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Wprowadzenie

Prezentowana monografia – jako kontynuacja publikacji „Turystyka 
historyczna”, tom 1, przygotowanej przez pracowników Instytutu Historii 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i wydanej w 2017 roku przez Wydaw‑
nictwo Uniwersytetu Śląskiego – stanowi odpowiedź na żywe zaintereso‑
wanie aktywną historią wśród rzeszy zawodowych historyków i pasjonatów 
historii. 

Niniejszy tom przeznaczony jest także dla studentów kierunku turystyka hi‑
storyczna, który zyskuje coraz większą popularność jako przedmiot akademic‑ 
ki. W czasie studiów studenci zdobywają wiedzę i umiejętności przydatne na 
dynamicznie rozwijającym się rynku aktywnej turystyki. Zapoznają się m.in. 
z dziejami cywilizacji, Polski, podróżowania, zagadnieniami z zakresu historii 
sztuki, etnologii, muzealnictwa, geografii turystycznej i fizycznej, obsługi ruchu 
turystycznego (np. prowadzenie wycieczek, techniki prezentacji i interpretacji 
zabytków i dzieł sztuki). Pozwala im to na zrozumienie procesów historycznych 
oraz obcowanie z żywą historią. Artykuły zawarte w tomie mają służyć jako 
inspiracja i pomoc dla pilotów i przewodników turystycznych, pracowników 
instytucji kulturalno‑oświatowych, animatorów kultury, naukowców, a także 
osób zainteresowanych poznawaniem oraz badaniem zabytków historycznych 
i innych atrakcji turystycznych.

Podobnie jak w pierwszym tomie, autorami tekstów są pracownicy naukowi, 
doktoranci, pracownicy instytucji kulturalnych oraz – co jest godne podkreśle‑
nia – absolwenci kierunku turystyka historyczna. 

Monografia składa się z czterech działów tematycznych zatytułowanych: 
Z dziejów podróżowania i turystyki; Z dziejów ruchu pątniczego; Na współczes-
nych szlakach historii; Nowe trendy i propozycje.

W dziale pierwszym Ewa Wala omawia początki turystyki w Karpatach 
Wschodnich na podstawie przewodników i „Pamiętników Towarzystwa Tatrzań‑
skiego”. 



8 Wprowadzenie

W dziale drugim Vladyslav Rozhkov opisuje dzieje XVI‑wiecznego wize‑
runku Matki Boskiej Latyczowskiej, będącego przedmiotem peregrynacji pąt‑
ników na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej, głównie z Podola i Wołynia, 
a w czasach współczesnych z południowo‑wschodniej Polski. 

Dział trzeci, najbardziej obszerny, zawiera artykuły dotyczące atrakcji tury‑
stycznych. Wiesław Kaczanowicz prezentuje rzymską Vindolandę na Wyspach 
Brytyjskich, a Zbigniew Bereszyński ukazuje turystyczne walory zachowanych 
budowli obronnych na Górnym Śląsku. Tematyce industrialnej jest poświęcony 
artykuł Ariela Ciechańskiego i Judyty Kurowskiej‑Ciechańskiej o Parowozowni 
Skierniewice, będącej obiektem zainteresowania miłośników historii kolei żelaz‑ 
nych. Krzysztof Nowak przybliża historię Czerniowiec – niezwykłego mia‑
sta nad Prutem, w należącej do Ukrainy Bukowinie północnej. Iwona Fischer, 
pisząc o trasach turystycznych w Krakowie, proponuje ominąć znane turystom 
zabytki i podążać śladami słynnych osób, w szczególności szlakiem Ignacego 
Jana Paderewskiego. Maciej Miezian odkrywa walory turystyczne i historyczne 
Nowej Huty – krakowskiej dzielnicy z epoki realnego socjalizmu. Maja Muraw‑ 
ska odwiedza cmentarze mennonickie na Żuławach, które w ostatnim czasie 
cieszą się coraz większym zainteresowaniem turystów. Mariusz Solarz, po‑
dejmując tematykę martyrologiczną, prezentuje Fort Skotniki wraz z Centrum 
Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń. Natomiast Adrian Rams oma‑
wia założenia stałej plenerowej wystawy muzealnej na terenie byłego obozu 
w Jaworznie.

Ostatni dział zawiera teksty poświęcone nowym trendom i propozycjom 
w turystyce. Andrii Matvieiev opisuje jeden z obiektów coraz bardziej modnej 
turystyki ekstremalnej – Czarnobylską Elektrownię Jądrową, natomiast Justyna 
Wrońska‑Labus analizuje niezwykle istotny problem roli turystyki w nauczaniu 
historii.

Publikację zamyka sprawozdanie z towarzyszących obchodom 100‑lecia nie‑
podległości Polski imprez, które zostały zorganizowane przez współpracującą 
z IH UŚ placówkę – Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu. 

Redaktorzy i autorzy monografii wyrażają nadzieję, że przyczyni się ona do 
poszerzania wiedzy dotyczącej turystyki historycznej wśród Czytelników i zy‑
ska ich uznanie, wpisując się do kanonu literatury specjalistycznej.

Zbigniew Hojka
Krzysztof Nowak
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Ewa Wala

Rozwój turystyki w Karpatach Wschodnich 
do 1914 roku  

(w świetle przewodników i „Pamiętników 
Towarzystwa Tatrzańskiego”)

The Development of Tourism in the Eastern Carpathian Mountains 
(based on Travel Guidebooks and Publications of the Tatra Society)

Abstract: Unlike the Tatra Mountains or the Beskids, until 1914, the Eastern Carpathians were 
less known to tourists. For many years, primarily due to lack of means of transport, it was an 
area difficult to access. The development of tourism began with the construction of railway lines 
from Western Galicia and Lwów towards the Hungarian and Romanian borders. Members of the 
Tatra Society from Lwów, Stanisławów and Kołomyja were the most active in popularisation of 
the region. Their pursuits can be tracked based on tourist guides and publications of the Tatra 
Society „Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego.” Until the outbreak of World War I, it was pos‑
sible to lay the groundwork for tourism infrastructure, and to draw attention to the local popula‑
tion – the Hutsuls, who greatly benefited from the growth of tourism. The biggest development 
of the area, however, took place in the interwar period.

Key words: Eastern Carpathians, Eastern Galicia, Polish tourism, Polish mountain guides, jour‑
nal „Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego” 

Słowa klucze: Karpaty Wschodnie, Galicja Wschodnia, turystyka polska, polskie przewodniki 
górskie, pismo „Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego” 

W odróżnieniu od tematyki tatrzańskiej czy nawet beskidzkiej tematyka 
początków i rozwoju ruchu turystycznego w Karpatach Wschodnich jest mniej 
rozpropagowana wśród historyków i miłośników turystyki. Warto więc ją nieco 
przybliżyć, wykorzystując istniejącą bazę źródłową, a przede wszystkim cenny 
poznawczo materiał dostępny na łamach opublikowanych do 1914 roku przewod‑
ników turystycznych i sztandarowego periodyku Towarzystwa Tatrzańskiego, 
czyli ukazującego się od 1876 roku „Pamiętnika Towarzystwa Tatrzańskiego”.
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Pierwsi odkrywcy i turyści

Jako jeden z pierwszych Karpaty Wschodnie odwiedził i obszernie opi‑
sał Balthasar Hacquet, Bretończyk z pochodzenia, związany z Uniwersytetem 
Lwowskim, gdzie od 1787 roku piastował stanowisko profesora historii natu‑
ralnej1. W 1794 roku w Norymberdze wydana została jego praca Najnowsze 
podróże  przyrodniczo-polityczne  po  Karpatach  Dackich  i  Sarmackich, będą‑
ca relacją z podróży, którą autor odbył po tych terenach w latach 1791–1793. 
Przez wielu Hacquet uważany jest za pierwszego badacza Hucułów. W swej 
publikacji, obok spostrzeżeń geologicznych i przyrodniczych, opisuje on kulturę 
i obyczaje mieszkańców Huculszczyzny. Miał na przykład okazję uczestniczyć 
w huculskim weselu, co barwnie relacjonuje w swym dziele2. Wśród polskich 
odkrywców na wyróżnienie bez wątpienia zasługuje Stanisław Staszic i jego 
znane studium O  ziemiorództwie Karpatów  i  innych  gór  i  równin Polski, wy‑
dane w Warszawie w 1815 roku3, w którym podchodzi on do tematyki górskiej 
w nowatorski sposób. Przede wszystkim podejmuje się próby podziału terenu 
karpackiego, nazywając poszczególne pasma i masywy górskie4. W twórczości 
tego autora znaleźć można też mnóstwo spostrzeżeń ludoznawczych, dotyczą‑
cych głównie górali tatrzańskich, co stawia go również na pozycji prekursora 
etnografii. Ludoznawstwo nie było jednakże główną domeną Staszica, przez co 
jego związek z tą dziedziną w świadomości społecznej jest współcześnie pomi‑
jany. Być może on sam nie był do końca świadom faktu, że tworzy podwaliny 
późniejszej etnografii i krajoznawstwa.

Ruch krajoznawczy wiązał się ze swoistym poszukiwaniem utraconej gdzieś 
tożsamości. Co więcej, na motywacje eksploratorów wpływ miały panujące 
wówczas idee oświecenia i romantyzmu. Krajoznawstwo na ziemiach polskich 
od samego początku nasycone było patriotyzmem i objawiało się chęcią pozna‑
nia swojej ziemi, jej dogłębnego zbadania i opisania, i to nie tylko w charakterze 
naukowym, lecz także literacko. W Karpaty Wschodnie udali się w 1829 roku 
dwaj lwowscy pisarze, August Bielowski i Ludwik Nabielak. Przebyli trasę pod‑
górskim szlakiem od Urycza, przez Stryj, aż do Halicza5. Na kilka dni w góry 
Pokucia w 1857 roku wyprawił się również poeta Mieczysław Romanowski6. 

1 Dawne Pokucie i Huculszczyzna w opisach cudzoziemskich podróżników. Wybór tekstów 
z lat 1795–1939. Red. J. Gudowski. Warszawa 2001, s. 13.

2 Ibidem, s. 17–19.
3 J. Kondracki: Karpaty. Warszawa 1989, s. 4.
4 Ibidem, s. 191–194.
5 A. Zieliński: Romantyczne wędrówki po Galicji. Wrocław 1987, s. 9.
6 M. Romanowski: Kilka dni w górach Pokucia. „Dziennik Literacki” 1857, nr 138–141. Z jego 

tekstu dowiedzieć się możemy, że towarzyszył mu w wyprawie przewodnik: „Przy ścieżce leżała 
ogromna gałąź zeschniętej jedliny, przewodnik mój popatrzył na nią chwilę i wziął ją na plecy”.
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Wycieczki literackie odbywały się programowo dla poetów lwowskich związa‑
nych z grupą literacką Ziewonia oraz „Dziennikiem Mód Paryskich”7. Nie moż‑
na też zapomnieć o twórczości Wincentego Pola: „W góry, w góry, miły bracie, 
tam swoboda czeka na cię!” (fragment Pieśni o ziemi naszej, 1853).

Chęć wnikliwego poznania swojego kraju przejawiała się także w pró‑
bach analizowania kultury, tradycji i obyczajów różnych ludów zamieszkują‑ 
cych obszary dawnej Polski, w tym również ludów górskich. Jesienią 1837 roku 
w Warszawie ukazała się ciekawa publikacja – Klechdy,  starożytne  podania 
i powieści  ludu polskiego  i Rusi. Jej autor, warszawski literat, wydawca i folk‑
lorysta Kazimierz Władysław Wójcicki, mimo iż nie był najwybitniejszym 
ludoznawcą, a największe sukcesy osiągał raczej na polu bajkoznawczym8, 
skądś jednak swoją wiedzę, że „u górali ruskich, Hucułów, za Prutem, po‑
dobnym sposobem czarownice sprowadzają burze gradowe”9, czerpać musiał. 
O Hucułach, dolinie nad Prutem czy „wioskach większych w Karpatach bli‑
żej Bukowiny”10 Wójcicki wspomina także w swoim kolejnym dziele – Sta-
re  gawędy  i  obrazy z 1840 roku. Hucułów znał, co podkreślał, pisząc: „Ileż 
to razy Hucuł, wzięty w rekruty, uciekał mil kilkadziesiąt, by choć chwilę 
odetchnął powietrzem gór swoich! […] Znałem jednego, co osiem razy ucie‑
kał […]”11. Bez wątpienia wśród XIX‑wiecznych ludoznawców na szczególną 
uwagę zasługuje Oskar Kolberg, ojciec polskiej etnografii. W odróżnieniu od 
wymienionych wcześniej badaczy zajmował się przede wszystkim ludoznaw‑
stwem i z tą dziedziną, obok kompozytorstwa i działalności muzycznej, jest 
współcześnie kojarzony. Ważnym osiągnięciem, do którego się przyczynił, było 
zorganizowanie w 1880 roku w Kołomyi wystawy etnograficznej związanej  
z Karpatami Wschodnimi12. Pośmiertnie, już w wieku XX opublikowano dzieła 
Kolberga poruszające tematykę Rusi Karpackiej: Ruś Karpacka. Cz. I (tom 54) 
i Ruś Karpacka. Cz. II (tom 55). Jego twórczość jest swoistym kompendium wie‑
dzy na temat ludności historycznych ziem polskich – przewijają się w niej wątki 
związane z kulturą, sztuką, architekturą, wierzeniami, przesądami, obyczajami, 
muzyką. W pracach jego autorstwa zamieszczone są też ilustracje i przysłowia13.

Ruch turystyczny w górach i zainteresowanie górami rozwijały się prze‑
de wszystkim w Galicji, po pierwsze, dlatego, że mieszkańcom tych terenów 
w góry było po prostu bliżej14, po drugie, sytuacja polityczna w zaborze austriac‑

 7 A. Zieliński: Romantyczne wędrówki…, s. 9.
 8 K.W. Wójcicki: Klechdy, starożytne podania i powieści ludu polskiego i Rusi. Warszawa 

1981, s. 8.
 9 Ibidem, s. 192.
10 K.W. Wójcicki: Stare gawędy i obrazy. T. I. Warszawa 1840, s. 232.
11 K.W. Wójcicki: Stare gawędy i obrazy. T. II. Warszawa 1840, s. 121.
12 M. Turkawski: Wystawa etnograficzna Pokucia w Kołomyi. Kraków 1880, s. 49.
13 O. Kolberg: Pokucie. T. 3. Kraków 1888, s. 188.
14 W. Krygowski: Zarys dziejów polskiej turystyki górskiej. Warszawa 1973, s. 11.
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kim różniła się od sytuacji w pozostałych zaborach. Od drugiej połowy XIX wie‑ 
ku władza lokalna pozostawała w rękach Polaków, Galicja posiadała autonomię, 
co stanowiło impuls do powstawania nowych zjawisk społecznych15. Inteligencja 
galicyjska skupiona była wokół dwóch ośrodków uniwersyteckich – Krakowa 
i Lwowa. Przedstawicielom inteligencji krakowskiej wygodniej było zwiedzać 
Tarty, które cieszyły się o wiele większym zainteresowaniem niż inne pasma 
górskie. Karpaty Wschodnie pozostawały raczej w kręgu zainteresowań inteli‑
gencji lwowskiej. Wydawać by się mogło, że zarówno Staszic, jak i inni dzia‑
łacze oświeceniowi badali, bo badać wypadało, bo takie kierowały nimi prze‑
słanki. Wybierali się w tereny zamieszkane na przykład przez Hucułów, gdyż 
przyciągała ich pewna „egzotyka” tego miejsca. I tak tereny wschodniokarpac‑ 
kie odwiedzał przywołany już Bielowski, poszukując miejsc dawnych słowiań‑
skich obrzędów16. Również w celach naukowych odwiedzał w 1824 roku Kar‑
paty Wschodnie biolog Aleksander Zawadzki, który podczas wyprawy „swój 
zielnik wielą rzadkiemi pomnożył roślinami”17. Mimo iż ludzie ci pozostawili 
po sobie liczne opisy terenu i cenne wskazówki związane z poruszaniem się po 
nim (chociażby informacja o eskorcie wojskowej, która towarzyszy podróżują‑
cym, chroniąc ich „przeciw zbóycom”18), wciąż nie była to działalność stricte
turystyczna.

Rozwój ruchu turystycznego miał niewątpliwie związek z prądami oświe‑
ceniowymi i romantycznymi, które stanowiły pewnego rodzaju impuls do ak‑
tywności badawczej, do odkrywania i poznawania tego, co swoje. Poza tym 
w 1818 roku rozpoczęła się budowa traktu podkarpackiego. Nie była to pierwsza 
droga galicyjska, istniała już wówczas trasa biegnąca z Białej Krakowskiej do 
Lwowa (tzw. trakt wiedeński), oraz liczne, pamiętające jeszcze czasy polskie 
połączenia między większymi ośrodkami miejskimi. Droga podkarpacka budo‑
wana była w celu poprawy sytuacji gospodarczej – miała ułatwić kontakty han‑
dlowe z Węgrami, Rosją czy Turcją. Poza tym posiadała znaczenie strategiczne 
dla armii austriackiej. W latach 1818–1823 trakt podkarpacki pociągnięto aż po 
Stryj19. Jednak kolej żelazna łącząca tereny zaboru austriackiego pojawiła się 
dopiero w drugiej połowie XIX wieku. W obawie przez konfliktem z Rosją rząd 
austriacki zdecydował się rozbudować linie komunikacyjne na terenie Galicji. Ze 
względów strategicznych powstała sieć kolejowa łącząca Kraków z Przemyślem  
i Lwowem, przedłużona w 1865 roku do granicy z Rumunią oraz w 1869 roku 

15 J. Gaj: Zarys historii turystyki w Polsce w XIX i XX wieku. Poznań 2001, s. 12.
16 A. Zieliński: Romantyczne wędrówki…, s. 10.
17 A. Zawadzki: Rzut oka na osobliwości, we względzie historii naturalnéy, widziane w po-

dróży  przedsięwziętéy  przez  Karpaty  stryyskiego  i  stanisławowskiego  obwodu. „Rozmaitości” 
(lwowskie) 1825, nr 21, s. 161.

18 Ibidem, s. 162.
19 M. Tobiasz: Jak  budowano  trakt  podkarpacki  w  1818–1823  r. „Wierchy” 1930, t. 30,

s. 187–191.
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do granicy z Rosją. W 1878 roku Tarnów połączył się ze Stróżami, z Nowym 
Sączem, Muszyną i Leluchowem, w 1884 roku Stróże skomunikowano z Za‑
górzem, Suchą z Żywcem i Zwardoniem, a rok później Chabówkę z Rabką 
i Nowym Sączem20. Powstałe linie kolejowe wpłynęły pozytywnie na rozwój 
gospodarki, a jednocześnie pobudziły ludność do aktywności turystycznej. Sieć 
kolejowa do końca XIX wieku zagęściła się, co znacznie ułatwiło komunikację, 
również turystom21.

Tak zwane zwiedzanie dla zwiedzania22, czyli dla przyjemności i z zami‑
łowania, narodziło się właściwie obok kierunku badawczego. Dobrym przy‑ 
kładem XIX‑wiecznego, świadomego już turysty, który w góry zapuszcza się 
nie tylko w celach badawczych, może być wspomniany już Wincenty Pol 
(1807–1872), urodzony w Lublinie literat i krajoznawca uchodzący za twórcę 
określenia „Kresy Wschodnie”. W ciągu trzech lat (1840–1843) przemierzył on 
wraz ze swym towarzyszem, botanikiem Janem Kantym Hiacyntem Łobarzew‑
skim całe pasmo Beskidów, kończąc na źródłach Białego i Czarnego Czeremo‑
szu23. Można stwierdzić, że Pol w pewnym sensie wydeptał ścieżki prowadzące 
w Karpaty Wschodnie. Tereny te, poza uzdrowiskiem w Burkucie i jego okoli‑
cami, były do połowy XIX wieku właściwie niedostępne i funkcjonujące gdzieś 
poza świadomością turystów24. Zasługi turystyczne Pola mają jednak pewne 
badawcze i literackie tło. Pisał listy, jest również autorem licznych poematów, 
w tym Pieśni o ziemi naszej, w której zawarł swoje wspomnienia z podróży po 
kraju. Jako profesor geografii i etnografii na Uniwersytecie Krakowskim pro‑
wadził badania nad grupami etnograficznymi. Szczególnie zainteresowany był  
kulturą Bojków, Łemków i Hucułów, związanych z obszarami wschodniokarpac‑ 
kimi25. Podobnie jak Staszic, Pol w swoich zabarwionych literacko opowieściach 
Obrazy z życia i natury dokonuje podziału Karpat, podkreślając, że nazwa tych 
gór jest po pierwsze, „właściwie nieznaną w całym naszym kraju”, a po dru‑
gie, jest zbyt ogólną i „może być użytą chyba tylko jako zbiorowe nazwisko”26. 
Obrazy z życia i natury w pewnym stopniu przypominają dzieło Staszica O zie-
miorództwie…, są jednak napisane w o wiele bardziej przystępny sposób. W czę‑
ści V i VI pełno jest ciekawych spostrzeżeń na temat ludności góralskiej, co 
nadaje pracy ludoznawczy charakter. 

Fakt, że Pol, mimo fatalnego stanu XIX‑wiecznych dróg dotarł do tak odleg‑ 
łych wówczas fragmentów Karpat Wschodnich, jak grupa Hnitesy27 (w okolice

20 W. Krygowski: Zarys dziejów…, s. 11. 
21 M. Orłowicz: Moje wspomnienia turystyczne. Wrocław 1970, s. 570.
22 W. Krygowski: Zarys dziejów…, s. 20.
23 Ibidem, s. 22.
24 Ibidem, s. 23.
25 A. Zieliński: Romantyczne wędrówki…, s. 22.
26 W. Pol: Obrazy z życia i natury. T. 1. Kraków 1869, s. 171.
27 W. Krygowski: Zarys dziejów…, s. 24.



16 Z dziejów podróżowania i turystyki

dzisiejszej Przełęczy Przysłop między Karpatami Marmaroskimi a Górami 
Rodniańskimi na terenie Rumunii), zasługuje na wielki podziw. Ten wyczyn 
świadczy niewątpliwie o jego niesamowitej determinacji. Jednak postać Win‑
centego Pola jest kojarzona raczej z dokonaniami na polu naukowym i badaw‑
czym, a nie z osiągnięciami turystycznymi28. Mieczysław Orłowicz w swo‑
ich wspomnieniach turystycznych podkreśla, że był on w Polsce „pierwszym 
świadomym celu turystą i krajoznawcą”29 i nie sposób nie zgodzić się z takim 
stwierdzeniem, szczególnie jeśli chodzi o dziewicze tereny Karpat Wschod‑
nich. „Stając z gronem swoich uczniów nawet na nie znanych poprzednio 
szczytach Gorgan czy Beskidów Huculskich”30, przecierając nieodkryte jeszcze 
szlaki i spisując swoje doświadczenia dla potomnych, osiągnął w dziedzinie 
turystycznej wiele.

Jeszcze dalej w Karpaty Wschodnie zawędrował kilkadziesiąt lat później 
Hugo Zapałowicz, czego dowodem jest jego wycieczka z Czarnohory do Alp 
Rodneńskich (Gór Rodniańskich) odbyta w 1880 roku31. Obaj badacze otworzyli 
przed turystyką wschodniokarpacką zupełnie nowe horyzonty. To jednak Tatry 
miały być głównym celem ówczesnych turystów. Umiłowanie gór, rozwój tater‑
nictwa i szybko rosnąca popularność Zakopanego doprowadziły w 1873 roku do 
powstania Towarzystwa Tatrzańskiego (TT) – pierwszej polskiej organizacji tu‑
rystycznej. Niebawem doszło do zmian w polskiej turystyce górskiej w związku 
z pierwszymi próbami organizowania i porządkowania tego ruchu. Duże osiąg‑
nięcia na polu turystyki górskiej miało także założone w 1867 roku we Lwowie 
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. Wycieczki górskie w Karpaty Wschodnie 
oddział lwowski „Sokoła” organizował na pewno w roku 1883, choć można snuć 
przypuszczenia, że jego członkowie udawali się tam na wyprawy jeszcze przed 
tą datą. Wcześniej miało to miejsce na terenach zachodniokarpackich32.

Z myślą o podróżujących zaczęły nawet powstawać przewodniki kolejowe, 
na przykład wydany przez Adolfa Inlendera w 1892 roku Przewodnik ilustrowa-
ny  po  c.  k.  austr.  kolejach  państwowych  na  szlakach: Lwów–Krasne–Podwoł-
czyska,  Krasne–Brody,  Lwów–Stanisławów–Kołomyja–Śniatyń–Czerniowce, 
Kołomyja–Słoboda  rungurska,  Kołomyja–Kniażdwór,  Stanisławów–Buczacz– 
Husiatyn,  Stanisławów–Woronienka, Koleje  Podolskie. Książka zawiera cenne 
informacje o hotelach i miejscach noclegowych, restauracjach, kawiarniach czy 
cukierniach, a także o miastach i miejscowych zabytkach – wraz z ich opisem 
historycznym. Podkreślić jednak należy, że rozbudowa sieci kolejowej wciąż nie 
była wystarczająca – zmienił się stan komunikacji i łatwiej można było dotrzeć 

28 Ibidem, s. 24.
29 M. Orłowicz: Moje wspomnienia…, s. 569.
30 Ibidem, s. 569.
31 Zob. H. Zapałowicz: Z  Czarnohory  do  Alp  Rodneńskich. „Pamiętnik Towarzystwa Ta‑

trzańskiego” 1881, t. 6, s. 24–85.
32 Ibidem, s. 121.
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w niektóre miejsca, niestety, transport kolejowy na terenach Galicji pozostawiał 
jeszcze wiele do życzenia.

Towarzystwo Tatrzańskie i jego działalność 
w Karpatach Wschodnich

Mimo zmiany statutu i pozornej decentralizacji Towarzystwa Tatrzań‑
skiego w pierwszym okresie istnienia, najsilniejsze wpływy posiadał ośrodek 
krakowski z Zarządem. Wciąż dominowało zainteresowanie Tatrami, wbrew 
woli wielu działaczy nastawionych na ogólnokarpacki charakter tej organiza‑
cji33. Walne zebrania odbywały się w Krakowie, wiece w okresie letnim w Za‑
kopanem, co siłą rzeczy ukierunkowywało jej działania. Oddziały zakładane 
w pierwszym dziesięcioleciu istnienia TT, pozbawione środków finansowych na 
zrealizowanie swoich celów, często były likwidowane po kilku latach. W su‑
mie przed wybuchem I wojny światowej utworzono sześć oddziałów, w tym 
trzy na obszarze bliskim Karpat Wschodnich (w Stanisławowie, Kołomyi i we 
Lwowie). Pierwszy z nich, Oddział TT w Stanisławowie, powstał w lipcu 
1876 roku. Jego twórcą i faktycznym przewodniczącym był adwokat Marceli 
Eminowicz, choć formalnie stanowisko to piastował Wojciech Dzieduszycki. 
Swoją uwagę kierowano głównie w stronę Czarnohory, wówczas obszaru 
o największych walorach turystycznych w Karpatach Wschodnich, snuto rów‑
nież plany dotyczące udostępnienia pasma Gorganów. Wśród działaczy warto 
wspomnieć Mariana Łomnickiego, przyrodnika i geologa, profesora gimnazjum 
w Stanisławowie. Członkowie Oddziału byli pomysłodawcami wielu wycieczek, 
często o charakterze badawczym, w niepopularne jeszcze obszary wschodnio‑
karpackie. Pierwszą wyprawę zorganizowano w sierpniu 1876 roku, tuż po po‑
wstaniu Oddziału. Wybrało się na nią osiem osób. Wyruszono ze Stanisławowa 
do Nadwórnej, dalej przez Delatyn i Dorę do Mikuliczyna. Zdobyto Chomiak 
w Gorganach i Howerlę w paśmie czarnohorskim34. Dzięki takim pionierskim 
podróżom zaczęły się rodzić idee utworzenia schronisk górskich, zwrócono bo‑
wiem uwagę na brak infrastruktury turystycznej na terenie Czarnohory. I tak 
staraniem stowarzyszonych powstały w 1881 roku schroniska na Zawojeli oraz 
Zaroślaku pod Howerlą. Po śmierci Eminowicza aktywność Oddziału TT w Sta‑

33 R. Kordys: Reforma  Polskiego  Towarzystwa  Tatrzańskiego. „Wierchy” 1923, t. 1,
s. 246.

34 Sprawozdanie Zarządu oddziałowego Towarzystwa Tatrzańskiego w Stanisławowie z wy-
cieczki w Karpaty obwodu Stanisławowskiego i Kołomyjskiego odbytej r. 1876. „Pamiętnik To‑
warzystwa Tatrzańskiego” 1877, t. 2, s. 36.
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nisławowie zmniejszyła się, dlatego ostatecznie w roku 1892 zdecydowano się 
na jego rozwiązanie. Dorobek Oddziału przejął również założony w roku 1876, 
a ukonstytuowany dwa lata później Oddział Czarnohorski w Kołomyi, który sku‑
piał się na obszarze wschodniej części Czarnohory oraz wokół Czarnego i Bia‑
łego Czeremoszu. Prezesem tego Oddziału został Konstanty Siwicki, a wice‑ 
prezesem Leopold Wajgel, twórca Przewodnika  na  Czarnohorę  i  w Góry  Po-
kuckie, opublikowanego w roku 1885 we Lwowie z okazji V Zjazdu Polskich
Lekarzy i Przyrodników. Wśród działaczy należy wymienić Sofrona Witwickiego, 
proboszcza parafii greckokatolickiej w Żabiem‑Ilci, a także Jana Gregorowicza, 
autora pierwszego słownika wyrazów huculskich (zamieszczonego na kartach 
Przewodnika dla zwiedzających Czarnogórę położoną w powiecie Kossowskim 
z 1881 roku). Oddział prowadził czynną działalność naukową, wydawniczą, spo‑
łeczną i kulturalną. Najważniejszym wydarzeniem kulturalnym z jego inicjaty‑
wy była wspomniana już wielka wystawa etnograficzna poświęcona ludności 
wschodniokarpackiej, zorganizowana w Kołomyi w 1880 roku. Zaprezentowano 
na niej tradycyjne tkaniny i wyroby garncarskie, narzędzia gospodarstwa domo‑
wego związane z serowarstwem, bednarstwem, myślistwem i rybołówstwem, 
ponadto instrumenty muzyczne, stroje i budownictwo ludowe, a nawet zwierzęta 
i rośliny charakterystyczne dla Huculszczyzny; wśród eksponatów znalazły się 
też wyroby ormiańskie i cygańskie. Wystawę obejrzał sam cesarz Franciszek 
Józef I35. Oddział Czarnohorski po przejęciu obiektów należących do dawnej 
sekcji w Stanisławowie posiadał sześć schronisk górskich: na Gropie, Gadżynie, 
Zaroślaku, Zawojeli, w Żabiem i Worochcie. W schronisku w Żabiem urządzano, 
przy porozumieniu z władzami szkolnymi, kolonie letnie dla młodzieży. Orga‑
nizowano również wiele wycieczek górskich. Do zasłużonych na tym polu nale‑
żał bez wątpienia Henryk Gąsiorowski, autor wydanego w latach 30. XX wie‑ 
ku trzytomowego przewodnika po Beskidach Wschodnich, a także niestrudzony 
Wajgel. 

Trzeci, najmniej aktywny, był Oddział TT we Lwowie, powstały w 1883 roku. 
Planowano utworzyć także filię stryjsko‑drohobycką, jednak nie doszło to 
do skutku. Lwów jako centrum naukowe i kulturowe okazał się lokaliza‑
cją o wiele dogodniejszą. By odciążyć nieco Tatry i Zakopane, z roku na 
rok oblegane przez coraz większą liczbę gości, planowano nakierować ruch 
turystyczny na mało odwiedzany obszar wschodniokarpacki36. Zwracano 
uwagę głównie na tereny Bieszczad Wschodnich oraz Gorganów, zbierano 
również materiały do Przewodnika do Wschodnich Karpat, który, niestety, 

35 Sprawozdanie z czynności Zarządu za rok 1880 (podane w streszczeniu). „Pamiętnik To‑
warzystwa Tatrzańskiego” 1881, t. 6, s. X.

36 Sprawozdanie delegatów z przedwstępnych czynności, dotyczących zawiązania oddziału 
lwowskiego Towarzystwa Tatrzańskiego,  odczytane na  I.  ogólnem Zgromadzeniu  członków od-
działowych we Lwowie dnia 3 Maja 1883 r. „Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego” 1883, t. 8, 
s. XLII–XLIII.
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nigdy się nie ukazał. Oddział Lwowski TT rozwiązano z braku aktywności 
w roku 188737.

Działalność oddziałów Towarzystwa Tatrzańskiego była dla raczkującej 
turystyki wschodniokarpackiej doniosła, wykonano bowiem pierwszy krok 
w stronę umożliwienia zwiedzania tych obszarów, a przede wszystkim udostęp‑
nienia pasma Czarnohory – dzikiej, a miejscami całkowicie bezludnej. Teren 
Karpat Wschodnich był słabo rozwinięty pod względem turystyki. W 1877 roku 
zaznaczył to w „Pamiętniku Towarzystwa Tatrzańskiego” Józef Dziędzielewicz, 
stwierdzając, że wycieczki po Tatrach, w przeciwieństwie do wycieczek po Kar‑
patach Wschodnich, nie przysparzały wielu trudności, co było związane z dużą 
liczbą przewodników, mnogością szałasów spotykanych na trasach, a także 
niewielką rozległością tych gór. W okolicach Czarnohory osady były położone 
w większej odległości od siebie, a ludność huculska, nieprzywykła do częstych 
wizyt turystów, nie zajmowała się przewodnictwem górskim38. 

Wraz z intensywniejszym eksplorowaniem terenów karpackich pojawiła się 
potrzeba stworzenia infrastruktury turystycznej, przede wszystkim bazy nocle‑
gowej. Pierwszym schroniskiem, które Towarzystwo Tatrzańskie założyło poza 
Tatrami, a tym samym pierwszym obiektem dla turystów powstałym z inicja‑
tywy TT w Karpatach Wschodnich, było uruchomione 1 czerwca 1879 roku 
schronisko na połoninie Gadżyna pod wzniesieniem Szpyci, pomiędzy Pop 
Iwanem i Howerlą. Potrzebę budowy schroniska turystycznego w cieszącym 
się największą popularnością paśmie Czarnohory dostrzeżono już w roku 1875. 
Powołano lokalną Komisję Wykonawczą TT na czele z Witwickim, jednak do 
budowy chaty w tym roku, niestety, nie przystąpiono. Stało się to dopiero po 
utworzeniu Oddziału Czarnohorskiego w Kołomyi i połączeniu go z dawną Ko‑
misją Wykonawczą. Obiekt został wzniesiony na gruncie należącym do Iwana 
Popiwczuka – zawarto z nim umowę, na podstawie której zobowiązywał się 
wybudować na swojej ziemi schronisko i wynająć ten teren Oddziałowi na 
dziesięć lat za wpłaconą z góry sumę 160 guldenów. Budowę rozpoczęto latem, 
a ukończono jesienią 1878 roku. W grudniu tego roku, na drugim Walnym Zgro‑
madzeniu członków Oddziału Czarnohorskiego zdecydowano, że nowy budynek 
otrzyma imię Jana Gregorowicza. Już w lipcu 1879 roku z inicjatywy Oddziału 
zorganizowano wycieczkę górską, podczas której skorzystano z usług nowego 
schroniska. Zgodnie z aktem notarialnym Popiwczuk mógł mieszkać w komorze 
wybudowanej chaty i pełnić rolę gospodarza dla przybyłych turystów. Budynek 
przypominał schronisko imienia Wincentego Pola w Dolinie Roztoki. W środku 
znajdowały się dwie duże izby przedzielone sienią, do której prowadziły drzwi 
z werandy. Po lewej stronie były siedziby dla turystów, po prawej urządzono 

37 Obrady  Wydziału  Towarzystwa  Tatrzańskiego  podane  w  streszczeniu:  187  posiedzenie 
Wydziału z dnia 1 lutego 1887. „Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego 1887, t. 11, s. XXIII.

