał-
kowitym usunięciem z wnętrza elementów potrzebnych do 
wypalania ceramicznych materiałów budowlanych. Jeśli ktoś 
decyduje się na zachowanie cegielni w całości, to na zasadzie 
postrzegania jej jako obiektu oryginalnego, niepowtarzalne-
go. Bardzo udanym przykładem adaptacji budynku dawnej 
cegielni jest Bar Cegielnia w Niwie Babickiej koło Ryk. Innym 
sposobem wykorzystania elementów tego typu zakładu do 
nowych celów są kominy, na których, tak jak w przypadku 
obiektów nr 9 i 33 w spisie, zainstalowano stacje nadawczo
-odbiorcze telefonii komórkowej.

47  Kowalski i Piątkowski 1949; Misztal 1973: 502; Bukato (red.) 1984.
48  Kielak i Podhorodecki 1984: 68.
49  Krasucki 2011: 329.
50  Z. Paciorek 2004: 144.
51  Galer 1947b: 17.



193KONSERWACJA ZAPOBIEGAWCZA ŚRODOWISKA 7 • Dziedzictwo techniki

Dawne warszawskie i podwarszawskie cegielnie

WNIOSKI
 
Badania terenowe, które miały wykazać stan zachowa-
nia dawnych cegielni pracujących przed II wojną światową 
wokół Warszawy pokazują wyraźnie, że ta grupa obiektów 
związana z dziedzictwem techniki odchodzi już w przeszłość. 
Przy bardzo niedostatecznej bazie źródłowej dotyczącej ce-
gielnictwa okołowarszawskiego, jest to zjawisko wielce nie-
pokojące. Obecnie do ochrony konserwatorskiej kwalifikuje 
się przynajmniej pięć obiektów, których stan zachowania, 

określony w przedziale 4–6 pkt., umożliwia jeszcze zaznajo-
mienie się ze specyficznym charakterem tego typu budowli. 
Niestety dwa z nich (nr 31 i 33) uległy wyraźnej destrukcji, 
a jeden (nr 4) został już przygotowany do ostatecznego wy-
burzenia. W krajach Europy Zachodniej niektóre dawne ce-
gielnie stały się obiektami muzealnymi. U nas natomiast, na 
różnych forach internetowych, budynek opuszczonej cegielni 
jest często kojarzony z czymś tajemniczym, niezrozumiałym. 
Może to wynikać z niewielkiej liczby tego typu obiektów za-
chowanych do dzisiaj.
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Former Warsaw and near Warsaw brickyards:  
state of preservation, threats and adaptation problems

Summary

In the second half of 2017, field studies were carried out 
to determine what number of former brickworks, working 
in the 30’s in and around Warsaw, survived to this day and 
in what condition they are. The research covered 40 brick-
works, mainly working for the needs of Warsaw. They lay on 
an area of   about 40 km on the north-south axis and about 28 
km on the east-west axis.

To make it easier to assess the condition of the brick fac-
tory, I assigned it to one of seven classes created for the pur-
poses of this research:

6 points received brickyards with very good condition at 
least furnace and chimney, allowing resumption of 
production without renovation,

5 points received brickworks, whose furnace and chim-
ney were preserved with minor modifications or 
production resumption must be preceded by minor 
repairs,

4 points were given to brickyards, the furnace of which 
was clearly destroyed,

3 points received brickyards, some of which have been pre-
served without a furnace or a furnace in a far-reach-
ing ruin or remodeling,

2 points received brick relics protruding above the ground 
surface,

1 point received traces of the brickworks buildings visible 
only on the surface of the ground,

0 points have been allocated to the seats with no traces 
of the brickworks.

After the tests, it turned out that 6 points could receive 
1 brickyard, 5 points – 2 brickyards, 4 points – 2 brickyards, 
3 points – 4 brickyards, 2 points – 1 brickyard, 1 point – 1 
brickyard, 0 points – 29 brickworks.

The reasons for such poor condition of the brick facto-
ry were destruction during World War II, liquidation of the 
brickyard caused by depletion of clay deposits or by limiting 
demand for traditional brick. Developers looking for new 
development sites are a big threat nowadeys. Liquidation of 
old brickworks is also caused by the lack of ideas for adaptat-
ing to new purposes.

Translated by Piotr Piekarz
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Budynek cechowni dawnej huty cynku „Uthemann”, znaj-
dujący się na terenie wschodniej części dzisiejszej dzielnicy 
Katowice-Szopienice, wzniesiono w 1910 roku. Swoją rolę 
administracyjną pełnił do czasu zakończenia produkcji cynku 
i zamknięcia zakładu w roku 1976. Znajdowała się tutaj mię-
dzy innymi hala z suwnicami, reprezentacyjna sala, pełniąca 
także funkcję kaplicy z obrazem patrona hutników – św. Flo-
riana, pomieszczenia administracyjne, łaźnia oraz przestrze-
nie biura konstrukcyjnego. Przed 2008 rokiem obiekt dłuższy 
czas użytkowany był przez Ochotniczą Straż Pożarną Szopie-
nice. Od roku 2010 budynek należy do Krzysztofa Słowikow-
skiego, właściciela spółki Silesia Jeans, a od 2011 roku pro-
wadzone są prace remontowo-naprawcze.

Artykuł ma na celu przedstawienie wyników przeprowa-
dzonych analiz oraz badań, które pozwoliły na scharakteryzo-
wanie budynku cechowni dawnej huty cynku „Uthemann”1. 
Podstawą opracowania materiału badawczego były fotogra-
fie archiwalne, oryginalna dokumentacja, wizje lokalne2 oraz 
inwentaryzacja budowlana autorstwa architekta Grzegorza 
Jędrusiaka, udostępniona dzięki uprzejmości właściciela 
obiektu. Zebrane źródła umożliwiły dokumentację i walo-
ryzację zachowanych elementów, wyróżnienie wtórnych 
nawarstwień oraz wprowadzonych na przestrzeni lat zmian 
w strukturze architektonicznej. Celem wykonanych ana-
liz była także próba zrozumienia sposobu funkcjonowania 
obiektu oraz wykorzystanego przez Emila i Georga Zillman-
nów języka form. Zapoznano się również z kontekstem histo-
rycznym stanowiącym istotne tło dla powstania kompleksu 
huty cynku „Uthemann” oraz przyczyn zniszczenia zabudowy 
zakładu po jego zamknięciu.

KONTEKST HISTORYCZNY

Tradycja hutnicza na terenie Szopienic – obecnej dzielnicy 
Katowic – sięga wieku XVI za sprawą funkcjonującej nad rze-

1 Główne analizy dotyczące układu funkcjonalnego, kompozycji bryły oraz 
wyposażenia wnętrz wykonano w ramach pracy magisterskiej napisanej 
pod opieką merytoryczną dr inż. Marty Rusnak na Wydziale Architektury 
Politechniki Wrocławskiej.

2 Wizje lokalne odbyły się dwukrotnie: 8 listopada i 29 grudnia 2016 roku.

ką Roździanką3 wielkiej kuźnicy, której właścicielem od 1595 
roku był słynny mistrz kuźniczy Walenty Roździeński4. Naj-
większe jednak zainteresowanie dobrami naturalnymi ziem 
śląskich miało miejsce po podziale Śląska w roku 1742, co 
wiązało się z pojawieniem się kapitału niemieckiego. Głów-
ną rolę w rozwoju hut cynku na terenie ówczesnej wsi Szo-
pienice odegrała spółka Georg von Giescher Erben związana 
z wrocławskim handlarzem sukna Georgiem von Giesche, 
który jako jeden z pierwszych poznał zarówno właściwości 
cynku, jak i korzyści płynące z jego eksploatacji i eksportu. 
G. von Giesche odnalazł galman5 leżący na hałdach zlokali-
zowanych w okolicach Tarnowskich Gór podczas jednej ze 
swych podróży na Górny Śląsk6. Pierwotnie wydobywany 
surowiec był przewożony do Wrocławia w beczkach drogą 
wodną. W 1704 roku cesarz Leopold I nałożył na przedsię-
biorcę, wielokrotnie przedłużany, przywilej wyłączności 
wydobywania galmanu na Śląsku. Po śmierci Gieschego 
w 1716 roku własność firmy przeszła w ręce małżonki Anny 
Marii, a następnie syna Friedricha Wilhelma. Od 1729 spół-
ka funkcjonowała pod nową nazwą – Georg von Giesches 
Erben (Spadkobiercy Gieschego). W późniejszych latach na 
skutek śmierci W. Gieschego, który nie posiadał potomstwa, 
nastąpił dalszy podział własnościowy firmy7. Spółka swoją 
pierwszą hutę cynku „Wilhelmina”, zlokalizowaną na tere-
nie Szopienic, otworzyła w 1834 roku8. W szybkim tempie 
zespół zakładów cynkowych koncernu Georg von Giesches 
Erben powiększał się o nowe huty9. Z początkiem XX wieku 
zatrudniano ponad 2100 osób i produkowano około dwu-
dziestu pięciu tysięcy ton cynku10. W zakładach wytwarza-
no blachę cynkową, służącą między innymi do pokrywania 
dachów, wyrobu rynien, wyposażenia wnętrz (wanien, balii 

3 Dzisiejsza rzeka Rawa.
4 Jabłoński 2003: 36.
5 Galman to termin górniczy oznaczający mieszaninę mineralną, stano-

wiącą ważną rudę cynku; Encyklopedia PWN: Galman. Internet: https://
encyklopedia.pwn.pl/haslo/galman;3903766.html (wgląd 7.12.2017).

6 Dobis 1938: 4–5.
7 Rygus: 76.
8 Wilczok 1984: 18; Rygus 2015: 125.
9 W 1861 roku spółka zakupiła wzniesioną w 1847 roku hutę Paul, w 1880 

roku hutę Norma działającą od 1842, a w 1897 roku koncern wybudował 
od podstaw hutę Bernhardi; zob. Rygus 2015: 204.