38 J. Dziędzielewicz: Wycieczki  po  Wschodnich  Karpatach. „Pamiętnik Towarzystwa Ta‑
trzańskiego” 1877, t. 2, s. 41.
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kuchnię, która w razie potrzeby mogła być wykorzystana jako dodatkowa sy‑
pialnia. Od północy do obiektu dobudowano komorę przeznaczoną dla gospo‑
darza, a za ścianą zachodnią znajdowała się stajnia dla koni. Dla pozostałych 
zwierząt obok schroniska postawiono szałas39. 

Mniej więcej w tym samym czasie Oddział Stanisławowski TT podjął się 
budowy schroniska na Zaroślaku pod Howerlą oraz schronu noclegowego na 
Zawojeli nad Prutem, pomiędzy Zaroślakiem a Worochtą – najdalej ku Czarno‑ 
horze wysuniętą wsią. Jeszcze podczas wycieczki zorganizowanej w 1878 roku 
za schronienie tymczasowe uczestnikom posłużyły dwie koliby40. Przygoto‑
wania do budowy członkowie Towarzystwa rozpoczęli w 1879 roku, jednak‑
że z powodu przeciągających się negocjacji z właścicielem ziemskim, a także 
przez niesprzyjające warunki pogodowe schronisko pod Howerlą i schron na 
Zawojeli wykończono dopiero w roku 1881. Rolę strażnika i przewodnika w obu 
obiektach pełnił Stefan Piniaziuk41. Schronisko pod Howerlą, jak pisał Henryk 
Hoffbauer: „na małej polanie, zawsze otwarte”, pomieścić mogło kilkadziesiąt 
osób, składało się z dwóch dużych izb, sieni i poddasza. Z tyłu była stajnia42. 
Mimo tego w owym okresie ruch turystyczny w Czarnohorze był niewielki. 
W ciągu roku liczba osób odwiedzających schronisko na Zaroślaku nie przekra‑
czała nawet dwudziestu43. Sytuacja poprawiła się dopiero około roku 1912 – po 
pożarze, który zimą 1909 roku strawił stary budynek, oddano do użytku nowy, 
lepiej wyposażony obiekt, a liczba nocujących w schronisku turystów zwiększy‑
ła się do ponad dwustu44. Kolejnym większym przedsięwzięciem Towarzystwa 
Tatrzańskiego we Wschodnich Karpatach było uruchomienie z inicjatywy Od‑
działu Czarnohorskiego schroniska na połoninie Gropa pod Pop Iwanem, przy 
zejściu z jego szczytu w kierunku Szybenego. Do przygotowań przystąpiono 
wiosną 1881 roku, a prace ukończono w roku następnym. Obiekt oddano do 
użytku w roku 1883. W budynku przewidziano dwa osobne pomieszczenia noc‑
legowe dla mężczyzn i kobiet. Z relacji Hoffbauera, który odwiedził schronisko 
w czerwcu 1899 roku, wynika, że znajdowało się ono w bardzo złym stanie i nie 
nadawało się dla turystów – nie było ogrodzone, miało dziurawy dach i drzwi 
bez zawiasów, a w środku przechowywano trzodę45. 

39 R. Bogdziewicz: Schroniska górskie od Beskidu Śląskiego do Czarnohory w latach 1874–
1945. Lublin 2012, s. 246–248.

40 Sprawozdanie z czynności Zarządu Oddziału Towarzystwa Tatrzańskiego w Stanisławo-
wie za rok 1878. „Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego” 1879, t. 4, s. XLVIII.

41 R. Bogdziewicz: Schroniska górskie…, s. 251.
42 H. Hoffbauer: Przewodnik na Czarnohorę  i do Wschodnich Beskidów. Zeszyt I. Na Ho-

werlę (2058 m.) i w góry otaczające Worochtę i Tartarów. Stanisławów 1897, s. 75.
43 R. Bogdziewicz: Schroniska górskie…, s. 250–251.
44 Ibidem, s. 253.
45 Sprawozdanie  z  czynności  Zarządu  Oddziału  Czarnohorskiego  w  Kołomyi  za  czas  od 

16  kwietnia  1899  roku  do  10 maja  1900  roku.  „Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego”, t. 21,
s. 80.
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Następne starania TT ukierunkowane na zagospodarowanie terenu wschod‑
niokarpackiego związane były z Żabiem i otwartym w tej miejscowości 
w 1892 roku Dworkiem Czarnohorskim. W tym okresie w Karpatach Wschod‑
nich działał już tylko jeden oddział Towarzystwa Tatrzańskiego, z siedzibą 
w Kołomyi. Kwaterę w Żabiem, dzierżawioną od Fundacji Skarbkowskiej, 
Oddział Czarnohorski posiadał od początku swojego istnienia, czyli od roku 
1876. Urządzono w niej, wzorując się na Zakopanem, kasyno, nazywane rów‑
nież gospodą. Miejsce opuszczono w 1887 roku, a na kolejną posiadłość wyna‑
jęto tymczasowo część domu mieszkańca Żabiego Antoniego Baranowskiego. 
Oddział Czarnohorski dążył jednak do uzyskania pozwolenia na zbudowanie 
własnej siedziby, co powiodło się w 1889 roku. Parcelę gruntową pod stację 
turystyczną uzyskano od wspomnianej już Fundacji Skarbkowskiej. Po pewnych 
trudnościach finansowych budynek ukończono w roku 1891. Uroczyste otwarcie 
nastąpiło 28 lipca 1892 roku. Piętrowy dworek, położony blisko Czeremoszu, 
był wykonany z drewna, posiadał świetlicę w części centralnej, dwa pokoje od 
strony wschodniej i dwa od strony zachodniej. W ostatnich latach XIX wieku 
liczba turystów nocujących w obiekcie wahała się od stu do trzystu rocznie, 
w zależności od warunków pogodowych. Pierwszym prowadzącym schroni‑
sko w Żabiem był Jerzy Perkatiuk, który w 1899 roku przeszedł do nabytego 
w 1895 roku Dworku Czarnohorskiego w Worochcie46. Była to budowla skła‑
dająca się z dwóch części: domu z kuchnią i poddaszem oraz oficyny ze stajnią 
i z dwiema izbami. W bliskiej odległości biegła droga z Mikuliczyna i Tataro‑
wa oraz linia kolejowa47. W 1896 roku Oddział Czarnohorski rozpoczął budowę 
kolejnego domu, usytuowanego tuż przy starej siedzibie. W 1898 roku liczba 
turystów przybywających do Worochty wynosiła już prawie siedemset osób48. 
Na podstawie regulaminu, który obowiązywał w obu schroniskach, dowiedzieć 
się można, że pierwszeństwo noclegu i korzystania ze stacji turystycznej przy‑
sługiwało członkom TT i ich rodzinom, co więcej, posiadając legitymację człon‑
kowską, korzystający z obiektów mógł liczyć na zniżkę49. Była to niewątpliwie 
zachęta dla innych do zapisania się w szeregi stowarzyszenia.

W trakcie I wojny światowej Dworek Czarnohorski w Żabiem został zdewa‑
stowany i zlikwidowany. O wiele szczęśliwiej potoczyły się losy obiektu w Wo‑
rochcie, który, mimo wojennej zawieruchy, przetrwał aż do II wojny świato‑ 
wej50. Pozostałe schroniska w latach 1914–1918 podzieliły los budowli z Żabiego.

46 R. Bogdziewicz: Schroniska górskie…, s. 258–259.
47 Sprawozdanie  z  czynności  zarządu  Oddziału  Czarnohorskiego  w  Kołomyi  za  czas  od

19  marca  1894  do  1  kwietnia  1895  r. „Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego” 1895, t. 16, 
s. LXIII–LXIV.

48 R. Bogdziewicz: Schroniska górskie…, s. 262.
49 Regulamin obowiązujący w dworkach Czarnohorskiego Oddziału Towarzystwa Tatrzań-

skiego w Kołomyi. „Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego” 1904, t. 25, s. CXII–CXIII.
50 R. Bogdziewicz: Schroniska górskie…, s. 261, 263.
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Do I wojny światowej nie przetrwał najprawdopodobniej schron na Zawojeli – 
jego nazwa nie figurowała już w sprawozdaniach TT ani w przewodnikach.

Wśród innych działań Towarzystwa Tatrzańskiego mających na celu uprzy‑
stępnienie terenów górskich wymienić należy próby wyznaczania szlaków 
turystycznych. Wytyczanie tras w Karpatach Wschodnich rozpoczęło się w la‑
tach 80. XIX wieku. Z ideą corocznego ustawiania na szlakach kilkudziesięciu 
drogowskazów wyszedł już na przełomie 1879 i 1880 roku Oddział Czarnohor‑
ski51. W 1884 roku Wajgel za pieniądze użyczone mu przez TT na badanie gór 
ustawił 56 drogowskazów w języku polskim i ukraińskim52 na ścieżkach łączą‑
cych Krasny Łuh, Howerlę, Dancerz, Szpyci, Pop Iwana, Gropę, Szybenego i Ze‑
łenego. Na szczytach Czarnohory umieszczono też wówczas tablice z informa‑
cjami dla turystów53. W tym okresie Oddział Lwowski uporządkował i oznaczył 
drogowskazami dojście do Skałek Dobosza przy wsi Bubniszcze54. Dla turystów 
przebywających w Dworkach Czarnohorskich wprowadzono też sprzedaż kon‑
serw i map pasma czarnohorskiego55. Kilka lat później wystąpiono z propozycją 
ustawienia przy tych obiektach „tabeli na kartonie, z którejby wyczytać można 
w wielu godzinach zdążyć można na szczyty i ważniejsze miejsca do odpoczyn‑
ków przy wycieczkach”56. Pomocne dla Oddziału okazały się działania zarządu 
dóbr państwowych w Worochcie, który na przełomie 1896 i 1897 roku włas‑
nym kosztem zbudował drogę na górę Rebrowacz57. Następnie prezes Oddziału
Czarnohorskiego, Siwicki, ufundował na szczycie Rebrowacza ławeczki i wy‑
soki maszt z flagą w barwach narodowych58. Z początkiem wieku XX Oddział 
Czarnohorski na modłę tatrzańską zaczął używać do znakowania swoich szla‑

51 Wyciąg  z  protokołu  III  ogólnego  Zgromadzenia  Kołomyjskiego  Oddziału  Towarzystwa 
odbytego d. 28 grudnia 1879 i 11 stycznia 1880 r. „Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego” 1880, 
t. 5, s. XXI.

52 L. Wajgel: Pogląd na rzeźbę Czarnohory. „Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego” 1885, 
t. 10, s. 59.

53 Sprawozdanie  z czynności Zarządu za r. 1884. „Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego” 
1885, t. 10, s. XXXVIII.

54 Wyciąg  z  protokołu  posiedzeń  Zarządu. „Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego” 1884, 
t. 9, s. XVI.

55 Sprawozdanie  z  czynności  Zarządu  Oddziału  Czarnohorskiego  w  Kołomyi  za  czas 
od  1  kwietnia  1895  do  31  marca  1896. „Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego” 1896, t. 17,
s. 78–79.

56 Protokół  z  XX.  zwyczajnego  ogólnego  Zgromadzenia,  odbytego  w  sali  posiedzeń 
Rady  powiatowej  dnia  II  kwietnia  1897. „Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego” 1898, t. 19,
s. 68.

57 Sprawozdanie  z  czynności  Zarządu  Oddziału  Czarnohorskiego  w  Kołomyi  za  czas  od
1  kwietnia  1896  do  31  marca  1897.  „Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego” 1897, t. 18,
s. 68.

58 Sprawozdanie  z  czynności  Zarządu  Oddziału  Czarnohorskiego  w  Kołomyi  za  czas  od
1 kwietnia 1898 r. do 16 kwietnia 1899 r. „Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego” 1899, t. 20, 
s. 60.
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ków farby59. Taka idea pojawiła się wśród jego członków w 1897 roku, podczas 
zgromadzenia ogólnego Zarządu60. W ten sposób trzy lata później oznakowa‑
no kolorem czerwonym, pomarańczowym, niebieskim, zielonym i białym pła‑
je prowadzące na szczyty z Worochty (przez Kiczerę i Kukul), Jaremcza (na 
Jawornik, Gorgan, Czarnohorzec, Makowicę, Skały Dobosza i Rokietę Wielką) 
i Mikuliczyna (na Jawornik i Gorgan)61. W 1904 roku postarano się o kolej‑
ne drogowskazy, m.in. z Worochty do schroniska na Zaroślaku pod Howerlą62. 
Z czasem zaczął się poprawiać także stan dróg – powstał gościniec z Kosowa 
w stronę Żabiego, doprowadzony w 1910 roku do Jaworowa, a kilka lat później 
c. k. Skarb Państwa podjął się budowy drogi dojazdowej do połonin Dancerza 
i Czarnohory63.

W pierwszych latach działalności TT w Karpatach Wschodnich kwestie 
przewodnictwa górskiego nie były jeszcze uregulowane. Za przewodnika wziąć 
można było Hucuła, choć wbrew pozorom ludność huculska nie zawsze dobrze 
znała okolicę. Miejscowi, z natury przebiegli, często szukali prostego sposo‑
bu na zarobkowanie. Nieprawdziwe jest jednak stwierdzenie, że przewodników 
górskich w Karpatach Wschodnich w ogóle nie było. Na stronach „Pamiętnika 
Towarzystwa Tatrzańskiego” znaleźć można wzmianki o osobach trudniących 
się przewodnictwem, takich jak: Koniuszczuk Proć, Fedor Łesiak, Jura Skir‑
czuk, Wasyl Fodczuk (w opinii Witwickiego „usłużny, ale bardzo wielki nu‑
dziarz”), oraz Łesio, syn Paraski Jedczuczki64. Wszyscy oni mieszkali w Ża‑
biem. Autor tekstu zalecał chętnym na wyprawę w Czarnohorę zabrać ze sobą 
przewodnika. 

W Karpatach Wschodnich nie istniały wówczas struktury ratownictwa 
górskiego – na niebezpieczeństwo grożące turystom poza Tatrami zwrócono 
uwagę dopiero w dwudziestoleciu międzywojennym65. Natomiast narciarstwo 
rozwijało się przed wybuchem I wojny światowej także na obszarach wschod‑
niokarpackich. Pierwszą organizację narciarską – Karpackie Towarzystwo 
Narciarzy – utworzono w styczniu 1907 roku we Lwowie66. Wcześniej, w roku 
1895 wycieczkę na nartach w paśmie Czarnohory odbył Marian Małaczyński 

59 W. Krygowski: Dzieje…, s. 32.
60 Protokół z XX. zwyczajnego ogólnego Zgromadzenia…, s. 68.
61 Sprawozdanie  z  czynności  Zarządu  Oddziału  Czarnohorskiego  w  Kołomyi  za  czas  od

29  czerwca  1900  roku  do  10  maja  1901  roku. „Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego” 1901,
t. 22, s. 92.

62 Sprawozdanie z czynności Oddziału za r. 1904. „Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego” 
1905, t. 26, s. LVII.

63 Sprawozdanie z czynności Zarządu Oddziału Czarnohorskiego Tow. Tatr. w Kołomyi za 
rok 1910. „Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego” 1911, t. 32, s. XX–XXI.

64 S. Witwicki: Hucuły. „Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego” 1876, t. 1, s. 84–85.
65 W. Krygowski: Dzieje…, s. 48.
66 Ibidem, s. 49. Szerzej zob. także: Z. Pręgowski: Dzieje  narciarstwa  polskiego  do  1914 

roku. Warszawa 1994.
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wraz z żoną. Ich celem był Chomiak i Howerla, niestety, z powodu złego przy‑
gotowania i nie najlepszej pogody szczyty nie zostały osiągnięte. Udało się to 
dopiero w roku następnym. Na wyprawę wyruszyło wówczas jeszcze kilka in‑
nych osób, w tym dwóch Hucułów (Jakób Kondruk i Onufry Sawczuk)67. Udział 
kobiety w tej wędrówce narciarskiej jest pierwszym potwierdzonym źródłowo 
w dziejach narciarstwa polskiego68. 

W 1903 roku powstała Sekcja Turystyczna Towarzystwa Tatrzańskiego, 
zajmująca się głównie turystyką tatrzańską. Natomiast w marcu 1907 roku 
z inicjatywy członków związanych z ośrodkiem lwowskim zaczęto wyda‑
wać „Taternika”69 – czasopismo poświęcone wyłącznie sprawom turystyki
wysokogórskiej. Dla zaangażowanych turystów tatrzańskich w kwietniu 
tego roku w Zakopanem utworzono Zakopiański Oddział Narciarzy, póź‑
niejszą Sekcję Narciarską Towarzystwa Tatrzańskiego. Nieco wcześniej, 
w 1906 roku powstały we Lwowie istniejące niedługo Lwowski Klub Nar‑
ciarzy i Koło Zwolenników Sportów Zimowych, których koncepcję przejęło 
zawiązane z początkiem roku 1907 Karpackie Towarzystwo Narciarzy. Być 
może sprzyjały temu warunki pogodowe – zima 1906/1907 roku była w świet‑
le relacji Romana Kordysa bardzo śnieżna70. Prezesem Towarzystwa został 
lekarz weterynarii Kazimierz Panek (był on również pierwszym redakto‑
rem „Taternika”)71. Od początku zauważyć można silną rywalizację między 
taternikami zakopiańskimi i narciarzami lwowskimi, również zwróconymi 
w stronę Tatr, które ciągle cieszyły się największą popularnością, choć nie 
wyłącznie – podejmowano też wyprawy narciarskie w Karpaty Wschodnie, 
nawet w pasmo Gór Rodniańskich72. Rywalizacja dwóch centrów narciarskich 
doprowadziła w latach 1908–1909 do przewagi Lwowa nad ośrodkiem zako‑
piańskim, jednak na krótko73. Warto wspomnieć o pojawiających się w tym 
okresie pierwszych współczesnych polskich podręcznikach narciarskich. Ta‑
kim był poradnik Narty  i  ich  użycie Kordysa, wydany we Lwowie w 1907 
roku przez Karpackie Towarzystwo Narciarzy74. Silnym ośrodkiem narciar‑
skim w Karpatach Wschodnich było Sławsko – wieś położona blisko linii ko‑
lejowej łączącej Lwów z Budapesztem, a tym samym z Karpatami. „Dwa są 
w Polsce »eldorada« narciarskie: Zakopane i Sławsko” – pisał w „Wierchach” 

67 M. Małaczyński: Nartami na Chomiak (1544 m.) i na Howerlę (2058 m.) we wschodnich 
Karpatach. „Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego” 1897, t. 18, s. 101.

68 W. Krygowski: Polskie Towarzystwo Tatrzańskie a rozwój narciarstwa w Polsce. „Wier‑
chy” 1948, t. 18, s. 118.

69 J.A. Szczepański: Początki taternictwa zimowego. „Wierchy” 1933, t. 11, s. 40.
70 R. Kordys: Jak „odkryliśmy” Sławsko? „Wierchy” 1923, t. 1, s. 204.
71 J.A. Szczepański: Początki taternictwa…, s. 40.
72 W. Krygowski: Polskie Towarzystwo Tatrzańskie…, s. 121.
73 J.A. Szczepański: Początki taternictwa…, s. 41.
74 Ibidem, s. 42.
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Kordys75. Wystarczyła „czterogodzinna podróż koleją i tuż przy linii kolejowej 
otworzą się góry, jakby stworzone na to, aby po nich jeździć na nartach”76.
Eksplorację narciarską Sławska rozpoczęto w marcu 1907 roku. Taternicy 
zrzeszeni w ośrodku lwowskim potrzebowali miejsca w stosunkowo bliskiej 
odległości od Lwowa, by móc dojechać tam w ciągu jednego dnia. Wycieczka 
w Gorgany i na Czarnohorę była czasochłonna i wymagała większego przy‑
gotowania. Sławsko okazało się idealną miejscowością na weekendowy wy‑
pad poza miasto. Co więcej, na potrzeby narciarskie należało znaleźć góry 
o łagodnych stokach – takie właśnie okazały się wzniesienia Trościana, Ilsy, 
Wysokiego i Zielonego Wierchu. Już w 1910 roku, widząc rosnącą popular‑
ność miejscowości, działacze Karpackiego Towarzystwa Narciarzy rozpoczęli 
tam budowę schroniska, które pierwszych turystów przyjęło w lutym roku 
następnego. Oficjalne i huczne otwarcie obiektu miało miejsce w roku 1912, 
a podczas wydarzenia odbyły się zawody narciarskie. Schronisko cieszyło 
się dużym powodzeniem, frekwencja w sezonie 1913/1914 była tak ogromna, 
że przybywający goście musieli nocować w kwaterach prywatnych. Obiekt 
został zniszczony w pożarze 1915 roku i odbudowany dopiero po I wojnie 
światowej77.

Z każdym rokiem liczba odwiedzających Karpaty Wschodnie rosła, do cze‑
go ogromnie przyczyniły się wschodniokarpackie oddziały TT, budując schroni‑
ska, organizując wycieczki, ułatwiając dostęp do górskich szczytów, starając się 
o poprawę komunikacji i zniżki kolejowe dla podróżujących, a także promując 
wiedzę na temat Karpat i ich ludności poprzez działalność wydawniczą. Wiele 
informacji zawierały zwłaszcza „Pamiętniki Towarzystwa Tatrzańskiego”. W la‑
tach 1907–1914 z inicjatywy Sekcji Turystycznej Towarzystwa Tatrzańskiego 
ukazywał się wspomniany już „Taternik”, poruszający tematykę taternictwa 
i alpinizmu. Redaktorami czasopisma przed wybuchem I wojny światowej byli 
kolejno: Kazimierz Panek, Roman Kordys, Zygmunt Klemensiewicz i Mieczy‑
sław Świerz78. Warto wspomnieć o działalności Wajgla, który w 1883 roku przez 
kilka miesięcy wydawał w Kołomyi czasopismo „Turysta” o tematyce dotyczącej 
Karpat Wschodnich i ich ludności79. Drukowano również przewodniki. W ten 
sposób u schyłku XIX wieku staraniem Oddziału Czarnohorskiego TT opubliko‑
wano w dwóch częściach Przewodnik na Czarnohorę Hoffbauera. Zdawano so‑
bie sprawę z faktu, że turystyka w Karpatach Wschodnich nie jest jeszcze moc‑
no rozwinięta, dlatego postanowiono wydać pracę w dwóch zeszytach i małym 
nakładzie. Mniej więcej w tym samym okresie na kartach „Pamiętnika Towa‑
rzystwa Tatrzańskiego” zamieszczono wzmiankę o popularności pasma czarno‑ 

75 R. Kordys: Jak „odkryliśmy”…, s. 203.
76 Ibidem, s. 204.
77 R. Bogdziewicz: Schroniska górskie…, s. 204.
78 Ibidem, s. 132.
79 W. Krygowski: Dzieje…, s. 97.



26 Z dziejów podróżowania i turystyki

horskiego: „Przed kilku laty jeszcze były wycieczki do Wschodnich Beskidów aż 
do majestatycznych szczytów Czarnohory połączone z niezwykłymi trudami […]. 
A teraz nocuje przeszło pół tysiąca osób w Worochcie, osadzie huculskiej, gdzie 
pierwej nawet chleba kupić nie było można”80. 

Popularyzowanie turystyki w Karpatach Wschodnich nie było sprawą łatwą. 
Wszelkimi siłami dążono do udostępnienia dzikich terenów górskich. Poprzez 
organizowanie wycieczek próbowano wzbudzić wśród społeczeństwa zamiło‑
wanie do turystyki i swojskiej przyrody, wyprawy dla młodzieży urządzano 
w okresie wakacyjnym, wolnym od obowiązków szkolnych81. Z czasem górskie 
wycieczki stały się popularne również wśród kobiet82. Mimo nieustających prob‑
lemów finansowych i licznych przeciwieństw losu działalność oddziałów TT 
w Kołomyi, Stanisławowie i we Lwowie doprowadziła do znacznego rozwoju 
turystyki na terenie Karpat Wschodnich. Do wzmożonego ruchu turystycznego 
w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku przyczyniło się również powstanie we 
Lwowie kolejnych organizacji turystycznych – wspomnianego już Karpackiego 
Towarzystwa Narciarzy oraz Akademickiego Klubu Turystycznego. Dla człon‑
ków tego drugiego stowarzyszenia wprowadzono w 1909 roku zniżkę na pobyt 
w schroniskach wschodniokarpackich83. Inicjatorem założenia Akademickiego 
Klubu Turystycznego był Orłowicz, nastawiony na działanie prospołeczne i po‑
pularyzatorstwo wśród młodzieży studenckiej wycieczek, nie tylko górskich. 
Kluczowy jest tutaj fakt, że klubowicze starali się uprawiać turystykę grupową 
i zorganizowaną. Nie były to już wyprawy indywidualne – ich idea trafiała do 
szerszego kręgu odbiorców, co więcej, była skierowana głównie do osób młodych, 
a organizowane wyjazdy miały charakter otwarty. Rozwój turystyki górskiej za‑
hamowała w 1910 roku niefortunna decyzja Ministerstwa Kolejowego o zniesie‑
niu podróżnych biletów powrotnych do stacji położonych w górach. „To, co ruch 
ten, zwłaszcza na terenie Oddziału Czarnohorskiego, niemal do życia powołało 
[…], jednym pociągnięciem pióra zostało zniszczone z niepowetowaną szkodą dla 
turystyki”84. Nie poskutkowały prośby Towarzystwa kierowane do Ministerstwa 
Kolei. W 1913 roku podróżowanie koleją podrożało, co tym bardziej odcisnęło 
się na turystyce85. Całkowite zawieszenie działalności Oddziału Czarnohorskie‑

80 Sprawozdanie  z  czynności  Zarządu  Oddziału  Czarnohorskiego  w  Kołomyi  za  czas  od
1 kwietnia 1897 do 31 marca 1898. „Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego” 1898, t. 19, s. 70.

81 Sprawozdanie  z  czynności  Zarządu  Oddziału  Czarnohorskiego  w  Kołomyi  za  czas  od
1 kwietnia 1898 r. do 16 kwietnia 1899 r. „Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego”, t. 20, s. 60.

82 Sprawozdanie  z  czynności  Zarządu  Oddziału  Czarnohorskiego  w  Kołomyi  za  czas  od
16 kwietnia 1899…, s. 82.

83 Sprawozdanie z czynności Zarządu Czarnohorskiego Oddziału Towarzystwa Tatrzańskie-
go w Kołomyi za rok 1909. „Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego” 1910, t. 31, s. LI.

84 Sprawozdanie z czynności Zarządu Oddziału Czarnohorskiego Tow. Tatr. w Kołomyi za 
rok 1910…, s. XX.

85 Sprawozdanie  Zarządu  Czarnohorskiego  Oddziału  Tow.  Tatr.  za  rok  1913. „Pamiętnik 
Towarzystwa Tatrzańskiego” 1914, t. 35, s. XV.
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go i Towarzystwa Tatrzańskiego nastąpiło wraz z wybuchem I wojny światowej. 
Część schronisk, w tym większość na terenie Karpat Wschodnich, została znisz‑
czona. Zakończył się pewien etap w historii turystyki, która rozkwitła ponownie 
w dwudziestoleciu międzywojennym, w niepodległym już państwie polskim. 

Popularyzacja poprzez przewodniki

Za prekursora polskiej (górskiej) literatury przewodnikowej uważa się Eu‑
geniusza Janotę, twórcę Przewodnika  w  wycieczkach  na  Babią  Górę,  do  Tatr
i Pienin, który ukazał się w Krakowie w 1860 roku86. Wydawanie przewodni‑
ków w formie książkowej w drugiej połowie XIX wieku wskazuje na stopniowe 
usamodzielnianie się turystów górskich. Podróżujący, wędrując z tekstem, po‑
siadał niezbędne informacje skondensowane na kilkudziesięciu stronach. Specy‑
ficzna narracja, jakiej zaczęto używać w tego typu publikacjach („my widzimy, 
my kierujemy się”) mogła sugerować, że turysta nie przemieszcza się sam, lecz 
zwiedza okolicę z przewodnikiem – autorem tekstu87. Nie trzeba było już górala, 
który towarzyszył na górskich szlakach podróżującym, zabawiając ich opowieś‑
ciami i legendami. Porady dla czytelników (turystów) znaleźć można nie tylko 
w pracach, które w swoim tytule zawierają słowo „przewodnik”. Co więcej, 
przewodnik nie zawsze miał charakter typowo przewodnicki – jak choćby we‑
dług niektórych88 wydany w 1881 roku we Lwowie, wspomniany już Przewodnik 
dla zwiedzających Czarnogórę położoną w powiecie Kossowskim, mimo iż jego 
styl definiowany jest poniekąd przez sam tytuł. Autor, Jan Gregorowicz, przez 
długi czas przebywał w okolicy Kosowa (Huculskiego) i dobrze poznał te tereny, 
co zainspirowało go do napisania rzetelnej pracy na ten temat. Jak sam zazna‑
czył we wstępie: „niema w nim [w przewodniku – E.W.] dodatków, czerpanych 
z fantazji piszącego”89. Na pierwszych stronach podano dokładny opis geogra‑
ficzny powiatu kosowskiego: współrzędne geograficzne, informacje o terenach 
graniczących z powiatem, nazwy rzek i miejscowości tego obszaru oraz ogólną 
charakterystykę terenu (powiat kosowski został podzielony na trzy części pod 
względem ukształtowania powierzchni). Następnie nazwy szczytów górskich 

86 W. Krygowski: Dzieje…, s. 14–15. Szerzej zob. także: D. Opaliński: Przewodniki tury-
styczne na ziemiach polskich w okresie zaborów. Krosno 2013.

87 J. Kolbuszewski: Od  „spisków”  do  przewodników.  Przemiany  formy  i  funkcji  narracji 
przewodnikowej. W: Najstarsze polskie przewodniki górskie. Red. M. Staffa. Kraków 1990.

88 J. Choroszy: Wiek dziewiętnasty w Karpatach Wschodnich. W: Najstarsze polskie prze-
wodniki…, s. 59.

89 J. Gregorowicz: Przewodnik  dla  zwiedzających  Czarnogórę  położoną  w  powiecie  Kos-
sowskim. Lwów 1881, s. 3.



28 Z dziejów podróżowania i turystyki

i połonin – autor wymienia tu m.in. znaną już połoninę Gadżyna. Pojawiają 
się opisy klimatu i rzek, przede wszystkim Czarnego Czeremoszu. Co ważne, 
jest wzmianka o strukturze komunikacyjnej – drogach powiatowych, gminnych 
i kolejowych. Poruszono także temat złóż mineralnych i źródeł leczniczych (Ża‑
bie, Burkut i Fereskula). Tym, którzy wybierają się na Czarnohorę, Gregorowicz 
poleca dotrzeć wpierw do Kołomyi, do siedziby Czarnohorskiego Oddziału TT. 
Wspomina o schronisku w Żabiem, gdzie, wedle jego relacji, podróżujący ma 
możliwość wynajęcia przewodnika (opłacanego przez TT)90. Publikacja ta speł‑
nia więc funkcje informacyjne – zainteresowany podróżą w okolice powiatu 
kosowskiego XIX‑wieczny czytelnik, zapoznawszy się z treścią pierwszych 
kilkunastu stron, miał wiedzę na temat stanu komunikacji, pogody, wód leczni‑
czych, najlepszych na wyprawę terminów, schronisk, najdogodniejszych ścieżek. 
W dalszej części autor przedstawia etnograficzne ujęcie Huculszczyzny. Przybli‑
ża zwyczaje, zachowania i wierzenia Hucułów, daje czytelnikowi wskazówki, jak 
nawiązać kontakt z miejscową ludnością oraz co warto mieć ze sobą w podróży 
(np. zegarek, gdyż zdaniem autora Hucuł nie potrafił prawidłowo wskazać cza‑
su), a czego nie zabierać (np. strzelby, gdyż powiat kosowski, według Gregorowi‑
cza, był okolicą bezpieczną). Przybliżona została mowa Hucułów (15‑stronicowy 
słowniczek wyrazów huculskich), zamieszczono też ludowe przysłowia i pieśni. 
Większość pracy faktycznie nie przypomina literatury przewodnikowej – 
taki charakter ma wyłącznie początek książki. Jednakże warto zaznaczyć, że 
jest to jedna z pierwszych prac na temat Karpat Wschodnich, która niezależnie 
od formy zdecydowanie dostarczała cennych informacji zainteresowanym tym 
obszarem.

Kolejna publikacja, Przewodnik  na Czarnohorę  i  w Góry Pokuckie, autor‑
stwa Wajgla, ukazała się w roku 1885 we Lwowie z okazji V Zjazdu Polskich 
Lekarzy i Przyrodników. Co ciekawe, rozdział pierwszy –  Pogląd  na  rzeźbę 
Czarnohory – traktujący o rzeźbie pasma czarnohorskiego, stanowi właściwie 
powtórzenie początku artykułu, który Wajgel zamieścił w dziesiątym tomie 
„Pamiętnika Towarzystwa Tatrzańskiego” wydanym w tym samym roku i pod 
identycznym tytułem91. W rozdziale tym wymienione zostały skrupulatnie na‑
zwy poszczególnych miejscowości, szczytów, połonin i przełęczy. Zwrócono 
też uwagę na florę Czarnohory. Dokładniej opisana została Howerla, Dancerz, 
Szpyci i Pop Iwan, będące według autora najważniejszymi szczytami Czarno‑ 
hory92. W dalszej części przewodnika podane zostały informacje na temat geo‑
logii pasma czarnohorskiego i klimatu panującego w tej okolicy. Czytelnik do‑
wiaduje się na przykład, że mimo niewielkiej odległości między Mikuliczynem 
a Żabiem obie miejscowości różnią się bardzo pod tym względem temperatur 

90 Ibidem, s. 11.
91 Zob. L. Wajgel: Pogląd na rzeźbę Czarnohory…, s. 57–62.
92 L. Wajgel: Przewodnik na Czarnohorę i w Góry Pokuckie. Lwów 1885, s. 6.
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i opadów – o wiele lepiej wypada pod tym względem Żabie, z mniejszą liczbą 
pochmurnych dni. Autor pisze również o dolinach, rzekach, źródłach i jeziorach. 
Najważniejszymi rzekami są tu Prut oraz dwa Czeremosze, którym poświęca 
więcej uwagi. Następny rozdział jest poświęcony faunie i florze okolicy. Praca 
zawiera zatem podstawowe, aczkolwiek wyczerpujące dane dotyczące geografii 
Czarnohory – zajmują one prawie połowę książki. Czyż nie tak rozpoczynają 
się współczesne dobre pozycje przewodnikowe? Kolejna część publikacji jesz‑
cze bardziej utwierdza w przekonaniu, że zasługuje ona na miano pierwszego 
wschodniokarpackiego przewodnika turystycznego – w rozdziale Przygotowa-
nia do podróży czytelnik znaleźć może cenne wskazówki odnośnie do najlepsze‑
go czasu na wyprawę (od połowy lipca do końca sierpnia), najłatwiejszego spo‑
sobu dostania się na miejsce (przybywszy do Kołomyi koleją, należało udać się 
do Kosowa, a następnie do Żabiego; podane zostały ceny przejazdów i godziny 
odjazdów fiakrów oraz poczty), a także składu wycieczki (autor zdecydowanie 
polecał, by wyruszać w towarzystwie dwóch lub trzech osób) i kosztów, jakie 
musiał ponieść turysta, podejmując wędrówkę. Bazę turystyczną Czarnohory 
ocenił następująco: „restauracye są wszędzie liche”93. Wspomniał o schroni‑
sku Towarzystwa Tatrzańskiego w Żabiem oraz o schroniskach na Zaroślaku, 
Gadżynie i Gropie. Na wyprawę radził zaopatrzyć się w mąkę kukurydzianą, 
ziemniaki i rondelek, bo jeśli ktoś nie polubiłby mamałygi, „każe sobie w od‑
powiedni i dowolny sposób ugotować i sporządzić ziemniaki”94. Dla pasterzy 
dobrze było mieć ze sobą wódkę i tytoń, po otrzymaniu podarków byli o wiele 
chętniejsi do pomocy. Poza tym wspomina o odpowiednim ubiorze i niezbędnym 
wyposażeniu podczas wycieczki, konieczności posiadania przewodnika na tra‑
sie i właściwym obchodzeniu się z koniem huculskim, który towarzyszył podró‑
żującym w trakcie wyprawy. Wedle informacji Wajgla mało było zdolnych prze‑
wodników w Czarnohorze. Z godnych polecenia wymienił Ormianina Jakóba 
Manugiewicza i Michajła95. W dalszej części pracy zamieszczone są propozycje 
wycieczek – ten fragment zajmuje najwięcej stron. Jako baza wypadowa przed‑
stawiona jest wpierw Kołomyja, a następnie Żabie i Mikuliczyn. Autor propo‑
nuje wędrówki jednodniowe (z Kołomyi m.in. do Peczeniżyna i Słobody Run‑
górskiej, Jabłonowa, Pistynia, na górę Rokietę, do Delatyna i Dory, z Żabiego 
do Krasnego Łuhu czy Bystrzca), dwudniowe (Kuty, Kosów, Kosmacz, Burkut), 
a także kilkudniowe – te ostatnie mają już bardziej charakter wypraw górskich. 
Przy opisie miejsc pojawiają się wzmianki o zabytkach, obiektach użyteczności 
publicznej, schroniskach i punktach gastronomicznych. Wajgel wtrąca też opisy 
historyczne i krajobrazowe. Na samym końcu znajduje się krótka charakterysty‑
ka Czarnohorskiego Oddziału Towarzystwa Tatrzańskiego w Kołomyi, a także 

93 Ibidem, s. 40.
94 Ibidem, s. 42.
95 Ibidem, s. 45.
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bibliografia prac poruszających tematykę omawianego obszaru. Znaczącym i in‑
nowacyjnym elementem Przewodnika  na  Czarnohorę  i  w  Góry  Pokuckie jest 
zamieszczenie na samym końcu mapy okolic Gór Pokuckich, z zaznaczonymi 
drogami kolejowymi, kołowymi, a także ścieżkami (płajami), po których można 
było się wówczas poruszać.

W 1897 roku staraniem Czarnohorskiego Oddziału TT ukazał się pierwszy 
zeszyt Przewodnika  na  Czarnohorę  i  do  Wschodnich  Beskidów Hoffbauera.
Miał to być „czysto turystyczny przewodnik”96 (czyżby nie uznano więc pracy 
Wajgla za literaturę przewodnikową?), podzielony na cztery zeszyty z obawy 
przed niepowodzeniem publikacji. Zdawano sobie sprawę, że turystyka w Kar‑
patach Wschodnich nie jest jeszcze zbyt rozwinięta, dlatego nie chciano ryzy‑
kować i drukować całości w jednym woluminie – przy zwiększonej cenie jego 
sprzedaż mogłaby zmaleć. Obawy się potwierdziły – z powodu niewielkiego 
zainteresowania pierwszymi dwoma zeszytami zaniechano kontynuacji wydaw‑
nictwa. Wydrukowano tylko dwie części: pierwszą w 1897 roku i drugą rok 
później. Przygotowując Przewodnik…, Hoffbauer i członkowie Oddziału Czar‑
nohorskiego mieli nadzieję na rozpropagowanie wschodnich obszarów Karpat 
oraz zachęcenie potencjalnych podróżników i badaczy do odwiedzania tych 
malowniczych okolic. Podstawę pracy stanowią propozycje pieszych wędrówek 
górskich: w pierwszym zeszycie w góry okolic Worochty i Tatarowa, w drugim 
nieco bardziej na północ, „Wycieczki ze stacyj kolejowych: Nadwórna, Łojo‑
wa, Delatyn, Dora, Jaremcze i Mikuliczyn”. W obu częściach zamieszczono na 
początku małą reklamę Czarnohorskiego Oddziału TT – z krótką historią, waż‑
niejszymi osiągnięciami oraz głównymi celami. We wstępie pierwszego zeszytu 
Przewodnika… znajdują się informacje na temat podstawowych spraw związa‑
nych z podróżą, m.in. jak dojechać na miejsce, gdzie przenocować i zjeść (reko‑
mendowane są Dworki Czarnohorskie oraz schroniska pod Howerlą i Pop Iwa‑
nem), a także o jakiej porze roku najlepiej wybrać się na wyprawę (od kwietnia 
do października dla wycieczkowania, od połowy czerwca do połowy września 
dla wypoczynku). Następnie autor radzi, jak przygotować się do wyprawy – co 
warto ze sobą wziąć (mapę, lornetkę, kompas, mydło, nożyczki, wazelinę), jak 
przygotować zapas żywności (uwzględnia nawet osoby na diecie wegetariańskiej, 
proponując im na drogę suszone owoce) i w co najlepiej się ubrać. Zaznacza, że 
przewodnictwo w Karpatach Wschodnich nie jest rozwinięte, informuje o cenie 
wynajęcia przewodnika i konia huculskiego. Nie zaleca podróżowania w poje‑
dynkę, samotny turysta mógł być bowiem przez miejscową ludność uznany za 
szpiega. Jak widać, powtarza się schemat zastosowany w przewodniku Wajgla. 
Natomiast w trzecim rozdziale w dość innowacyjny sposób podane zostały 
informacje dotyczące trasy kolejowej Stanisławów–Woronienka. Autor opisał 
widoki, jakie podróżujący może zaobserwować z okna pociągu. Radził nawet, 

96 Protokół z XX. zwyczajnego ogólnego Zgromadzenia…, s. 67.
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by, jadąc z Nadwórnej, „siadać w wagonie po lewej stronie w kierunku pociągu, 
aby podczas jazdy pięknych widoków nie stracić”97. Wymienione i scharakte‑
ryzowane zostały w kilku zdaniach okolice miejscowości Nadwórna, Łojowy, 
Delatyn, Dora, Jaremcze, Mikuliczyn, Tatarów i Worochta. Jest to pomysłowe 
rozwiązanie – siedzący w pociągu turysta, czytając informacje z przewodnika, 
orientował się, przez jakie miejsca przejeżdża i co widzi za oknem. Brakuje 
dziś czasem takiej narracji we współczesnej literaturze przewodnikowej. Zeszy‑
ty różnią się od siebie, choć ich struktura jest podobna – autor podaje najpierw 
szczegóły dotyczące miejscowości wypadowej (informacje na temat mieszkań‑
ców, urzędów czy infrastruktury turystycznej, a także wzmianka o środowisku 
naturalnym i jego właściwościach leczniczych, jeśli takowe występują), po czym 
przedstawia dokładne wskazówki związane z proponowanymi wycieczkami na 
okoliczne wzniesienia: gdzie przekroczyć rzekę, gdzie znaleźć osady huculskie, 
co zobaczyć po drodze. Przy opisie każdej wycieczki podany został czas po‑
trzebny do pokonania wybranej trasy – to bardzo ważny element w górskiej lite‑
raturze przewodnikowej. Raz po raz Hoffbauer zwraca się do turysty, zaleca mu 
się na moment zatrzymać, odpocząć i nasycać wzrok pięknem widoków. Tworzy 
w swoim tekście szczegółową panoramę Czarnohory, często używając pierw‑
szej osoby liczby mnogiej: „my przybyliśmy”, „my widzimy”. Zeszyt pierwszy 
zawiera propozycje wędrówek typowo górskich (okolice Worochty i Tatarowa), 
zeszyt drugi oferuje również wycieczki krajoznawcze (tzw. przechadzki) 
z miejscowości Jaremcze i Nadwórna. Przy okazji ich prezentacji w tekście 
znalazły się opisy zabytków, co w pewnym stopniu nadaje temu wydawnictwu 
historyczny charakter. Dla porównania przewodnik Wajgla skupia się nieco 
bardziej na zagadnieniach przyrodniczych i etnograficznych. W swojej pracy 
Hoffbauer przedstawił też panoramę Gorganów. Z Nadwórnej na przechadzkę 
turysta może wybrać się do zwalisk zamku Pniów, na górę Potoki, do ruin Skitu 
Maniawskiego, do wodospadów rzeki Bystrzycy i potoku Buchtowca, poza tym 
na szczyt Łysej. Z Jaremcza natomiast do wodospadu i do dwóch kamiennych 
mostów kolejowych na Prucie, do Kamienia Dobosza i Skały Krattera, do glo‑
riety na górze Pohar, do wyłomu strumienia Żonki, a także na górę Makowicę, 
Czarnohorzec, Jawornik i Doboszankę (wyprawa trzydniowa). Praca Hoffbauera 
bezsprzecznie przewyższa więc Przewodnik… Gregorowicza – jest obszerniej‑
sza, zawiera mnóstwo informacji zasadniczych i praktycznych, często ostrzega 
przed niebezpieczeństwem. W pewnym sensie przypomina jednak przewodnik 
stworzony przez Wajgla – jest napisana w zbliżonym stylu i zawiera podobne 
wskazówki i uwagi.

W XIX wieku coraz modniejsze stają się wyjazdy do wód uzdrowiskowych. 
Galicja ze znajdującymi się tam pasmami górskimi posiadała najwięcej zdro‑
jów mineralnych w porównaniu z resztą ziem polskich. Pierwszym znanym 

97 H. Hoffbauer: Przewodnik na Czarnohorę…, s. 26.
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kurortem w Karpatach Wschodnich, funkcjonującym już od XVII stulecia98, 
był Burkut. Uzdrowisko to swoje lata świetności przeżywało tuż przed I wojną 
światową, po uzyskaniu połączenia komunikacyjnego z Żabiem i Worochtą99. 
W drugiej połowie XIX wieku dołączyły do niego stacje klimatyczne w Kutach, 
Worochcie, Kosowie i Pistyniu100. Przebywając w jednym z tych kurortów tu‑
rysta, zachwycony pięknem otoczenia, mógł wyruszać na wędrówki po okolicy. 
Z reguły zachęcały go do tego przewodniki po uzdrowiskach, wydawane dla 
kuracjuszy. Na przykład w krótkiej książeczce z końca XIX wieku w taki spo‑ 
sób przekonywano do przechadzki po Truskawcu: jego „położenie w lesie 
[jest – E.W.] bardzo ładne, wycieczki prześliczne”101. Bardziej konkretne pro‑
pozycje spacerów i wycieczek podane zostały w Poradniku  dla  leczących  się 
w Truskawcu z 1900 roku. Informacje zajmują dwie przedostatnie strony i ogra‑
niczają się do najważniejszych faktów na temat okolicznych miejsc. Omawia‑
jąc propozycję wyprawy do ruin Urycza, autor odsyła czytelnika do artykułu 
z trzeciego rocznika „Pamiętnika Towarzystwa Tatrzańskiego”, szerzej opisują‑
cego ten zabytek (w Poradniku… jest mały błąd – artykuł został opublikowany 
w 1878 roku, w tekście podano natomiast rok 1879)102. 

Z okazji zjazdu lekarskiego we Lwowie w 1904 roku wydano Polski prze-
wodnik po zdrojowiskach. Dużą popularnością przed I wojną światową cieszyły 
się dobrze rozreklamowane niemieckie kurorty. Te znajdujące się na ziemiach 
polskich, słabo znane, nie były odwiedzane tłumnie. Do powolnego rozkwitu 
krajowej turystyki uzdrowiskowej przyczyniły się publikacje dotyczące polskich 
wód mineralnych. W polskim przewodniku po zdrojowiskach znaleźć można ar‑
tykuły o letniskach w Kosowie, Truskawcu, Mariówce pod Lwowem, Morszynie, 
Pustomytach, wzmiankowane są też Burkut i Kuty. Oprócz opisów zdrojowisk, 
informacji o właściwościach ich wód leczniczych, posiadanych urządzeniach 
zakładowych czy informacji na temat proponowanych na miejscu zabiegów, 
podano wskazówki na temat położenia zakładów, dojazdu do uzdrowisk i pa‑
nującego klimatu. Każda miejscowość została opisana przez inną osobę, przez 
co brak spójnego charakteru narracji. Wspólnym mianownikiem jest natomiast, 
jak w wypadku dwóch poprzednich prac, przekaz zachęcający czytelnika do 
przechadzek po urokliwej okolicy, odwiedzenia konkretnych restauracji czy 
obiektów. Są też informacje o wycieczkach. Przy okazji opisu Morszyna wspo‑
mniano na przykład, że dla kuracjuszy często urządzane są wycieczki w gór‑
skie okolice Bubniszcz, Rozhurcza, Hoszowa, Bolechowa czy Kochawiny103.

 98 H. Gąsiorowski: O przeszłości i teraźniejszości Burkutu. „Wierchy” 1932, t. 10, s. 89.
 99 Ibidem, s. 102.
100 J. Choroszy: Wiek dziewiętnasty w Karpatach…, s. 54.
101 F. Chłapowski: O  zdrojowiskach  i  stacyach  kąpielowych  i  klimatycznych  w  Polsce.

Poznań 1895, s. 16.
102 Zob. E. Krzyżanowski: Poradnik dla leczących się w Truskawcu. Jasło 1900.
103 Polski przewodnik po zdrojowiskach. Red. K. Górski, Z. Rosner. Kraków 1904, s. 100.
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Książka wzbogacona została ilustracjami. Możemy się domyślać, że leczący się 
w zakładach uzdrowiskowych kuracjusze nie byli na tyle sprawni, by wybierać 
się na ekstremalne kilkudniowe wycieczki po wysokich szczytach karpackich. 
Mimo wszystko pobyty uzdrowiskowe przyczyniły się poniekąd do rozwoju tu‑
rystyki w okolicach miejscowości klimatycznych – skuszeni widokami i propo‑
zycjami spacerów, opisanymi w publikacjach o kurortach, pacjenci stawali się 
jednocześnie zwiedzającymi.

Tuż przed wybuchem I wojny światowej powstaje Ilustrowany  przewod-
nik  po Wschodnich  Karpatach  Galicyi,  Bukowiny  i  Węgier autorstwa Orłowi‑
cza, wydany we Lwowie nakładem Oddziału Lwowskiego Krajowego Związku 
Turystycznego. Książka ta jest w pewnym sensie zwieńczeniem pierwszego 
etapu zorganizowanej turystyki polskiej w Karpatach Wschodnich. Zawiera 
informacje o stanie turystyki wschodniokarpackiej. Najłatwiejszym obszarem 
dla podróżników były wówczas Bieszczady i Beskidy Huculskie, a to w związ‑
ku z dostępnością tego terenu – bez trudu można było wejść dobrymi ścieżka‑
mi na szczyty, a na niektóre nawet wjechać drogą. W odróżnieniu od Hucul‑ 
szczyzny w Bieszczadach nie było dobrej bazy dla turystów. Góry te były za 
to najlepszym terenem dla narciarzy, czego przykładem jest opisane wcześniej 
Sławsko ze schroniskiem Karpackiego Towarzystwa Narciarzy (a także z siedzi‑
bą Akademickiego Klubu Turystycznego, o czym wspomina autor104). Gorgany
uznawano za partię najtrudniejszą i najmniej przystosowaną do zwiedzania 
(w Ilustrowanym przewodniku… wspomniano jednak, że na Chomiaku istniało 
jedno schronisko turystyczne105). Nie było w Gorganach szałasów pasterskich, 
ponieważ to pasmo górskie nie nadawało się pod wypas zwierząt – brak na 
nim połonin. Turysta trafić mógł natomiast na szałas myśliwski. Największym 
zainteresowaniem wśród wycieczkowiczów cieszyła się przed wybuchem wojny 
Czarnohora. Poza dwoma schroniskami Towarzystwa Tatrzańskiego (na Zarośla‑
ku i Poliwnym, czyli na połoninie Gropa) Orłowicz wymienił jeszcze w paśmie 
Czarnohory schronisko na połoninie Koźmieskiej. Opisał także obszar Karpat 
Marmaroskich, Bukowiny i Alp Rodniańskich. „Szwajcarya Bukowińska” po‑
siadała dobrą bazę hotelarską i znaczone ścieżki turystyczne106. Istotną infor‑
macją w przewodniku jest notatka dotycząca linii kolejowych przecinających 
Karpaty Wschodnie. W Bieszczadach były to szlaki łączące Lwów, Sambor, 
Sianki i Użhorod (wówczas Ungvár) oraz Lwów, Stryj, Ławoczne i Mukacze‑
wo (wówczas Munkács), a przez Czarnohorę, Huculszczyznę i Gorgany biegła 
linia kolejowa ze Stanisławowa do Jasiny (wówczas Kőrösmező), skąd następnie 
dojechać można było do Karpat Marmaroskich i Alp Rodniańskich. Trudności 
przysparzały polskim turystom kontakty z węgierskimi urzędnikami, żandar‑

104 M. Orłowicz: Ilustrowany  przewodnik  po  Wschodnich  Karpatach  Galicyi,  Bukowiny 
i Węgier. Lwów 1914, s. 62.

105 Ibidem, s. 20.
106 Ibidem, s. 55.
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merią i strażą graniczną, która często nie znała języka niemieckiego. Turysta 
mógł być uznany przez strażników za szpiega, a nawet posądzony o propagandę 
panslawistyczną107. Orłowicz polecał dla spokoju omijać na terytorium węgier‑
skim większe wsie i miasteczka. 

Ilustrowany  przewodnik… składał się z dziewięciu rozdziałów (Stanisła‑
wów–Jasina, Gorgany, Huculszczyzna, Czarnohora i Bliźnica, Karpaty Mar‑
maroskie i Alpy Rodniańskie, Karpaty Bukowiny, Stryj–Ławoczne–Wołowiec, 
Sambor–Sianki–Berezna oraz Bieszczady) i wykorzystywał wspomniany już 
przewodnikowy format. Język publikacji był zwięzły i przystępny, autor ogra‑
niczył się do podania najważniejszych informacji przyrodniczych, etnograficz‑
nych i historycznych o danej miejscowości lub okolicy. W opisach uwzględnił 
infrastrukturę turystyczną, a więc bazę noclegową, obiekty gastronomiczne 
i najciekawsze zabytki. Całość, jak wskazuje tytuł, została urozmaicona foto‑
grafiami. Znaczące są dane na temat liczby ludności w większych ośrodkach 
miejskich (Orłowicz wymienia liczbę osób danej narodowości) – w wielu przy‑
padkach wyraźna jest przewaga ludności żydowskiej nad rusińską i rusińskiej 
nad polską. Fragmenty dotyczące linii kolejowych biegnących ze Stanisławowa 
do Jasiny oraz ze Stryja do Wołowca i z Samboru do Bereznej przypominają 
nieco przewodnik Hoffbauera – opisano, co turysta mógł zaobserwować z okien 
pociągu. W przypadku większych stacji kolejowych podano ich odległość od 
centrum miasta i skupiono się na tym, co w danym mieście lub jego okolicy 
było godne uwagi. Uwzględniając wzorzec przewodnika górskiego, scharak‑
teryzowano miejsca wypadowe w okoliczne pasma górskie i wymieniono ich 
najważniejsze szczyty, wraz z instrukcją wyprawy oraz czasem potrzebnym na 
pokonanie danej trasy. Zamieszczono również propozycję niecodziennej i nie 
najbezpieczniejszej wycieczki, a mianowicie spływu tratwą na Czeremoszach108 
oraz podróży rowerowej bądź samochodowej gościńcem doliną Prutu, Cisy, Wy‑
szowa i Złotej Bystrzycy – rozpoczynając w Delatynie, przez Dorę, Jaremcze, 
Mikuliczyn, Tatarów, do Jasiny, a następnie przez Kirlibabę do Dornej Watry, 
a nawet jeszcze dalej – do Czerniowiec109. Mamy więc do czynienia z ofertą 
turystyki kwalifikowanej. 

Ilustrowany  przewodnik  po  Wschodnich  Karpatach  Galicyi,  Bukowiny 
i Węgier doczekał się w 2014 roku reedycji – został wydany przez rzeszowskie 
wydawnictwo Libra PL, co niewątpliwie świadczy o ponadczasowości pracy 
Orłowicza. Mimo upływu lat z powodzeniem można korzystać z informacji spi‑
sanych na kartach tej publikacji. Wymienione w niej linie kolejowe funkcjonują 
do dziś. Fenomenem jest bez wątpienia wybór obszaru – autor nie ograniczył się 
do jednego fragmentu Karpat Wschodnich, jak w poprzednich wydawnictwach 

107 Ibidem, s. 18.
108 Ibidem, s. 37–38.
109 Ibidem, s. 54.
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dotyczących tego terenu, ale sprawnie i logicznie połączył poszczególne części 
w jedną, spójną całość. Publikacja Orłowicza, w porównaniu z Przewodnikiem 
na Czarnohorę i w Góry Pokuckie Wajgla i Przewodnikiem na Czarnohorę i do 
Wschodnich  Beskidów Hoffbauera, daje turyście nieco więcej swobody. Autor 
proponuje pewne działania, informuje o okolicy i udziela czytelnikowi licznych 
wskazówek, aczkolwiek nie robi tego w zbyt poetycki i subiektywny sposób. 
Jest w pewnym sensie lakoniczny, co w tym wypadku odebrać można pozytyw‑ 
nie – zwiedzając, turysta sam poddaje się refleksji nad rzeczywistością. Poza 
tym, w porównaniu z pierwszymi wschodniokarpackimi przewodnikami cał‑
kiem inna jest szata graficzna – o wiele bardziej czytelna (duże znaczenie mają 
zamieszczone w tekście fotografie). By nie komplementować nadmiernie pra‑
cy Orłowicza, należy zwrócić uwagę na istotny brak w jego przewodniku. Nie 
znajdziemy w nim żadnej mapy, co, niestety, ujemnie wpływa na ogólną ocenę 
tej publikacji. Usprawiedliwieniem może być informacja zawarta w rozdziale 
wprowadzającym – autor zaznacza, że map tych gór „specyalnie turystycznych 
nie ma”110, a zatem najlepiej posługiwać się mapami wojskowymi, dostępny‑
mi w księgarniach. Szkoda, że Orłowicz nie pokusił się o sporządzenie własnej 
mapy turystycznej. Nie wymagajmy jednak zbyt wiele – ta postać w dziejach 
polskiej turystyki i tak zapisała się na wieki.

W świetle „Pamiętnika Towarzystwa Tatrzańskiego”

W artykułach publikowanych w „Pamiętniku Towarzystwa Tatrzańskiego” 
sprawy związane z Karpatami Wschodnimi poruszane były już od pierw‑
szego rocznika. Nie można ich uznać za literaturę typowo przewodnicką, 
można jednak znaleźć w nich mnóstwo interesujących i praktycznych infor‑
macji, które bez wątpienia mogły być dla wschodniokarpackiego turysty bar‑
dzo pomocne. Odzwierciedlają one także rozwój turystyki górskiej w Galicji 
Wschodniej. W tekstach pojawiają się pewne przestrogi: „Po gładkiéj trawie 
halnéj dobrze się trza mieć na baczności, aby się po niéj nie ześlizgnąć”111. 
Są liczne wskazówki, jak najlepiej pokonać daną trasę czy też którą ścieżkę 
najlepiej obrać. Prawie każdy opis wycieczki zawiera informacje o przewodni‑
kach, którzy towarzyszyli podróżnym w wędrówkach po górach. Najczęściej 
byli to obeznani z rodzimym terenem Huculi, choć nie wyłącznie – Wajgel 
pisał w swoich wspomnieniach o pewnym Ormianinie, który asystował mu 

110 Ibidem, s. 8.
111 M. Łomnicki: Wycieczka w Góry Sołotwińskie. „Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego” 

1878, t. 3, s. 44.
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w wyprawie na Czarnohorę (być może był to wspomniany już wcześniej 
Jakób Manugiewicz)112. Wiele artykułów ma charakter reportażu podróżniczego. 
W szczególności obszerne i interesujące są opisy krajobrazów zaobserwowa‑
nych przez zwiedzających. Przy okazji przedstawiania widoków spostrzeżonych 
z górskich szczytów tworzone są szkice panoramiczne gór. W tekstach często 
znaleźć można wzmianki na temat miejscowej ludności (niektóre artykuły są 
w całości poświęcone Hucułom; w tej tematyce lubował się Witwicki, a także 
Wajgel). Określenia stosowane przez autorów do objaśnienia pewnych sytuacji 
mogą się nam dziś z perspektywy czasu wydawać zabawne (np. spostrzeże‑
nie Witwickiego: „Charakter Hucułów czyli usposobienie ich wewnętrzne ma, 
jak u wszystkich innych ludów, dwie strony, tj. stronę dobrą i stronę złą”113). 
Tak czy inaczej, teksty, mimo swojej wiekowości, wciąż zdają się całkiem 
aktualne.

Ciekawy jest artykuł Łomnickiego, opisujący wycieczkę w Góry Sołotwiń‑
skie, która odbyła się z inicjatywy Oddziału Stanisławowskiego TT w 1877 ro‑ 
ku. Tekst rozpoczyna się od zdania: „Rano d. 2 sierpnia wyjechaliśmy ze 
Stanisławowa”114 i momentami ma narrację typowo przewodnicką: „zajeżdżamy 
drogą prywatną”; „kilkakrotnie przejeżdżamy Bystrzycę”115. Była to wyprawa 
zorganizowana i, stwierdzić można, dopięta na ostatni guzik – wozy z żywnoś‑
cią i najpotrzebniejszymi rzeczami podążały za podróżnikami, towarzyszyli im 
przewodnicy (Huculi), a koliby na polanach były przygotowane odpowiednio 
wcześniej116. Przed wyprawą na Sywulę (Łopuszną) do odpoczywającej na po‑
łoninie Bystrej grupy wycieczkowej przybył nawet z Huty posłaniec z listami 
i gazetami117. Artykuł podzielony jest na kilka części, a każda z nich zawie‑
ra opis innego fragmentu podróży po Gorganach. Jest dość szczegółowy opis 
Skitu Maniawskiego i jego historii, są liczne wtrącenia na temat fauny i flory 
przebytego przez podróżników terenu. Łomnicki wielokrotnie wymienia w tek‑
ście zaobserwowane gatunki zwierząt i roślin, podając przy tym zawsze ich 
nazwy łacińskie. Ciekawostką i miłym elementem wyprawy było pozostawie‑
nie przez uczestników wycieczki pustej butelki (oczywiście po wcześniejszym 
jej opróżnieniu) z „kartą pożegnalną” gdzieś w szczelinach skał na szczycie 
Sywuli118.

Kilka stron dalej, w tym samym roczniku „Pamiętników Towarzystwa 
Tatrzańskiego…” (w tomie trzecim z 1878 roku), znajduje się krótki, aczkolwiek 

112 L. Wajgel: O Burkucie i jeziorach czarnohorskich. „Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskie‑
go” 1880, t. 5, s. 64.

113 S. Witwicki: Hucuły…, s. 75.
114 M. Łomnicki: Wycieczka w Góry Sołotwińskie…, s. 32.
115 Ibidem, s. 34.
116 Ibidem, s. 39, 41.
117 Ibidem, s. 42.
118 Ibidem, s. 44.
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bardzo interesujący tekst dotyczący Urycza i jego okolic, a dokładnie Gór Stryj‑
skich i znajdujących się tam ruin tajemniczego zamku skalnego. Autor tekstu, 
Stanisław Smolka, tworzy coś na kształt przewodnika historycznego: nie jest to 
opis odbytej przez niego wycieczki, lecz raczej zwięzłe przedstawienie tego, co 
w Górach Stryjskich turysta może zobaczyć. Już na wstępie Smolka zaznacza, 
że okolica Urycza ma charakter „ziemi historycznej”119. Podaje ogólne informa‑
cje na ten temat, pisze również o miejscowej ludności (zaznaczając, że część 
mieszkańców ma tatarskie – „orientalne” – pochodzenie) i geografii terenu. 
Wspomina o turystach korzystających z dóbr uzdrowiskowych w Truskawcu czy 
w zakładach żętycznych na pogórzu stryjskim, a także o miłośnikach letnich 
kąpieli rzecznych w Stryju, którzy odwiedzają pobliskie okolice w celach wy‑
cieczkowych. Stwierdza równocześnie, że tereny te mogłyby cieszyć się większą 
popularnością, gdyby nie uciążliwa droga między Truskawcem a Uryczem120. 
Następnie przechodzi do zobrazowania znajdujących się w Górach Stryjskich 
zabytków. Magnesem, jak to określił autor, dla odwiedzających są ruiny zamku 
skalnego o charakterze obronnym121. Nie udało mu się ustalić, w jakim celu 
i z czyjej inicjatywy powstała owa budowla. Miejscowa ludność nie mia‑
ła na ten temat pojęcia, chętnie jednak opowiadała dociekliwym różne hi‑
storie (po uprzednim pobraniu od podróżnych paczki z tytoniem). Smolka 
domyślał się, że zabytek pochodzi z czasów średniowiecznych, kiedy tereny 
te należały do Rusi Czerwonej. Za innymi badaczami przywołuje imię Kazi‑
mierza Wielkiego, jednakże nie uważa go za budowniczego zamczyska, a ra‑
czej za autora jego przebudowy. W pewnym momencie w opisie użyto zna‑
nej nam już narracji przewodnickiej: „stajemy w miejscu, w którém nam się 
najromantyczniejszy w całym Uryczu widok przedstawia”122. Smolka zwraca 
uwagę na poszczególne elementy kompleksu zamkowego – pisze o małym 
dziedzińcu, grocie wykutej w skale, murze z napisami turystów chcących 
uwiecznić w tym miejscu swoje imię, lochu podziemnym, do którego nieliczni 
odważyli się zapuścić, dawnej cysternie i pozostałościach po wybitym w ka‑
mieniu pokoiku. Zachęca tym samym turystę do odwiedzenia mało znanych 
Gór Stryjskich.

Relacją z wycieczki odbytej w 1879 roku, połączoną z instrukcjami skie‑
rowanymi do zwiedzających, jest artykuł Wajgla z tomu piątego „Pamiętnika 
Towarzystwa Tatrzańskiego”  O  Burkucie  i  jeziorach  czarnohorskich. Wbrew 
pozorom nie traktuje on wyłącznie o burkuckim uzdrowisku i górskich akwe‑
nach. W tekście znalazły się informacje na temat dróg prowadzących do Żabiego 
i Burkutu, cen usług transportowych, atrakcji turystycznych (piękna cerkiew 

119 S. Smolka: Wycieczka w Góry Stryjskie. „Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego” 1878, 
t. 3, s. 55.

120 Ibidem, s. 57.
121 Autor miał na myśli ruiny zamku w Tustaniu. Obiekt istnieje do dziś.
122 S. Smolka: Wycieczka w Góry Stryjskie…, s. 58.
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we wsi Jaworów czy mijane po drodze krajobrazy). Wajgel opisuje siedzibę 
Oddziału Czarnohorskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Żabiem i inne stacje 
dla podróżujących: dom zajezdny Koflera w Kosowie, działające od 1878 roku 
schronisko na połoninie Gadżyna czy nowo wybudowany dom gościnny w Bur‑
kucie. Wspomina też o schronisku na Zaroślaku, które było wówczas w trak‑
cie budowy. Liczne są wzmianki dotyczące geologii i przyrody odwiedzanych 
miejsc. Czytelnik mógł sobie wziąć do serca poradę, jak prognozować pogo‑
dę w Czarnohorze: w Żabiem wiatry zachodnie i południowo‑zachodnie, silne 
i długotrwałe, zapowiadają słotę, w przeciwieństwie do wiatrów wschodnich, 
łagodniejszych – te zwiastują bowiem w opinii Wajgla dobrą pogodę123. Autor 
zwrócił też uwagę na wilki i niedźwiedzie kryjące się w górskich lasach, wie‑
le uwagi poświęcił kulturze Hucułów, ich opowieściom i przesądom. Według 
miejscowych do jednego z jezior (położonego pomiędzy Szpyciami, Rebrami 
i Dancerzem) nie wolno było wrzucać kamieni, gdyż czyn ten mógł rozgniewać 
złe duchy (tworząc burzę z gradem), co Wajgel na przekór Hucułom uczynił, nie 
wywołując przy tym żadnej zawieruchy.