10 Rygus 2015: 105.
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i pralek), a także wykładzin stołów w rzeźniach i warsztatach. 
Innymi produktami były farby (litopon i biel cynkowa) oraz 
pręty i druty wytwarzane z prasowanego cynku11. Stosowa-
na w hutach „metoda śląska” otrzymywania cynku w formie 
metalicznej pochodzi z 1798 roku i została opracowana przez 
Johanna Christiana Ruberga w Hucie Wesoła12. 

W 1906 roku kolegium reprezentujące spółkę Georg von 
Giesches Erben zleciło tajnemu radcy Antonowi Utheman-
nowi kierownictwo nowej realizacji – kompleksu dwóch 
zakładów: huty cynku oraz towarzyszącej jej prażalni blen-
dy. Założenie obejmowało obszar 150 000 m2 i miało na 
celu zwiększenie produkcji do 50 000 ton cynku rocznie13. 
Zakład huty cynku otrzymał nazwę „Uthemann”, na cześć 
generalnego dyrektora koncernu, a zakład prażalni blendy 
– „Seager”, od nazwiska dyrektora firmy, Ottona Seagera. 
Zabudowę oddziału cynkowego zaprojektowali architekci E. 
i G. Zillmann. Pierwsze obiekty były gotowe w 1911 roku – 
hutę zlokalizowano w części północnej całego kompleksu, 
a jego dominantę stanowiła cechownia z wieżą zegarową 
(ryc. 1). Równocześnie, na północ wzniesiono budynek mu-
flarni oraz trzy podłużne hale pieców destylacyjnych. Po-
między zabudową poprowadzono kolejkę wąskotorową na 
estakadzie. Panoramę akcentowała wznosząca się po stronie 
wschodniej żelbetowa wieża ciśnień (ryc. 2). Aby zminima-
lizować zacienienie oraz jak najkorzystniej doświetlić wnę-
trze, budynki produkcyjne skierowano dłuższymi ścianami 
w kierunku wschód-zachód. W latach 1908–1928 na terenie 
kompleksu powstało ponad trzydzieści obiektów, pełniących 
różnorodne funkcje, stosując najnowsze w tamtym czasie 
osiągnięcia, które były związane z poprawą jakości warun-
ków sanitarnych, czy też mechanizacją pracy fizycznej. Po 

11 Alberg 1936: 20, 34, 53.
12 Cybała 2010: 65.
13 Wilczok 1984: 73–74.

otwarciu kompleksu udziały spółki w produkcji cynku wy-
nosiły 24,9%, dzięki czemu firma stała się największym pro-
ducentem na terenie Górnego Śląska14. Po roku 1922 część 
terenów Górnego Śląska zostało przydzielonych Polsce, 
a poprowadzenie polsko-niemieckiej granicy podzieliło Gór-
nośląski Okręg Przemysłowy, zmuszając przedsiębiorców do 
zmian. 4/5 majątku Georg von Giesches Erben znalazło się 
na terytorium Polski. Problem rozwiązano tworząc spółkę fi-
lialną i zakładając następnie przedsiębiorstwo Giesche Spół-
ka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach15. Wykupienie części ak-
cji przez amerykański holding SACO utrudniło w późniejszym 
czasie porządkowanie spraw majątkowych. W 1942 utwo-
rzono spółkę Gieschebetriebe G.mb.H, której samodzielnym 

14 Wilczok 1984: 77.
15 Wilczok 1984: 95.

Ryc. 1.  Katowice-Szopienice. Budynek cechowni dawnej huty cynku Uthemann (fot. D. Oleś, marzec 2016)
Fig. 1.  Katowice-Szopienice. The pithead building of the former zinc smelter „Uthemann” (photo by D. Oleś, March 2016)

Ryc. 2.  Katowice-Szopienice. Żelbetowa wieża ciśnień (fot. D. Oleś, 
listopad 2017) 

Fig. 2.  Katowice-Szopienice. Reinforced-concrete water tower (photo 
by D. Oleś, November 2016)
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udziałowcem był koncern 
Spadkobierców Gieschego16.  
Po II Wojnie Światowej 
w wyniku przemian gospo-
darczo-politycznych zerwano 
z niemieckimi nazwami — 
hutę „Uthemann” przemiano-
wano na Wydział Huty Cynku, 
a prażalnię blendy „Seager” 
na Wydział Prażalni i Siarkow-
ni. Koncern przyjął pierwot-
nie nazwę Zakłady Hutnicze 
Szopienice17, by w 1951 roku 
stać się Zakładami Cynkowy-
mi Szopienice18. Ostatecznie 
nazwę zmieniono w 1972 roku 
na Hutę Metali Nieżelaznych 
Szopienice19.

Produkcję w Wydziale Huty Cynku – dawnej huty „Uthe-
mann” zakończono z dniem 1 lipca 1976 roku20, a dwa lata 
później, 30 lipca 1978 część zachowanych obiektów wpisa-
no do rejestru zabytków, potwierdzając wartość historyczną 
architektury i zachowanego ciągu technologicznego. Decyzję 
podpisał Wojewódzki Konserwator Zabytków Adam Kudła. 
Wpis obejmował obiekty wraz z najbliższym otoczeniem: 
I halę pieców destylacyjnych z kominami, budynek muflar-
ni, budynek magazynu blendy, budynek cechowni, wieżę 
ciśnień, portiernię nr 1 oraz wąskotorową kolejkę na esta-
kadzie21. W roku 1981 spisano protokół, który dotyczył stanu 
zachowania budynków – możliwe było zachowanie i zorga-
nizowanie planowanego ówcześnie Skansenu Muzeum Hut-
nictwa Cynku22. Trzy lata później utworzono Izbę Tradycji, 
lokalizując ją w budynku stanowiącego pozostałość po hucie 
„Bernhardi”. Dopiero w 2004 roku członkowie Związków Za-
wodowych Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice” utworzyli 
Stowarzyszenie Na Rzecz Powstania Muzeum Hutnictwa 
Cynku. Głównym celem stowarzyszenia było doprowadzenie 
do powstania muzeum, ochrona istniejących obiektów oraz 
promocja dawnej techniki hutniczej23. Nieużytkowanie zakła-
du oraz wieloletni brak nadzoru doprowadził do zniszczenia 
substancji zabytkowej – jedną z przyczyn była działalność ra-
bunkowa. W 2005 roku zawaleniu uległa ostatnia hala z pie-
cami muflowymi w wyniku podcięcia konstrukcji stalowej 
przez złomiarzy24. Ze względu na zły stan zabudowy spółka 
złożyła ostatecznie wniosek do Ministra Kultury i Dziedzictwa 

16 Wilczok 1984: 124.
17 Wilczok 1984: 128.
18 Wilczok 1984: 132.
19 Wilczok 1984: 142.
20 Wilczok 1984: 148.
21 Decyzja nr KLIII-534/85/78 w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru 

zabytków A/1227/78 z dn. 30.07.1978.
22 Kaczmarczyk i Rawicki 2009: 177.
23 Stowarzyszenie na rzecz powstania Muzeum Hutnictwa Cynku. Internet: 

http://www.muzeumcynku.katowice.pl/ (wgląd 24.05.2018); Muzeum 
Hutnictwa Cynku WALCOWNIA. Internet: http://www.walcownia.org/ 
(wgląd 24.05.2018).

24 Piotrowiak 2006.

Narodowego o unieważnienie wpisu do rejestru zabytków. 
Na zlecenie Ministerstwa dokonano ekspertyzy technicz-
nej obejmującej budynek cechowni, wieżę ciśnień, budynki 
muflarni, halę pieców destylacyjnych, magazyn blendy oraz 
kolejkę wąskotorową na estakadzie. Do dalszego użytkowa-
nia dopuszczono jedynie budynek cechowni oraz wieżę ci-
śnień – ich stan zachowania określono jako dobry. Pozostałe 
obiekty uległy dewastacji w wyniku demontażu elementów 
stalowych, drewnianych oraz ceramicznych, czego skutkiem 
było wysokie zagrożenie katastrofą budowlaną. Również 
wysokie stężenie szkodliwych związków chemicznych unie-
możliwiało adaptację budynku hali pieców destylacyjnych 
na cele użytkowe. Ocena techniczna potwierdziła zniszcze-
nie wartości zabytkowej części zabudowy. Wniosek Huty 
Metali Nieżelaznych Szopienice uznano za zasadny – budynki 
muflarni, halę pieców destylacyjnych, magazyn blendy oraz 
kolejkę wąskotorową na estakadzie wykreślono z rejestru 
zabytków25. W związku z podjętą decyzją, dzisiaj na terenie 
po dawnej hucie znajdują się jedynie dwa obiekty – wieża 
ciśnień oraz cechownia (ryc. 3). W 2008 roku spółka HMN 
Szopienice ogłosiła otwarcie likwidacji zakładu, co wiązało 
się z postępowaniem sprzedaży nieruchomości. Dwa lata 
później, w 2010 roku budynek cechowni dawnej huty cynku 
„Uthemann” przeszedł w ręce Krzysztofa Słowikowskiego, 
który rozpoczął prace remontowe mające na celu ochronę 
obiektu, przywrócenie mu pierwotnego wyglądu i zaadopto-
wanie na funkcje biurowe.