W lipcu 1881 roku w Góry Sołotwińskie w towarzystwie brata i dwóch in‑
nych osób wybrał się Emeryk Turczyński. Jak zaznaczył na początku swojego 
felietonu, od czasu wycieczki urządzonej w te okolice przez Oddział Stanisła‑
wowski TT w 1877 roku do czasu jego wyprawy nikt nie podjął się podróży 
na Sywulę i Wysoką. Minęły zatem cztery lata. Wnioskować należy, że pasmo 
Gorganów nie cieszyło się dużym rozgłosem. Co więcej, ostatnia eskapada na 
obszarze Gór Sołotwińskich była, jak zaznaczono wcześniej, w całości przy‑
gotowana i zaplanowana. „Tamci turyści widzieli te okolice, że tak powiemy, 
w szacie świątecznej, i tak je też opisali”124 – pisze Turczyński. I trzeba przyznać 
mu rację. W podróż autor i towarzyszące mu osoby wybrali się na własną rękę. 
Do Sołotwiny ze Stanisławowa dostali się dorożką – tu trafiamy na pierwszą 
wskazówkę, by nie zapuszczać się do tej miejscowości wózkiem, chcąc uniknąć 
niedogodności związanych z przekraczaniem rzeki Bystrzycy Sołotwińskiej po 
kamieniach rzecznych. Turczyński pisze dalej o trudnościach ze znalezieniem 
miejsca noclegowego we wsi Porohy, co było związane z późną porą przybycia 
na miejsce oraz brakiem siana (które stanowiło wówczas rodzaj materaca) wśród 
lokalnej ludności. Uważny czytelnik mógł zatem wywnioskować z tekstu, że 
planując gdzieś nocleg, warto wcześniej zorientować się, w jakim okresie miesz‑
kańcy koszą swe łąki – niby błahostka, ale całkiem istotna. Autor tekstu radzi, 
by ze Stanisławowa do Porohów wybrać się wcześnie rano – wówczas jest więk‑
sza szansa na znalezienie we wsi gospodarza. Kolejna dobra rada dotyczy wy‑
boru przewodnika – aby nie zostać przez nikogo oszukanym, turysta powinien 

123 L. Wajgel: O Burkucie…, s. 62.
124 E. Turczyński: Wycieczka na Sywulę  i Wysoką we Wschodnich Karpatach. „Pamiętnik 

Towarzystwa Tatrzańskiego” 1883, t. 8, s. 137.
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udać się w tej sprawie do rządcy dóbr125. Posiadanie przewodnika na opisywanej 
trasie było niezbędne, szczególnie w momencie przejścia przez prowizoryczne 
kładki na Bystrzycy, naturalnie utworzone ze świerków obalonych przez wiatr 
na rzekę, a także podczas schodzenia w dół ze spadzistego szczytu Sywuli. 
Autor wspomina również o obiektach na trasie, które mogą zainteresować zwie‑
dzającego – klauzie, a więc zbiorniku wodnym ze śluzą na Bystrzycy, oraz tak 
zwanym Didczym piekle, czyli ogromnej przepaści w okolicach połoniny By‑
strej. Odnosząc się do słów autora, który określił wyprawę Oddziału Stanisła‑
wowskiego TT sprzed czterech lat jako „odświętną”, należy przytoczyć następu‑
jący cytat: 

Nocleg ten pierwszy w górach, pod gołym niebem, wcale nie był przyjem‑ 
ny […]. Ogień rozłożony przed nami wydawał tyle dymu wprost ku nam z po‑
wodu wiatru pędzonego, że oczy nasze nie zdołały go wytrzymać […]. Zimno 
dokuczało dotkliwie […]. Na dobitek tego wszystkiego deszcz się jeszcze puś‑
cił i kapać zaczął na nas przez szpary korowego pokrycia koliby126. 

Bez wątpienia realia zastane na trasie przez Turczyńskiego i jego współto‑
warzyszy były, jak sam to określił, w „szacie codziennej”. Pokazuje to również 
stan infrastruktury turystycznej, a właściwie jej brak w latach 80. XIX wieku 
w paśmie Gorganów. Problemem okazała się także zła pogoda w trakcie tej 
wyprawy. Co więcej, kłopotów przysporzył niesforny przewodnik, który 
w końcowym etapie wyprawy, upiwszy się, rozpoczął targowanie o większą 
zapłatę127.

Jeździmy dzisiaj po całym świecie. Statki opancerzone chodzą już do Szpic‑
bergen. Podróż z Warszawy do obozu Indyan w Ameryce z mniejszemi jest 
połączona niewygodami, niż lat temu czterdzieści podróż na kontrakty ki‑
jowskie. […] Skrzydła nam się rozrosły: przybyło nam ochoty do lotu. Pod 
jednym tylko względem pozostaliśmy ci sami. Rzeczy cudze znamy lepiej od 
własnych128

– od takich słów, wciąż zresztą aktualnych, zaczyna się artykuł Wycieczka do 
kraju Hucułów w tomie dwudziestym „Pamiętnika Towarzystwa Tatrzańskiego”.

125 Ibidem, s. 138–139.
126 Ibidem, s. 143.
127 Ibidem, s. 151. „Tu nie tak, jak w Tatrach, gdzie się bierze z Zakopanego poleconych 

przez Towarzystwo Tatrzańskie przewodników ze sobą; tutaj zaś najmuje się takich, jacy się 
zdarzają, o których więcej naprzód wiedzieć nie można, czy będą dobrymi, a nawet czy drogę 
znają tam, gdzie się prowadzić podejmują” – pisał Turczyński.

128 T. Smarzewski: Wycieczka do kraju Hucułów. „Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego” 
1899, t. 20, s. 73.
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Jego autor, Tadeusz Smarzewski, chcąc przedstawić czytelnikowi Karpaty 
Wschodnie w jak najlepszym świetle, od początku pisze o „kraju Hucułów” 
w samych superlatywach. „Huculszczyzna – to najzieleńszy kraj, jaki zdarzy‑
ło mi się widzieć”129. Zachwycony przyrodą tego miejsca, barwnie i poetycko 
opisuje widziane krajobrazy, raz po raz używając formy przewodnikowej. Waż‑
na jest informacja o moście nad Prutem, który stanowił swoistą atrakcję tury‑
styczną okolic Jaremcza. Był to wówczas największy kamienny most w Europie: 
o wysokości 28 m, szerokości 65 m i długości 200 m, zachwycał potężną kon‑
strukcją130. Autor artykułu podejmuje się wyjaśnienia pewnych stanów rzeczy –
pojawia się na przykład wzmianka o powalonych i spróchniałych drzewach, 
których nie usunięto, ponieważ rozkładając się, „oddały ziemi to, co z niej 
wzięły”. Opisane zostały ponadto polowania na zwierzynę w lasach nad Prutem 
i zwyczaje ludności huculskiej. W wielu poprzednich artykułach dotyczących 
Huculszczyzny wzmiankowana była postać mitycznego zbójnika Dobosza, nikt 
jednak, poza Julianem Celewiczem w tomie jedenastym „Pamiętnika Towarzy‑
stwa Tatrzańskiego”131, nie podjął się dokładniejszego wyjaśnienia fenomenu tej 
postaci. Znaczące jest więc, że legendę o opryszku przytoczył w swoim arty‑
kule właśnie Smarzewski, dodając od siebie jeszcze jedną, dla turystów istotną 
informację o Hucułach, a mianowicie o ich sposobach na wyłudzanie pieniędzy 
(„wybieranie haraczu”) od podróżujących na położone wyżej połoniny. Co cie‑
kawe, wśród porad dotyczących niezbędnego zaopatrzenia na wyprawę znalazła 
się wzmianka o przewodniku Hoffbauera, który jest, cytując autora Wycieczki 
do  kraju  Hucułów, „nieodzowny”. Uzupełnieniem wspomnianego przewodni‑
ka miała być natomiast mapa wojskowa. W artykule przedstawiona została po‑
nadto baza turystyczna Jaremcza (dwa hoteliki, poczta, telegraf, zakład wodo‑ 
leczniczy, kilka restauracji) i Worochty (tu wymieniony jest m.in. Dworek 
Czarnohorski), podano także wskazówki odnoszące się do wyboru kierunku 
zwiedzania (uwzględniono przy tym turystki – według Smarzewskiego obok 
każdej stacji kolejowej znaleźć można łagodny szczyt do pokonania również 
„w spódnicy”).

Teksty publikowane w „Pamiętnikach Towarzystwa Tatrzańskiego” traktują‑
ce o Karpatach Wschodnich były zbliżone do literatury przewodnikowej. Pisane 
w formie reportażowej, często zawierają subiektywne informacje na temat miej‑
scowej ludności, sytuacji społecznej czy gospodarczej. Wielokrotnie przewija 
się wątek ludności żydowskiej, w której rękach w przeszłości była większość 
tamtejszych majątków ziemskich. Przedstawione są zwyczaje mieszkańców, ich 
kultura, dla autorów tekstów ciekawa i niecodzienna. Autorzy starali się tym 

129 Ibidem, s. 76.
130 Most zaprojektował Stanisław Kosiński. Obiekt został zniszczony podczas I wojny świa‑

towej.
131 Zob. J. Celewicz: O Oleksie Dowbuszczuku, jego poprzednikach i następcach. „Pamięt‑

nik Towarzystwa Tatrzańskiego” 1887, t. 11, s. 1–32.
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samym zainteresować czytelnika losem miejscowych. Poruszany jest czasem te‑
mat żywności, jaką wybierający się w góry podróżnicy mieli okazję spożywać 
(owcze mleko, bundz, bryndza czy kulesza, czyli mamałyga). Znaleźć też można 
wskazówki gastronomiczne. Turczyński polecał na przykład jeść „ku pokrzepie‑
niu” i dla orzeźwienia cytrynę z cukrem132. Najważniejszym motywem artyku‑
łów wydają się jednak informacje o realiach podróżowania w Karpaty Wschod‑
nie na przełomie XIX i XX wieku, o stanie infrastruktury turystycznej lub jej 
kompletnym braku, o problemach, z jakimi musieli się borykać turyści, o niebez‑
pieczeństwach i utrudnieniach na trasie, o konieczności posiadania przewodnika 
turystycznego. O takiego, niestety – w przeciwieństwie do Tatr – w Karpatach 
Wschodnich było niełatwo. W zasadzie w porównaniu z turystyką tatrzańską 
obszar wschodni przed I wojną światową turystycznie zaczął dopiero raczko‑
wać. Mamy tutaj do czynienia z jednej strony z istotnie zauważalnym rozwojem 
polskiej turystyki na obszarze wschodniokarpackim, do czego bez wątpienia 
znacznie przyczyniła się działalność oddziałów TT w Stanisławowie, Kołomyi 
i we Lwowie. Zainteresowanie Karpatami Wschodnimi wiązać można również 
z powstawaniem literatury traktującej o tych terenach. Z zapisków w „Pamięt‑
nikach Towarzystwa Tatrzańskiego” wynika, że ruch turystyczny na obszarze 
pasma Czarnohory, najpopularniejszego fragmentu Karpat Wschodnich, zdecy‑
dowanie wzrósł z początkiem XX wieku. Gąsiorowski podaje, że pewnego razu 
nie był w stanie znaleźć dla siebie noclegu w żadnym hotelu i dworku, nawet na 
sianie u gospodarza133. Z drugiej strony Karpaty Wschodnie wciąż nie cieszyły 
się popularnością wśród Polaków. Wizytujący te tereny podróżnicy najczęściej 
zamieszkiwali Kresy Wschodnie. Tam mieli po prostu najbliżej, a przybycie na 
miejsce linią kolejową nie sprawiało im większego problemu. „Warszawiaków, 
którzy tam dotarli, można jeszcze policzyć na palcach. Dla Lwowa, oddalone‑
go tylko o ośm godzin drogi, jest ono prawdziwym rajem. To też ilość osób, 
spędzających tu lato, wzrasta nieustannie” – pisał o Czarnohorze w 1899 roku 
Smarzewski134. Jeszcze bardziej niedostępne niż Czarnohora pozostawały
Gorgany, które, choć obfitowały w równie piękne krajobrazy, nie oferowały po‑
dróżującym praktycznie żadnej bazy turystycznej. Dłuższy pobyt w tej partii 
Karpat był wręcz niemożliwy, a jedyną dogodnością dla zwiedzających były 
drogi służące do wywozu drewna, a także ścieżki stworzone przez właścicieli 
polowań na jelenie, którzy budowali je dla łatwiejszego dostępu na rykowiska na 
połoninach135. W tekście Gąsiorowskiego, który opisuje wyprawę na Doboszan‑
kę w 1903 roku, znalazła się wzmianka o chałupie Franciszka Korna w okolicy 
szczytu Ozerny, gdzie wycieczkowicze przenocowali podczas wyprawy, a także 

132 E. Turczyński: Wycieczka na Sywulę…, s. 149.
133 H. Gąsiorowski: Wycieczka  na  Doboszankę. „Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego” 

1904, t. 25, s. 58.
134 T. Smarzewski: Wycieczka do kraju Hucułów…, s. 74.
135 H. Gąsiorowski: O przeszłości…, s. 62.
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o domu gościnnym Wundermana w Rafajłowej w Gorganach („piwa nie było, 
musieliśmy pić wino” – wtrącił autor artykułu). Czytamy też o chacie sekcyjnej 
nad potokiem Doużyniec, gdzie uczestnicy wyprawy nabawili się… pcheł136. 
Infrastruktura w Gorganach pozostawiała więc wiele do życzenia. Zdawali so‑
bie z tego sprawę turyści, obierając na cel swoich wędrówek bardziej do tego 
przystosowane pasmo czarnohorskie. Do rozbudzenia ruchu turystycznego na 
nieodwiedzanych, a interesujących partiach Karpat Wschodnich, przyczynić się 
miała według piszących w „Pamiętnikach Towarzystwa Tatrzańskiego” przede 
wszystkim poprawa komunikacji, a także budowa nowych schronisk dla odwie‑
dzających.

Mimo braku infrastruktury, od początku XX wieku zaobserwować można 
wzmożone zainteresowanie dzikim i bezludnym pasmem Gorganów. Było to 
związane z potrzebą znalezienia nowego, niezbadanego jeszcze regionu, którym 
wypadało zająć się w następnej kolejności. Czarnohora była już w pewnym stop‑
niu odkryta i częściowo zagospodarowana. W „Pamiętnikach Towarzystwa Ta‑
trzańskiego” zaczęto pisać o paśmie Gorganów, a pierwsza grupowa wycieczka 
w te tereny została zorganizowana w 1909 roku z inicjatywy Akademickiego 
Klubu Turystycznego137.

Zakończenie

Czegóż potrzeba więc tym wszystkim miejscowościom, rozsypanym wzdłuż 
kolei między Delatynem a granicą węgierską? Potrzeba im przede wszystkiem 
tego, czego potrzebuje cała Galicya, potrzeba im wiary we własne siły, przed‑
siębiorczości, ździebełka optymizmu. Dziesiątki tysięcy gości roić się już dzi‑
siaj powinny po tej dolinie […]. Chcąc jednak przynęcić te tłumy, trzeba się nie 
lękać wkładów, trzeba stwarzać hotele, sklepy, łazienki, piekarnie, rzeźnie […]. 
To, co widzimy dzisiaj, to dopiero pierwsza próba138

– pisał Smarzewski w Wycieczce  do  kraju  Hucułów. I słusznie, choć nale‑
ży pamiętać, że sytuacja materialna wschodniokarpackich oddziałów TT 
nie była wówczas najciekawsza. Zdarzało się, że środki na realizację pla‑
nów członkowie pozyskiwali z własnej kieszeni, nie mogąc liczyć na pomoc 
ze strony państwa, a często nawet Zarządu Głównego TT. A jednak powsta‑
wały w Karpatach Wschodnich schroniska górskie, udostępniono mnóstwo 

136 Ibidem, s. 77–79. 
137 M. Orłowicz: Gorgany  Centralne.  (Szkic  przewodnika). „Pamiętnik Towarzystwa Ta‑

trzańskiego” 1913, t. 34, s. 30. Kolejną wycieczkę zbiorową urządzono w 1912 roku.
138 T. Smarzewski: Wycieczka do kraju Hucułów…, s. 86.
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nowych ścieżek, postarano się o drogowskazy, słowem, zagospodarowywano 
jeden z piękniejszych zakątków ziem polskich na tyle, na ile było to wówczas 
możliwe, przyczyniając się tym samym do rozwoju turystyki. Znaczący jest fakt, 
że przed I wojną światową nie nastawiano się na uzyskiwanie dochodów z ruchu 
turystycznego, a jeśli już, to przede wszystkim po to, by zdobyć środki na dalsze 
uprzystępnianie obszarów wschodniokarpackich. Cel podróżowania i populary‑
zatorstwa wędrówek nie zmieniał się przez lata. Działaczom przyświecały idee 
patriotyczne, starali się odkrywać nowe tereny, przekazywać tradycje i obycza‑
je kolejnym pokoleniom. Był to ruch społeczny i ideowy, zastępujący ludności 
polskiej organizacje polityczne. To, co bez wątpienia uległo zmianie w efekcie 
działalności stowarzyszonych, to warunki prowadzenia wycieczek – dzięki 
rozbudowie szeroko pojętej infrastruktury turystycznej podróżowanie stało się 
łatwiejsze. W ciągu kilkudziesięciu lat – od powstania Towarzystwa Tatrzań‑
skiego w 1873 roku do wybuchu I wojny światowej – wykrystalizowała się na 
ziemiach polskich uzdolniona i wyspecjalizowana elita krajoznawców i społecz‑
ników. Realizując cele postawione sobie w latach 70. XIX wieku, działacze ci 
nie ograniczali się wyłącznie do jednego zagadnienia. Badali Karpaty i promo‑
wali tematykę górską wśród szerokiego kręgu odbiorców, ułatwiali turystom 
dostęp na górskie szczyty i, rzec można, pomagali je zdobywać, przybliżając 
w swoich publikacjach wiadomości na ten temat. Pamiętać należy także o dzia‑
łaniach TT na rzecz ochrony przyrody. Wajgel wnioskował o ochronę pstrągów 
w Czeremoszu, a Gregorowicz zainteresował się sprawą hodowli koni hucul‑
skich. Wspierano i promowano twórczość ludową, utrzymując w tym celu bazar 
wyrobów huculskich i organizując wystawę etnograficzną w Kołomyi. Pobu‑
dzano tym samym miejscową ludność do pożytecznej aktywności. Prowadzono 
naukę rzeźbiarstwa w Żabiem, a dla niezamożnej młodzieży urządzano kolonie 
letnie w okresie wakacyjnym. 

I wojna światowa zahamowała rozwój turystyki i zniszczyła wieloletnie 
starania działaczy w Karpatach Wschodnich. Zrujnowane zostały schroniska, 
nie przetrwało oznakowanie turystyczne. Po 1918 roku, w niepodległym już 
państwie polskim działalność Towarzystwa Tatrzańskiego – a od 1920 roku 
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego – rozkwitła ponownie. Obok wciąż funk‑
cjonującego Oddziału Czarnohorskiego w Kołomyi reaktywował się Oddział we 
Lwowie (1920 r.) oraz Oddział w Stanisławowie (1923 r.). Powstały też kolejne – 
w Sanoku (1929 r.), Stryju i Drohobyczu (1930 r.), a przed wybuchem II wojny 
światowej w Kosowie (1935 r.). W 1939 roku na terenie Karpat Wschodnich ist‑
niało ponad 20 schronisk górskich i 47 stacji turystycznych. W dwudziestoleciu 
międzywojennym wykorzystano przedwojenny dorobek Towarzystwa Tatrzań‑
skiego, organizując ruch turystyczny w ramach państwowości polskiej. Bez‑
interesowne działania członków tego stowarzyszenia przyniosły dużą zmianę 
w otoczeniu i mentalności społeczeństwa. Ludzie wyruszyli zdobywać szczy‑
ty, rozpowszechnione i udostępnione wcześniej przez pionierskich odkrywców 



44 Z dziejów podróżowania i turystyki

i miłośników gór. Turystyka w Karpatach Wschodnich rozwinęła się, obszar 
wschodniokarpacki wciąż jednak nie cieszył się tak wielkim uznaniem, jak 
oblegane przez rzesze turystów Tatry. Najwięcej umiłowania dla krajobrazów 
czarnohorskich, pasma Gorganów, „kraju Hucułów” mieli mieszkańcy Kresów 
Wschodnich. I to przede wszystkim ich działalności i staraniom zawdzięcza naj‑
więcej turystyka wschodniokarpacka.
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Vladyslav Rozhkov

Cudami słynąca Matka Boża Latyczowska – 
Pani Podola, Wołynia i Lublina

[…] Matko z Latyczowa dalekiego Podola
Z kościoła, który wznieśli rycerze
Z daniny od każdego końskiego kopyta
Historią jak sztandarem okryta
Tułaczko Wygnanko
Co w skromnej kaplicy w Lublinie z nami żyjesz
Módl się za nami […]1

ks. Jan Twardowski

The miraculous image of Our Lady of Latyczów – 
the Virgin of Podolia, Volhynia and Lublin

Abstract: The subject of this article is the history of the cult of Our Lady of Latyczów from 
modern to the present times. The picture of Our Lady belongs to the most well‑known copies 
of the famous painting of Salus Populi Romani from the Basilica of Santa Maria Maggiore in 
Rome. The history of the Image is long and extremely difficult. Due to different circumstances, 
the picture was taken from Latyczów several times. The original picture is currently located in 
Lublin, while a copy has been placed in Latyczów. Due to this, Our Lady of Latyczów is wor‑
shiped in two places at the same time. The cult grows rapidly and several tens of thousands of 
pilgrims from different nationalities and religions come to the Latyczów and Lublin sanctuary 
each year.

Key words: Marian cult, Lady of Latyczów, pilgrimages, Podolia

Słowa klucze: Kult Maryjny, Pani z Latyczowa, pielgrzymki, Podole

Kult Matki Bożej zajmuje szczególne miejsce w religijności polskiej. Ode‑
grał on ogromną rolę w historii narodu polskiego. Niejednokrotnie w momen‑

1 J. Twardowski: Litania polska. Warszawa 2002.
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tach szczególnych niebezpieczeństw Polacy zwracali się o pomoc do Bożej 
Rodzicielki poprzez modlitwy przed Jej cudownymi wizerunkami, do których 
należy m.in. Obraz Matki Bożej Latyczowskiej2. 

Mimo tego, że Cudowny Obraz od dawna przyciąga rzesze wiernych różnych 
wyznań i narodowości oraz jest dobrze znany w Polsce, na Ukrainie i w innych 
krajach, wciąż brakuje publikacji naukowych poświęconych temu kultowi. Lukę 
tę częściowo wypełniają publikacje siostry Haliny Ireny Szumił i Marii Dębow‑
skiej3. Pomocne są także strony internetowe, przede wszystkim katolickiego cza‑
sopisma „Credo”4 oraz sanktuarium w Latyczowie5, które zawierają informacje 
o obecnej skali ruchu pielgrzymkowego do Latyczowa oraz pozwalają ocenić, 
jakie znaczenie ma Cudowny Wizerunek w życiu religijnym wiernych różnych 
narodowości i we współczesnej turystyce religioznawczej.

Wizerunek Matki Bożej Latyczowskiej należy do najbardziej znanych ko‑
pii słynnego Obrazu Salus  Populi  Romani z bazyliki Santa Maria Maggiore
w Rzymie. Ikona przedstawia Matkę Bożą z Dzieciątkiem Jezus na ręku. Święte 
postacie przyozdobiono sukienkami o precyzyjnie kutych motywach florystycz‑
nych. Obraz ma wymiary 128,5 × 92 cm i został namalowany na płótnie. Nie 
wiemy, kiedy i gdzie powstał, ani kto jest jego autorem. Większość historyków 
uważa, że najprawdopodobniej został namalowany w XVI wieku w którymś 
z warsztatów włoskich6. Pod koniec XVI wieku Klemens VIII z inicjatywy bi‑
skupa kamienieckiego Pawła Wołuckiego postanowił wysłać do Latyczowa na 
Podolu ojców dominikanów w celu ewangelizacji tamtejszej ludności, nękanej 
przez najazdy tatarskie. Wraz z błogosławieństwem papież przekazał misjona‑
rzom Wizerunek Najświętszej Maryi7.

Miejscowość Latyczów leży na równinie otoczonej wzgórzami przy ujściu 
rzeki Wołk do Bohu. Obecnie znajduje się w obwodzie chmielnickim na Ukrai‑ 
nie8. Data powstania miasta jest nieznana. Przyjmuje się, że zostało założone 
około 1210 roku9. Za panowania Kazimierza Wielkiego włączono je do Króle‑
stwa Polskiego. W 1453 roku w wyniku najazdu tatarskiego zostało doszczętnie 
zniszczone. Do kolejnych napadów dochodziło w latach 1516, 1537, 1558, 1567. 

2 M. Flaga: Sanktuaria  maryjne  województwa  lubelskiego:  ośrodki  kultu  czy  turystyki? 
„Ekonomiczne Problemy Usług” 2011, nr 66, s. 111.

3 Zob. H.I. Szumił: Sanktuarium Matki  Bożej  Latyczowskiej. Sandomierz 1994; „Nigdym 
ja  ciebie,  ludu,  nie  rzuciła”.  Z  dziejów  latyczowskiej  Ikony. Red. Eadem. Lublin–Sandomierz 
2015; M. Dębowska: Matka Boża Latyczowska na Wołyniu 1930–1945. Red. W.J. Kowalów. Biały 
Dunajec–Ostróg 2017.

4 Zob. credo.pro [data dostępu: 1.03.2018]. 
5 Zob. sanctuarium.com.ua [data dostępu: 1.03.2018]. 
6 A. Wolińska‑Wójtowicz: Matka Boża Latyczowska. Red. J. Król. Lublin 2014, s. 11.
7 „Nigdym ja ciebie, ludu, nie rzuciła”…, s. 93–94.
8 Z. Skrok: Podolska  legenda. Powstanie  i  pogrzeb polskiego Podola. Red. A. Kubańska. 

Warszawa 2007, s. 184–185.
9 Л. Новіцька: Історичними стежками рідного міста. Летичів 2012, s. 15.
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W roku 1537 król Zygmunt I Stary nadał miastu prawa magdeburskie oraz przy‑
wilej na kilka jarmarków. W celu powstrzymania najazdów tureckich starosta 
kamieniecki Jan Potocki zbudował w Latyczowie zamek i mury obronne. Jednak 
miasto ciągle było pustoszone i niszczone10. 

Pierwsza parafia rzymskokatolicka w Latyczowie została erygowana oko‑
ło roku 1430. Wierni gromadzili się w drewnianym kościele na lewym brzegu 
rzeki Wołk. W 1453 roku, podczas napadu Tatarów kościół ten wraz z całym 
miastem został spalony11. Jak głosi tradycja, około 1580 roku najeźdźcy zamu‑
rowali w świątyni kapłana sprawującego nabożeństwo. Tym samym katolicy 
zostali pozbawieni opieki duszpasterskiej. Pod koniec XVI wieku do Latyczowa 
przybyli misjonarze dominikańscy. Ówczesny starosta Jan Potocki, będąc wtedy 
jeszcze kalwinem, nie wpuścił ich do miasta. Jednak nieco później, na prośbę 
swojej żony, Elżbiety z Kamienieckich, córki wojewody podolskiego, zezwolił 
zakonnikom osiedlić się na przedmieściu Latyczowa12. 

Dominikanie dostali dwie wiejskie chaty. Jedną przerobili na kaplicę 
i umieścili tam kopię Obrazu Salus Populi Romani, którą otrzymali od papieża 
Klemensa VIII, a w drugiej zamieszkali. Podczas jednego z nabożeństw oblicze 
Bogurodzicy na Obrazie zaczęło cudownie jaśnieć. Gdy mieszkańcy miasta spo‑
strzegli jasność otaczającą kaplicę, szybko przybiegli do niej, myśląc, że się pali. 
Wtedy ujrzeli światło promieniujące z Obrazu i złożyli hołd Najświętszej Maryi. 
Potocki, uznawszy te wydarzenia za cud, przeszedł na katolicyzm i wydał roz‑
porządzenie nakazujące przenieść kaplicę do siebie na zamek. Nieco później, 
podczas kolejnego najazdu tatarskiego, w Latyczowie zatrzymał się z wojskiem 
Stanisław Rewera‑Potocki. W czasie snu ukazała mu się postać niewiasty, która 
ostrzegła go o zbliżających się najeźdźcach. Przerażony dowódca obudził się, 
zwołał starszyznę wojskową, opowiedział o tym, co usłyszał we śnie, i kazał 
przygotować oddziały. Jednak zebrani na naradzie uznali, że nie ma żadnych 
powodów do obaw, wojsko potrzebuje wytchnienia, a widzenie można wytłu‑
maczyć przemęczeniem. Uspokojony Rewera‑Potocki udał się spoczynek, a gdy 
zasnął, znów zobaczył tę samą niewiastę. Szybko się obudził, lecz zasnął po 
raz trzeci i kolejny raz ujrzał tę samą postać, znowu ostrzegającą przed najaz‑
dem. Mimo sprzeciwu starszyzny wódz zebrał wojsko do walki z Tatarami. Gdy 
o świcie dostrzeżono zbliżających się najeźdźców, gotowe do najazdu wojska 
koronne wyruszyły do boju. Tatarzy zostali rozbici. Tradycja głosi, że podczas 
bitwy na niebie widziano postać Bogurodzicy, otaczającą swym płaszczem 
obrońców Podola. Po wygranych walkach w dowód pamięci o otrzymanej łasce 

10 Latyczów. W: Słownik  geograficzny Królestwa Polskiego  i  innych  krajów  słowiańskich. 
T. 5. Red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski. Warszawa 1884, s. 99.

11 Ibidem.
12 Rys historyczny  faktów wiążących  się  z Cudownym Obrazem Najświętszej Panny Maryi 

Latyczowskiej,  tudzież  kościoła  i  miasteczka  spisany  R.P.  1858  przez  Ludwika  Kownackiego, 
marszałka latyczowskiego. W: M. Dębowska: Matka Boża Latyczowska…, s. 38.
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Rewera‑Potocki wraz z wojskiem zebrał fundusze na budowę murowanego koś‑
cioła w Latyczowie13. Budową świątyni zajęli się Jan i Elżbieta Potoccy. W 1638 
roku król Władysław IV zatwierdził pobieranie dziesięciny dla kościoła ze sta‑
rostwa latyczowskiego14. 

W okresie powstania Bogdana Chmielnickiego ojcowie dominikanie po‑
stanowili wywieźć Obraz Matki Bożej Latyczowskiej do kościoła pw. Bożego 
Ciała we Lwowie. W 1652 roku, po zajęciu Podola przez armię turecką zamek 
latyczowski wraz z kościołem został spalony. Turcy opuścili Podole dopiero 
26 stycznia 1699 roku. Po trzech latach do Latyczowa powrócili ojcowie domi‑
nikanie. Nie dysponując środkami na odbudowę całego kościoła, odrestaurowali 
niewielką kapliczkę, w której odprawiali nabożeństwa. Całkowitej odbudowy 
latyczowskiej świątyni dokonano w 1744 roku. W trakcie prac budowlanych ka‑
tolicy z Podola starali się odzyskać Cudowny Obraz. Wrócił on do Latyczowa 
2 lipca 1722 roku. Od tego dnia zaczęto tam obchodzić odpust parafialny, który 
przez trzy dni gromadził rzesze pielgrzymów różnych wyznań nie tylko z Po‑
dola, lecz także zza Dniepru. Za wstawiennictwem Matki Bożej Latyczowskiej 
wierni wypraszali sobie dużo łask. Cuda, których doznali modlący się przy Wi‑
zerunku Bogurodzicy, zaczęto spisywać w 1640 roku. 28 kwietnia 1777 roku 
Komisja Duchowna wydała dekret potwierdzający cudowność Obrazu Matki 
Bożej Latyczowskiej. W roku następnym papież Pius VI przysłał do Latyczo‑
wa złote korony dla uwieńczenia Wizerunku. Uroczysta koronacja odbyła się 
w niedzielę 4 października 1778 roku. Świętowanie trwało całą oktawę, przy‑
były na nią rzesze pielgrzymów z Podola, Wołynia, Besarabii, Litwy i innych 
miejscowości. Akt koronacyjny przyczynił się rozszerzenia kultu Matki Bożej 
Latyczowskiej15. W 1824 roku złote korony zostały skradzione, na ich miejscu 
umieszczono pozłacane srebrne16.

Wskutek II rozbioru Rzeczypospolitej Latyczów został przyłączony do Rosji. 
Po powstaniu listopadowym car Mikołaj wydał ukaz, mocą którego katolickie 
zakony w imperium zostały skasowane. W związku z tym od 1832 roku opiekę 
duszpasterską w latyczowskim sanktuarium maryjnym zaczęli sprawować księ‑
ża diecezjalni. Nadal trwał kult Matki Bożej, trudno było powstrzymać ruch 
pielgrzymkowy. Do Pani Latyczowskiej przybywały tysiące wiernych różnych 
wyznań17.

W Wielki Piątek 1854 roku świątynia latyczowska spłonęła w niewyjaśnio‑
nych okolicznościach, jednakże Cudowny Wizerunek udało się ocalić. Dzięki 
ofiarom mieszczan sanktuarium zostało szybko odrestaurowane18. W 1906 roku 

13 Ibidem, s. 39–42.
14 „Nigdym ja ciebie, ludu, nie rzuciła”…, s. 94 i nast.; Latyczów…, s. 99.
15 „Nigdym ja ciebie, ludu, nie rzuciła”…, s. 97–104; Latyczów…, s. 102.
16 „Nigdym ja ciebie, ludu, nie rzuciła”…, s. 104–106.
17 Ibidem. 
18 A. Wolińska‑Wójtowicz: Matka Boża Latyczowska…, s. 22.
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w Latyczowie obchodzono 300. rocznicę pobytu Cudownego Obrazu. Dokona‑
no remontu świątyni i renowacji wizerunku. Uroczystościom przewodniczyli 
administrator archidiecezji mohylewskiej biskup Franciszek Albin Symon oraz 
biskup diecezji łucko‑żytomierskiej Karol Antoni Niedziałowski19.

W czasie I wojny światowej, gdy na Podolu prowadzono działania wojenne, 
proboszcz latyczowskiej parafii ksiądz Franciszek Szymkus wywiózł Cudow‑
ny Wizerunek do Pietniczan Winnickich. Hrabia Zdzisław Grocholski zorga‑
nizował specjalny oddział Kozaków do obrony Obrazu. Kiedy armia rosyjska 
wtargnęła do Pietniczan, Kozacy wycofali się do Winnicy, chroniąc przy tym 
Wizerunek, który nieco później został umieszczony w kościele pokapucyńskim 
pw. Najświętszej Maryi Panny Anielskiej. Gdy latem 1918 roku Podole zosta‑
ło zajęte przez wojsko austriackie oraz II Brygadę Legionów Polskich, ksiądz 
Szymkus postanowił sprowadzić Obraz Matki Bożej do Latyczowa. Uro‑
czystej peregrynacji towarzyszyły rzesze wiernych. 1 lipca 1918 roku została 
tam odprawiona suma pontyfikalna celebrowana przez biskupa Michała God‑
lewskiego, a w dniu następnym msza wotywna przed Cudownym Obrazem 
Matki Bożej20. 

W marcu 1919 roku Latyczów został zajęty przez bolszewików. Stało się 
to nagle i nie było możliwości wywiezienia obrazu, zakryto go tylko kurtyną. 
Na terenie sanktuarium bolszewicy zorganizowali komisariat, nawet nie domyś‑ 
lając się, że za kurtyną znajduje się Wizerunek Matki Bożej Latyczowskiej. 
W lutym 1920 roku do Latyczowa wkroczył 19. Pułk Piechoty Odsieczy Lwo‑
wa. Na powitanie polskich żołnierzy odsłonięto Wizerunek Bogurodzicy, który 
w tych okolicznościach cudem ocalał. Latem tego roku w okolicach Latyczowa 
rozgorzały ciężkie walki 18. Dywizji Piechoty, dowodzonej przez Franciszka 
Kralička‑Krajowskiego z I Armią Konną Siemiona Budionnego. 14 czerwca 
1920 roku Latyczów po raz ostatni pożegnał się z Królową Podola. Cudowny 
Obraz wywieziono do Proskurowa, a stamtąd w wagonie przetransportowano do 
Warszawy. W stolicy został umieszczony w kaplicy Gimnazjum Towarzystwa 
Oświatowego hrabiny Cecylii Plater‑Zyberkówny. Przed Obrazem Matki Bożej 
Latyczowskiej często modlił się nuncjusz apostolski arcybiskup Achilles Ratti, 
późniejszy papież Pius XI21.