Układ funkcjonalny

Budynek cechowni huty cynku „Uthemann” w Szopienicach 
zaprojektowano na planie wydłużonego prostokąta (ryc. 4). 
Rzut parteru posiadał pierwotnie podział jednotraktowy, 
który w wyniku późniejszych przekształceń oraz wtórnych 
podziałów został zaburzony. Na planach archiwalnych po-
łowa części południowej oraz przestrzeń części północnej 
została opisana jako warsztat mechaniczny (niem. Mechani-
sche Werkstatt) oraz magazyn żelaza (niem. Eisen Magazin). 
Dwa pomieszczenia zlokalizowane na południu przeznaczo-

25 Kaczmarczyk i Rawicki 2009: 177–182.

Ryc. 3.  Katowice-Szopienice. Panorama terenu z zachowanymi budynkami po dawnym zakładzie przemysło-
wym (fot. D. Oleś, marzec 2016) 

Fig. 3.  Katowice-Szopienice. Panoramic view of the area with the preserved buildings of the former zinc 
smelter (photo by D. Oleś, March 2016)
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no na magazyn oraz miejsce, gdzie znajdowały się maszyny 
stolarskie, czy też stolarnia (niem. Maschinen Tischlerei). 
Parter prawdopodobnie pełnił swoją funkcję przemysłową 
w początkowej fazie użytkowania obiektu, o czym może 

świadczyć archiwalna fotografia ukazująca halę z ustrojem 
słupowo-belkowym, suwnicą oraz maszynami. Nie wiado-
mo dokładnie, kiedy parter cechowni przestał pełnić swoją 
techniczną rolę oraz kiedy wprowadzono w przestrzeni do-

Ryc. 4.  Waloryzacja rzutów budynku cechowni (oprac. D. Oleś na podstawie dokumentacji archiwalnej E. i G. Zillmannów oraz inwentaryzacji budowla-
nej G. Jędrusiaka)

Fig.4.  Valorisation of the pithead building’s plans (designed by D. Oleś based on the E. & G. Zillmann’s archival documentation and survey of the building 
by G. Jędrusiak)
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Ryc. 5.  Waloryzacja elewacji budynku cechowni (oprac. D. Oleś na podstawie dokumentacji archiwalnej E. i G. Zillmannów oraz inwentaryzacji budowla-
nej G. Jędrusiaka)

Fig. 5.  Valorisation of the pithead building’s facades (designed by D. Oleś based on the E. & G. Zillmann’s archival documentation and survey of the 
building by G. Jędrusiak)
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datkowe podziały. Na fotografiach archiwalnych z 1927 roku 
zobaczyć można funkcjonującą już salę reprezentacyjną, zlo-
kalizowaną w północnej części hali. Ściana działowa, na któ-
rej niegdyś znajdował się ołtarz z wizerunkiem św. Floriana 
przecina okno, co potwierdza wyraźnie późniejszą ingerencję 
w strukturę obiektu. W sali odbywały się uroczystości, pod-
czas których zastawiano stoły oraz dekorowano przestrzeń 
girlandami i kwiatami. Sala obsługiwana była przez funkcjo-
nującą w części południowej kuchnię, po której zachował się 
fragment oryginalnej posadzki.

Piony komunikacyjne zlokalizowano w części zaakcento-
wanej lekkim występem z lica elewacji – pseudoryzalitem. 
Obecnie obiekt obsługiwany jest przez jedną klatkę schodo-
wą po stronie wschodniej, prowadzącą od parteru do piętra 
trzeciego. Według projektu, symetrycznie po stronie zachod-
niej znajdowała się druga klatka schodowa łącząca parter 
z piętrem pierwszym. Wejście do budynku, zarówno po stro-
nie wschodniej, jak i zachodniej prowadziło przez trzy pary 
drzwi – szerokie, zlokalizowane w pseudoryzalicie i kierujące 
bezpośrednio do klatki schodowej oraz węższe, znajdujące 
się symetrycznie po dwóch bokach wysunięcia. Od południa 
wejście prowadziło również przez wąskie drzwi, zaś od pół-
nocy zlokalizowany był wjazd przez przesuwną bramę. Obec-
nie w wyniku przekształceń wejście do obiektu jest możliwe 
przez liczne, wtórnie zamontowane bramy.

Według dokumentacji archiwalnej rzut pierwszego piętra 
podzielić można na trzy części, o różnym sposobie kształtowa-
nia przestrzeni. Środkowa posiadała podział trójtraktowy z po-
mieszczeniami biurowymi oraz komunikacją. Boczne części 
charakteryzowały się różnorodnym podziałem, uwarunkowa-
nym funkcją. Nie jest wiadome czy w taki sposób projekt zo-
stał zrealizowany – do dnia dzisiejszego zachował się jedynie 
środkowy, trójtraktowy układ. Skrajne pomieszczenia nie po-
siadają żadnych ścian działowych, a na fotografiach archiwal-
nych z 1938 i 1935 roku zobaczyć można otwartą przestrzeń 
biura konstrukcyjnego oraz pomieszczenia administracyjne. 
Możliwe, że podziały bocznych części zostały zlikwidowane 
przed rokiem 1935, bądź miały formę niższych, drewnianych 
ścianek działowych. Pierwotnie na pierwszym piętrze znajdo-
wały się dwa żelbetowe balkony z schodami umożliwiającymi 
bezpośrednie zejście na teren zakładu – zlokalizowano je sy-
metrycznie na ścianie wschodniej po dwóch stronach pseudo-
ryzalitu. Nie wiadomo kiedy balkony te usunięto.

Piętro drugie jest znacznie krótsze i znajduje się bezpo-
średnio nad środkową częścią pierwszego piętra – posiada 
analogiczny, trójtraktowy układ. Boczne części traktowane 
są jako rodzaj poddasza. W środkowej części ryzalitu 
znajdowały się niegdyś różnej wielkości sale (niem. Saal, 
Kammer, Stube). Piętro trzecie zaplanowano na rzucie kwa-
dratu i zlokalizowane jest w najwyższej części budynku. 
Obecnie przestrzeń nie jest w żaden sposób podzielona – na 
środku umieszczono schody prowadzące do wieży zegarowej 
oraz na balkon otaczający wieżę. Nie wiadomo, jakie funkcje 
pierwotnie pełniło znajdujące się tutaj pomieszczenie. 

Budynek cechowni jest podpiwniczony w części połu-
dniowej. Prawdopodobnie piwnica stanowiła pierwotnie 
jedną przestrzeń, o czym świadczy dokumentacja rysunko-
wa oraz przebieg zachowanych w posadzce szyn i zwrotnic. 

Przestrzeń podzielona była jedynie siatką słupów konstruk-
cyjnych (w późniejszym czasie dodano ściany działowe oraz 
dodatkowe schody prowadzące na parter). Oryginalne scho-
dy o charakterze technicznym zlokalizowano w południowo
-wschodnim narożniku obiektu oraz przy ryzalicie po północ-
no-zachodniej stronie.

Dokonana analiza porównawcza stanu obecnego z doku-
mentacją oraz fotografiami archiwalnymi pozwala na posta-
wienie tezy, że budynek cechowni stanowi przykład proto-
modernistycznej architektury funkcjonalnej, umożliwiającej 
swobodne kształtowanie przestrzeni w zależności od zmie-
niających się potrzeb użytkownika. Wprowadzenie bądź 
likwidacja dodatkowych podziałów w obiekcie w więk-
szości przypadków nie wiązała się z pogorszeniem jakości 
pomieszczeń, spełniając nowe wymagania. Zastosowanie 
układu słupowego umożliwiło elastyczne wykorzystanie 
obiektu bez ingerencji w jego strukturę – w zgodzie z hi-
storycznymi elementami dekoracyjnymi – łącząc tradycję 
z nowoczesnością.

KOMPOZYCJA BRYŁY

Bryła budynku cechowni dawnej huty „Uthemann” jest zwar-
ta i symetryczna, zaprojektowana na planie wydłużonego 
prostokąta o wymiarach 16 x 80 m, podzielona na trzy czę-
ści w proporcji około 2:1:2. Środkowa część obiektu jest wyż-
sza i lekko wysunięta przed lico pozostałych części, tworząc 
pseudoryzalit – posiada trzy kondygnacje oraz poddasze z wej-
ściem na wieżę zegarową zlokalizowaną na osi symetrii. Cechy 
te przyrównać można do charakterystycznych dla obiektów 
barokowych o charakterze rezydencjonalnym. Boczne części 
posiadają dwie wysokie kondygnacje, a część południowa 
jest dodatkowo podpiwniczona. Całość wieńczy dach man-
sardowy kryty deskami oraz dachówkami drewnianymi. Na 
przestrzeni lat nie dokonano znacznych przekształceń w bryle 
budynku – zmiany dotyczyły głównie przemurowania otwo-
rów okiennych (ryc. 5). Wszystkie elewacje pokryte są drob-
noziarnistym tynkiem – zacierka obecnie jest zanieczyszczo-
na, z ciemnymi nalotami i naciekami, miała prawdopodobnie 
barwę piaskową. Miejscami jest lekko spękana, a od południa 
w strefie cokołowej zauważyć można miejscowe odspojenia 
tynku wynikające prawdopodobnie z zawilgocenia przyziemia.

Rytmiczność fasadom – zachodniej i wschodniej – nadają 
regularnie rozmieszczone wysokie okna wielopłycinowe oraz 
lizeny z prostą geometryczną dekoracją na ich zakończeniu. 
Wysokość sześciu otworów okiennych w północnym skrzydle 
elewacji zachodniej została zmniejszona, zamontowano dwu-
skrzydłowe, metalowe bramy. Podobnego przekształcenia do-
konano na skrajnym oknie zlokalizowanym na ryzalicie, a skraj-
ny otwór w skrzydle południowym zamurowano pustakami. 

W południowym skrzydle elewacji wschodniej siedem 
okien zamurowano pustakami, zaś w skrzydle północnym 
zmniejszono wysokość światła otworów – widoczne są za-
chowane parapety. Przekształcenia tego dokonano jednak 
dawno, wypełnienie jest bowiem pokryte tynkiem o podob-
nej barwie, lecz o drobniejszym uziarnieniu.

Elewacja północna jest symetryczna ze zlokalizowaną 
pośrodku płyciną pokrytą tynkiem. Pierwotnie znajdował 
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się w tym miejscu szeroki wjazd do hali z rozsuwaną bra-
mą dwuskrzydłową. Otwór prawdopodobnie zamurowano 
w związku ze zmianą funkcji w parterze obiektu. Po bokach 
bramy znajdują się wysokie okna, z czego okno zachodnie 
jest zamurowane w części dolnej. Kompozycję elewacji połu-
dniowej tworzyły pierwotnie trzy jednakowe, wysokie okna 
ze zlokalizowanymi po środku drzwiami wejściowymi. Obec-
nie otwór drzwiowy przesunięty jest na wschód, a wszystkie 
otwory zamurowano pustakami.

ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE

Budynek cechowni wzniesiono w konstrukcji żelbetowej, słu-
powo-belkowej. Cechy jakościowe betonu są dobre i według 
współczesnych kryteriów jego jakość oszacowano na klasę 
C20/2526. Znajdujące się na parterze żelbetowe słupy ramy 
konstrukcyjnej, o przekroju kwadratu mają wymiary 35 x 
35 cm lub 40 x 40 cm. Ściany zewnętrzne posiadają grubość 
37 cm i są pokryte tynkiem. Ściany wewnętrzne, działowe, 
wykonane z cegły, mają różne grubości: 12 cm, 20 cm, 25 cm, 
30 cm lub 35 cm. Na parterze powierzchnia ścian pokryta jest 
nalotem oraz licznymi zanieczyszczeniami, widoczne jest także 
odspajanie się tynków i łuszczenie licznych powłok malarskich 
pokrywających powierzchnie. Na wyższych kondygnacjach 
ściany oczyszczono do warstwy konstrukcyjnej. Pierwotnie 
były pokryte tynkiem. Na zdjęciach archiwalnych widoczne 
jest stosowanie w wielu pomieszczeniach dekoracyjnych opa-
sek przebiegających na wysokości około 2,5 metra. Dekora-
cyjne pasy posiadały ornamentykę geometryczno-florystycz-
ną. W kuchni dolna część ściany – lamperia – była wyraźnie 
ciemniejsza. Lamperię zastosowano także w biurze konstruk-
cyjnym – tam jednak była oddzielona od części górnej jedynie 
cienkim, ciemnym, jednobarwnym paskiem. Archiwalne foto-
grafie świadczą także o częściowym pokryciu ścian w biurze 
konstrukcyjnym boazerią drewnianą pokrytą farbą.

W technologii żelbetowej wykonano również stropy, któ-
rych grubość wynosiła 25 cm. Stropy podczas prac remon-

26 Anders 2014: 36.

towo-naprawczych oczyszczono z nawarstwień, przez co 
dostrzec można korozję oraz wietrzenie betonu, co skutkuje 
miejscowym odsłonięciem elementów zbrojeniowych – stan 
istniejący nie zagraża jednak bezpieczeństwu użytkowników. 
Na suficie w holu pierwszego piętra, pomiędzy klatkami 
schodowymi pozostawiono fragmenty tynku nakładanego 
na maty trzcinowe.

Konstrukcję dachu stanowią żelbetowe żebra o wymia-
rach w przekroju 30 x 70 cm, na których wykonano żelbeto-
wą powłokę (ryc. 6). W konstrukcji drewnianej wzniesiono 
wieżę zegarową zwieńczoną hełmem oraz fragmenty dachu 
mansardowego ułożone na żelbetowej powłoce. Konstruk-
cja dachu oraz wieży zegarowej pokryto dachówką drewnia-
ną na połaciach o mniejszym nachyleniu oraz długą deską 
drewnianą na połaciach o większym nachyleniu (ryc. 7). Za-
stosowanie drewnianego poszycia na obiekcie związanym 
z produkcją cynku zapewniało niskie koszta potencjalnych 
napraw. Anegdota wspomina także o społecznym podłożu 
drewnianego poszycia, które mogło kojarzyć się pracowni-
kom z domem i własnym gospodarstwem27. Wieża zegarowa 
wraz z pokryciem dachu spłonęła w wyniku pożaru, który 
miał miejsce w grudniu 2011 roku. Żelbetowa powłoka za-
bezpieczyła obiekt przed wniknięciem ognia do wnętrza. 
Podczas remontu zrekonstruowano wieżę, a obiekt otrzymał 
nowe poszycie dachu. Pierwotnie na dachu znajdowało się 
osiem niewielkich lukarn typu wole oko, których podczas re-
montu nie zrekonstruowano.

W konstrukcji żelbetowej wzniesiono także oryginalne 
schody. W obiekcie znajdowały się dwie dwubiegowe klat-
ki schodowe zlokalizowane w środkowej części obiektu po 
przeciwległych bokach. Główna klatka przebiegająca przez 
wszystkie kondygnacje znajduje się przy wschodniej ścianie. 
Schody posiadają balustradę z drewnianą poręczą oraz me-
talowymi, prostymi słupkami o zielonej barwie. Niedostępna 
dzisiaj klatka zachodnia prowadziła na pierwsze piętro – brak 
jest informacji o jej zachowaniu ze względu na zaślepienie 

27 Przekaz ustny – Piotr Rygus, Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, 
Uniwersytet Śląski.

Ryc. 6.  Wnętrze budynku cechowni z widoczną, żelbetową powłoką 
dachu (fot. D. Oleś, listopad 2016) 

Fig. 6.  Interior of the pithead building with a reinforced-concrete roof 
coating (photo by D. Oleś, November 2016)

Ryc. 7.  Drewniane poszycie dachu budynku cechowni (fot. D. Oleś, 
listopad 2016)

Fig. 7.  Wooden roofing of the pithead building (photo by D. Oleś, 
November 2016)
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otworu stropowego oraz zamurowanie okien od wewnątrz. 
Na parterze w północnej części budynku znajdują się stalo-
we schody zamontowane wtórnie w późniejszym okresie 
użytkowania – prawdopodobnie przez stacjonującą w obiek-
cie Ochotniczą Straż Pożarną. Na wieżę zegarową prowadzą 
drewniane schody zabiegowe, które pojawiły się w miejsce 
starych, zniszczonych w wyniku pożaru w 2011 roku. Do piw-
nicy prowadzą trzy pary schodów zlokalizowane w południo-
wej części budynku. Dwa biegi wykonane zostały w techno-
logii żelbetowej, trzeci posiada konstrukcję stalową.

Cechownia od początku wyposażona była w instalacje 
elektryczną. Projektanci zaopatrzyli budynek w rozbudowany 
system instalacji sanitarnych – świadczy o tym archiwalna do-

kumentacja projektowa, na której na piętrze drugim widocz-
ne są liczne toalety oraz łazienki. Dodatkowo przez wysokość 
całego piętra przebiega kamionkowa rura o średnicy 330 mm, 
opatrzona sygnaturą Gustav-Kruger Tonwaren-Fabrik Crinitz 
N. Lausitz 400. Prawdopodobnie pierwotnie sięgała aż do par-
teru. Po konsultacji z Piotrem Gerberem28 ustalono hipotezę 
o wykorzystaniu kamionkowych rur do odprowadzania szkodli-
wych wyziewów. Wentylacja obiektu odbywała się przez dwa 
wywietrzniki umieszczone na dachu. Możliwe, że znajdujące 
się na dachu lukarny typu wole oko również mogły pełnić funk-

28 Dr inż. arch. Piotr Gerber, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej.

Tabela 1. Zestawienie kolorystyczne zachowanych elementów (oprac. D. Oleś)
Table 1. Colour combination of the preserved objects (compiled by D. Oleś)
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cje wentylacyjne. Pierwotnie budynek posiadał po stronie pół-
nocnej dwa murowane kominy – obecnie nie istniejące.

WYPOSAŻENIE OBIEKTU

W budynku cechowni huty cynku „Uthemann” do dnia dzisiej-
szego zachowała się niewielka ilość oryginalnego wyposażenia 
wnętrz, z czego większość stanowią elementy stałe, takie jak 
stolarka okienna czy też drzwiowa. Charakterystykę elementów 
ruchomych oparto w głównej mierze na fotografiach archiwal-
nych, które pozwoliły na opisanie wnętrz biura konstrukcyjne-
go, kuchni oraz sali reprezentacyjnej. Analizy przeprowadzone 
in situ umożliwiły scharakteryzowanie elementów stałych wraz 
z określeniem palety barw pokryć malarskich stolarki (tab. 1) 
oraz istniejących fragmentów posadzek (tab. 2).

Biuro konstrukcyjne oświetlano lampami z mlecznego 
szkła, zawieszonymi na długich łańcuchach – podobne do 
modelu Luzette L52 autorstwa Petera Behrensa (lampy L52 

Zillmannowie zastosowali w elektrociepłowni Szombierki 
w Bytomiu). Oświetlenie zamocowano po cztery w jednym 
przęśle. Okna przyozdabiano krótką firanką, a dodatkowe 
zasłony chroniły przed zbyt dużą ilością światła wpadające-
go przez wysokie okna. Biuro wyposażono w deski kreślar-
skie, na których mocowano przegubowe lampy techniczne 
o ciemnej oprawie. Pracowano na biurkach z szufladami oraz 
na podłużnych ławach o ciemnej barwie. Do siedzenia służy-
ły drewniane taborety obrotowe oraz różne modele krzeseł 
– między innymi typu Thonet. Przestrzeń dzieliły drewniane 
ścianki. Wyposażenie kuchni stanowił między innymi długi, 
kuchenny piec węglowy, stoły i kredens. W sali reprezenta-
cyjnej na parterze znajdował się ołtarz z obrazem św. Floria-
na – patrona hutników. Do dzisiaj w budynku zachowały się 
pojedyncze egzemplarze ław i stołów oraz kredensów – nie 
jest możliwe jednak dokładne określenie w których pomiesz-
czeniach były wykorzystywane. Na jednej z fotografii archi-
walnych zobaczyć można pomieszczenie z stołami nakrytymi 

Tabela 2. Zestawienie kolorystyki zachowanych płytek podłogowych (oprac. D. Oleś)
Table 2. Colour combination of the preserved floor tiles (compiled by D. Oleś)
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obrusami i ustawionymi dookoła nich krzesłami. Dolną par-
tię ścian pokrywała drewniana boazeria o ciemnej barwie. 
Dwie widoczne ściany oraz sufit pokrywały bogate malowi-
dła o motywach floralnych ujętych w opaski i obramienia. 
Na środkowej ścianie znajdował się wizerunek zabudowy 
huty „Uthemann” znany z archiwalnej fotografii wykonanej 
w 1927 roku. Nie wiadomo jaka była lokalizacja tego po-
mieszczenia w budynku ponieważ nie zachowały się ślady po 
opisywanych wyżej malowidłach.