W 1928 roku Komitet Budowy Kaplicy Kresowej podjął starania o zbudo‑
wanie kaplicy przy kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 

19 E. Ruciński: Pamiątka jubileuszowa czyli historia cudownego obrazu Najświętszej Maryi 
Panny w Latyczowie. Z powodu trzechsetnego jubileuszu. Latyczów 1906, s. 16; Idem: 300-letni 
jubileusz w Latyczowie. „Tygodnik Ilustrowany” 1906, nr 35, s. 689–690; W. Nejmak: Uroczysto-
ści jubileuszowe w 1906 r. w Latyczowie. „Przegląd Katolicki” 1906, nr 42, s. 649–652.

20 „Nigdym ja ciebie, ludu, nie rzuciła”…, s. 117–119.
21 Ibidem, s. 121–123; H.I. Szumił: Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej…, s. 48; M. Dę‑

bowska: Obraz Matki Bożej Latyczowskiej w diecezji  łuckiej (1930–1945). „Archiwa, Biblioteki 
i Muzea Kościelne” 2016, nr 105, s. 25. 
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Panny w Warszawie, gdzie z czasem, według projektu, miałby się znaleźć Obraz 
Matki Bożej Latyczowskiej. Jednakże katolicy z Wołynia i Podola zwrócili się 
do biskupa diecezji łuckiej Adolfa Piotra Szelążka z prośbą o przeniesienie Wi‑
zerunku na Wołyń. Jak wiadomo, Latyczów znajdował się wówczas na terenach 
wcielonych do ZSRR. Biskup Szelążek, w porozumieniu z metropolitą warszaw‑
skim kardynałem Aleksandrem Kakowskim, postanowił sprowadzić Cudow‑ 
ny Obraz do diecezji łuckiej22. Ponieważ w katedrze w Łucku po pożarze
w 1924 roku nie było odpowiedniego ołtarza, Wizerunek umieszczono w koś‑
ciele pw. Świętej Trójcy w Lubomlu. W 1935 roku Obraz został uroczyście prze‑
niesiony do katedry w Łucku. Proboszcz ksiądz Teofil Skalski podjął starania 
o zgodę Kongregacji ds. Kultu na dodatkowy odpust z racji pobytu w tej świątyni 
Cudownego Wizerunku. W 1938 roku po raz pierwszy obchodzono tam odpust 
2 lipca23, w święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny24.

W 1936 roku zaczęto organizować zbiorowe pielgrzymki do Łucka. Pod ko‑
niec maja do Cudownego Obrazu Matki Bożej Latyczowskiej przybyła licząca 
630 pielgrzymów grupa z dekanatu ostrogskiego. W następnym tygodniu do‑
tarła pięciusetosobowa pielgrzymka z dekanatu rówieńskiego, a nieco później 
pielgrzymki z dekanatów łuckiego i horochowskiego25. W czasopiśmie „Życie 
Katolickie” z 1936 roku pisano, że „dzięki przybyciu Cudownego Obrazu naj‑
świętszej Maryi Panny Łuck się ożywia, społeczeństwo katolickie na Wołyniu, 
gromadząc się w jednym punkcie, ma możliwość nawiązania ze sobą ściślejszej 
łączności, wzmaga się ruch katolicki i polski”26.

Po wybuchu II wojny światowej, wskutek zajęcia Kresów Wschodnich przez 
ZSRR, nastąpiły prześladowania kapłanów katolickich. Aresztowano biskupa 
Szelążka, duchowieństwo zaczęło się ewakuować. W 1945 roku kapłani Kurii 
Biskupiej musieli opuścić Łuck. Księża Jan Szych, Dionizy Baran, Władysław 
Terlikowski razem z siostrami Terezjankami i siostrami Służkami Najświętszej 
Maryi Niepokalanej przygotowali transport ewakuacyjny. Znalazł się w nim 
także owinięty w koce Cudowny Obraz Matki Bożej Latyczowskiej. 10 sierpnia 
1945 roku pociąg dotarł do Lublina. Wizerunek został przekazany w tymczaso‑
wą opiekę siostrom Służkom Najświętszej Maryi Niepokalanej do ich kaplicy 
przy ulicy Bernardyńskiej 3. Znajdował się tam do 1988 roku, otoczony kultem 
nie tylko przez zakonnice, lecz także przez pielgrzymów przybywających z Po‑
dola i Wołynia27.

22 „Nigdym ja ciebie, ludu, nie rzuciła”…, s. 126–129.
23 Po liturgicznej reformie Pawła VI w 1969 roku święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi 

Panny zaczęto obchodzić 31 maja.
24 A. Wolińska‑Wójtowicz: Matka Boża Latyczowska…, s. 25–26.
25 M. Dębowska: Matka Boża Latyczowska…, s. 18.
26 Pierwsze  pielgrzymki  do  Cudownego  Obrazu  Najśw.  Marji  Panny  Latyczowskiej

w Łucku. „Życie Katolickie” 1936, nr 23, s. 363.
27 Ibidem, s. 27.
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Pod koniec lat 50. członkowie Komitetu Budowy Kaplicy Kresowej doma‑
gali się, aby Wizerunek Matki Bożej został udostępniony dla szerszego grona 
wiernych i przeniesiony do któregoś z kościołów. Jednakże kardynał Stefan 
Wyszyński proponował poczekać, albowiem ówczesna sytuacja polityczna nie 
sprzyjała realizacji tych planów.

W Wielki Piątek, 22 kwietnia 1984 roku w klasztorze sióstr opiekujących 
się ikoną wybuchł pożar, który dokonał poważnych zniszczeń w całym domu, 
oszczędził tylko kaplicę. W grudniu zakonnice przeprowadziły się do budynku 
przy ulicy I Armii Wojska Polskiego 9, zabierając ze sobą Obraz.

W latach 80. XX wieku nastąpiła zmiana sytuacji międzynarodowej. 
W Związku Radzieckim nastała pieriestrojka. W 1988 roku Rada ds. religii 
anulowała rozporządzenie o przynależności budynków sakralnych do pań‑
stwa. To wydarzenie było niezwykle ważne dla wierzących, gdyż dawało im 
nadzieję, że wieloletnie starania o rejestrację wspólnot religijnych i odzyska‑
nie świątyń wreszcie mogą skończyć się powodzeniem. Jednak w rzeczywi‑
stości dosyć często władze nie zgadzały się na oddanie kościołów wiernym. 
Tak było również w Latyczowie: w zamian za sanktuarium zaproponowano 
im niewielką świątynię, znajdującą 8 km od miasta. Dopiero latem 1989 roku 
udało się odzyskać kościół, gdzie wcześniej znajdował się Cudowny Wizerunek 
Matki Bożej28. 

Sytuacja Kościoła na Ukrainie zmieniła się na początku lat 90. Dla katoli‑
ków szczególnie ważna była wiadomość z Watykanu z 16 stycznia 1991 roku 
o przywróceniu struktur Kościoła rzymskokatolickiego archidiecezji lwowskiej, 
diecezji kamieniecko‑podolskiej i żytomierskiej. 23 kwietnia 1991 roku Naj‑
wyższa Rada Ukrainy podpisała ustawę O wolności  sumienia  i  organizacjach 
religijnych. Wówczas rozpoczął się nowy etap duchowego odrodzenia Ukrainy. 
W 1991 roku biskupem przywróconej diecezji kamieniecko‑podolskiej został 
ksiądz Jan Olszański29. 

Do Latyczowa zaczęły przybywać zorganizowane grupy pielgrzymkowe 
z różnych parafii. Na prośbę biskupa Olszańskiego papież Jan Paweł II ustano‑
wił dzień 6 lipca świętem Matki Bożej Latyczowskiej. Od tego czasu co roku na 
uroczystości odpustowej w Latyczowie gromadziło się około 7 tysięcy pielgrzy‑
mów. Wierni mogli wziąć udział w pielgrzymkach pieszych z Kamieńca Po‑
dolskiego lub Tomaszpola. Trasy o długości około 170 km pokonywali w ciągu 

28 Państwowe Archiwum Obwodu Chmielnickiego: Выписка протокола № 14  заседания 
Совета по делам религий при Совете Министров СССР, 30.03. 1989, k. 206, fund. P‑6416, 
op. 1, spr. 45.; Совет по делам религий при Совете Министров СССР, 23.03. 1989, k. 205, 
fund. P‑6416, op. 1, spr. 45.; Председателю Летичевского  райисполкома тов. Фурманюку
Ф. М., 31.03.1989, k. 207, fund. P‑6416, op. 1, spr. 45.

29 W. Rożkow: Obrońca Kościoła na Podolu. Życie  i działalność księdza Władysława Wa-
nagsa MIC (1931–2001). V: Духовні витоки Поділля: Церква та релігійні діячі в історії краю. 
Голов. ред. I. Шоробура. Хмельницький 2017, s. 245.



56 Z dziejów ruchu pątniczego

5 dni30. Pątnicy uczestniczyli w rozmyślaniach nad duchowością maryjną, 
mszach świętych, nabożeństwach ku czci Bogurodzicy, medytacjach Pisma 
Świętego, śpiewali pieśni religijne i narodowe. Każda wspólnota parafialna przy‑
gotowywała specjalny emblemat, ułatwiający jej identyfikację31. W 2011 roku
na odpust do Latyczowa przybyła pielgrzymka rowerowa z Szepietówki, liczą‑
ca 10 osób. W ciągu dwóch dni rowerzyści pokonali 124 km32. W 2018 roku 
w diecezji kamieniecko‑podolskiej na odpust do Latyczowa zorganizowano 
piesze pielgrzymki z Chmielnika, Kamieńca Podolskiego i Tomaszpola oraz 
pielgrzymkę rowerową z Szepietówki. Mszę świętą celebrował biskup Leon 
Dubrawski, koncelebrowali biskupi pomocniczy Jan Niemiec i Radosław 
Zmitrowicz. W uroczystościach uczestniczyło wielu duchownych, przedstawi‑
cieli władz obwodowych, powiatowych i miejskich, konsul generalny Rzeczy‑ 
pospolitej Polskiej w Winnicy Damian Ciarciński z żoną, a także wierni 
z Ukrainy, Polski i innych krajów. Po mszy odbyła się uroczysta procesja z kopią 
Ikony Matki Bożej Latyczowskiej33.

W ciągu roku do Latyczowa organizowane są także pielgrzymki różnych 
ruchów formacyjnych, wyjazdy dla małżeństw, dzieci i młodzieży. Dom reko‑
lekcyjny przy sanktuarium oferuje noclegi dla wiernych, dzięki czemu przybywa 
coraz więcej pielgrzymów spoza Ukrainy, głównie z Polski. Wielu przyjeżdża 
na dłużej, na przykład na rekolekcje. Każdego roku miejsce to odwiedza około 
40 tysięcy pielgrzymów34.

W 1993 roku w ołtarzu głównym latyczowskiego sanktuarium umieszczono 
prostą kopię Cudownego Obrazu w sukience. W 2007 roku trafiła ona do kaplicy 
Wyższego Seminarium Duchownego Świętego Ducha w Gródku Podolskim35.

W 1995 roku biskup Olszański rozpoczął starania o powrót do Latyczowa 
Obrazu Matki Bożej. Początkowo prymas Polski kardynał Józef Glemp wy‑ 
raził zgodę na przekazanie ikony. Jednakże generalnemu konserwatorowi 
zabytków udało się przekonać prymasa, aby cofnął tę decyzję, gdyż prawo 
polskie zabrania wywozu z kraju dzieł sztuki znajdujących się na jego te‑
renie od 50 lat. Zdaniem historyków sztuki kultura polska podczas II wojny 
światowej poniosła ogromne straty, dlatego nie należy oddawać tak cennego 
obiektu36.

W wyniku takiej decyzji ksiądz Adam Przywuski, kustosz latyczowskie‑
go sanktuarium, zlecił Annie Kosteckiej z Krakowa namalowanie wiernej 
kopii Obrazu, która została pobłogosławiona przez papieża Benedykta XVI 

30 http://sanctuarium.com.ua/historia,,3,,.html [data dostępu: 1.03.2018].
31 http://credo.pro/2017/06/184326 [data dostępu: 1.03.2018].
32 http://credo.pro/2011/07/47494 [data dostępu: 1.03.2018].
33 http://credo.pro/pl/2018/07/213006 [data dostępu: 1.08.2018].
34 http://sanctuarium.com.ua/historia,,3,,pielgrzymki.html [data dostępu: 1.03.2018].
35 „Nigdym ja ciebie, ludu, nie rzuciła”…, s. 148.
36 Ibidem, s. 150.



57Vladyslav Rozhkov: Cudami słynąca Matka Boża Latyczowska…

w 2006 roku, podczas jego wizyty w Polsce37. W tym samym roku w Laty‑
czowie obchodzono jubileusz 400‑lecia sanktuarium. W wigilię uroczystości, 
5 lipca 2006 roku o 18.00 odmówiono różaniec, Nowennę do Matki Bożej Laty‑
czowskiej. Odbyła się msza święta, a po niej modlitewne czuwanie w świątyni. 
Pielgrzymi wysłuchali koncertu maryjnego w wykonaniu chóru Schola Canto‑
rum Misericordis Christi z Polski, wzięli udział w konferencji na temat obrony 
wiary podczas represji komunistycznych oraz we wspólnej modlitwie różańco‑
wej. O północy odprawiono mszę świętą pod przewodnictwem biskupa diecezji 
kamieniecko‑podolskiej Leona Dubrawskiego. Następnego dnia o 7.30 odśpie‑ 
wano Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, po czym 
rozpoczęły się konferencje tematyczne: Maryja w ikonografii; Maryja w historii 
zbawienia; 400 lat latyczowskiego sanktuarium. O godzinie 11.00 na placu przy 
sanktuarium odprawiono uroczystą mszę świętą koncelebrowaną pod przewod‑
nictwem nuncjusza arcybiskupa Ivana Jurkoviča. W Eucharystii wzięli udział 
przedstawiciele Episkopatów Ukrainy i Polski, setki kapłanów, przedstawiciele 
władz świeckich oraz tysiące pielgrzymów38. 

Na uroczystości odpustowej w 2013 roku w sanktuarium zebrała się re‑
kordowa liczba pielgrzymów. Oprócz liczących około 800 osób pieszych piel‑
grzymek z Kamieńca Podolskiego i Tomaszpola zorganizowano pielgrzymkę 
z Chmielnika (43 km od Latyczowa). Przy bramie do sanktuarium pielgrzymów 
tradycyjnie witał biskup Dubrawski. Po przybyciu do świątyni wierni wzięli 
udział w mszy świętej, później wspólnie zjedli kolację. Noclegi dla pielgrzy‑
mów zorganizowano w miejscowych szkołach. Niektórzy zostali w świątyni na 
nocne czuwanie. Następnego dnia, podczas uroczystego nabożeństwa biskup 
Dubrawski ukoronował kopię Obrazu Matki Bożej Latyczowskiej koronami 
papieskimi39. 

Metropolita lubelski arcybiskup Stanisław Budzik w porozumieniu z pryma‑
sem i Konferencją Episkopatu Polski zwrócił się do siostry Mirosławy Grunt, 
przełożonej generalnej Zgromadzenia Sióstr Służek Maryi Panny Niepokalanej, 
z prośbą o przekazanie Cudownego Wizeruku do kultu publicznego. Po pewnym 
czasie Obraz oddano do renowacji. 23 czerwca 2014 roku, po odprawieniu mszy 
świętej w domu sióstr przy ulicy I Armii Wojska Polskiego 9, Wizerunek wyjęto 
z ram, a na jego miejsce włożono poświęconą kopię. Oryginał został przekazany 
do archikatedry lubelskiej. Po powtórnej renowacji zorganizowano jego pere‑
grynację do 20 parafii lubelskich, która zakończyła się 10 października 2014 
roku przeniesieniem Cudownego Wizerunku do ostatniego kościoła stacyjnego 
pw. Matki Bożej Różańcowej przy ulicy Bursztynowej 20 w Lublinie. Uroczy‑
stościom przewodniczył biskup Dubrawski40. 7 października 2017 roku, podczas 

37 Ibidem.
38 Ibidem, s. 151.
39 http://credo.pro/2013/07/86006 [data dostępu: 1.03.2018].
40 „Nigdym ja ciebie, ludu, nie rzuciła”…, s. 179–189.



58 Z dziejów ruchu pątniczego

odpustu parafialnego kościół pw. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie został 
ogłoszony sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej41. 7 października 2018 roku 
arcybiskup Budzik dokonał rekoronacji Obrazu.

Historia Obrazu Matki Bożej z Latyczowa jest długa i niezwykle trudna. 
Wierni czciciele „Świętej Wygnanki” zawsze troszczyli się o to, aby jej Wizeru‑
nek miał godne miejsce. Obecnie dzięki porozumieniu i współpracy Kościołów 
polskiego i ukraińskiego Matka Boża Latyczowska jest czczona jednocześnie 
w dwóch miejscach – Latyczowie i Lublinie. Kult rozwija się i corocznie do tych 
sanktuariów przybywa kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów różnych narodowości 
i wyznań.
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Vindolanda – 
z badań nad historią rzymskiej Brytanii

Vindolanda – 
from studies on the history of Roman Britain

Abstract: Undoubtedly, the most spectacular archeological site in Roman Britain is Vindo‑
landa. It is a Roman fort located in the north of today’s England, almost on the Scottish border. 
A number of interesting monuments were discovered there. Particularly important are extremely 
thin and fragile pieces of wood, covered with ink writing. They create a specific archive, which 
consists of letters, orders, reports as well as various requirements and bills. These special types 
of sources are extremely important from the point of view of research on the functioning of the 
Roman fort at the turn of the first and second centuries AD and everyday life going on there. 
The excavation complex in Vindoland and the museum are also a very interesting tourist site.

Key words: Roman Britain, Hadrian’s Wall, Stanegate Line, Vindolanda, Chesterholm, texts on 
wood

Słowa klucze:  rzymska Brytania, Wał Hadriana, Stanegate Line, Vindolanda, Chesterholm, 
teksty na drewnie

Wprowadzenie

Początki zainteresowania państwa rzymskiego Brytanią wiążą się z działal‑
nością Gajusza Juliusza Cezara. Ten wybitny wódz i polityk podczas tzw. woj‑
ny galijskiej, toczonej w latach 50. I wieku p.n.e., wyprawił się tam dwukrotnie. 
Krótkie kampanie latem 55 oraz 54 roku spowodowane były przede wszystkim 
potrzebą poskromienia miejscowych Celtów, którzy podczas wspomnianej wojny 
wspomagali swoich pobratymców na terenie Galii. Innymi przyczynami niewątpli‑
wie były: chęć poznania tej na poły legendarnej krainy, pokusa zdobycia cennych 
łupów, a także ambicja odniesienia kolejnych sukcesów wojennych, gruntujących 
sławę Cezara jako wodza i polityka. Wzmiankowane wyprawy nie zakończyły się 
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jednak szczególnie spektakularnymi osiągnięciami. Przerwano wprawdzie pomoc 
brytańskich Celtów bliskim im Galom po przeciwnej stronie dzisiejszych cieśnin: 
Kaletańskiej i La Manche, nie wprzęgnięto jednak Brytanii (czy nawet jej drobnej 
części) w rzymską machinę państwową. Łupy okazały się iluzoryczne, a dopiero 
ponad 130 lat później stwierdzono, że Brytania jest wyspą1.

Regularny podbój interesującego nas terytorium rozpoczął się wraz z pa‑
nowaniem cesarza Klaudiusza (41–54 r. n.e.)2. W 43 roku wyruszyła w tamtym 
kierunku rzymska wyprawa pod dowództwem wytrawnego wodza Aulusa Plau‑
cjusza Sylwanusa. Nieco później do ekspedycji dołączył sam cesarz. Kampania 
zapoczątkowała okres długich, mozolnych i krwawych walk z szeregiem ple‑
miennych królestw, kiedy Cesarstwo Rzymskie podporządkowało sobie tereny 
dzisiejszej Anglii oraz Walii3. Podbój ten niejednokrotnie obfitował w drama‑
tyczne i nadzwyczaj spektakularne wydarzenia, jak na przykład bunt królowej 
plemienia Icenów Boudikki (Boadycei) przeciw Rzymianom, datowany na 60 
lub 61 rok. W jego trakcie skrajnie zdesperowani Icenowie, których siedziby 
znajdowały się na terenie dzisiejszych hrabstw Suffolk i Norfolk we wschodniej 
Anglii, zdobyli i całkowicie zniszczyli ówczesną „stolicę” rzymskiej Brytanii, 
Camulodunum (dzisiejsze Colchester, miasto leżące około 50 km na północ‑
ny wschód od Londynu)4. Ich łupem padł również m.in. wspomniany Londyn 
(wówczas Londinium), a także inne kluczowe rzymskie miasto na wyspie, 
a mianowicie Verulamium (dzisiejsze St. Albans w południowej części hrab‑
stwa Hertfordshire). Rebelianci pokonali i niemal w całości wycięli przebywa‑
jący tam wówczas legion rzymski (legio IX Hispana), zdołał się uratować tylko 
oddział jazdy. Jednak ostatecznie najeźdźcy krwawo stłumili rebelię Icenów 
i sprzymierzonych z nimi lokalnych sojuszników (przede wszystkim Trynowan‑
tów – plemienia sąsiadującego wówczas od południa z inicjatorami powstań‑
czej zawieruchy). Dzielna i charyzmatyczna władczyni zginęła w niejasnych 

1 W polskiej literaturze przedmiotu obie cezariańskie ekspedycje zostały opisane w publi‑
kacjach: M.N. Faszcza: Rzymskie inwazje na Brytanię 55–54 p. n. e. Połomia 2012; T. Romanow‑
ski: Brytania 55–54 p.n.e. Warszawa 2018.

2 Zob. L. Cottrell: The Great Invasion. London 1958.
3 Istnieje bardzo bogata literatura na temat rzymskiej Brytanii; przede wszystkim zob. 

R.G. Collingwood: Roman Britain. Oxford 1932; C.M. Franzero: Roman Britain. London 1935; 
R.G. Collingwood, J.N.L. Myres: Roman  Britain  and  the  English  Settlements. Oxford 1937; 
S.E. Winbolt: Britain under the Romans. Harmondsworth 1945; Roman Life and Art  in Britain. 
A Celebration in Honour of the Eightieth Birthday of Jocelyn Toynbee. Vol. 1–2. Ed. J. Munby, 
M. Henig. Oxford 1977; J. Wacher: Roman Britain. London 1978; K. Branigan: Roman Britain. 
Life in an Imperial Province. London 1980; P. Salway: Roman Britain. Oxford 1982; I.A. Rich‑
mond: Roman Britain. IInd edition. London 1991; T.W. Potter, C. Johns: Roman Britain. Lon‑
don 1992; S.S. Frere: Britannia. A History of Roman Britain. 3rd edition revised. London 1999:
D.C.A. Shotter: Roman  Britain. New York 2004; L. Allason‑Jones: Daily  Life  in  Roman  Bri-
tain. Oxford–Westport 2008. Początkowe lata podboju charakteryzują natomiast G. Webster,
D.R. Dudley: The Roman Conquest of Britain A.D. 43–57. London 1966. 

4 Z.T. Fiema: Colchester – rzymskie Camulodunum. „Filomata” 1979, z. 326, s. 298–311.



65Wiesław Kaczanowicz: Vindolanda – z badań nad historią rzymskiej Brytanii

okolicznościach (popełniła samobójstwo przez otrucie bądź zmarła w wyniku 
bliżej nieokreślonej choroby)5. W 78 roku n.e. namiestnikiem prowincji Bryta‑
nia został inny wybitny rzymski dowódca wojskowy i doświadczony polityk – 
Gnejusz Juliusz Agrykola, teść uznanego rzymskiego dziejopisa Publiusza (?) 
Gajusza (?) Korneliusza Tacyta, autora m.in. dzieła Żywot  Juliusza  Agrykoli 
(De Vita et moribus Iulii Agricolae)6, pozwalającego na dokładną rekonstrukcję 
poczynań wspomnianego namiestnika w owej prowincji (trwających do 84 r.). 
Nadrzędnym celem działalności Agrykoli w rzymskiej Brytanii była przy tym 
chęć podporządkowania Imperium ziem niezależnej wówczas dzisiejszej Szko‑
cji7. Kilkuletnia kampania zakończyła się spektakularnym zwycięstwem Rzy‑
mian nad lokalnymi wojownikami, dowodzonymi przez Kalgakusa, w walnej 
bitwie pod Mons Graupius (wrzesień 83 r.). Lokalizacja tego miejsca jest po dziś 
dzień sporna, być może chodzi o poczwórne wzgórze Bennachie na północy 
Szkocji, nieopodal dzisiejszego miasta Aberdeen8. Sukces ten nie został jednak 
należycie zdyskontowany, gdyż cesarz Domicjan niespodziewanie odwołał na‑
miestnika do Rzymu, przerywając jednocześnie toczoną na północy Brytanii 
wojnę, a także niwecząc jego zamysł, aby podbić sąsiednią Irlandię (wówczas 
Hibernia). Poznawczym sukcesem kampanii Agrykoli w Brytanii było wspo‑
mniane już uprzednio stwierdzenie o wyspiarskim charakterze owego teryto‑
rium. Rzymscy marynarze mieli przy tym widzieć owianą legendami Ultima 
Thule. Stosunkowo niedawno wyrażono pogląd, że chodzi tu niemal na pewno 
o wyspę w archipelagu Szetlandów9. Natomiast zwycięski wódz nie odegrał już 
żadnej roli w życiu politycznym Cesarstwa czy jego armii10. Następujące póź‑
niej czterdziestolecie niewątpliwie należy do najsłabiej rozpoznanych okresów 
w dziejach rzymskiej Brytanii. Faktem jest jednak, że zakończenie misji Gne‑
jusza Juliusza Agrykoli wiąże się z powstaniem w północnej Anglii, niemal na 
pograniczu szkockim, ciągu komunikacyjno‑obronnego między zatoką Solway 
nad Morzem Irlandzkim a ujściem rzeki Tyne do Morza Północnego. Występuje 
on w literaturze przedmiotu pod nazwą Stanegate Line. Główne forty owego 
ciągu, idąc od zachodu, znajdowały się w dzisiejszych miejscowościach Kirk‑
bridge, Carlisle, Stanwix, Nether Denton, Chesterholm oraz Corbridge. Owa 
konstrukcja dała początek innemu powszechnie znanemu systemowi obronnemu 

 5 Zob. np. D.R. Dudley, G. Webster: The Rebellion of Boudicca. London 1962; G. Webster: 
Boudica.  The  British  Revolt  against  Rome A.D.  60. London 1978; V. Collingridge: Boudicca. 
London 2004; J.E. Roesch: Boudica. Queen of The Iceni. London 2006.

 6 Zob. Tacyt: Żywot  Juliusza  Agrykoli. W: Idem:  Dzieła. Przeł. S. Hammer. Warszawa 
2004. Por. A.R. Burn: Agricola and Roman Britain. London 1953. 

 7 Zob. W.S. Hanson: Agricola and the Conquest of the North. London 1987.
 8 D.B. Campbell: Bitwa pod Mons Graupius 83. Przeł. N. Łajszczak. Poznań 2011, s. 59–85.
 9 Ibidem, s. 86–88. Na temat roli i znaczenia classis britannica zob. w polskiej literaturze 

historycznej: W. Kaczanowicz: Classis  Britannica. „Annales Universitatis Mariae Curie‑Skło‑
dowska” (Sectio F, Historia) 1994, t. 49, s. 199–207.

10 Ibidem, s. 88–89.
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rzymskiej Brytanii, a mianowicie tzw. Wałowi Hadriana, który powstał w la‑
tach 20. II stulecia n.e. Część Stanegate Line weszła w skład wzmiankowanego 
Wału, inna część znajduje się nieco na południe od niego. Należy zauważyć, iż 
w latach 30. i 40. II wieku n.e. powstał kolejny rzymski system obronny w po‑
przek wyspy, tzw. Wał Antonina Piusa. Leży on w odległości około 140 km na 
północ od Wału Hadriana i rozciąga się między zatokami Clyde (wówczas Clota) 
i Forth (wtedy Bodotria). Między obu ciągami obronnymi istniała przy tym 
pustka osadnicza, najeżona jedynie posterunkami wojskowymi. Ów potężny 
system obronny, składający się z rowów, wałów, ciągów komunikacyjnych, 
wież obserwacyjnych, posterunków militarnych, większych baz wojskowych, 
nie zawsze funkcjonował jako całość. Poszczególne elementy czasami nie były 
wykorzystywane, a wręcz je porzucano, by w stosownych okolicznościach do 
nich wrócić. Nie ulega jednak najmniejszej wątpliwości, że wieloelementowy 
„przekładaniec” obronny trwale oddzielił rzymską Brytanię od wolnych tere‑
nów dzisiejszej Szkocji11.

Odkrywanie Vindolandy

Wspomniana niezwykle spektakularna konstrukcja budziła zainteresowanie 
od dawna. Jej istniejące do czasów współczesnych elementy architektoniczne, 
ale także zabytki epigraficzne, numizmaty oraz inne obiekty rzymskiej i lokalnej 
kultury materialnej, stały się przedmiotem intensywnej eksploracji począwszy 
od XVII stulecia. Wtedy to rodziło się i krzepło Imperium Brytyjskie, którego 
warstwy oświecone chętnie zwracały się ku innej potędze – Imperium Rzym‑
skiemu, mającemu przecież swój udział w dziejach wyspy. To zainteresowanie 
zaowocowało wieloma opisami rzymskich starożytności, przede wszystkim na 
interesującym nas obszarze, kolekcjonerstwem starożytnych dzieł sztuki, monet 
czy pozostałości broni. Epoka ta przyniosła jednak również poważne zagrożenia 
dla substancji zabytkowej. Czynniki takie jak intensywna uprawa roli, postę‑
pująca industrializacja oraz budowa nowych dróg, na przykład zapoczątkowa‑
nego w 1750 roku ważnego traktu komunikacyjnego łączącego miasta Carlisle 
(w czasach rzymskich Luguvalium) z Newcastle upon Tyne (w okresie Cesar‑
stwa Pons Aelius), niewątpliwie sprzyjały dewastacji wielu starożytnych obiek‑
tów rubieży Stanegate Line, Wału Hadriana czy Wału Antonina Piusa. Wiele 

11 Zob. E. Birley: Research  on  Hadrian’s  Wall. Kendal 1961; A. Johnson: Roman Forts. 
London 1983; D.J. Breeze, B. Dobson: Hadriaǹ s Wall. 3rd ed. Harmondsworth 1987; W. Kacza‑
nowicz: Wał Hadriana – pogranicze  świata  rzymskiego  i  celtyckiego. „Zeszyty Naukowe Uni‑
wersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 1995, z. 117, s. 111–118.
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przedmiotów zostało bezpowrotnie zniszczonych, a tamtejsze drogi, domostwa 
i inne zabudowania zawierają w sobie do dziś mniejsze bądź większe fragmenty 
rzymskiej architektury. Wszystkie zasygnalizowane zjawiska odnoszą się tak‑
że do miejsca wymienionego w tytule niniejszego artykułu, a mianowicie do 
Vindolandy12. Vindolanda znajduje się mniej więcej w połowie ciągu Stanegate 
Line. Ten pierwotnie drewniany fort po raz pierwszy wzbudził zainteresowanie 
w 1702 roku. Wówczas odwiedził to miejsce Christopher Hunter (1675–1757), 
który następnie przeprowadził prace wykopaliskowe w jego zachodnim sek‑
torze, odkrywając m.in. bramę wjazdową pochodzącą z wczesnych lat 20. 
III stulecia n.e. Kolejnej eksploracji Vindolandy podjął się około 1715 roku John 
Warburton (1682–1753), rozkopując fragment centralnej części rzymskiego fortu 
w jego późniejszej fazie.

Vindolanda stała się przedmiotem wieloletnich intensywnych badań w pierw‑
szej połowie XIX stulecia. Właścicielem tamtego obszaru był wówczas Anthony 
Hedley (1775–1835) – miejscowy pastor, a zarazem wielki miłośnik starożytno‑
ści13. Wybudowana przez niego posiadłość nosi nazwę Chesterholm i sąsiadu‑
je z rzymskim fortem, stąd obie nazwy w literaturze przedmiotu używane są 
często naprzemiennie. Hedley prowadził systematyczne badania wykopalisko‑
we i kolekcjonował odkryte zabytki. Jedno z pomieszczeń w jego rezydencji 
stało się zalążkiem przyszłego, funkcjonującego do dziś muzeum14. Spotykali 
się tam wówczas kolekcjonerzy i miłośnicy świata starożytnego, a znamion 
naukowości owym wykopaliskom i spotkaniom nadawała obecność wybitnego 
w ówczesnym czasie historyka Johna Hodgsona (1779–1845), autora m.in. fun‑
damentalnego i bardzo wówczas cenionego dzieła poświęconego dziejom hrab‑
stwa Northumberland15. Trzeba podkreślić, że Hodgson odegrał znaczącą rolę 
w upowszechnieniu dokonań Hedleya. Po nagłej śmierci Hedleya (zmarł w wy‑
niku przeziębienia podczas prac wykopaliskowych na terenie badanego obiektu) 
fort w Vindolandzie popadł w ruinę, stając się przede wszystkim źródłem ma‑
teriałów budowlanych dla potrzeb okolicznych farmerów. Jego renowacją zajął 
się dopiero w drugiej połowie XIX wieku John Clayton (1792–1890), niezwy‑
kle bogaty prawnik i wysoki rangą urzędnik miejski w Newcastle upon Tyne, 

12 Istnieje obfita literatura przedmiotu (w przytłaczającej większości angielska) na temat 
Vindolandy. Zob. zwłaszcza: R. Birley: Vindolanda. A Roman Frontier Fort on Hadriaǹ s Wall. 
Chalford 2009; tam inne tytuły. W polskiej literaturze historycznej zob. A. Łukaszewicz: Tab-
liczki z Vindolandy. „Z Otchłani Wieków” 1975, t. 41, s. 261–264, 276; W. Kaczanowicz: Rzym-
skie teksty z Vindolandy (Wielka Brytania). „Meander” 1985, z. 7, s. 257–265.

13 Zob. R. Birley: The Making of Modern Vindolanda, with  the Life and Work of Anthony 
Hedley 1775–1835. Greenhead 1995.

14 Por. R. Birley: Chesterholm. From a Clergymaǹ s cottage to Vindolandà s Museum 1830–
2000. Greenhead 2000.

15 J. Hodgson: A History  of  Northumberland. Newcastle upon Tyne 1820–1839. W sumie 
publikacja liczy 6 tomów. Tom 4 (1827, reprint 1974, introduction by E. Birley) dotyczy Wału 
Hadriana. 
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właściciel wielu obiektów kompleksu Stanegate Line i Wału Hadriana. Podjął on 
w obrębie swoich posiadłości wiele prac archeologicznych, prowadzonych często 
bez należytej staranności, jeśli chodzi o pozyskane zabytki.

Istotną cezurą w dziejach badań Vindolandy był niewątpliwie lipiec 1929 ro‑ 
ku. Doszło wtedy do parcelacji i wyprzedaży na aukcji niektórych dóbr pozo‑
stałego po Claytonie majątku. Chesterholm – część obejmującą kompleks Vin‑
dolanda – zakupił Eric Birley (1906–1995), absolwent studiów klasycznych na 
uniwersytecie w Oxfordzie, i jako pierwszy rozpoczął w pełni metodyczne i pro‑
fesjonalne badania archeologiczne na terenie swojej posiadłości. Ze względu na 
wagę tych prac zostały one objęte opieką państwa. Birley, znakomity archeolog 
i historyk, zaszczepił pasję do badań swoim synom – Anthony’emu (1937–2020) 
i Robinowi (1935–2018), a także innym członkom rodziny, do dziś zaangażo‑
wanym w eksplorację Vindolandy. Można wręcz powiedzieć, że badania i ich 
popularyzacja stanowią w dużym stopniu rodzinne przedsięwzięcie Birleyów.

W 1970 roku dzięki inicjatywie członków tej familii powstała fundacja pod 
nazwą Vindolanda Trust. Zarządza ona terenem wykopalisk w Vindolandzie, 
finansuje i realizuje badania na tym terenie, prowadzi ekspozycję muzealną, or‑
ganizuje liczne szkolenia, kursy, wykłady i warsztaty archeologiczne, zarówno 
dla profesjonalistów, jak i dla młodzieży szkolnej oraz akademickiej, a także dla 
miłośników wiedzy o tamtejszych starożytnościach. Wspomniana fundacja wy‑
kupuje również sąsiadujące z Vindolandą i pobliskie parcele czy posiadłości 
(np. oddaloną o około 10 km na zachód farmę Carvoran, gdzie działa obecnie 
interesujące i często odwiedzane muzeum armii rzymskiej), tworząc tym sa‑
mym podstawy do dalszej eksploracji omawianego obszaru. Istnieje bardzo od‑
legła perspektywa zakończenia prac wykopaliskowych w Vindolandzie i na jej 
peryferiach, sięgająca wręcz stulecia16. Trudno dziś stwierdzić, czy tak będzie 
naprawdę. Wydaje się, że to raczej efektowna i przemawiająca do wyobraźni 
retoryka, mająca przekonać jej odbiorców do długotrwałości obiecujących stu‑
diów. Biorąc jednak pod uwagę aktualny stan badań, można być przekonanym, 
że czeka nas jeszcze niejedna niespodzianka, jeśli chodzi o Vindolandę i jej 
obrzeża. 

Kopalnia wiedzy i atrakcja turystyczna

W tym momencie powstaje oczywiste pytanie: z czego wynika takie zain‑
teresowanie czy wręcz niesłabnąca fascynacja tym obiektem? Na czym polega 
jego szczególna wyjątkowość?

16 R. Birley: Vindolanda. A Roman Frontier Fort…, s. 181. 
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Cofnijmy się zatem do marca 1973 roku. Dokonano wówczas epokowego 
odkrycia, które miało decydujący wpływ na badania rzymskiej Brytanii, ale 
także innych terenów Imperium Romanum. Otóż podczas prac irygacyjnych, 
mających zabezpieczyć obszar tamtejszego fortu, w zwartej mazi różnych ma‑
teriałów organicznych i nieorganicznych znaleziono m.in. skrawki drewna za‑
pisanego tekstami atramentowymi17. Wydarzenie to miało charakter zupełnie 
niebywały, jeśli uwzględnić tamtejsze warunki klimatyczne, przede wszystkim 
wilgotność i niskie temperatury. Zapisy o takim charakterze miały szansę prze‑
trwania w zupełnie innym klimacie. Chodzi tutaj przede wszystkim o Egipt, 
gdzie suchy piasek pustyni znakomicie konserwował zapisane atramentem papi‑
rusy. Bezsprzecznie pogranicze angielsko‑szkockie jawi się jako obszar najmniej 
sprzyjający konserwacji tak podatnych na zniszczenie zabytków piśmiennictwa. 
A jednak przetrwały one w Vindolandzie bez mała 20 stuleci. Gwoli ścisłości 
należy tu odnotować udokumentowane istnienie takich zapisów lub podejrzenie 
ich obecności także w innych miejscach na terenie Anglii bądź Europy konty‑
nentalnej, na przykład w Londynie18, w studni rzymskiej posiadłości na terenie 
hrabstwa Somerset na południowym zachodzie wyspy19 czy w szwajcarskiej 
miejscowości Vindisch (duży rzymski fort legionowy Vindonissa)20. Ilość i ja‑
kość tych śladów czynią je, praktycznie rzecz biorąc, bardzo mało przydatnymi 
bądź zupełnie nieprzydatnymi w badaniach. Radość z sensacyjnego odkrycia 
zmąciło jednak zjawisko szybkiego zanikania dopiero co odnalezionych napi‑
sów. Nastąpiło to w rezultacie dostępu do tych szczególnych zabytków powie‑
trza i światła słonecznego. Minęło wiele lat, zanim opracowano metodę konser‑
wacji owych tekstów. Dość powiedzieć, że dopiero w 1983 roku (a zatem 10 lat 
po dokonaniu odkrycia) opublikowano pierwszy korpus wydobytych napisów21. 
Metoda ich konserwacji okazała się w istocie rzeczy zadziwiająco prosta. Wy‑
dobyty obiekt umieszcza się najpierw w pojemniku z czterdziestoprocentowym 
roztworem alkoholu metylowego i wody destylowanej. Następnie jest on kąpany 
w roztworach o stopniowo większej procentowości wzmiankowanego alkoholu 
(odpowiednio 60%, 80%), a także w stuprocentowym spirytusie. Finalnie pławi 
się go w eterze. Ostatecznie owe płatki drewna są suszone, delikatnie oczyszcza‑

17 W anglojęzycznej literaturze przedmiotu określa się je mianem writing tablets.
18 I.A. Richmond: Three Roman Writing – Tablets from London. “The Antiquaries Journal” 

1953, vol. 33, s. 206–208; E.G. Turner, O. Skutych: A Roman Writing – Tablet from London. “The 
Journal of Roman  Studies” 1960, vol. 50, s. 108–111.

19 E.G. Turner: A Roman Writing  Tablet  from  Somerset. “The Journal of Roman Studies” 
1956, vol. 46, s. 115–118. 

20 Przede wszystkim zob. P. Cugusi: Corpus  Epistularum  Latinarum.  Papyris,  Tabulis, 
Ostracis servatarum. Vol. 1. Textus. Firenze 1992, s. 96–113.

21 A.K. Bowman, J.D. Thomas: Vindolanda. The Latin Writing Tablets. London 1983. Zob. 
także A.K. Bowman: The  Roman  Writing  Tablets  from  Vindolanda. London 1983, s. 29–47; 
Idem: Life and Letters on the Roman Frontier. Vindolanda and its People. IInd edition. London
2004. 
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ne z resztek zabrudzeń, fotografowane dla potrzeb badawczych w podczerwieni 
oraz odpowiednio zabezpieczane. Wtedy trafiają do kolekcji muzealnych, szcze‑
gólnie British Museum w Londynie. O wyjątkowym charakterze omawianego 
znaleziska świadczy również materiał, z jakiego wykonano poszczególne zabyt‑
ki interesującego nas piśmiennictwa. Były to bowiem skrawki drewna, pierwot‑
nie najczęściej o wymiarach (ogólnie rzecz biorąc) współczesnej pocztówki, ale 
o zupełnie zaskakujących grubościach. Bardzo często jest to rząd 1 mm, ale 
zdarzały się jeszcze cieńsze – niektóre spośród owych „pocztówek” nie osiągały 
nawet 1/4 mm grubości. Ten specyficzny materiał piśmienniczy głównie był wy‑
konany z powszechnie występującego na tamtejszym obszarze drewna brzozo‑
wego. Spotykamy jednak także zapisy na skrawkach olchy. Oba rodzaje drewna 
są niewątpliwie miękkie, a zatem stosunkowo łatwe w obróbce. Niemniej kunszt 
tamtejszych rzemieślników z przełomu I i II stulecia n.e., umiejących wykroić 
i odpowiednio spreparować aż tak cienkie i jednocześnie bardzo gładkie listki 
„papieru”, musi budzić szacunek. 

Te szczególnego rodzaju kartki były niezwykle elastyczne. Zginano je więc 
wpół, wzdłuż słojów, przewiązując rzemykiem. Tekst znajdował się na po‑
wierzchni części wewnętrznej, a imię adresata wpisywano na ogólnie dostępnej 
części zewnętrznej. Niektóre spośród owych kartek posiadały przy krawędziach 
otwory na zawleczki. Można było w ten sposób połączyć szereg kartek, tworząc 
rodzaj harmonijki (tzw. concertina), celem zamieszczenia tam bardziej obszer‑
nego tekstu. 

Obecnie znamy również skład ówczesnego atramentu. Była to mieszanina 
węgla drzewnego, gumy arabskiej oraz wody w proporcjach 3 : 1 : 1. Subtelny 
charakter, nietrwałość i ulotność owego atramentu dodatkowo wzmacniają nasze 
przekonanie, a właściwie pewność, o wyjątkowym charakterze vindolandzkiego 
znaleziska. 

Podczas wykopalisk, prócz zapisów o charakterze atramentowym (wykona‑
nych zaostrzonymi piórami trzcinowymi bądź ptasimi), odkryto również sto‑
sunkowo niewiele tzw. tabliczek stylusowych. Były one rodzajem drewnianych, 
obramowanych płytek. Ich środek wypełniano woskiem. Do pisania służył zaost‑
rzony z jednej strony metalowy rysik. Jego przeciwległy koniec był spłaszczony 
i pełnił rolę gumki. Tabliczka taka mogła być zatem wielokrotnie używana. Jest 
rzeczą oczywistą, że szczególny charakter wzmiankowanego materiału pisarskie‑
go oraz upływ czasu nie pozwoliły na zachowanie umieszczonych na tabliczkach 
stylusowych tekstów. Istnieje jednak nadzieja, że zastosowanie nowoczesnej 
techniki badań pozwoli na przynajmniej częściowe ich odcyfrowanie. Chodzi 
tu o próby laserowej stratyfikacji pozostawionych na drewnie śladów pociągnięć 
stylusa celem rekonstrukcji określonego napisu czy raczej jego fragmentu.

Rodzi się fundamentalne pytanie: dlaczego tak kruche i niezwykle ulotne 
skrawki drewna, przede wszystkim z zapisami atramentowymi, przetrwały do 
naszych czasów w wybitnie niesprzyjających warunkach? 
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Wieloletnie badania fortu w Vindolandzie ujawniły istnienie pięciu wyrazi‑
stych faz jego funkcjonowania w postaci drewnianej konstrukcji. Ich przybliżo‑
na datacja przedstawia się następująco:

Faza I  – lata 85–90 n.e.
Faza II  – lata 90–100 n.e.
Faza III – lata 100–105 n.e.
Faza IV – lata 105–120 n.e.
Faza V  – lata 120–130 n.e.22

Po 130 roku n.e. fort wielokrotnie przebudowywano, modernizowano, ale 
już jako budowlę kamienną. Nie zawsze zresztą historia i chronologia tych wy‑
darzeń jest dla nas klarowna23.

Wszystkie znalezione do tej pory teksty na drewnie pochodzą z czasów ist‑
nienia placówki drewnianej. Należy przy tym zauważyć, że krótkie sekwencje 
czasowe w ramach tego okresu wynikały po części z potrzeby remontów i zastę‑
powania poszczególnych elementów drewnianych. Fort wykonany był bowiem, 
szczególnie jeśli chodzi o jego wcześniejsze fazy, z nietrwałego drewna brzo‑
zowego. Ponadto nie było ono sezonowane, co dodatkowo osłabiało trwałość 
konstrukcji. Trzeba jednocześnie dodać, że drewniany fort, generalnie rzecz bio‑
rąc, był rozbudowywany, szczególnie w kierunku zachodnim. Powodowało to 
potrzebę sukcesywnego wyrównywania terenu, niwelowania wałów obronnych 
oraz zasypywania fos. 

Fosy w interesującym nas forcie częstokroć pełniły rolę śmietników i obozo‑
wej latryny. Szybko wypełniały się różnymi odpadkami, także o charakterze or‑
ganicznym. Materiały takie znajdujemy zresztą również w innych szczególnych 
miejscach opisywanego stanowiska archeologicznego – o tym w dalszej części 
artykułu. Były to więc, najogólniej rzecz biorąc, kości rozmaitych zwierząt24, 
głównie spożytych na terenie obozu25. Interesującym obiektem osteologicznym 
była przy tym czaszka wołu, niewątpliwie z otworami po grotach strzał, a zatem 
służąca jako tarcza strzelnicza. W pozyskanym materiale nie zabrakło ości ryb 
i muszli skorupiaków (np. szczególnie cenionych przez Rzymian brytańskich 
ostryg), a nawet pozostałości żyjących tam owadów26. Znajdowały się w tym 

22 R. Birley: Vindolanda. A Roman Frontier Fort…, s. 183.
23 Ibidem. Tam propozycje późniejszych, hipotetycznych sekwencji datacyjnych; komen‑

tarz: s. 117–168.
24 G.W.I. Hodgson: The Animals of Vindolanda. Haltwhistle 1976.
25 Zob. J. Pearce: Food as substance and symbol of the Roman army: a case study from Vin-

dolanda. In: Limes XVIII – proceedings of the XVIIIth International Congress of Roman Frontier 
Studies  held  in  Amman,  Jordan  (September  2000). Eds. Ph. Freeman, J. Bennett, Z.T. Fiema,
B. Hoffmann. Oxford 2002, s. 931–944; C.R. Whittaker: Supplying the Army. Evidence from Vin-
dolanda. In: The Roman Army and the Economy. Ed. P. Erdkamp. Amsterdam 2002, s. 204–234.

26 Kwestie środowiska naturalnego Vindolandy szerzej charakteryzuje Mark R.D. Seaward: 
M.R.D. Seaward: The Vindolanda Environment. Haltwhistle 1976.
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miejscu również tekstylia, stanowiąc jedną z największych (jeśli nie najwięk‑
szą) kolekcję rzymskich materiałów tego rodzaju na świecie. Reprezentują one 
przy tym wszystkie poznane dotychczas techniki tkackie Rzymian. Badaczom 
niejednokrotnie udało się określić barwę użytych wełnianych nici27. Były tam 
również ścinki skóry, różnorodne przedmioty skórzane, na przykład fragmen‑
ty uprzęży, toreb, pasków, sznurowadeł, czy nawet drobiazg w postaci osłonki 
kciuka łucznika, części namiotu oraz ozdoba (zabezpieczenie?) końskiego łba28. 
Zdecydowanie przeważały jednak najrozmaitsze buty i sandały29. Generalnie 
na terenie całego fortu ujawniono około dwóch tysięcy egzemplarzy obuwia 
stacjonujących tam żołnierzy, ale także kobiet i dzieci. Nie ulega wątpliwości, 
że jest to największy zbiór rzymskich zabytków tego rodzaju, jaki szczęśliwie 
przetrwał do naszych czasów. Na interesującym nas stanowisku odkopano na‑
wet podniszczoną przez muchy kobiecą perukę, wykonaną z występującego tam 
lokalnego gatunku mchu, a także ozdobę żołnierskiego hełmu, zrobioną z tego 
samego roślinnego surowca. Fosy i inne miejsca charakteryzowanej placówki 
militarnej dostarczyły nam również niepotrzebnych już zapisów na drewnie 
(np. przeczytane listy, rachunki).

Gęsta, zbita masa różnorodnych odpadków, pokryta ziemią, tworzyła środo‑
wisko beztlenowe, sprzyjające zachowaniu przedmiotów ulegających szybkiemu 
zniszczeniu. Występujące tam organiczne garbniki i mocznik dodatkowo wpły‑
nęły na ich konserwację, skutecznie likwidując niszczące bakterie. Oto odpo‑
wiedź na pytanie o fenomen przetrwania m.in. skrawków drewna z napisami 
atramentem, szczególnie interesujących i ważnych dla historyków oraz specjali‑
stów w zakresie językoznawstwa i dziejów łacińskiego pisma.

Jeśli chodzi o budynki wewnątrz fortu, najwięcej tekstów odkryto w obrę‑
bie kolejnych faz tzw. praetorium, czyli w siedzibie dowódców stacjonujących 
tam jednostek wojskowych. Kolejne przebudowy powodowały wyrównywanie 
podłóg gliną lub mieszaniną ziemi i gliny. Często pozostawały tam różne przed‑
mioty lub ich odłamki. Takie klepisko pokrywano warstwą trawy, mchu oraz 
liśćmi paproci (niektóre z nich tuż po odsłonięciu były jeszcze zielone), pełniącą 
rolę wykładziny czy dywanu. Bardzo łatwo było przypadkowo upuścić, zgubić 
czy zapodziać w takim środowisku jakiś drobny przedmiot czy „kartkę” teks‑
tu. Należy przy tym pamiętać, że sprzyjało temu marne wówczas oświetlenie. 
Powtarzalność identycznego konstruowania podłogi skutkowała powstaniem ro‑
dzaju zwartego, beztlenowego „przekładańca”, naszpikowanego różnymi, nieraz 

27 Na ten temat zob. J.‑P. Wild: Vindolanda  II: The Textiles. Hexham 1977; Idem: The Te-
xtiles  from  Vindolanda,  Hexham,  Northumberland. “Textile Museum Journal” 1979, vol. 18,
s. 19–24.

28 C. van Driel‑Murray: The  Vindolanda Chamfrons  and Miscellaneous  Items  of  Leather. 
In: Roman Military Equipment: The Sources of Evidence. Ed. Eadem. Oxford 1989, s. 281–318.

29 Zob. C. van Driel‑Murray: Vindolanda and  the Dating of Roman Footwear. “Britannia” 
2001, vol. 32, s. 185–197.
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zupełnie niespodziewanymi i zaskakującymi obiektami. Wyrazistym przykła‑
dem może być obecność w takim miejscu niewielkich przecież i bardzo kru‑
chych poczwarek tak zwanych końskich much. Zachowały się one w zupełnie 
dobrym stanie. 

Nadzwyczajny charakter stanowiska w Vindolandzie wynika, jak stwier‑
dzono wcześniej, z odkrycia tam napisów wykonanych na drewnie. Cóż zatem 
prezentują owe teksty?

Na wstępie trzeba podkreślić, że rzymskie napisy z Vindolandy stanowią 
złożone, wielopłaszczyznowe i jednocześnie wielobarwne zagadnienie, wyma‑
gające osobnego obszernego omówienia i opracowania. W interesującym nas 
miejscu odkryto wiele setek, a nawet tysięcy skrawków drewna. Część spośród 
nich ma charakter anepigraficzny. Na wielu znajdują się pojedyncze litery bądź 
wyrazy. Tekstów z narracją jest nie mniej niż ćwierć tysiąca. Trzeba przy tym 
pamiętać, że mamy do czynienia z otwartym zespołem archiwaliów, a zatem 
istnieje uzasadniona nadzieja na odzyskanie kolejnych ważnych zabytków tego 
rodzaju. Właściwie niemal każdy sezon wykopaliskowy przynosi coraz to nowe 
zapisy o charakterze atramentowym.

Teksty vindolandzkie wzbudzają różne trudności natury technicznej, re‑
konstrukcyjnej oraz, co oczywiste, interpretacyjnej. Zdarza się, że należy do‑
pasowywać rozproszone fragmenty większej całości. Nierzadko poszczególne 
„kartki” są ze sobą mocno sklejone. Często konieczne są próby rekonstrukcji 
zatartych, słabo czytelnych bądź brakujących elementów określonego zapisu. 
Mamy jednocześnie do czynienia z pismem odręcznym, kursywą. Nie trzeba 
nikogo specjalnie przekonywać, jak trudno niejednokrotnie odczytać taki tekst. 
W zapisie występują nie zawsze zrozumiałe skróty oraz różne ligatury. Ponad‑
to nie stosowano wówczas dużych liter, znaków interpunkcyjnych ani rozłącz‑
ności wyrazów. Litery są częstokroć bardzo podobne do siebie. Rejestrujemy 
także liczne ich zatarcia i lakuny. W użyciu była przy tym łacina daleka od 
poprawności językowej Cycerona czy Cezara. W narracji spotykamy również 
niezrozumiałe wyrazy języka (języków czy narzeczy?), jakim posługiwali się 
stacjonujący tam żołnierze. W większości rekrutowali się oni przecież spośród 
lokalnych społeczności celtyckich i germańskich.

Archiwum z Vindolandy jest przebogate, jeśli chodzi o zawarte na płatach 
drewna treści30. Generalnie rzecz biorąc, występuje tam korespondencja oficjalna 
oraz prywatna (w tym także „brudnopisy” wysyłanych pism). Sensacją naukową 
stało się odkrycie listu napisanego przez kobietę – Klaudię Sewerę. Uchodzi 

30 Zob. A.K. Bowman, J.D. Thomas: The  Vindolanda Writing  Tablets. Tabulae  Vindolan-
denses  II. London 1994; Eidem: The Vindolanda Writing  Tablets. Tabulae  Vindolandenses  III. 
London 2003; A.K. Bowman, J.D. Thomas, R.S.O. Tomlin: The  Vindolanda  Writing  Tablets. 
Tabulae  Vindolandenses IV. Part 1. Cambridge 2010; Eidem: The  Vindolanda Writing  Tablets. 
Tabulae Vindolandenses IV. Part 2. Cambridge 2011. Świeżo odkryte teksty publikowane są przy 
tym na bieżąco w periodyku „Britannia”.
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on za najstarszy oryginalny i zachowany do naszych czasów zabytek sztuki 
epistolarnej, który wyszedł spod kobiecej ręki31. Inną kategorią zapisów są naj‑
rozmaitsze raporty, rozkazy, listy płac, podania, zestawienia, zapotrzebowania 
czy wreszcie rachunki. Warto zauważyć w tym miejscu, że wielość materia‑
łu dokumentalnego z Vindolandy dowodzi niezwykle rozbudowanej rzymskiej 
biurokracji wojskowej tego czasu. Interesująca nas placówka była niewielkim 
fortem na odległych peryferiach Imperium. Można sobie wyobrazić ogrom owej 
biurokracji w przypadku większych jednostek wojskowych, a także na przykład 
na poziomie officium  namiestników poszczególnych prowincji. Pośród vindo‑
landzkich archiwaliów notujemy także zapisy, które można interpretować jako 
„ćwiczenia szkolne”. Brak przy tym tekstów odnoszących się do spraw politycz‑
nych i toczonych kampanii wojennych przeciwko (jak informuje jeden z zacho‑
wanych tekstów) pogardzanym Brittunculi32. Nie umniejsza to jednak wartości 
sygnalizowanego zespołu archiwaliów. Poprzez ich odczyt i analizę uzyskujemy 
unikatową wręcz możliwość wejrzenia w życie codzienne prostych żołnierzy 
i oficerów garnizonu stacjonującego na peryferiach rzymskiego świata, ale także 
tamtejszych kupców czy wreszcie niewolników.

Późniejszy fort czy raczej forty kamienne nie dostarczyły już tak spektaku‑
larnych zabytków, jak teksty zapisane na drewnie. Niemniej są również bardzo 
interesujące z badawczego punktu widzenia. Zainteresowanie i dyskusję wzbu‑
dza m.in. istnienie w ich obrębie okrągłych konstrukcji, datowanych na czasy 
panowania cesarza Septymiusza Sewera (193–211 n.e.)33. Zdaje się, że mogło ich 
być nawet ponad 200, a każda miała około 5,8 m średnicy. W niektórych spośród 
owych obiektów zachowały się ślady palenisk bądź pozostałości niewielkich 
pieców. W związku z tymi tajemniczymi budowlami powstało wiele różnych, 
wręcz „egzotycznych” interpretacji, niemających jednoznacznego potwierdzenia 
w odpowiednim materiale źródłowym. Warto przytoczyć tu kilka przykładów. 
Pierwotnie sądzono, że mogły to być niewielkie młyny, wytwarzające mąkę 
na indywidualne potrzeby mniejszych oddziałów vindolandzkiego garnizonu34. 
Według innej koncepcji owe konstrukcje służyły jako więzienie czy może raczej 
miejsce internowania dla jeńców z terenu dzisiejszej Szkocji, wziętych do nie‑
woli podczas ówczesnych licznych walk. Kształt tych obiektów miałby nawią‑
zywać do występującej na wyspie, lokalnej celtyckiej architektury. Jeszcze inna 
hipoteza głosi, że budowle były miejscami zakwaterowania, stanowiły rodzaj 
specyficznych koszar rzymskich żołnierzy wywodzących się z Afryki, gdzie 
obserwujemy podobny typ autochtonicznego budownictwa. I w tym przypadku 
byłby to zatem swoisty ukłon pod adresem lokatorów, przyzwyczajonych do pej‑
zażu architektonicznego charakterystycznego dla ich macierzystego środowiska. 

31 Zob. Tabulae Vindolandenses II, s. 256 – 259, nr. 291; plate XX, nr. 291.
32 Ibidem, s. 164; plate V.
33 W anglojęzycznej literaturze archeologicznej występują one pod nazwą circular huts.
34 R. Birley: Vindolanda. A Roman Frontier Post on Hadriaǹ s Wall. London 1977, s. 91. 
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Istnieje również pogląd, że owe okrągłe budynki przeznaczone były dla ówczes‑
nych robotników (oraz ich rodzin), zatrudnionych do eksploatacji okolicznych 
złóż mineralnych. Warto zauważyć, iż wydobywano tam wtedy węgiel kamien‑
ny, rudę żelaza, ołów oraz pozyskiwano różne kamienie35.

Zagadką pozostają dzieje Vindolandy w okresie wczesnego średniowiecza. 
Legiony rzymskie ostatecznie opuściły wyspę w 410 roku n.e.36 Rejestrujemy 
natomiast ślady bytności człowieka w interesującym nas forcie przez cały V, VI 
i VII wiek, a nawet później. Są to m.in. przedmioty anglosaskiej proweniencji37. 
Jaką rolę odegrały tamtejsze rzymskie zabudowania w wojennych zawieruchach 
owej burzliwej i mrocznej epoki? Niejasna jest również rola interesujących nas 
obiektów w dziejach wczesnego chrześcijaństwa, bujnie rozwijającego się właś‑
nie tam – w obrębie Northumbrii, najsilniejszego państwa angielskiej heptarchii. 
Zdaje się, że istniał w Vindolandzie niewielki kościół. Wydaje się również, iż 
w obiektach fortu usadowiły się wspólnoty monastyczne, które m.in. obsługi‑
wały podróżników przemieszczających się wspomnianym już wcześniej traktem 
Stanegate Line, między Morzem Północnym a Morzem Irlandzkim. Uchwytną 
z imienia postacią wędrującą owym traktem w kierunku Carlisle był żyjący 
w VII stuleciu św. Kutbert (Cuthbert) z Lindisfarne, jeden z patronów Anglii38.

W czasach późniejszego średniowiecza oraz epoce wczesnonowożytnej zaj‑
mujące nas tereny były dzikim, bezludnym pustkowiem na rubieżach pogranicza 
angielsko‑szkockiego. Rozbójnictwo i walki między okolicznymi zwaśnionymi 
klanami niewątpliwie sprzyjały wykorzystaniu pozostałości rzymskiej Vindo‑
landy w charakterze jednego z bastionów ówczesnych łupieżczych napadów oraz 
rodowych porachunków. Jest to jednak tylko domniemanie. Nie mamy bowiem, 
niestety, żadnych źródłowych informacji o dziejach tego obiektu w późniejszych 
stuleciach.

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że Vindolanda to niezwykle inspirujący 
i ważny fenomen badawczy dla archeologów, historyków i filologów. Tamtejsze 
zabytki rękopiśmienne, pisane kursywą, stanowią również ciekawy i ważny ma‑
teriał studyjny dla paleografów. Zidentyfikowano bowiem w owym „archiwum” 
co najmniej kilkadziesiąt duktów ówczesnego pisma odręcznego. Nie jest przy 
tym wykluczone, że charakteryzowany tu materiał mógłby stać się interesują‑
cy także w obrębie psychohistorii, abstrahując od wszelkich kontrowersji wokół 
tej dyscypliny. Odręczne pismo człowieka posiada bowiem indywidualny i nie‑
powtarzalny charakter, to oczywiste. Z pewnością oddaje więc ulotne emocje. 

35 Dyskusję w tej kwestii zestawia Robin Birley; zob. ibidem, s. 91; R. Birtey: Vindolanda. 
A Roman Frontier Fort…, s. 138–140.

36 Na temat owych wydarzeń w polskiej literaturze przedmiotu zob. L. Press: Rok 410 
w dziejach rzymskiej Brytanii. „Antiquitas” 1979, vol. 8, s. 24–34.

37 R. Miket: Two Early Anglo-Saxon Brooches from Chesters and Chesterholm. “Archaeolo‑
gia Aeliana” 5 Series, vol. 6, s. 177–180; R. Birley: Vindolanda. A Roman Frontier Fort…, s. 169.

38 R. Birley: Vindolanda. A Roman Frontier Fort…, s. 172.
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Z tego punktu widzenia autorzy listów i dokumentów znalezionych w Vindo‑
landzie przekazali nam po bez mała dwudziestu stuleciach coś więcej niż tylko 
ich treści. 

Warto zauważyć i podkreślić, że bogactwo oraz duża różnorodność wystę‑
pujących w tym szczególnym miejscu materiałów organicznych i nieorganicz‑
nych spowodowały potrzebę ścisłej współpracy specjalistów z różnych dziedzin 
nauki. Niewątpliwie Vindolanda stała się specyficznym poligonem badawczym 
dla przedstawicieli nauk humanistycznych, biologicznych, a także technicznych. 
Bezsprzecznie przyczyniło się to do podniesienia na wyższy poziom i udoskona‑
lenia przede wszystkim metodologicznego warsztatu archeologicznej eksploracji. 

Perspektywiczne znaczenie znalezisk w Vindolandzie polega na tym, że 
zwróciły one uwagę badaczy na potrzebę starannego oglądu zbutwiałego, po‑
zornie bezużytecznego drewna na innych stanowiskach archeologicznych. Tym 
sposobem odkryto kolejne atramentowe zapisy na drewnianych płatach m.in. 
na terenie wspomnianego już uprzednio fortu legionowego w Vindisch39, Rib‑
chester (w czasach rzymskich fort o nazwie Bremetennacum bądź Bremetenna‑
cum Veteranorum, dzisiaj wieś w hrabstwie Lancashire)40, Lechlade on Thames 
(obecnie niewielkie miasto w hrabstwie Gloucestershire)41 oraz we wspomnia‑
nym wcześniej Carlisle42. Nie jest ich tak dużo i treściowo są niewspółmiernie 
uboższe w stosunku do tych, które pochodzą z wykopalisk w Vindolandzie. 
Niewątpliwie wzbogacają jednak naszą bazę źródłową do dziejów Cesarstwa 
Rzymskiego o kolejne interesujące i oryginalne świadectwa, a fakt ich odkrycia 
budzi nadzieję na dalsze znaleziska43.

Kompleks Vindolanda – Chesterholm stanowi także fascynujący i atrakcyj‑
ny obiekt turystyczny, tym bardziej że jest on wkomponowany w rozległy ciąg 
Wału Hadriana. Liczne i różnorodne zabytki, obiekty muzealne oraz współczesne 
rekonstrukcje powodują, iż cały ten obszar (będący częścią parku narodowego 
Northumberland National Park) niewątpliwie stanowi najbardziej spektakularny 
konglomerat śladów rzymskiej obecności na północno‑zachodnich obrzeżach Eu‑
ropy. Warto w tym miejscu dodać, że kompleks ten wpisany został na listę świato‑
wego dziedzictwa kulturowego jako The World Heritage Site of Hadrian’s Wall44.

39 M.A. Speidel: Neue Inschriften auf Schreibtäfelchen aus dem Schutthügel des Legionsla-
gers Vindonissa. „Jahresbericht der Gesselschaft pro Vindonissa“ 1986, s. 49–64.

40 A.K. Bowman: The Roman Writing Tablets…, s. 17.
41 Ibidem.
42 R.S.O. Tomlin: Roman Manuscripts from Carlisle. The Ink – Written Tablets. “Britannia” 

1998, vol. 29, s. 31–84.
43 A.K. Bowman: The Roman Writing Tablets…, s. 17.
44 Istnieje mnóstwo opracowań i przewodników popularyzujących ten region, przede 

wszystkim zob. J.  Collingwood  Bruce’s Handbook  to  the  Roman  Wall.  By D.J. Breeze. 14th 
edition. Newcastle upon Tyne 2006; G. de la Bédoyère: Hadrian’s Wall and Guide. Cheltenham 
1998; H. Davies: A Walk Along the Wall. London 2000; A. Birley: Garrison Life at Vindolanda. 
A Band of Brothers. Stroud 2002; A. Birley: Vindolanda Guide Book. Greenhead 2004; R. Birley: 
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Fot. 1. Panorama stanowiska w Vindolandzie 
Źródło: Fot. Nilfanion [commons.wikimedia.org/wiki/File:Vindolanda_overwiew.jpg]. 

Fot. 2. Panorama stanowiska w Vindolandzie 
Źródło: Fot. Nilfanion [commons.wikimedia.org/File:Vindolanda_pano.jpg]. 

Hadrian’s Wall. Guide to the Central Sector. Newcastle upon Tyne 1972; Idem: Vindolanda Gui-
de. The Home of Britaiǹ s Finest Treasures. Greenhead 2012; P. Southern: Hadrian’s Wall – Eve-
ryday Life on a Roman Frontier. Stroud 2016. Obecnie coraz istotniejszą rolę odgrywają portale 
internetowe. W interesującym nas zakresie przede wszystkim zob. www.vindolanda.com; www.
vindolanda.com/roman‑vindolanda‑fort‑museum; www.vindolanda.com/roman‑army‑museum; 
www.vindolanda.csad.ox.wc.uk.
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Fot. 3. „Tabliczki” z Vindolandy 
Źródło: Fot. Michel Wal [commons.wikimedia.org/wiki/File:Roman_writing_tablet_02.jpg]. 

Fot. 4. Skórzany sandał z Vindolandy 
Źródło: Fot. Colgill [commons.wikimedia.org/wiki/File: Vindolanda Museum Sandal_2014.jpg]. 
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Breeze D.J., Dobson B.: Hadriaǹ s Wall. 3rd edition. Harmondsworth 1987. 
Burn A.R.: Agricola and Roman Britain. London 1953. 
Campbell D.B.: Bitwa pod Mons Graupius 83. Przeł. N. Łajszczak. Poznań 2011.
Collingwood R.G.: Roman Britain. Oxford 1932. 
Collingwood R.G., Myres J.N.L.: Roman Britain and the English Settlements. Oxford 1937. 
Collingridge V.: Boudicca. London 2004. 
Cottrell L.: The Great Invasion. London 1958.
Cugusi P.: Corpus Epistularum Latinarum. Papyris, Tabulis, Ostracis servatarum. Vol. 1. Textus. 

Firenze 1992.
Davies H.: A Walk Along the Wall. London 2000.
Driel‑Murray C. van: The Vindolanda Chamfrons and Miscellaneous  Items of Leather. In: Ro-

man Military. Equipment: The Sources of Evidence. Ed. Eadem. Oxford 1989.
Driel‑Murray C. van: Vindolanda and the Dating of Roman Footwear. “Britannia” 2001, vol. 32.
Dudley D.R., Webster G.: The Rebellion of Boudicca. London 1962. 
Faszcza M.N.: Rzymskie inwazje na Brytanię 55–54 p.n.e. Połomia 2012. 