Wieża zegarowa budynku cechowni była wyposażona 
w mechanizm, który został zniszczony w wyniku pożaru 
w 2011 roku. Obecnie na terenie obiektu znajduje się me-
chanizm sygnowany oznaczeniem Eduard Korfhage Tur-
muhrenfabrik Buer Bez.Osnabruck 1929 – jest on jednak 
niekompletny i obecnie niedziałający. W planach jest wyko-
nanie renowacji mechanizmu i uruchomienie zegara.

W obiekcie zachowała się część oryginalnej stolarki i ślu-
sarki okiennej. W parterze w dużych otworach zamontowano 
wielopłycinowe metalowe okna o cienkich szprosach, okno 
podzielone jest na 35 kwater, z czego górna trzykwaterowa 
płycina stanowi element uchylny. Część oryginalnych otwo-
rów okiennych została zamurowana fragmentarycznie, bądź 
w całości. Klatki schodowe doświetlały dwa podłużne, wyso-
kie okna o cienkich szprosach – na ścianie zachodniej zasto-
sowano stolarkę drewnianą, zaś na wschodniej metalową/ 
W obu przypadkach płyciny posiadają takie same podziały 
i wypełnione są miodowymi szybkami o motywie floralnym. 
Nie wiadomo, z jakiego okresu pochodzą miodowe szybki – 
stanowią one jednak ciekawy element ocieplający wnętrze 
klatki schodowej. Piętro pierwsze doświetlają mniejsze okna 
zgrupowane w lukarnach po cztery bądź siedem. Pierwotna 
część drewnianych okien skrzynkowych została wymieniona – 
zastosowano aluminiowe, szare profile o czterokwaterowym 
podziale z dodatkowymi, cienkimi szprosami. Podczas najnow-
szych prac remontowych wykonano otwory w żelbetowej po-
włoce dachu i zamontowano okna połaciowe. Piętro czwarte 
zostało doświetlone przez zastosowanie dwóch dużych okien 
typu wole oko. Nie odtworzono znajdujących się na dachach 
lukarn typu wole oko – ze względu na lokalizację ich na osi 
belek konstrukcyjnych podejrzewa się, że nie pełniły funkcji 
doświetlającej wnętrza. Do dnia dzisiejszego nie zachowały się 
oryginalne drzwi wejściowe do obiektu – zostały wymienione 
bądź zlikwidowano je i zamurowano otwory. Najbardziej cha-
rakterystyczne, dwuskrzydłowe drzwi przesuwne na szynie, 
stanowiące wjazd do hali były zlokalizowane na ścianie pół-
nocnej. Drzwi posiadały szklenia typu katedralnego. W wyniku 
przekształceń na elewacji zachodniej wprowadzono siedem 
metalowych bram wjazdowych służących wcześniej Ochotni-
czej Straży Pożarnej. We wnętrzu zdemontowano zachowane 
płycinowe drzwi drewniane w celu późniejszego, wtórnego 
użycia. Drzwi posiadają różne wymiary oraz formy – część 
z nich poddano już renowacji – oczyszczono je z licznych, od-
spajających się warstw farby.

Wśród zachowanych, oryginalnych elementów wyposaże-
nia wybrano pięć elementów, które poddano analizie kolo-
rystycznej – szklenie oraz ramę wysokiego, stalowego okna 
znajdującego się we wschodniej klatce schodowej, a także 
zlokalizowane na drugim piętrze: drewniana, podnoszona 

rama z parapetem, niskie drzwi płycinowe oraz pojedynczy 
segment ścianki działowej biura konstrukcyjnego. Stolarka 
drzwiowa oraz pojedyncze meble posiadały liczne nawar-
stwienia uniemożliwiające obiektywną ocenę barwy pierwot-
nej – zestawienia kolorystycznego dokonano organoleptycz-
nie dobierając odpowiedni odcień ze wzornika kolorów NCS. 
Zestawienie ujęte w tabeli 1 nie jest potwierdzone badaniami 
stratygraficznymi. Należy brać także pod uwagę upływ czasu 
mający wpływ na barwniki, dlatego kolory zawarte w zesta-
wieniu mogą nie odpowiadać w 100% barwie pierwotnej. 
Zidentyfikowane barwy – odcienie zieleni (stolarka okienna, 
drzwiowa) oraz żółci (ścianka działowa biura konstrukcyjne-
go, szybki, płytki kuchenne) są typowe dla okresu powsta-
nia budynku cechowni. Nie wiadomo czy miodowe szybki 
o motywie floralnym nie zostały wprowadzone w późniejszym 
okresie, jednak wrażenie ocieplenia wnętrza klatki schodowej 
zdaje się być działaniem świadomym. Zieleń występującą na 
stolarce odnaleźć można także w innych budynkach zaprojek-
towanych przez Zillmannów29 – dekoracje z zielonych cegieł 
czy też miedziane, spatynowane na zielono dachy.

Zestawienie w tabeli 2 przedstawia parametry oraz paletę 
barw zachowanych w obiekcie posadzek. W kuchni ułożono 
wzór z większych ośmiokątnych płytek o barwie kremowej 
oraz mniejszych, kwadratowych o barwie rudej. Posadzka 
zachowała się w części pomieszczenia – zanieczyszczona 
oraz porysowana, wymagające renowacji. Na piętrze dru-
gim znajdują się matowe płytki o formie sześciokąta forem-
nego w dwóch rozmiarach. W skrajnym pomieszczeniu od 
strony północnej zastosowano mniejsze płytki z sygnaturą 
na spodzie – Opoczno Poland (produkcję płytek ceramicz-
nych w Opocznie rozpoczęto już w 1880 roku), w dwóch 
kolorach – grafitowym oraz rudym. Płytki zdjęto i wtórnie 
wykorzystano układając je rzędami, na przemian. Większe 
płytki sześcioboczne o barwie szarej zdjęto i przygotowano 
do wtórnego wykorzystania. Na fotografiach archiwalnych 
zauważyć można zastosowanie drewnianej podłogi oraz 
betonu w biurze konstrukcyjnym. Sala reprezentacyjna, 
prawdopodobnie pełniąca na samym początku funkcję 
hali, posiadała posadzkę betonową. Brak jest informacji 
o pozostałych materiałach wykończeniowych podłóg.

PODSUMOWANIE

Przeprowadzone analizy oraz uzyskane informacje pozwoliły 
na ocenę wartości budynku cechowni znajdującego się na 
terenie po dawnej hucie cynku „Uthemann”. Pomimo nie za-
chowania się pozostałej zabudowy zakładu przemysłowego 
oraz linii technologicznej, obiekt stanowi świadectwo historii 
związanej z hutnictwem cynku. Dzięki budowie oraz urucho-
mieniu huty „Uthemann” spółka Georg von Giesches Erben 
stała się największym producentem cynku na Górnym Śląsku, 
co wiązało się także z wzrostem znaczenia na rynku między-

29 Dekoracje z zielonych cegieł możemy zobaczyć na przykład na fasadach 
domów robotniczych osiedla Nikiszowiec, czy też dawnej kopalni węgla 
kamiennego „Giesche” (KWK Wieczorek). Miedziane, patynujące na zie-
lono dachy zastosowano na budynkach kopalni „Giesche”, ale także na 
wieży elektrociepłowni Szombierki.
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narodowym. Budynek cechowni jest obecnie nieodłącznym 
elementem krajobrazu dzielnicy Szopienice oraz przykładem 
znakomitej twórczości architektów z Charlottenburga – E. i G. 
Zillmannów, którzy uznawani są za jednych z ważniejszych 
twórców architektury przemysłowej pierwszej połowy XX 
wieku na Śląsku. Obiekt należy również do jednych z pierw-
szych, które wzniesiono w konstrukcji żelbetowej – posiada 
prosty układ słupowy, który umożliwiał elastyczne wykorzy-
stanie budynku oraz kształtowanie jego przestrzeni bez na-
ruszenia struktury, zgodnie z zmieniającymi się potrzebami 
użytkowników. Warto zwrócić uwagę również na świadome 
wykorzystanie drewnianego poszycia dachu, nie tylko jako 
rozwiązanie pragmatyczne, ale także jako język form mający 
na celu „udomowienie” zakładu pracy. Wysoką jakość archi-
tektury oraz „dużą wartość dla historii kultury materialnej 

w skali międzynarodowej”30, zarówno cechowni, jak i innych 
budynków wchodzących w skład zakładu potwierdzono 
wpisem do rejestru zabytków, który dokonano dwa lata od 
zamknięcia zakładu, w 1978 roku. Szereg zaniedbań będą-
cy powodem zniszczenia części zabudowy kompleksu huty 
„Uthemann” stanowi podstawę aby zwrócić szczególną uwa-
gę na konieczność działań mających na celu ochronę i promo-
cję zachowanej substancji zabytkowej. Istotnym problemem 
terenu po dawnej hucie cynku jest wysokie stężenie związ-
ków szkodliwych, na które zwrócono uwagę podczas przepro-
wadzania ekspertyzy w 2007 roku31. Opieka oraz użytkowanie 
budynku cechowni w dużej mierze zależy od wykorzystania 
terenów otaczających – jedynie kompleksowe działania 
mogą pozwolić na zbudowanie atrakcyjności miejsca umoż-
liwiającej wtórne wykorzystanie obszaru poprzemysłowego.

30 Decyzja nr KLIII-534/85/78 w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru 
zabytków A/1227/78 z dn. 30.07.1978.