80 Na współczesnych szlakach historii

Fiema Z.T.: Colchester – rzymskie Camulodunum. „Filomata” 1979, z. 326.
Franzero C.M.: Roman Britain. London 1935. 
Frere S.S.: Britannia. A History of Roman Britain. 3rd edition revised. London 1999. 
Hanson W.S.: Agricola and the Conquest of the North. London 1987.
Hodgson G.W.I: A History of Northumberland. Newcastle upon Tyne 1820–1839. 
Hodgson G.W.I.: The Animals of Vindolanda. Haltwhistle 1976.
J. Collingwood Bruce’s Handbook  to  the Roman Wall. By D.J. Breeze. 14th edition. Newcastle 

upon Tyne 2006.
Johnson A.: Roman Forts. London 1983. 
Kaczanowicz W.: Classis Britannica. „Annales Universitatis Mariae Curie‑Skłodowska” (Sectio F,

Historia) 1994, t. 49.
Kaczanowicz W.: Rzymskie teksty z Vindolandy (Wielka Brytania). „Meander” 1985, z. 7. 
Kaczanowicz W.: Wał Hadriana – pogranicze świata rzymskiego i celtyckiego. „Zeszyty Nauko‑

we Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 1995, z. 117.
Łukaszewicz A.: Tabliczki z Vindolandy. „Z Otchłani Wieków” 1975, t. 41. 
Miket R.: Two  Early  Anglo-Saxon  Brooches  from  Chesters  and  Chesterholm. “Archaeologia

Aeliana” 5 Series, vol. 6.
Pearce J.: Food as substance and symbol of the Roman army: a case study from Vindolanda. In: 

Limes XVIII  –  proceedings  of  the XVIIIth  International Congress  of Roman Frontier  Stu-
dies, held  in Amman, Jordan (September 2000). Eds. Ph. Freeman, J. Bennett, Z.T. Fiema,
B. Hoffmann. Oxford 2002.

Potter T.W., Johns C.: Roman Britain. London 1992. 
Press L.: Rok 410 w dziejach rzymskiej Brytanii. “Antiquitas” 1979, vol. 8. 
Richmond I.A.: Three Roman Writing – Tablets  from London. “The Antiquaries Journal” 1953, 

vol. 33. 
Roesch J.E.: Boudica. Queen of The Iceni. London 2006.
Roman  Life  and  Art  in  Britain.  A Celebration  in Honour  of  the  Eightieth  Birthday  of  Jocelyn 

Toynbee. Vol. 1–2. Ed. J. Munby, M. Henig. Oxford 1977. 
Romanowski T.: Brytania 55–54 p. n. e. Warszawa 2018.
Salway P.: Roman Britain. Oxford 1982. 
Seaward M.R.D.: The Vindolanda Environment. Haltwhistle 1976.
Shotter D.C.A.: Roman Britain. New York 2004. 
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Zbigniew Bereszyński

Turystyczne walory zabytków 
budownictwa obronnego na Górnym Śląsku

Tourist values of defensive construction monuments in Upper Silesia

Abstract: Upper Silesia is an area with exceptionally long and rich traditions of the military 
architecture, reaching the Neolithic and early Bronze Age. There are many monuments of the 
military architecture from various historical periods: castles, defensive walls of cities, defensive 
churches and various types of modern fortifications. Some monuments of that kind are used in 
various ways in tourism and historical education. Unfortunately, many other objects are still 
waiting to be used. The text of the article presents a number of examples of proposals for initia‑
tives in this field.

Key words: military architecture, tourism, history, education, Upper Silesia

Słowa klucze: budownictwo obronne, turystyka, historia, edukacja, Górny Śląsk 

Górny Śląsk jest obszarem o wyjątkowo długich i bogatych tradycjach bu‑
downictwa obronnego1. Jest to związane w szczególności z geograficznym usy‑
tuowaniem tego regionu, położonego na przedpolu Bramy Morawskiej, przez 
którą od najdawniejszych czasów przechodził jeden z najważniejszych szlaków 
migracyjnych w Europie, łączących obecne ziemie polskie z terenami naddu‑
najskimi i basenem Morza Śródziemnego2. Usytuowanie to sprzyjało stosunko‑

1 Przez pojęcie Górnego Śląska rozumie się tutaj tereny położone aktualnie w granicach 
woj. opolskiego i śląskiego, z wyłączeniem terenów związanych historycznie z innymi obsza‑
rami, jak powiaty brzeski i namysłowski w województwie opolskim (związane historycznie 
z Dolnym Śląskiem), północna część powiatu oleskiego w tymże województwie (związana histo‑
rycznie z ziemią wieluńską), a także obszar Zagłębia Dąbrowskiego oraz powiaty częstochowski 
i kłobucki w województwie śląskim. Interesujący nas tutaj obszar pokrywa się zasadniczo z ob‑
szarem dawnej rejencji opolskiej, pomniejszonym o tereny przyłączone po I wojnie światowej do 
Czechosłowacji, a powiększonym o polską część Śląska Cieszyńskiego.

2 Brama Morawska – naturalne obniżenie (310 m n.p.m.) pomiędzy Karpatami a Sudetami, 
o długości około 25 km i szerokości około 3–15 km. Przez Bramę Morawską prowadzi najkrótsze
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wo szybkiemu docieraniu nowych fal osadnictwa i związanych z nimi nowych 
wzorców kulturowych. Na rozwój osadnictwa wpływała korzystnie obfitość ży‑
znych gleb lessowych w południowej części regionu, na obszarze Płaskowyżu 
Głubczyckiego.

Od średniowiecza po wiek XX rozwojowi budownictwa obronnego na tere‑
nach górnośląskich sprzyjała także w szczególny sposób okoliczność, że był to 
obszar pograniczny, wielokrotnie w swojej historii narażony na różnego rodzaju 
zagrożenia o charakterze militarnym. Bywało i tak, że wznoszone na tym ob‑
szarze kompleksy obronne stawały się bazą agresywnych działań w stosunku do 
terenów ościennych3.

Budownictwo obronne na Górnym Śląsku 
Zarys dziejów

Na gruntach Dzielnicy (gm. Cisek, pow. kędzierzyńsko‑kozielski) w woje‑
wództwie opolskim zostały odkryte relikty prawdopodobnie najstarszej osady 
obronnej w naszym kraju, datowane na połowę VI tysiąclecia p.n.e. Osadę tę 
zamieszkiwała ludność reprezentująca neolityczną kulturę ceramiki wstęgowej 
rytej i wywodząca się ze środkowej części dorzecza Dunaju. Funkcję obronną 
mógł spełniać bardzo złożony system rowów wokół osady4.

Do najstarszych założeń obronnych na obecnym obszarze ziem polskich 
można zaliczyć także dwie osady utworzone na obszarze Płaskowyżu Głub‑ 
czyckiego w schyłkowej fazie wczesnego (I) okresu epoki brązu, w XVI wie‑ 
ku p.n.e., przez ludność określaną mianem grupy nowocerekwiańskiej. Ludność 
ta przybyła na miejscowe tereny z dorzecza górnego Dunaju. Jedna z tych osad 

połączenie między terenami leżącymi w górnej części dorzecza Odry i Wisły a ziemiami nad‑
dunajskimi oraz między Małopolską a Czechami. Por. J. Leśny: Brama Morawska. W: Słownik 
starożytności  słowiańskich. T. 1. A–E. Red. A. Gąsiorowski i in. Wrocław–Warszawa–Kraków 
1961, s. 515–516.

3 Przykładem mogą być średniowieczne założenia obronne w rejonie Włodzienina w po‑
wiecie głubczyckim oraz zamek w Wołczynie.

4 D. Wodecka‑Lasota: Labirynt prarolników. „Gazeta Wyborcza Opole” 4.09.2008. http://cisek.
pl/357/we‑wsi‑dzielnica‑odkryto‑elementy‑fortyfikacyjne‑sprzed‑7000‑lat.html [data dostępu: 
15.10.2018]; http://www.dzielnica.net/archeologia/2011/index.html [data dostępu: 15.10.2018]. 
Por. K. Godłowski, J.K. Kozłowski: Historia starożytna ziem polskich. Warszawa 1985, s. 41, 45. 
Kultura ceramiki wstęgowej rytej rozwijała się głównie na terenie Moraw i zachodniej Słowacji. 
Niestety, nie ma pewności co do faktycznej funkcji owego systemu rowów. Mógł on służyć jako 
zagroda dla hodowanych zwierząt. Nie można też wykluczyć funkcji o charakterze symboliczno‑ 
‑rytualnym. Najbardziej prawdopodobna wydaje się jednak hipoteza, że rowy miały chronić 
mieszkańców osady przed ewentualnymi napastnikami.
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funkcjonowała na terenie Nowej Cerekwi (gm. Kietrz), a druga w rejonie Wło‑
dzienina i Jędrychowic (gm. Branice) w powiecie głubczyckim.

Pozostałości osady obronnej w Nowej Cerekwi są obecnie widoczne 
w terenie już tylko jako ogólna forma terenowa wysokiego cypla terasy nad‑
rzecznej nad doliną rzeki Troi. Zewnętrzne relikty umocnień uległy tutaj 
zniwelowaniu w wyniku intensywnej eksploatacji rolniczej terenu grodzi‑
ska oraz jego częściowego zabudowania5. W niewiarygodnie dobrym stanie 
zachowały się natomiast pozostałości umocnień broniących niegdyś funkcjo‑
nującego w tych samych czasach osiedla obronnego w rejonie Włodzienina 
i Jędrychowic. Mimo upływu trzech i pół tysiąca lat nadal widoczne są tutaj 
zarysy wałów i fos, co czyni z miejscowego grodziska absolutny unikat w skali 
ogólnopolskiej6.

Około tysiąca lat później, w V okresie epoki brązu i początkach epoki żelaza 
(tzw. okres halsztacki, od około 650 r. p.n.e.), na tym samym obszarze – na żyz‑ 
nych terenach Płaskowyżu Głubczyckiego – powstało kilka założeń obronnych 
wzniesionych przez ludność kultury łużyckiej. Pozostałością owych założeń 
są dobrze zachowane grodziska w Łubowicach (gm. Rudnik, pow. raciborski) 
w województwie śląskim oraz w Pomorzowicach (gm. Głubczyce) i Rzepczu 
(gm. Głogówek, pow. prudnicki) w województwie opolskim, a także nieco go‑
rzej zachowane (częściowo zniszczone) grodzisko w Rakowie7.

Najokazalszym obiektem w tej grupie jest grodzisko w Łubowicach, obej‑
mujące praktycznie cały obszar wsi wraz z kościołem i ruinami dawnej siedziby 
Eichendorffów (łącznie około 28 ha). W znakomitym stanie zachowały się tutaj 
pozostałości obwałowań, opasujące wieś łukiem opartym o krawędź wysokiej 
terasy nadrzecznej8.

Rozwój budownictwa obronnego przypadł na schyłkowy okres w dziejach 
kultury łużyckiej, przypadający na przełom epoki brązu i epoki żelaza9. Wraz 
z upadkiem czy zanikiem kultury łużyckiej zanikła również praktyka wzno‑
szenia założeń obronnych. Tradycje budownictwa obronnego odrodziły się do‑

5 B. Gediga: Wczesnobrązowe osiedla obronne na ziemiach polskich. „Archeologia Polski” 
1983, t. 28, z. 2, s. 330–334.

6 Por. W. Gorgolewski, E. Tomczak: Grodziska Górnego Śląska  i Zagłębia Dąbrowskiego 
z lotu ptaka. Katowice 1996, s. 39–41.

7 M. Gedl: Kultura  łużycka  na Górnym Śląsku. Katowice 1989, s. 220, 222, 342; A. Nie‑
siołowska‑Wędzka: Początki  i  rozwój  grodów  kultury  łużyckiej. Wrocław 1974, s. 183, 187;
W. Gorgolewski, E. Tomczak: Grodziska Górnego Śląska…, s. 60–61; J. Kaźmierczyk, K. Ma‑
cewicz, S. Wuszkan: Studia  i materiały  do  osadnictwa Opolszczyzny wczesnośredniowiecznej. 
Opole 1977, s. 132, 401–403, 426–427.

8 A. Niesiołowska‑Wędzka: Początki  i  rozwój…, s. 183; J. i E. Chochorowscy:  Łubowice. 
Pradziejowa warownia nad Odrą. „Archeologia Żywa” 2006., Nr 3, s. 22–35.

9 K. Godłowski, J.K. Kozłowski: Historia starożytna…, s. 82–83; J. Ostoja‑Zagórski: Naj-
starsze dzieje ziem polskich. Bydgoszcz 1996, s. 50; J. Dąbrowski: Polska przed trzema tysiącami 
lat. Czasy kultury łużyckiej. Warszawa 2009, s. 165.
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piero około tysiąca lat później, we wczesnym średniowieczu, gdy obszar obec‑
nych ziem polskich zasiedliła ludność słowiańska (VI–VII w.). Z tego okresu 
pochodzi spora liczba grodzisk, na ogół jednak słabo zachowanych w wyniku 
intensywnej eksploatacji terenu poszczególnych obiektów10. Do najlepiej zacho‑
wanych grodzisk o rodowodzie sięgającym czasów przedpiastowskich należą na 
terenie województwa opolskiego grodziska w Cieszanowicach (gm. Kamien‑
nik, pow. nyski), Gierowie, Strzegowie (gm. Grodków, pow. brzeski) i Grodźcu 
(gm. Niemodlin, pow. opolski) oraz na terenie województwa śląskiego grodziska 
w Lubomi (pow. wodzisławski) i Międzyświeciu (gm. Skoczów, pow. cieszyń‑
ski). Dobrze zachowanym obiektem o metryce prawdopodobnie wczesnośred‑
niowiecznej, a być może sięgającej nawet czasów kultury łużyckiej, jest również 
grodzisko w Mokrem (gm. Głubczyce). Obiektem zdecydowanie najokazalszym 
jest dwuczłonowe grodzisko pierścieniowate w Lubomi, o powierzchni 4,5 ha, 
z wałami wysokimi przeciętnie na 5 m i fosami o głębokości 4–5 m. Swoimi 
rozmiarami i stanem zachowania wyróżnia się także grodzisko w Międzyświe‑
ciu, z obwałowaniami o wysokości dochodzącej do 4 m ponad poziomem maj‑
danu oraz 7,5 m ponad dnem fosy11.

Do obiektów o rodowodzie wczesnośredniowiecznym należą również relikty 
linearnego systemu obrony na obszarze dawnej przesieki śląskiej, oddzielają‑
cej późniejszy Dolny Śląsk od późniejszych terenów górnośląskich. Obszar ten, 
ciągnący się od podnóża Sudetów wzdłuż Nysy Kłodzkiej, Stobrawy w jej dol‑
nym biegu oraz Pratwy aż po linię Prosny, miał zasadniczo charakter puszczy, 
celowo nietrzebionej ze względów obronnych. Występowały tam jednak również 
sztuczne fortyfikacje w formie wałów podłużnych i rowów12. Ich pozostało‑
ści zachowały się na wschodnim brzegu Pratwy w rejonie Ciecierzyna i Proślic 
(gm. Byczyna, pow. kluczborski) w województwie opolskim13.

10 Por. A. Buko: Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej. Odkrycia – hipotezy –  inter-
pretacje. Warszawa 2011, s. 112–113.

11 J. Szydłowski: Wczesnośredniowieczne  grodzisko  w  Lubomi,  pow.  Wodzisław  Śl.,  po 
trzech  sezonach  wykopaliskowych  (1966–1968). „Sprawozdania Archeologiczne” 1970, t. 22,
s. 173–191; Idem: Sprawozdanie z badań na wczesnośredniowiecznym grodzisku w Lubomi, pow. 
Wodzisław  Śl.,  w  latach  1969–1970. „Sprawozdania Archeologiczne” 1974, t. 26, s. 205–222;
J. Kaźmierczyk, K. Macewicz, S. Wuszkan: Studia  i materiały…, s. 60, 95, 121 i 448; J. Mar‑
szałek: Katalog grodzisk i zamczysk w Karpatach. Warszawa 1993, s. 144–145; W. Gorgolewski, 
E. Tomczak: Grodziska Górnego Śląska…, s. 37, 54–57, 64–65.

12 W. Semkowicz: Historyczno-geograficzne  podstawy Śląska. W: Historia  Śląska  od  naj-
dawniejszych czasów do roku 1400. Red. S. Kutrzeba. Kraków 1933, s. 70 i mapa; L.A. Tyszkie‑
wicz: Słowianie i Awarowie. Organizacja plemienna Słowian. Wrocław 2009, s. 131–132.

13 J. Kaźmierczyk, K. Macewicz, S. Wuszkan: Studia  i materiały…, s. 90, 407. Relikty te 
mają formę odcinków wału o łącznej długości około 5 km, miejscami zupełnie zanikającego. 
Wał ten ciągnie się ogólnie z południa na północ, w przybliżeniu równolegle do rzeki. W par‑
tiach lepiej zachowanych jego wysokość nie przekracza zasadniczo 0,5 m, a szerokość – 4 m. 
Obok wału, po stronie wschodniej (przeciwległej względem rzeki) ciągnie się rów o głębokości 
około 1 m. W 1934 r. głębokość rowu dochodziła do 1,5 m.
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Bardzo nietypowym obiektem z okresu wczesnego średniowiecza są pozo‑
stałości dwuczłonowego założenia obronnego w Gierowie (gm. Grodków, pow. 
brzeski) w województwie opolskim. Założenie to obejmowało położony central‑
nie gród oraz elementy linearnego systemu obrony w formie wałów ziemnych 
i fos, tworzących dwa skrzydła znacznie bardziej rozległego frontu obronnego14.

Kolejny rozdział w dziejach budownictwa obronnego na Górnym Śląsku 
rozpoczął się wraz z przyłączeniem tego obszaru do państwa wczesnopiastow‑
skiego, co mogło nastąpić w latach 984–99015. Na opanowanych przez Piastów 
terenach stawiano nowe grody państwowe jako lokalne ośrodki władzy wojsko‑
wej, skarbowej i sądowniczej, a w szczególności jako miejsca stacjonowania 
oddziałów drużyny książęcej. Jednym z takich obiektów był gród na opolskim 
Ostrówku, wzniesiony, zgodnie z wynikami badań dendrologicznych, w ostat‑
nich dziesięcioleciach X wieku, najprawdopodobniej w latach 80.16

Formy budownictwa obronnego zmieniły się radykalnie w XIII wieku 
w związku z zapoczątkowanymi w pierwszych latach tego stulecia (lub nawet 
jeszcze u schyłku poprzedniego) głębokimi przemianami społeczno‑gospodar‑
czymi. Głównymi elementami owych przemian były zwolnienia od ciężarów 
i powinności prawa książęcego (immunitet) oraz lokacje wsi i miast na prawie 
zachodnim. W nowych warunkach społecznych obronną funkcję grodów zaczę‑
ły przejmować z jednej strony warowne miasta lokacyjne, a z drugiej obronne 
siedziby poszczególnych panów gruntowych.

Jeżeli chodzi o siedziby obronne panów gruntowych, to w XIII i XIV wieku 
najprostszą i najbardziej rozpowszechnioną ich formę reprezentowały założenia 
typu motte z elementem dominującym w formie drewnianej bądź murowanej 
wieży na kopcu ziemnym, otoczonym z reguły wałem ziemnym i fosą lub bar‑
dziej złożonym systemem wałów i fos. Pozostałości tego rodzaju obiektów mają 
przeważnie postać grodzisk stożkowatych, licznie występujących na całym ob‑
szarze Górnego Śląska17.

Z upływem czasu niektóre z takich obiektów stały się zalążkiem znacznie 
większych i rozleglejszych założeń obronno‑mieszkalnych, określanych mianem 
zamków. W taki właśnie sposób powstały zamki m.in. w Chudowie, Głogówku, 
Koźlu, Niemodlinie, Opolu (zamek na Ostrówku), Strzelcach Opolskich i Ujeździe18.

14 Ibidem, poz. 95. 
15 Por. Z. Bereszyński: Architektura  obronna w  historii  i  krajobrazie Opola. „Kwartalnik 

Opolski” 2017, nr 1, s. 122–123; J. Osiński: Z dziejów Polski wczesnośredniowiecznej. Genealo-
gia, ustrój, podbój. Kraków 2018, s. 111. 

16 S. Moździoch: Śląsk między Gnieznem i Pragą. W: Ziemie polskie w X wieku  i  ich zna-
czenie  w  kształtowaniu  się  nowej mapy  Europy. Red. H. Samsonowicz. Kraków 2000, s. 184;
P. Urbańczyk: Zanim Polska…, s. 185–186.

17 Por. D. Nowakowski: Śląskie  obiekty  typu motte. Studium  archeologiczno-historyczne. 
Wrocław 2017, s. 11–13.

18 L. Kajzer, S. Kołodziejski, J. Salm: Leksykon  zamków  w  Polsce. Red. L. Kajzer. War‑
szawa 2003, s. 179–181, 232, 323–325, 470, 515; J. Romanow: Zamek książęcy w Koźlu. „Szkice
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Niektóre zamki zbudowano na miejscu istniejących wcześniej grodów o kon‑
strukcji drewniano‑ziemnej. W związku z tym ich układ przestrzenny powielał 
strukturę poszczególnych grodów. Sytuacja taka wystąpiła w Cieszynie, Opolu 
(zamek na Ostrówku), Otmuchowie, Raciborzu i być może w Toszku19.

Skromniejszą formę siedzib obronnych stanowiły dwory obronne, mające 
formę pojedynczej budowli mieszkalnej otoczonej fosą bądź fortyfikacjami 
o konstrukcji drewniano‑ziemnej lub murowanej. Przykładem mogą być dwory 
w Jarnołtówku (gm. Głuchołazy) i Morowie (gm. Nysa), Piotrowicach Nyskich 
(gm. Otmuchów) w powiecie nyskim oraz Trzebinie (gm. Lubrza, pow. prudnic‑ 
ki) oraz relikty dworu obronnego Sidzinie (gm. Skoroszyce, pow. nyski) w wo‑
jewództwie opolskim20.

Zapoczątkowane u schyłku XIV wieku coraz powszechniejsze zastosowanie 
broni palnej wymuszało stopniową modernizację istniejących założeń obron‑
nych: zamków i fortyfikacji miejskich. W ramach przedsięwzięć modernizacyj‑
nych mogły powstawać takie elementy, jak dodatkowy zewnętrzny mur obronny 
(przedmurze), przedbramie czy wały ziemne na przedpolu murów obronnych. 
Pod koniec średniowiecza i w czasach nowożytnych pojawiły się stopniowo, sto‑
sowane w różnych odmianach i według różnych szkół, nowe systemy obrony: 
bastejowy, bastionowy i kleszczowy.

Funkcję obronną mogły spełniać również kościoły. Najpiękniejszym przy‑
kładem świątyni pełniącej taką funkcję jest kościół pw. św. Jana Chrzciciela 
w Paczkowie w powiecie nyskim. W XVI wieku, w okresie zagrożenia turec‑ 
kiego został on przebudowany na swoistą cytadelę w obrębie murów miejskich. 
Zlikwidowano wówczas dwuspadowy dach gotycki, zastępując go tarasem arty‑
leryjskim z licznymi działobitniami. Z myślą o ewentualnym oblężeniu wykopa‑
no studnię we wnętrzu świątyni21.

W okresie nowożytnym dalszy rozwój techniki wojennej, objawiający się 
w szczególności w coraz powszechniejszym zastosowaniu nowych rodzajów bro‑
ni palnej, sprawił, że wiele zbudowanych wcześniej założeń obronnych stało się 

Kędzierzyńsko‑Kozielskie” 2005, t. 10, s. 17–31; A. Paszkowska: Zamek w Niemodlinie. Dzieje 
i architektura. Niemodlin 2007, s. 20–21; D. Adamska‑Heś, R. Heś, R. Szołtysek: Dzieje zamku 
w Chudowie. Katowice 2001, s. 82–86.

19 B. Guerquin: Zamki  śląskie. Warszawa 1957, s. 44, 62, 67–68, 70, 78; W. Gorgolewski,
E. Tomczak: Grodziska  Górnego  Śląska…, s. 30, 71–73, 77–79; L. Kajzer, S. Kołodziejski, 
J. Salm: Leksykon zamków…, s. 135, 353, 414, 505.

20 Katalog zabytków sztuki w Polsce. T. 7. Woj. opolskie. Red. T. Chrzanowski, M. Kornecki. 
Z. 3. Pow. grodkowski. Oprac. Eidem. Warszawa 1964, s. 84–85; Katalog zabytków… Z. 9. Pow. 
nyski. Oprac. R. i T. Juraszowie, T. Chrzanowski, M. Kornecki. Warszawa 1963, s. 31, 162–163; 
Katalog zabytków… Z. 12. Pow. prudnicki. Oprac. Eidem. Warszawa 1960, s. 74–75; D. Nowa‑
kowski: Śląskie  obiekty…, s. 423; M. Legut‑Pintal: Zamki  księstwa  nyskiego  na  tle  przemian 
krajobrazu kulturowego w  średniowieczu. Wrocław 2017, s. 159; M. Gaworski: Zamki  i  pałace 
euroregionu Pradziad. Prudnik 2009, s. 18–19, 104, 112.

21 Katalog zabytków… Z. 9…, s. 143–150.
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bezużytecznych. Nałożyły się na to głębokie przeobrażenia społeczno‑kulturo‑
we, jakie przyniósł ze sobą renesans. Kultura rycerska ustąpiła miejsca kulturze 
szlachty, która prowadziła z reguły osiadły i pokojowy tryb życia oraz znacznie 
bardziej ceniła sobie życiowy komfort. Konsekwencją tych przemian było dość 
powszechnie występujące zjawisko rezygnowania z siedzib o charakterze obron‑
nym na rzecz dużo wygodniejszych rezydencji bez cech obronności.

Niektóre siedziby obronne przekształcono w obiekty o przeznaczeniu go‑
spodarczym. Tak np. zamek w Zimnicach Małych (gm. Prószków) w powiecie 
opolskim i dwór obronny w Morowie (gm. Nysa) w województwie opolskim 
stały się spichlerzami. Ruiny zamku w Branicach (pow. głubczycki) przebudo‑
wano na browar22.

Sporo budowli o charakterze obronnym zostało rozbudowanych do postaci 
znacznie rozleglejszych rezydencji mieszkalnych. W ten sposób część zamków 
przeobraziła się w budowle pozbawione realnych walorów obronnych bądź re‑
prezentujące takie walory jedynie w mniej lub bardziej ograniczonym stopniu. 
Tak stało się z zamkami m.in. w Białej (pow. prudnicki), Bielsku, Chrzelicach, 
Cieszynie, Głogówku, Lublińcu, Łące Prudnickiej, Niemodlinie, Pszczynie, Ra‑
ciborzu, Rybniku, Strzelcach Opolskich, Świerklańcu i Ujeździe23.

Dość wyjątkowy przypadek stanowi zamek biskupi w Otmuchowie. Mimo 
przebudowy dokonanej w XVI–XVII wieku zachował on pewną wartość obronną 
(podniesioną nawet dzięki dokonanym w tym samym czasie innowacjom w jego 
systemie obronnym)24. Potwierdzeniem tego stały się wydarzenia z okresu 
pierwszej wojny śląskiej (1740–1742). W styczniu 1741 roku zamek otmuchowski 
stał się jednym z ośrodków obrony wojsk austriackich przed Prusakami25.

Bardzo nietypowo przedstawia się także historia zamku w Toszku. Po znisz‑
czeniu przez pożar w 1570 roku również on został przebudowany na rezydencję 
w stylu renesansowym, ale jednocześnie podniesiono jego walory obronne, bu‑
dując wspomniane już przedbramie z bastejami26.

Niektóre z nowo budowanych rezydencji w większym lub mniejszym stop‑
niu nawiązywały do tradycji budownictwa obronnego. Zdarzało się też, że ich 
forma architektoniczna obejmowała również elementy o realnym znaczeniu 

22 B. Guerquin: Zamki  śląskie…, s. 38; J. Dobesz: Browar w Branicach  –  przykład  histo-
ryzującej  architektury  przemysłowej  XIX  w. „Opolski Informator Konserwatorski” 1981, nr 1, 
s. 221–238.

23 B. Guerquin: Zamki śląskie…, s. 33, 43, 61, 77; L. Kajzer, S. Kołodziejski, J. Salm: Lek-
sykon zamków…, s. 92–93, 131, 135, 179–181, 436, 470, 497, 515; Katalog  zabytków  sztuki… 
Z. 12…, s. 5–6, 43; I. Panic, W. Iwanek: Zamek rybnicki. Rybnik 1990, s. 25–27; L. Szaraniec: 
Zabytkowe ośrodki miejskie. Górny Śląsk, Małopolska południowo-zachodnia  [i] północno-za-
chodnia, Śląsk Opawski, Dolny Śląsk. Katowice 1992, s. 20, 183, 205, 296–298, 333; A. Paszkow‑
ska: Zamek w Niemodlinie…, s. 38–43.

24 M. Legut‑Pintal: Zamki księstwa nyskiego…, s. 150–151.
25 M.H. Weil: I wojna śląska (1740–1742). Oświęcim 2014, s. 13.
26 L. Kajzer, S. Kołodziejski, J. Salm: Leksykon zamków…, s. 505.
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obronnym. Znakomitym tego przykładem jest zamek w Prószkowie w powiecie 
opolskim, wzniesiony po 1563 roku jako renesansowa rezydencja obronna rodu 
Prószkowskich, otoczona fosą i fortyfikacjami ziemnymi w systemie bastejo‑
wym. Spalony przez Szwedów w 1644 roku, podczas wojny trzydziestoletniej, 
został odbudowany w 1677 roku w stylu barokowym, z dodaniem zewnętrznych 
fortyfikacji ziemnych w systemie bastionowym. Sam zamek jest czworoboczną 
budowlą z dziedzińcem wewnętrznym oraz narożnymi ryzalitami o formach ba‑
stionowych27. To rzadki na Śląsku przykład budowli mieszkalnej wzniesionej 
z wykorzystaniem zasad systemu bastionowego. Obiekt ten jest godny uwagi 
także ze względu na to, że łączy cechy pałacu z elementami architektury obron‑
nej. Ponadto reprezentuje popularne w czasach nowożytnych założenie typu 
palazzo  in  fortezza, obejmujące rezydencję mieszkalną i otaczający ją obwód 
obronny o formach bastejowych czy bastionowych.

Na przełomie XVI i XVII wieku oraz w następnych dziesięcioleciach ogrom‑
nego znaczenia militarnego nabrały miasta‑twierdze, otoczone nowoczesnymi 
fortyfikacjami o narysie bastionowym lub kleszczowym (bądź mieszanym). 
Już pod koniec XVI wieku w związku z zagrożeniem tureckim przystąpiono 
do budowy takich fortyfikacji wokół Nysy, stanowiącej stolicę świeckiego 
księstwa biskupów wrocławskich. Dalsze postępy w tym zakresie poczyniono 
w latach 40. XVII wieku, podczas wojny trzydziestoletniej, a prace fortyfika‑
cyjne kontynuowano również po jej zakończeniu28. Po przyłączeniu Śląska do 
Prus w wyniku I wojny śląskiej (1740–1742) fortyfikacje wokół Nysy zostały 
znacznie rozbudowane i ulepszone. Przy ich rozbudowie zastosowano oryginal‑
ne rozwiązania staropruskiej, a następnie nowopruskiej szkoły fortyfikacyjnej29.

Po zakończeniu I wojny śląskiej, w latach 1743–1744 władze pruskie przy‑
stąpiły także do budowy nowej twierdzy w Koźlu, opasującej miasto swoimi 
fortyfikacjami30. Inwestycję tę kontynuowały władze austriackie po przejścio‑
wym opanowaniu Koźla podczas II wojny śląskiej (1744–1745), a w późniejszym 
czasie, aż po początki następnego stulecia twierdza była stopniowo rozbudowy‑
wana przez Prusaków. Także tutaj znalazły zastosowanie wspomniane już roz‑

27 Katalog  zabytków  sztuki… Z. 11. Miasto Opole  i  pow. opolski. Oprac. T. Chrzanowski,
M. Kornecki, S. Gumiński, A.M. Olszewski. Warszawa 1968, s. 109–113.

28 W. Klawitter: Geschichte der schlesischen Festungen in vorpreußischer Zeit. „Zeitschrift 
des Vereins für Geschichte Schlesiens“ 1939. Bd. 73, s. 139–140, 158–159, 180–182; L. Kajzer, 
S. Kołodziejski, J. Salm: Leksykon zamków…, s. 334.

29 T. Zdanowicz: Twierdza Nysa w czasach współczesnych. W: Nyskie fortyfikacje na prze-
strzeni dziejów. Red. P. Szymkowicz, B. Kozak. Nysa 2010, s. 113.

30 G. Podruczny: Twierdza Koźle w latach 1743–1806. W: Wojna i pokój w dziejach twier-
dzy  i  miasta  Koźle. Red. nauk. E. Nycz, S. Senft. Opole 2007, s. 64–66; G. Podruczny: Król 
i jego twierdze. Fryderyk Wielki i pruskie fortyfikacje stałe w latach 1740–1786. Oświęcim 2013, 
s. 132–135. W wielu wcześniejszych publikacjach podawano, że w Koźlu istniała twierdza już 
przed wybuchem I wojny śląskiej, i że twierdza ta została następnie przebudowana przez Prusa‑
ków. Grzegorz Podruczny wykazał jednak bezzasadność tych poglądów.
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wiązania staropruskiej i nowopruskiej szkoły fortyfikacyjnej. Na terenie Koźla 
wprowadzono również elementy systemu fortyfikacyjnego Montalemberta (naj‑ 
okazalszym z nich jest cylindryczna wieża artyleryjska na przedpolu twierdzy, 
znana także jako Fort Fryderyka Wilhelma)31.

Twierdza nyska posiadała realną wartość militarną jeszcze w drugiej poło‑
wie XIX wieku. W latach 70. tegoż stulecia, pod wpływem doświadczeń z woj‑
ny krymskiej (1853–1856) i wojny francusko‑pruskiej (1870–1871), zmodernizo‑
wano ją po raz kolejny, budując na jej przedpolu pierścień samodzielnych fortów 
artyleryjskich. Wewnętrzny pas fortyfikacji stał się już w tym czasie przestarza‑
ły, w związku z czym władze wojskowe zezwoliły miastu na jego zniwelowanie. 
Dopiero w 1903 roku Nysa straciła status twierdzy, pozostając nadal miastem 
garnizonowym32.

Nieco inaczej potoczyły się losy twierdzy kozielskiej, którą po wojnie fran‑
cusko‑pruskiej uznano za zbyt przestarzałą, w związku z czym w 1873 roku 
została zlikwidowana. Mimo formalnej likwidacji twierdzy Koźle pozostawało 
jednak w dalszym ciągu jednym z najważniejszych ośrodków garnizonowych 
na Śląsku33.

Kolejny ważny rozdział w historii budownictwa obronnego na Górnym Ślą‑
sku wiązał się z dokonanym w 1922 roku podziałem tego regionu pomiędzy Pol‑
skę i Niemcy. Po obu stronach wytyczonej wówczas granicy wznoszono obiekty 
o charakterze obronnym, z myślą o ewentualnym nowym konflikcie zbrojnym. 
Przykładem takich działań mogą być umocnienia mostu kolejowego w Opolu, 
zbudowanego w latach 1927–1928 nad głównym korytem Odry34.