31 Kaczmarczyk i Rawicki 2009: 177.
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The pithead building of the former zinc smelter „Uthemann” in Katowice-Szopienice  
– heritage of industrial architecture by Emil and Georg Zillmann

Summary

The pithead building of the former zinc smelter „Uthemann” 
has been built in 1910 and it has been designed by Emil and 
Georg Zillmann on instruction from Georg von Giesches Er-
ben’s company. Pithead building fulfilled its administrative 
function until the end of production and closure of the factory 
in 1976. In 1978 part of smelter’s buildings were entered into 
the Register of objects of cultural heritage. It did not protect 
the buildings from destroy – only reinforced concrete water 
tower and pithead building survived to this day. The article 

shows value of the heritage of the industrial architecture and 
it focuses on historical context and the results of the research 
and analysis. This article describes the functional system, com-
position, construction, material solutions, and interior equip-
ment. The principal aim of the research was to characterise 
the building, valorise the preserved elements, recognise the 
secondary layers and changes in the architectural structure.

Translated by Dominika Oleś
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Urządzenia dźwigowe pojawiają się już w tekstach Archi-
medesa i Witruwiusza1. Jednakże za moment przełomowy 
w historii wind uznaje się pełne dramatyzmu widowisko na 
Wystawie Przemysłu Wszystkich Narodów w Nowym Jorku 
w 1854 roku, kiedy Elisha Otis zaprezentował widzom swój 
wynalazek. Było to pierwsze bezpieczne urządzenie dźwi-
gowe, wyposażone w mechanizm, który przy zerwaniu liny 
automatycznie zatrzymywał windę. Wrażenie było tym więk-
sze, że twórca, we własnej osobie, stał podczas pokazu na ru-
chomej platformie. Kiedy osiągnęła maksymalną wysokość, 
odciął liny, na których była zawieszona, ta jednak nie spadła, 
tylko niemal natychmiast stanęła w miejscu. Wówczas Otis 
uspokajał przerażonych widzów i wyjaśniał im zasadę dzia-
łania skonstruowanego przez niego mechanizmu bezpie-
czeństwa2. W 1857 roku w jednym z nowojorskich domów 
handlowych, zainstalowano pierwszy dźwig osobowy firmy 
Otis, napędzany silnikiem parowym zlokalizowanym w piw-
nicy3. Kolejny znaczący krok w rozwoju tych urządzeń wyko-
nał w 1880 roku Werner von Siemens konstruując pierwszą 
windę o napędzie elektrycznym, którą zaprezentował na 
wystawie w Mannheim. Rozwiązanie to, z uwagi na znacznie 
mniejsze wymagania przestrzenne maszynowni, przyczyniło 
się do rozpowszechnienia dźwigów osobowych w zabudowie 
mieszkaniowej i usługowej dużych miast4.

Początki dźwigów elektrycznych w Polsce, według 
obecnego stanu wiedzy datuje się na rok 1901, kiedy 
zamontowano pierwszą osobową windę elektryczną (firmy 
Otis) w Hotelu Bristol w Warszawie. Na początku XX wieku 
były wyposażane wyłącznie we wciągarki bębnowe, a ich 
maszynownie znajdowały się zazwyczaj w piwnicy obok szy-
bu windowego, rzadziej w nadszybiu (ryc. 1). Początkowo 
obsługiwane były przez dźwigowego, który sterował windą 
z wnętrza kabiny za pomocą korby i odryglowywał drzwi 
szybowe, kiedy kabina zatrzymywała się na kondygnacji. Od-
powiadał za bezpieczeństwo i komfort użytkowania. Urzą-
dzenia te, wykonywane z niezwykłą precyzją, projektowane 
były indywidualnie na zamówienie, ponieważ długość bębna 

1 Witruwiusz 1956: 153–159.
2 Bernard 2014: 1–3.
3 Otis Worldwide. Internet: http://www.otisworldwide.com/d31-time-

line.html (wgląd 21.05.2017).
4 Bernard 2014: 197–198.

wciągarki zależała od wysokości budynku, a wielkość kabiny 
i lokalizacja przeciwwagi od jego rozplanowania funkcjonal-
no-przestrzennego. Aby pracowały ciszej, co było istotne 
zwłaszcza w przypadku dźwigów osobowych w kamienicach, 
stosowano dębowe prowadnice. Większą trwałość drewna 
i płynną jazdę zapewniało nasączanie tych elementów ole-
jem w ramach bieżącej konserwacji. Po wielu latach użytko-
wania, ściekający tłuszcz jest w stanie przesączyć się przez 
beton. Dlatego też, jeżeli ograniczony jest dostęp do wnętrza 

Katarzyna Pietrzak

Zabytkowe dźwigi w Poznaniu  
– problematyka konserwatorska  

i ochrona dziedzictwa technicznego  
a współczesne wymogi bezpieczeństwa
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Ryc. 1.  Szyb dźwigu z maszynownią w piwnicy, obok szybu (za: Raabe 
1939: 18)

Fig. 1.  Drawing of lift shaft with engine room in the basement (after: 
Raabe 1939: 18)
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szybu, aby przekonać się czy zastosowane prowadnice są dę-
bowe, wystarczy przyjrzeć się powierzchni stropu w piwnicy, 
poniżej windy. Świadczyć będą o tym dwie ciemne plamy 
o rozstawie zbliżonym do szerokości kabiny.

Na terenie zaboru pruskiego dostawcami dźwigów były 
przede wszystkim niemieckie firmy, takie jak berlińska Ma-
schinenfabrik Carl Flohr, czy wrocławska J. Schammel5. 
W okresie dwudziestolecia międzywojennego poza windami 
zagranicznych producentów, takich jak Otis, Carl Flohr, Sti-
gler, oraz J. Schammel, produkcję rozpoczęła pierwsza polska 
firma – Warszawska Fabryka Dźwigów „Groniowski”. Rozwój 
polskiej produkcji tych urządzeń przerwał okres II wojny 
światowej. Po 1945 roku produkcją wind w Polsce zajmo-
wały się przede wszystkim zakłady Elektrodźwig Sp. z o. o. 
oraz Fabryka Dźwigów Groniowski. W 1951 roku utworzono 
Zjednoczenie Urządzeń Dźwigowych z zakładami produkcyj-
nymi w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Gliwicach, który 
w 1957 roku przemianowano na Zakład Urządzeń Dźwigo-
wych (ZUD)6.

5 Prusakowski i Todtleben b.d.
6 Prusakowski i Todtleben b.d.

Mimo rozwijającej się od lat 90. XX wieku tendencji do 
modernizacji urządzeń dźwigowych, nadal zachowało się 
wiele pięknych wind osobowych i mniej spektakularnych, 
jednak również cennych dźwigów towarowych. Należało-
by zastanowić się, które z nich są na tyle wartościowe, aby 
objąć je ochroną konserwatorską. Przyjmując definicję za-
proponowaną przez Waldemara Affelta, za zabytek techniki 
uznamy „ruchome i nieruchome obiekty materialne, które 
Człowiek stworzył aby przetrwać i poprawić warunku swojej 
egzystencji. Są one zasadniczym składnikiem cywilizacji i kul-
tury, dokumentując rozwój społeczno-ekonomiczny, postęp 
naukowo-techniczny i/lub znaczące wydarzenia historyczne. 
Pojęcie to obejmuje nie tylko wielkie dzieła geniuszu ludzkie-
go, ale również skromne obiekty, które z upływem czasu sta-
ły się w skali lokalnej miejscami o znaczeniu kulturowym”7.

Za zabytkowe należałoby więc uznać te windy, które wypo-
sażone były w sterowanie korbowe i w związku z tym wymaga-
ły obsługi dźwigowego. Zawód ten wyparły na przestrzeni lat 
60. i 70. XX wieku nowe technologie i systemy sterowania naj-
pierw przestawnego, następnie zbiorczego i grupowo-zbior-
czego. Chociaż większość dźwigów zmodernizowano, usuwa-
jąc niestety oryginalną aparaturę sterową, do dziś zachowały 
się jeszcze urządzenia obsługiwane z kabiny za pomocą korby.

Jeden z najstarszych, czynnych dźwigów osobowych w Po-
znaniu został wyprodukowany przez berlińską firmę Carl Flohr. 
Winda znajduje się w zaprojektowanym przez Rogera Sław-
skiego dawnym gmachu towarzystwa budowlanego „Union” 
przy pl. Wolności 14. Napis wewnątrz reduktora datuje urzą-
dzenie dźwigowe na 1903 r., natomiast kabina wraz z deko-
racyjnym szybem windowym powstały zapewne na indywi-
dualne zlecenie. Można zatem datować je na 1910 rok, kiedy 
miała miejsce budowa gmachu (ryc. 2). Jest to typowy przy-
kład, kiedy maszynownia znajduje się w piwnicy bezpośrednio 
pod szybem windowym. Dawniej sterowanie odbywało się za 
pomocą korby z wnętrza kabiny. Dźwigowy, który pilnował 
przestrzegania zasad bezpieczeństwa, odryglowywał drzwi 
szybowe, kiedy kabina znajdowała się na odpowiednim pozio-
mie8. W związku z dostosowaniem urządzeń dźwigowych do 
współczesnych norm i samoobsługi, w 1985 roku przeprowa-
dzono niezbędną modernizację, a wraz z nią konserwację i re-
nowację kabiny i szybu windowego. Pozostawiono oryginalne, 
dekoracyjnie opracowane, płycinowe skrzydła drzwiowe, usu-
nięto wtórne warstwy farby olejnej oraz uzupełniono ubytki 
w okleinie dębowej. Wymieniono silnik napędu na nowy dwu-
biegowy i zainstalowano sterowanie przestawne. Niestety nie 
zachowała się pierwotna aparatura sterowa, ani marmurowa 
płyta do której była mocowana. Dawniej dźwigowy pilnował, 
by nie przekraczano maksymalnego udźwigu. By samoobsłu-
gowa winda spełniała wymagania Urzędu Dozoru Techniczne-
go, konieczne było więc ograniczenie liczby mieszczących się 
wewnątrz osób. Chcąc zachować pierwotny wygląd kabiny, 
bez znaczącej ingerencji w jej konstrukcję, przestrzeń i struk-
turę, zamontowana została prosta stalowa poprzeczka9.

7 Affelt 2014: 11.
8 Prusakowski i Todtleben b.d.
9 Raczkowski b.d.

Ryc. 2.  Kamienica przy pl. Wolności 14 w Poznaniu, szyb windowy, 
widoczne oryginalne drzwi szybowe (fot. K. Pietrzak, 2016)

Fig. 2.  Tenement house at 14 Wolności Square in Poznań, lift shaft with 
visible original shaft doors (photo by K. Pietrzak, 2016)
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Wkrótce po wzniesieniu reprezentacyjnego gmachu to-
warzystwa budowlanego przy pl. Wolności 14, Roger Sław-
ski zaprojektował rozbudowę budynku od strony ul. 3 Maja. 
Również to skrzydło wyposażono w windę osobową, uła-
twiającą komunikację właścicielom luksusowych mieszkań 
zlokalizowanych na wyższych piętrach. Choć nie zachowała 
się do dnia dzisiejszego (w jej miejscu znajduje się współcze-
sny dźwig osobowy), z przekazu ustnego wiadomo, że repre-
zentowała wyższy standard od omówionej powyżej.

Nieco mniejsza winda pochodząca z tego samego okre-
su, produkcji wrocławskiej firmy J. Schammel, znajduje się 
w części mieszkalnej budynku dawnego domu handlowego 
firmy Otto Stern przy ul. Wielkiej 21. Nietypowo, pomiesz-
czenie maszynowni, wraz z wciągarką bębnową, znajduje 
się tu w nadszybiu, na poddaszu kamienicy. Również rzadko 
spotykanym rozwiązaniem jest lokalizacja wejścia do windy 
bezpośrednio z przejazdu bramnego oraz kątowa kabina, 
z dwoma wejściami umiejscowionymi w sąsiednich ścia-
nach, pod kątem 90 stopni względem siebie (ryc. 3). Podczas 
modernizacji w 2008 r. wymieniono wszystkie użytkowane 
drzwi szybowe na półautomatyczne, w formie prostych sta-
lowych skrzydeł, z prostokątną szybą w górnej części, typo-
wych dla współczesnych dźwigów. Oryginalne zachowano 
i wyeksponowano w przejeździe bramnym, na ścianie obok 
wejścia do windy oraz na jednej z kondygnacji wewnątrz bu-
dynku, w ich pierwotnym miejscu. Zostały one zablokowa-
ne i obecnie są wyłącznie dekoracją klatki schodowej oraz 
świadkiem historii (ryc. 4)10.

Wspomniane dwie czynne windy osobowe, to nie jedyne 
zachowane w Poznaniu, jednak najstarsze i — co istotne —
nadal użytkowane zgodnie z pierwotną funkcją i wymogami 
Urzędu Dozoru Technicznego. Przy ul. Święty Marcin 80/82, 
w dawnym Zamku Cesarskim (obecnie Centrum Kultury 
Zamek), zawieszona na kondygnacji 1. piętra jako ekspo-
nat, zachowała się kabina windy osobowej z 1943 roku, 
drewniana, oparta na rzucie prostokąta o zaokrąglonych 
narożnikach, ze ścianami i sufitem w konstrukcji płycinowej, 
pokrytymi fornirem o zróżnicowanej barwie i strukturze (cze-
czota). Ponadto w piwnicy budynku, w pomieszczeniu daw-
nej maszynowni, zachowały się koła linowe, zerwane cięgna 
oraz niekompletna wciągarka bębnowa z wytłoczonym zna-
kiem firmowym „Flohr” (ryc. 5). Zamek Cesarski wzniesiono 
w latach 1905–1910 i zgodnie z projektem miał być wypo-
sażony w dwie windy osobowe, dwie bagażowe znajdujące 
się w części mieszkalnej, oraz dźwigi towarowe na potrzeby 
kuchni i kredensu. W latach 40. XX wieku, podczas przebudo-
wy projektowanej przez Franza Böhmera, zwiększono liczbę 
dźwigów. Powstały wówczas dwa szyby windowe w dawnej 
części reprezentacyjnej zamku, w których obecnie znajdują 
się współczesne dźwigi osobowe. Wtedy też w skrzydle za-
chodnim, w sąsiedztwie dawnej cesarskiej klatki schodowej, 
zamontowana została winda osobowa produkcji niemieckiej 
firmy Flohr Berlin, zachowana do dnia dzisiejszego (rok bu-
dowy podany na tabliczce znamionowej dźwigu: 1943 r.).

10 Raczkowski b.d.

Ryc. 4.  Kamienica przy ul. Wielkiej 21 w Poznaniu, szyb windowy, widocz-
ne zablokowane oryginalne drzwi szybowe (fot. K. Pietrzak, 2017)

Fig. 4.  Tenement house at 21 Wielka Street in Poznań, lift shaft with 
visible blocked original shaft doors (photo by K. Pietrzak, 2017)

Ryc. 3.  Kamienica przy ul. Wielkiej 21 w Poznaniu, wejście do windy 
w przejeździe bramnym (fot. K. Pietrzak, 2017)

Fig. 3.  Tenement house at 21 Wielka Street in Poznań, entrance to the 
lift in the gateway (photo by K. Pietrzak, 2017)
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Warto także zwrócić uwagę na te mniej oczywiste dla kon-
serwatorów i zabytkoznawców z uwagi na brak dekoracji, ale 
również wartościowe elektryczne dźwigi towarowe. Najstar-
szym urządzeniem tego typu w Poznaniu jest winda prospek-
towa produkcji Maschinenfabrik Carl Flohr. Znajduje się na 
tyłach sceny Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki przy 
ul. Fredry 9. W aktach dźwigu, znajdujących się w Archiwum 
Urzędu Dozoru Technicznego, widnieje zapis, że nie zachowa-
ła się tabliczka znamionowa, natomiast według oświadczeń 
wybudowano go w 1914 roku przez firmę Flohra. Z zacho-
wanych w zbiorach Archiwum Państwowego w Poznaniu akt 
Inspekcji Przemysłowej w Poznaniu wynika jednak, że w maju 
1911 roku przeprowadzono przegląd działania urządzenia 
oraz próbę wytrzymałości na obciążenia. Można więc przy-
puszczać, że winda prospektowa powstała prawdopodobnie 
w 1910 roku wraz z budową gmachu ówczesnego Teatru 
Miejskiego. W odróżnieniu od typowych wind osobowych nie 
posiada kabiny ograniczonej ścianami, tylko pomost, zbudo-
wany z kształtowników stalowych połączonych kratownicą, na 
których oparta jest stała podłoga drewniana. Po obu stronach 
pomostu, od poziomu parteru do pomieszczenia malarni, zlo-
kalizowanego nad sceną, znajdują się regały do przechowy-
wania prospektów. Do dziś napęd bębnowy realizowany jest 
za pomocą wciągarki linowej, poprzez nawijanie cięgna (liny) 
na bęben. Ponadto dźwig nadal posiada sterowanie korbowe 
wewnętrzne, uruchomiane wyłącznie z pomostu.

Teatr Wielki był wyposażony w jeszcze jedną, również wy-
produkowaną przez Maschinenfabrik Carl Flohr, windę towa-
rowo-osobową z wciągarką bębnową. Służyła do transportu 
mebli i innych urządzeń, pomiędzy stolarnią, warsztatami 
i sceną. Zmodernizowana w 1979 roku, została zdemonto-
wana pomiędzy rokiem 2002 i 2010 (kiedy nastąpiło skreśle-
nie z rejestru UDT).

Innym przykładem windy z zachowanym sterowaniem 
korbowym jest dźwig towarowy z 1938 roku, znajdujący się 
przy rampie dostawczej budynku administracyjno-magazy-
nowego przy ul. Głogowskiej 19 w Poznaniu. Urządzenie wy-
produkowała firma Maschinenfabrik J. SCHAMMEL Breslau, 

na potrzeby istniejącej w budynku w latach 30. XX wieku 
Hurtowni mechaników Sp. z o. o. Po 1945 r. przeprowadzono 
generalny remont, w ramach którego zainstalowano nową 
kabinę, górne koła linowe oraz wymieniono zerwane cięgna. 
Napęd bębnowy realizowany jest nadal oryginalną wcią-
garką linową, zainstalowaną w maszynowni znajdującej się 
w piwnicy budynku, obok szybu windowego.

Analogiczny system sterowania prezentuje także winda 
towarowo-osobowa z 1956 roku w Zakładzie Patomorfolo-
gii Klinicznej Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego 
w Poznaniu, przy ul. Przybyszewskiego 49 (ryc. 6). Należący 
do kompleksu obiektów szpitalnych budynek Zakładu Pato-
morfologii Klinicznej wzniesiony został w 1956 roku według 
projektu Wacława Borawskiego. Architekt uwzględnił komu-
nikację pomiędzy prosektorium i salami audytoryjnymi oraz 
piwnicą budynku poprzez zamontowanie windy towarowo
-osobowej, wystarczająco dużej by pomieścić jednocześnie 
wózek do przewożenia ciała (zwłok) i personel. Dźwig ten 
został wyprodukowany przez ZUD Warszawa i zamonto-
wany w roku ukończenia budowy. Jest użytkowany do dnia 
dzisiejszego zgodnie z pierwotną funkcją. W odróżnieniu od 
wcześniej zaprezentowanych przykładów, tu napęd cierny 
realizowany jest wciągarką linową, poprzez sprzężenie cierne 
pomiędzy cięgnem (liną) a kołem ciernym zespołu napędo-
wego. Podczas obrotu koła, w ruch wprawiana jest także ka-
bina windy oraz przeciwwaga. Zastosowane tu rozwiązanie 
technologiczne prezentuje kolejny stopień rozwoju zespołów 
napędowych wykorzystywanych w windach.

Ostatni i najstarszy z pośród omawianych przykładów, 
prezentujący również odmienny typ urządzenia dźwigowego, 
znajduje się w Forcie IIa „Thumen”. Obiekt ten, wraz z wypo-
sażeniem, pochodzi z okresu modernizacji twierdzy Poznań 
w latach 1887–189611. Mechaniczna winda amunicyjna, 
poruszana siłą rąk ludzkich, za pomocą korby, której obrót 
wprawiał w ruch koło zębate, wraz z przytwierdzonym do 

11 Biesiadka et al. 2006: 184–185.

Ryc. 6.  Zakład Patomorfologii Klinicznej, ul. Przybyszewskiego 49, 
manipulator nazywany korbą, przestawiany między trzema 
pozycjami: do góry, stop, w dół (fot. K. Pietrzak, 2017)

Fig. 6.  Building of clinical pathomorphology, 49 Przybyszewskiego Street 
in Poznań,  hand crank elevator mechanism, moved between 
three positions: up, stop, down (photo by K. Pietrzak, 2017)

Ryc. 5.  Zamek Cesarski w Poznaniu (ob. CK Zamek) przy ul. Św. Marcin 
80/82, fragment zdekompletowanej wciągarki bębnowej z wy-
tłoczonym znakiem firmowym „Flohr” (fot. K. Pietrzak, 2017)

Fig. 5.  The Imperial Castle in Poznań (actually „Zamek” Cultural Centre), 
80/82 Święty Marcin Street, part of an incomplete drum winch 
with an embossed inscription: “Flohr” (photo by K. Pietrzak, 2017)
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niego kołem linowym dolnym. Lina owinięta wokół drewnia-
nego, zabezpieczonego po bokach stalowymi płytami, koła 
linowego dolnego przeciągnięta w osi kosza na amunicję 
wznosiła się do koła linowego zamontowanego na górze szy-
bu windowego, by następnie równolegle w dół przez oś dru-
giego kosza wrócić do początku układu. Podczas gdy jeden 
kosz ładowano na dole, drugi znajdował się u góry, gotowy 
do rozładunku. Jak wynika z analizy schematów (przekrojów) 
windy amunicyjnej zamieszczonych w podręczniku dla Kró-
lewskiej Szkoły Wojennej z 1876 r., jest to typowe rozwiąza-
nie dla fortów budowanych pod koniec XIX wieku12. W tego 
typu urządzenia dźwigowe wyposażano bloki czołowe i bate-
rie dołączone fortów głównych, a także schrony fortów po-
średnich nowego typu13.

Zachowane dźwigi osobowe z początku, ale również po-
łowy XX wieku, to cenne zabytki zarówno ze względu na 
wartość naukową, historyczną, a nierzadko także artystycz-
ną. Przede wszystkim są świadectwem rozwoju myśli tech-
nologicznej w dziedzinie transportu bliskiego i budownictwa 
mieszkaniowego oraz usługowego. Zastosowane w nich, 
nowatorskie jak na czasy, w których powstały, rozwiązania 
techniczne, pozwalały na bezpieczne i wygodne przemiesza-
nie się pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami budynków.

Pierwsze elektryczne dźwigi osobowe i towarowe w Pol-
sce montowano w wysokiej klasy hotelach, domach towaro-
wych i kamienicach bogatszego mieszczaństwa. Dlatego też 
wiele z nich posiada dekoracyjnie opracowane, ażurowe szy-
by windowe, których metaloplastyka prezentowała zarówno 
bogate formy secesyjne, jak i zgeometryzowane motywy Art 
Déco. Można powiedzieć, że mamy tu do czynienia z wpra-
wionym w ruch przez inżyniera dziełem metaloplastyka 
i stolarza. Zachowane do dziś w swej pierwotnej lokalizacji, 
zabytkowe windy powinny być traktowane integralnie, jako 
elementy wyposażenia kamienic, domów handlowych, czy 
obiektów o charakterze przemysłowym. Stanowią dopełnie-
nie obrazu życia codziennego w dużych ośrodkach miejskich 
na początku XX wieku, oraz następujących w nim zmian. Pre-
zentowane w niniejszym artykule zagadnienie jest tym bar-
dziej ciekawe, że windy stały się we współczesnym budow-
nictwie nieodzownym elementem wyposażenia budynków 
mieszkalnych, biurowych, przemysłowych, a także obiektów 
użyteczności publicznej14. Rozporządzenie Ministra Infra-
struktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, na-
rzuca wręcz obowiązek wyposażenia budynków, o określo-
nych funkcjach i parametrach, w dźwigi osobowe15.

Na czym więc powinna polegać ochrona zabytkowych 
wind i jakie ich elementy należałoby bezwzględnie zacho-
wać? Niewątpliwie silniej oddziaływać będzie na nasze do-
znania estetyczne podróż autentyczną kabiną z początku 

12 Wagner i Wagner 2003.
13 Biesiadka et al. 2006: 327.
14 Raabe 1939: 3–9.
15 § 54 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

i kolejnych aktów prawnych, zob. Ministerstwo Infrastruktury 2002: 
5210; Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 2015: 15; Ministerstwo In-
frastruktury i Budownictwa 2017: 5.

XX wieku, jeżeli zobaczymy ją w przestrzeni klatki schodo-
wej, w ażurowym szybie z dekoracją z metaloplastyki i gdy 
zamkniemy za sobą piękne, oryginalne skrzydła drzwi szy-
bowych. W swych rozważaniach Waldemar Affelt zwraca 
uwagę na to, że dziedzictwo inżynieryjne, w odróżnieniu 
od tradycyjnie rozumianych dzieł sztuki, oddziałuje na nas 
wybitnie multisensorycznie16. Aby tak się działo, zabytkowa 
winda musi być sprawna i użytkowana zgodnie z pierwotną 
funkcją, w swym autentycznym otoczeniu. Jest to możliwe, 
jednakże należy zapewnić bezpieczeństwo użytkowania 
urządzenia dźwigowego, a tym samym spełnić wymagania 
stawiane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Wymianie, ze względu na bezpieczeństwo, podlegają 
bez wątpienia szczęki hamulcowe oraz liny (cięgna), których 
trwałość zależy od liczby przegięć, a ich rozciągnięcie prowa-
dzi do rozregulowania dokładności dojazdu. Są to elementy, 
których zużycie jest naturalnym efektem użytkowania urzą-
dzenia dźwigowego. Wymieniane są również silniki, wraz 
z układem elektrycznym i systemem sterowania, a także, 
jeżeli jest uszkodzona, wciągarka. Niestety nie produkuje się 
już części zamiennych do tych urządzeń i niezwykle trudne 
jest znalezienie fachowców, którzy potrafią je naprawić. Jeżeli 
jest to jedyny sposób na przywrócenie windy do użytkowania 
zgodnie z pierwotną funkcją, to zdaje się, że należy zaakcep-
tować instalację nowych urządzeń w maszynowni. Większość 
potencjalnych użytkowników nie ma możliwości zobaczenia 
ich w trakcie pracy, natomiast oryginalny silnik czy wciągarkę, 
z wytłoczoną nazwą producenta lub tabliczką znamionową 
można poddać konserwacji i wyeksponować wraz z objaśnie-
niem. Niezwykle ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa, 
są zabezpieczenia uniemożliwiające dostęp do wnętrza szybu 
w trakcie jazdy kabiny17. Z tego powodu niejednokrotnie za-
bytkowe windy tracą dekoracyjnie opracowane drzwi szybo-
we, stanowiące często przykład wysokiej jakości metalopla-
styki. W ich miejsce, zwłaszcza w ostatniej ćwierci XX wieku, 
montowano skrzydła pełne, wykonane ze stali, z niewielką 
prostokątną lub okrągłą szybą. Warto wiedzieć, że istnieje 
możliwość dostosowania oryginalnych drzwi do współcze-
snych norm bezpieczeństwa. Dowodem na to, jest winda 
osobowa w kamienicy przy pl. Wolności 14 w Poznaniu, gdzie 
zachowano pierwotne skrzydła i zamontowano specjalne ry-
gle w ościeżnicach oraz kontakty drzwiowe18.

Mimo, że w Poznaniu, Krakowie, Warszawie i Łodzi urzędy 
konserwatorskie oraz oddziały Urzędu Dozoru Techniczne-
go zewidencjonowały część istniejących nadal zabytkowych 
wind, z pewnością wiele urządzeń czeka nadal na odkrycie. 
Zachowanie oraz objęcie ich ochroną konserwatorską jest 
nadal możliwe, jednak potrzebni do tego są otwarci i wrażli-
wi na techniczne piękno urzędnicy, administratorzy oraz kre-
atywność i szacunek do historii wśród firm wykonawczych.

16 Affelt 2012: 435–444, 2009: 5–20.
17 Dziękuję panu Jackowi Raczkowskiemu i panu Przemysławowi Raczkow-

skiemu za konsultacje i informacje dotyczące konserwacji dawnych wind 
i ich dostosowywaniu do współczesnych norm.

18 Raczkowski b.d.
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The main purpose of the article is to pay attention to his-
toric lifts as valuable cultural heritage. The development of 
elevators from the first save solutions, constructed around 
the mid-nineteenth century, to contemporary times, de-
termines the extensive research issues. Historical lifts are 
often characterised by high aesthetic value. For years they 
have been used by people in factories, public and residen-
tial buildings. They are a document of history that brings 
closer the everyday life of the inhabitants of industrialised 
cities. For the last two decades many valuable historic lifts in 
Poland have been removed and destroyed. Administrators 
have replaced them by new ones which use higher safety 
standards and modern technologies. Preserved elevators 

from the beginning of the 20th century are already unique 
objects. Some of the “survived” ones are presented in this 
article. They undoubtedly deserve of individual conser-
vation protection. Of course it should include the mainte-
nance of decorative lift shafts and cabins, but the original 
elements of propulsion mechanisms are even more import-
ant in this case. Those devices present the subsequent stag-
es of technical development. That is why it is so necessary 
to start dialogue and cooperation between conservation 
and technical supervision offices. It is also important to in-
volve technical universities and contractors.

Translated by Katarzyna Pietrzak

Katarzyna Pietrzak

Historic lifts in Poznań – conservation-preservation issues and protection of technical heritage  
in the context of contemporary security requirements and regulations
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