U progu II wojny światowej, w latach 1934–1939 w polskiej części regionu 
i na sąsiadujących z nim terenach powstał rozległy Obszar Warowny „Śląsk” 
w formie liczącego kilkadziesiąt kilometrów pasma fortyfikacji rozproszonych, 
na które złożyło się osiem zespołów obronnych (Niezdara, Bobrowniki, Dąbrów‑

31 G. Podruczny: Twierdza  Koźle…, s. 66–77; Idem: Król  i  jego  twierdze…, s. 134–139,
200–205; L. Szaraniec: Zabytkowe ośrodki miejskie…, s. 151–152, 219; I. Kowal: Zabytki techniki 
zespołu miejskiego Kędzierzyna-Koźla. „Szkice Kędzierzyńsko‑Kozielskie” 1995, t. 5, s. 55–56, 58;
T. Ciesielski, R. Słota: Znaczenie militarne nadodrzańskich miast Śląska w XVI–XVIII wieku na 
przykładzie Opola i Koźla. W: Zamki, twierdze i garnizony Opola, Śląska i dawnej Rzeczypospo-
litej. Red. T. Ciesielski. Zabrze 2010, s. 70–71.

32 T. Zdanowicz: Twierdza Nysa…, s. 113.
33 I. Kowal: Zabytki techniki…, s. 56.
34 Fortyfikacje w Polsce. Mapa 1 : 1 000 000. Red. J. Biesiadka. Poznań 2017. Funkcję obron‑

ną spełniał schron ze strzelnicami we wschodnim przyczółku mostu. Budowę owego mostu moż‑
na, jak się wydaje, łączyć ze świeżymi wówczas doświadczeniami trzeciego powstania śląskiego, 
w którego pierwszych dniach zniszczono szereg mostów kolejowych na szlakach łączących teren 
walk z garnizonami wojskowymi w głębi Niemiec. Schron mógłby stanowić pewną atrakcję tu‑
rystyczną z racji swojego usytuowania w obrębie dobrze utrzymanego Parku Nadodrzańskiego, 
przez który prowadzi popularna trasa piesza z centrum miasta do ogrodu zoologicznego na wy‑
spie Bolko. Przydałoby się jednak odpowiednie oznakowanie obiektu.
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ka, Łagiewniki, Godula, Nowy Bytom, Kochłowice, Radoszowy) w dziesięciu 
odcinkach ufortyfikowanych. Każdy zespół obejmował po kilkanaście różnych 
obiektów (dzieł fortyfikacyjnych), ze szczególnym uwzględnieniem ostrogów 
fortecznych (schronów bojowych)35. 

Mniej więcej w tym samym czasie, w latach 1929–1938 powstał także roz‑
legły system fortyfikacji po niemieckiej stronie granicy, znacznie rozbudowany 
w 1944 roku, w obliczu spodziewanej ofensywy wojsk sowieckich. Szczególnie 
ważnym elementem tego systemu był pas „D” fortyfikacji, obejmujący zasadni‑
czo dawny pograniczny system umocnień stałych z miastami‑twierdzami: Koło‑ 
brzegiem, Piłą, Głogowem, Wrocławiem i Opolem. Południowe skrzydło pasa 
„D” stanowiła Pozycja Odrzańska (niem. Oderstellung), ciągnąca się wzdłuż 
prawego brzegu Odry. Obejmowała ona m.in. szereg miast‑twierdz (wśród nich 
Opole) oraz odgrywających podrzędną rolę miast będących punktami oporu 
(np. Koźle i Racibórz). Funkcję obronną miały spełniać w szczególności liczne 
ostrogi forteczne i rowy przeciwczołgowe36.

Zabytki budownictwa obronnego w turystyce 
i edukacji historycznej

Do funkcjonujących już faktycznie lub dopiero potencjalnie atrakcji tury‑
stycznych na obszarze Górnego Śląska można zakwalifikować wiele dobrze 
zachowanych zabytków budownictwa obronnego. Pierwszą pozycję na liście ta‑
kich obiektów powinno zajmować z całą pewnością wspomniane grodzisko na 
gruntach Jędrychowic w powiecie głubczyckim – obiekt z wczesnej epoki brą‑
zu, który przy odpowiednich zabiegach promocyjnych mógłby z powodzeniem 
przewyższyć sławą nawet powszechnie znane pozostałości znacznie młodszej 
osady obronnej w Biskupinie.

W dalszej kolejności należałoby wymienić grodziska reprezentujące czasy 
kultury łużyckiej, na czele z ogromnym i znakomicie zachowanym grodzis‑ 
kiem w Łubowicach koło Raciborza. Do kolejnej grupy potencjalnych atrak‑
cji turystycznych można zaliczyć szereg grodzisk wczesnośredniowiecznych, 
zwłaszcza doskonale zachowane obiekty w Lubomi (pow. wodzisławski), Mię‑
dzyświeciu (gm. Skoczów, pow. cieszyński), Cieszanowicach (gm. Kamiennik, 

35 J. Bogdanowski: Architektura  obronna  w  krajobrazie  Polski.  Od  Biskupina  do Wester-
platte. Warszawa–Kraków 1996, s. 181; http://bytom.pttk.pl/umocnienia.html [data dostępu: 
15.10.2018].

36 D. Tomczyk: Przełamanie  linii  Odry  przez  Armię  Radziecką  na  Śląsku  Opolskim. 
Opole 1976, s. 15–21; H. Stańczyk:  Od  Sandomierza  do  Opola  i  Raciborza. Warszawa 1998,
s. 65–66.
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pow. nyski), Gierowie, Strzegowie (gm. Grodków, pow. brzeski) i Grodźcu 
(gm. Niemodlin, pow. opolski) w województwie opolskim.

Kolejną grupę atrakcji turystycznych stanowią czy mogą stanowić pozosta‑
łości zamków oraz innych siedzib obronnych z epoki średniowiecza i czasów 
nowożytnych. W grupie tej można wymienić w szczególności zamki i pozosta‑
łości zamków w Białej (pow. prudnicki), Bielsku, Branicach (pow. głubczycki), 
Chrzelicach (pow. prudnicki), Chudowie, Cieszynie, Gliwicach, Głogówku (pa‑
łac), Koźlu, Lublińcu (pałac), Niemodlinie, Nysie, Opolu, Otmuchowie, Prószko‑
wie, Piorunkowicach (Gryżów), Pokrzywnej (Góra Zamkowa), Prudniku, Raci‑
borzu, Strzelcach Opolskich, Toszku, Ujeździe i Zimnicach Małych.

Na uwagę zasługuje duża liczba dobrze zachowanych grodzisk stożkowa‑
tych, stanowiących pozostałość skromniejszych z reguły siedzib obronnych 
rycerstwa. Obiekty takie można napotkać również w przemysłowej części Gór‑
nego Śląska, m.in. w: Bieruniu Starym; dzielnicy Gliwic – Starych Łabędach; 
Mikołowie; dzielnicy Rudy Śląskiej – Kochłowicach; dzielnicy Tarnowskich 
Gór – Tarnowicach Starych; Wodzisławiu Śląskim; Woźnikach i dzielnicy 
Zabrza – Mikulczycach37. Warto zwrócić na nie uwagę choćby z tego względu, 
że ich obecność w jaskrawy sposób kontrastuje ze stereotypowymi wyobrażenia‑
mi na temat tej części Śląska, kojarzonej niemal wyłącznie z epoką industrialną.

Do niewątpliwych atrakcji turystycznych należą ponadto zachowane w róż‑
nym stopniu pozostałości murów miejskich w wielu miastach górnośląskich: 
Bielsku, Byczynie, Bytomiu, Gliwicach, Głogówku, Głubczycach, Głuchołazach, 
Grodkowie, Kluczborku, Krapkowicach, Niemodlinie, Nysie, Oleśnie, Opolu, 
Otmuchowie, Paczkowie, Prudniku, Raciborzu i Żorach38.

W ostatnich latach dużym zainteresowaniem turystów i miłośników historii 
cieszą się także zespoły dawnych twierdz w Koźlu i Nysie. Bywają one m.in. 
tłem dla przyciągających liczną widownię rekonstrukcji wydarzeń militarnych 
z XVIII czy XIX wieku, organizowanych w ramach Dni Twierdzy Nysa oraz 
Dni Twierdzy Koźle39.

37 B. Guerquin:  Zamki  śląskie…, s. 33, 83; L. Szaraniec: Zabytkowe  ośrodki  miejskie…,
s. 373; W. Gorgolewski, E. Tomczak: Grodziska Górnego Śląska…, s. 18, 32–36, 38, 45, 50–51, 
66, 70, 74–76, 80–81, 83–90; D. Nowakowski: Śląskie obiekty…, s. 263, 331–332, 354, 362–364, 
444, 463–464.

38 Katalog zabytków sztuki… Z. 13. Pow. raciborski. Oprac. T. Chrzanowski, M. Kornecki. 
Warszawa 1967, s. 51; L. Szaraniec: Zabytkowe ośrodki miejskie…, s. 19, 51–53, 55, 101, 107, 113, 
119, 127, 130, 159–161, 169–171, 205, 211, 220, 221, 249, 252, 269, 277, 282, 285, 287, 289, 305, 
307, 333, 390; Z. Bereszyński, J. Kurek: Turystyczne walory zabytkowych zespołów obronnych 
w miastach Śląska Opolskiego. „Śląsk Opolski” 2005, nr 1–2, s. 25–40; Z. Bereszyński: Archi-
tektura obronna…, s. 150–158.

39 http://opolskie.naszemiasto.pl/tag/dni‑twierdzy‑kozle.html [data dostępu: 15.10.2018]; 
http://www.kedzierzynkozle.pl/wydarzenie/x‑dni‑twierdzy‑kozle‑rekonstrukcja‑bitwy‑z‑1807‑r 
[data dostępu: 15.10.2018]; http://www.twierdzanysa.com/index.php?option=com_content&task=
view&id=410&Itemid=0, [data dostępu: 15.10.2018].
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Długą listę atrakcyjnych turystycznie zabytków budownictwa obronnego na 
Górnym Śląsku zamykają pozostałości fortyfikacji z lat 30. i 40. XX wieku, ze 
szczególnym uwzględnieniem umocnień Obszaru Warownego „Śląsk”. Od wielu 
lat są one badane i inwentaryzowane przez członków Towarzystwa Przyjaciół 
Fortyfikacji40. Znacznie mniejszym zainteresowaniem cieszą się pozostałości 
analogicznych fortyfikacji niemieckich z tego samego okresu. Wskazane byłoby 
upowszechnienie informacji na temat ich usytuowania w terenie – na razie dość 
trudno dostępnych dla przeciętnego turysty i miłośnika historii.

Wśród wielu zabytków budownictwa obronnego na Górnym Śląsku moż‑
na wyróżnić grupę obiektów najbardziej „uprzywilejowanych”, które w spo‑
sób aktywny są wykorzystywane w zorganizowanym ruchu turystycznym. 
Niektóre z nich funkcjonują jako siedziby lokalnych placówek muzealnych. 
Rolę taką spełniają m.in. dawny zamek książęcy w Gliwicach (odbudowany ze 
zniszczeń)41, zamek (właściwie pałac) w Głogówku42 oraz basteja zespołu za‑
mkowego w Koźlu43. Muzeum Ziemi Prudnickiej ma swoją siedzibę w budyn‑
ku dawnego arsenału, przyległym do zachowanego fragmentu murów miejskich 
z dwiema basztami44. Mury zamku w Toszku stanowią siedzibę miejscowego 
centrum kultury45. W zamku otmuchowskim mieści się hotel wraz z restauracją 
oraz dom kultury46. Z siedzibą Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku są‑
siaduje bezpośrednio wieża Bramy Krakowskiej, przebudowana (nadbudowana) 
w XX wieku na wieżę ciśnień47.

Do grupy najbardziej „uprzywilejowanej” można zaliczyć również niektó‑
re wieże obronne w miastach górnośląskich, wykorzystywane w charakterze 
wież widokowych, dostępnych sezonowo dla zwiedzających za niewielką opłatą. 
Rolę taką spełniają: dawna wieża zamkowa (Wieża Piastowska) w Cieszynie48, 
wieża zamkowa (Wieża Piastowska) w Opolu49, wieża zamkowa w Prudni‑
ku (Wieża Woka)50, wieża Bramy Ziębickiej w Nysie51, wieża Bramy Górnej 

40 http://bytom.pttk.pl/umocnienia.html [data dostępu: 15.10.2018].
41 L. Szaraniec: Zabytkowe  ośrodki miejskie…, s. 102; http://www.muzeum.gliwice.pl/sie‑

dziby‑muzeum/ [data dostępu: 15.10.2018].
42 http://muzeum.glogowek.pl/muzeum/historia‑muzeum/ [data dostępu: 15.10.2018].
43 http://muzeumkozle.pl/ [data dostępu: 15.10.2018].
44 Katalog zabytków sztuki… Z. 12…, s. 58–59; http://muzeumprudnik.pl/muzeum‑tresc‑8‑

arsenal.html, [data dostępu: 15.10.2018].
45 L. Szaraniec: Zabytkowe ośrodki miejskie…, s. 347; http://zamektoszek.pl/index.php/pl/o‑

nas.html [data dostępu: 15.10.2018].
46 http://www.zamek.otmuchow.pl/ [data dostępu: 15.10.2018].
47 http://www.muzeum.kluczbork.pl/muzeum‑standard/historia [data dostępu: 15.10.2018].
48 http://www.zamekcieszyn.pl/pl/artykul/oferta‑225 [data dostępu: 15.10.2018].
49 http://www.wiezapiastowska.pl/informacje‑dla‑zwiedzajacych [data dostępu: 15.10.2018].
50 http://muzeumprudnik.pl/muzeum‑tresc‑6‑wieza_woka.html [data dostępu: 15.10.2018].
51 http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/20868,nysa‑wieza‑bramy‑ziebickiej.html [data 

dostępu: 15.10.2018].
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w Krapkowicach52 oraz wieża Bramy Wrocławskiej w Paczkowie53. Poszcze‑
gólne kondygnacje wieży Bramy Górnej w Krapkowicach wykorzystano dla 
urządzenia ekspozycji prezentującej najciekawsze obiekty na terenie powiatu 
krapkowickiego54.

Sporo zabytków budownictwa obronnego zostało w ostatnich latach wyre‑
montowanych lub nawet podniesionych z ruin staraniem lokalnych władz bądź 
w efekcie inicjatyw społecznych. W dużym stopniu przyczyniły się do tego 
środki finansowe pozyskiwane z funduszy Unii Europejskiej. Dzięki odnowie‑
niu czy odbudowaniu obiektów znacznie wzrosła turystyczna atrakcyjność po‑
szczególnych miejscowości i ich ranga w lokalnym ruchu turystycznym.

I tak np. w 1995 roku ruiny zamku w Chudowie koło Gliwic zostały objęte 
opieką Fundacji „Zamek Chudów”, a w cztery lata później stały się jej włas‑
nością. Działania Fundacji zaowocowały częściową odbudową zamku. Obiekt 
ten jest sezonowo udostępniany do zwiedzania, a w jego murach organizowane 
są różnego rodzaju imprezy, np. jarmark średniowieczny z turniejami rycerski‑
mi i łuczniczymi, w tym z turniejem łuczniczym dla turystów55. W 2003 roku 
w Dobieszowicach w gminie Bobrowniki w województwie śląskim udostępnio‑
no dla ruchu turystycznego polski schron bojowy z lat 30. XX wieku, odno‑
wiony staraniem członków Stowarzyszenia „Pro Fortalicium”. Obiekt ten był 
elementem Obszaru Warownego „Śląsk” jako schron bojowy nr 52 „Wesoła”. 
Została tam urządzona izba muzealna, dostępna sezonowo dla turystów i wy‑
cieczek szkolnych. Urządzono także Ścieżkę Fortyfikacji Tam Zalewowych na 
Terenie Gminy Bobrowniki, prowadzącą przez Dobieszowice i sąsiedni Wymy‑
słów, a pozostającą pod opieką koła terenowego „Dobieszowice” Stowarzyszenia 
„Pro Fortalicium”. Podczas jej zwiedzania można zobaczyć łącznie osiem obiek‑
tów fortyfikacyjnych56.

W 2007 roku, w związku z upływającą wówczas dwusetną rocznicą oblęże‑
nia Nysy przez wojska napoleońskie zrealizowano projekt częściowej rewitali‑
zacji miejscowych zabytków budownictwa obronnego pod nazwą ,,Fortyfikacje 
Nyskie transgranicznym dziedzictwem kulturowym”.  Projekt ten uzyskał do‑ 
finansowanie w ramach „Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA Czechy‑Polska. 
Priorytet II – Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza, działa‑ 
nie 2.1 – Rozwój turystyki”. W następnym roku zakończono prace przy odnowie 

52 https://www.polskieszlaki.pl/baszta‑w‑krapkowicach.htm [data dostępu: 15.10.2018].
53 http://paczkow.pl/109/cztery‑bramy‑i‑trzy‑wieze.html [data dostępu: 15.10.2018].
54 https://www.polskieszlaki.pl/baszta‑w‑krapkowicach.htm [data dostępu: 15.10.2018].
55 D. Adamska‑Heś, R. Heś, R. Szołtysek: Dzieje zamku w Chudowie…, s. 92. http://www.

zamekchudow.pl/ [data dostępu: 15.10.2018].
56 http://bytom.pttk.pl/umocnienia.html [data dostępu: 15.10.2018]; http://www.profort.

org.pl/izby‑muzealne/udostepnione/dobieszowice/zwiedzanie [data dostępu: 15.10.2018]; http://
powiat.bedzin.pl/sport‑menu/193‑info‑o‑powiecie‑kat/zabytki‑kat/zabytki‑bobrowniki‑kat/1310‑
schron‑bojowy‑w‑dobieszowicach [data dostępu: 15.10.2018].
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Bastionu św. Jadwigi – jedynego zachowanego elementu miejscowych fortyfika‑
cji z XVII wieku. Tak doszło do powstania Parku Kulturowo‑Przyrodniczego 
Twierdzy Nysa. W latach 2007–2008 urządzono tam dwie trasy turystyczno‑ 
‑dydaktyczne łączące odrestaurowane zabytki budownictwa obronnego, a mia‑
nowicie Bastion św. Jadwigi oraz Fort Wodny (Fort Blokhaus), z innymi obiek‑
tami na terenie miasta57.

Odnowiona wieża Bramy Górnej w Krapkowicach otrzymała wyróżnienie 
„Zadbany zabytek Anno Domini 2007” jako jeden z osiemnastu najlepiej za‑
dbanych obiektów zabytkowych w całej Polsce58. W 2009 roku wyremontowano 
średniowieczną wieżę zamkową w Prudniku, znaną jako Wieża Woka. Budowli 
tej przydano taras widokowy dla ruchu turystycznego. W zespole dawnego za‑
mku w Koźlu odbudowano jedną z bastei59.

W tym samym roku przeprowadzono remont i w znacznej mierze odbudo‑
wano najlepiej zachowany odcinek murów miejskich w Opolu, sąsiadujący z ka‑
tedrą Świętego Krzyża. Znajdująca się tam baszta artyleryjska po odnowieniu 
zaczęła służyć miejscowemu bractwu rycerskiemu. Można jednak ubolewać nad 
tym, że w wyniku obudowania baszty niewidoczne dla przeciętnego turysty sta‑
ły trzy kondygnacje strzelnic artyleryjskich w jej wnętrzu.

Na lata 2011–2014 przypadł gruntowny remont Wieży Piastowskiej w Opo‑
lu, stanowiącej pozostałość zamku książęcego na Ostrówku. W bezpośrednim 
sąsiedztwie wieży ulokowano obsługę ruchu turystycznego, połączoną z prezen‑
tacją wyników badań archeologicznych na opolskim Ostrówku. Znajduje się tam 
ekspozycja wraz z prezentacją multimedialną. Inwestycja ta otrzymała nagrodę 
Generalnego Konserwatora Zabytków w konkursie „Zabytek zadbany” w kate‑
gorii adaptacja obiektów zabytkowych60.

W 2018 roku pod patronatem władz miejskich Opola zrealizowano prace 
związane z rewitalizacją wieży dawnego Zamku Górnego wraz z jej otoczeniem. 
Obiektowi temu przywrócono pierwotny charakter bramy wjazdowej wraz z mo‑
stem nad fosą. Traktowana przez wiele lat po macoszemu wieża ma dzięki temu 
szansę stać się jedną z największych atrakcji turystycznych na terenie miasta.

Wśród ważniejszych przedsięwzięć o podobnym charakterze warto wy‑
mienić także zbudowanie w latach 2010–2012 ścieżki widokowej na murach 

57 http://www.twierdzanysa.com/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Item
id=0, [data dostępu: 15.10.2018]; http://www.visitopolskie.pl/pl/objects/details/id,15026/m,Nysa/
t,Park%20Kulturowo‑Przyrodniczy20Twierdzy%20Nysa.html [data dostępu: 15.10.2018]; http://
www.visitopolskie.pl/pl/objects/details/id,15027/m,Nysa/t,Przebieg‑trasy‑I‑Parku‑Kulturowo 
Przyrodniczego‑Twierdzy‑Nysa.html [data dostępu: 15.10.2018]; http://nysa.naszemiasto.pl/
imprezy/25‑edd‑spacer‑z‑przewodnikiem‑trasa‑turystyczna‑park‑kulturowo‑przyrodniczy‑twier 
dza‑nysa‑59156236.html [data dostępu: 15.10.2018].

58 https://www.polskieszlaki.pl/baszta‑w‑krapkowicach.htm [data dostępu: 15.10.2018].
59 M. Gaworski: Zamki i pałace…, s. 10, 46.
60 I. Solisz: Konserwacja  i adaptacja Wieży Piastowskiej w Opolu. „Renowacje i Zabytki” 

2017, nr 1, s. 62–75.
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obronnych Paczkowa. Główna trasa tej ścieżki, wzorowanej na dawnych gan‑
kach straży i liczącej łącznie 77 m długości, prowadzi na wysokości około 7 m. 
W niektórych punktach można wspiąć się nawet na wysokość kilkunastu 
metrów61.

W tym miejscu wypada jednak zwrócić uwagę na konieczność rygory‑
stycznego przestrzegania wymogów bezpieczeństwa przy realizacji tego rodza‑
ju inwestycji oraz w trakcie użytkowania podobnych obiektów. We wrześniu 
2018 roku doszło do zawalenia się części drewnianej konstrukcji wspomnianej 
ścieżki widokowej w Paczkowie. W wyniku tego jedna osoba straciła życie, 
a dwie odniosły ciężkie obrażenia62.

Postulaty i propozycje (przykłady)

Przydałoby się oczywiście jeszcze więcej przedsięwzięć służących maksy‑
malnemu wykorzystaniu cennego kapitału, jaki stanowią potencjalne walory tu‑
rystyczne wielu innych zabytków budownictwa obronnego na Górnym Śląsku. 
Na niezbędne zabiegi konserwatorsko‑rewitalizacyjne i właściwe wykorzystanie 
czeka od wielu lat m.in. niezwykle cenny, unikatowy obiekt zabytkowy, jakim 
jest wspomniana już wcześniej wieża („baszta”) artyleryjska Montalemberta 
w zespole dawnej twierdzy kozielskiej w obecnych granicach administracyjnych 
Kędzierzyna‑Koźla.

Po II wojnie światowej budowla ta była wykorzystywana jako magazyn zbo‑
ża. W 2001 roku dotychczasowy użytkownik obiektu, przedsiębiorstwo Polskie 
Młyny, nosił się z zamiarem zbycia wieży za symboliczną cenę na rzecz miasta, 
lecz ówczesne władze miejskie nie chciały skorzystać z tej możliwości. W końcu 
trafiła w ręce prywatne, a następnie stała się własnością fundacji. Nowi właś‑
ciciele zadbali o zabezpieczenie i częściowe odremontowanie obiektu, ale nie 
byli w stanie zgromadzić dostatecznych środków na jego pełną rewitalizację 
i realizację planów wykorzystania np. w charakterze muzeum wsi czy muzeum 
techniki63. W tej sytuacji w 2015 roku Fundacja „Dla Dobra Publicznego” jako 
aktualny właściciel zabytku wystawiła go na sprzedaż, reklamując jako obiekt 
idealnie nadający się na centrum usług hotelowo‑konferencyjnych, ośrodek wy‑

61 https://www.polskieszlaki.pl/mury‑obronne‑w‑paczkowie.htm [data dostępu: 15.10.2018]. 
62 https://nto.pl/tragedia‑na‑murach‑w‑paczkowie‑ruszylo‑sledztwo/ar/13463621/2 [data do‑

stępu: 15.10.2018]. 
63 http://cosel.blox.pl/2010/09/Perla‑Twierdzy‑Kozle.html [data dostępu: 15.10.2018]; 

http://opole.wyborcza.pl/opole/1,35086,18004953,Zabytkowy_Fort_Fryderyka_Wilhelma_na_
sprzedaz_Cena.html [data dostępu: 15.10.2018]. 
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poczynku, sportu i rekreacji lub miejsce prowadzenia innego rodzaju działalno‑
ści o charakterze gospodarczym64. Możliwością nabycia wieży zainteresowały 
się władze powiatu kędzierzyńsko‑kozielskiego. Za przejęciem zabytku przez 
miejscowy samorząd opowiadał się w szczególności zarząd powiatu na czele ze 
starostą Małgorzatą Tudaj. Radni podjęli nawet uchwałę intencyjną w tej spra‑
wie65. W październiku 2017 roku większość radnych postanowiła jednak wstrzy‑
mać się z podjęciem decyzji o przejęciu wieży. Uzasadniano to brakiem informa‑
cji w takich kwestiach, jak koszty rewitalizacji i utrzymania zabytku oraz źródła 
finansowania inwestycji. Kolejnym argumentem był brak pomysłów dotyczących 
dalszych losów obiektu66.

W czerwcu 2018 roku grupa osób wystąpiła do Rady Miasta Kędzierzyna‑ 
‑Koźla z petycją w sprawie przejęcia wieży na własność przez społeczność miejską. 
Argumentowano, że obiekt ten powinien stać się wizytówką miasta jako element 
dziedzictwa „europejskiej kultury technicznej, a zwłaszcza narodów polskiego, 
niemieckiego i austriackiego”67. 30 sierpnia tegoż roku petycja ta została pozytyw‑
nie rozpatrzona przez Radę Miasta68. Miejmy nadzieję, że w ślad za tym nadejdą 
wreszcie dobre czasy dla zabytku nazwanego trafnie Perłą Twierdzy Koźle69.

Na szczególną uwagę zasługuje również sprawa planowanej już pół wieku 
temu budowy pawilonu archeologicznego na opolskim Ostrówku, w miejscu, 
gdzie zachowały się pozostałości średniowiecznego grodu (w bezpośrednim są‑
siedztwie amfiteatru i Wieży Piastowskiej). Kamień węgielny pod budowę tego 
obiektu miał być wmurowany już w 1966 roku, w ramach obchodów tysiąclecia 
państwa polskiego70. Do sprawy powracano jeszcze w latach 70., ale ostatecznie 
pawilon nigdy nie powstał71. Można ubolewać nad niewykorzystaniem poten‑
cjalnych atutów, o jakie mógłby wzbogacić się kulturalny i turystyczny potencjał 

64 http://www.fddp.pl/pl/baszta_montalemberta [data dostępu: 15.10.2018]; http://www.
archiwum.tygodnik7dni.pl/baszta‑idzie‑pod‑mlotek‑2015,06,04.html [data dostępu: 15.10.2018]. 

65 http://radio.opole.pl/100,213319,powiat‑przejmuje‑zabytkowa‑baszte [data dostępu: 15.10.2018]. 
66 https://kk24.pl/radni‑wstrzymali‑przejecie‑baszty‑montalemberta‑co‑dalej‑z‑unikato‑

wym‑zabytkiem/ [data dostępu: 5.10.2018]; https://kk24.pl/radni‑wstrzymali‑sie‑z‑przejeciem
‑baszty‑montalemberta‑nie‑kupujemy‑kota‑w‑worku/ [data dostępu: 15.10.2018]; http://www.
archiwum.tygodnik7dni.pl/czy‑starostwo‑uratuje‑ceglany‑rondel‑2017,10,11.html [data dostępu: 
15.10.2018]. 

67 http://bip.kedzierzynkozle.pl/petycja/5281/przejecie‑fortu‑wilhelma‑z‑baszta‑monralem
berta‑w‑zasoby‑wlasne‑miasta‑kedzierzyn‑kozle [data dostępu: 15.10.2018]. 

68 http://bip.kedzierzynkozle.pl/uchwala/5876/uchwala‑nr‑lxi‑575‑18 [data dostępu: 15.10.2018]. 
69 http://cosel.blox.pl/2010/09/Perla‑Twierdzy‑Kozle.html [data dostępu: 15.10.2018]. 
70 Archiwum Państwowe w Opolu, Komitet Wojewódzki PZPR w Opolu (dalej APO 

KWPZPR), sygn. 336, Plan obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego w 1966 r. w województwie 
opolskim, luty 1966 r., s. 95.

71 Ibidem, sygn. 364, Problemy upowszechnienia kultury i oświaty na terenie województwa 
opolskiego, październik 1971 r., s. 80; Uchwała Egzekutywy KW PZPR w Opolu w sprawie aktual‑
nych zadań w działalności kulturalno‑oświatowej w województwie opolskim (Projekt), 1971 r., s. 87; 
sygn. 380, Propozycje wniosków do podjęcia przez Egzekutywę KW PZPR, [listopad 1973 r.], s. 75.
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miasta za sprawą tego rodzaju obiektu, oraz warto apelować o ponowne podjęcie 
tematu przez lokalną społeczność72.

Na dowartościowanie czeka zresztą znacznie więcej obiektów stanowiących 
pozostałość średniowiecznych bądź jeszcze starszych założeń obronnych. Chodzi 
o wielką liczbę grodzisk rozsianych praktycznie po całym obszarze Górnego Ślą‑
ska. Brakuje znakowanych szlaków turystycznych pozwalających na dotarcie do 
tego rodzaju obiektów. Powszechnym zjawiskiem jest także brak lub rażąca niedo‑
kładność informacji podawanych na ich temat w przewodnikach czy na mapach tu‑
rystycznych. Przydałaby się szeroko zakrojona działalność popularyzatorska w tej 
dziedzinie, prowadzona w szczególności pod patronatem samorządów lokalnych.

Warto byłoby zadbać także o odpowiednie oznakowanie poszczególnych gro‑
dzisk. Kilkadziesiąt lat temu pod patronatem Polskiego Towarzystwa Turystyczno‑ 
‑Krajoznawczego trwale oznakowano grodziska na terenie Dolnego Śląska, umiesz‑
czając na nich bądź w ich sąsiedztwie granitowe płyty z podstawowymi informa‑
cjami. Wskazane byłoby podjęcie podobnych działań w województwach górnoślą‑
skich. W pobliżu grodzisk warto byłoby umieścić również tablice z innego rodzaju 
informacjami mogącymi zainteresować ewentualnych turystów, w szczególności na 
temat miejscowej fauny i flory (przeważnie chodzi o tereny leśne).

Dobrym przykładem tego, jak można wykorzystać grodziska w inicjatywach 
na rzecz kulturalnej i turystycznej aktywizacji poszczególnych obszarów i miej‑
scowości, jest działalność Stowarzyszenia Golęszyczanie oraz Golęszyckiej Dru‑
żyny „Dąb” z Katowic. We wrześniu 2017 roku ich członkowie zorganizowali 
imprezę II Golęszyckie Zmagania o charakterze rekonstrukcji historycznej na 
terenie grodziska w Lubomi (pow. wodzisławski), związanego ze słowiańskim 
plemieniem Golęszyców (Gołęszyców). Planowana jest rekonstrukcja grodziska 
w skali 1 : 1 jako żywego muzeum i ośrodka archeologii eksperymentalnej73.

Wśród wielu miejsc i obiektów czekających na właściwe wykorzystanie 
w ruchu turystycznym i działaniach służących edukacji historycznej wyróżnia 
się jedyny w swoim rodzaju zespół grodzisk na gruntach Włodzienina i Jędry‑
chowic w gminie Branice w powiecie głubczyckim. Na stosunkowo niewielkiej 
przestrzeni zachowały się tam aż cztery grodziska o różnej metryce: grodzisko 
z wczesnej epoki brązu, dwa grodziska średniowieczne oraz domniemane gro‑
dzisko dwuczłonowe z okresu średniowiecza i czasów nowożytnych, ze znajdu‑
jącymi się w jego obrębie ruinami gotyckiego kościoła św. Mikołaja74. Grodziska
z okresu średniowiecza stanowią najpewniej pozostałość rycerskich siedzib 
obronnych wykorzystywanych m.in. przez słynnych przed połową XV wieku 

72 Por. B. Gediga: Badania i dzieje wczesnośredniowiecznego grodu na Ostrówku w Opolu. 
W: Opole. Gród, miasto, stolica regionu. Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej 
w Opolu 28 maja 1993 roku. Red. zbior. Opole 2002, s. 18–19.

73 https://www.nowiny.pl/wodzislaw/131849‑grodzisko‑w‑lubomi‑znow‑ozylo.html [data 
dostępu: 15.10.2018].

74 J. Kaźmierczyk, K. Macewicz, S. Wuszkan: Studia i materiały…, s. 539–543.
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rycerzy‑rabusiów z Włodzienina. Warto byłoby urządzić tam skansen archeo‑
logiczny na wzór innych tego rodzaju placówek w Polsce. Przy odpowiednich 
zabiegach promocyjnych mógłby on łatwo stać się jedną z głównych wizytówek 
kulturalnych i turystycznych województwa opolskiego.

W podobny sposób można byłoby wykorzystać obszar pozostałego z czasów 
kultury łużyckiej ogromnego grodziska w Łubowicach w powiecie raciborskim. 
Miejscowość ta cieszy się popularnością niemal wyłącznie jako miejsce narodzin 
Josepha von Eichendorffa. Ewentualne utworzenie skansenu archeologicznego mog‑ 
łoby uczynić z niej jeden z najważniejszych punktów na turystycznej mapie Polski.

Można też wskazać wiele możliwości wytyczenia szlaków turystycznych 
czy ścieżek dydaktycznych, łączących wybrane obiekty zabytkowe: same za‑
bytki budownictwa obronnego bądź też zabytki różnego rodzaju. Jeden z takich 
szlaków mógłby przebiegać w dorzeczu Pratwy, na pograniczu gmin Wołczyn 
i Byczyna. Mógłby zaczynać się na zachodnim skraju Komorzna (gm. Woł‑
czyn), gdzie zachował się zespół dworski z XVIII–XIX wieku, sąsiadujący 
z drewnianym kościołem filialnym pw. św. Jadwigi. Dalej przebiegałby przez 
wieś w kierunku wschodnim, obok niewielkiego grodziska stożkowatego nad 
brzegiem potoku. Wychodząca ze wsi droga przechodzi następnie na drugi 
brzeg Pratwy. W pobliżu tego miejsca, po obu stronach rzeki, na gruntach 
należących już do Miechowej i Proślic, zachowały się dwa inne grodziska 
średniowieczne. Po przekroczeniu rzeki szlak zwracałby się na lewo, w kie‑
runku północnym, w stronę Ciecierzyna, gdzie zachowały się pozostałości 
dworu obronnego z XV wieku, wzmiankowanego w kronice Jana Długosza 
w związku z działaniami wojennymi w 1442 roku. Po drodze mijałoby się 
pozostałości linearnego systemu obrony na brzegami Pratwy, stanowiącego 
we wczesnym średniowieczu element Przesieki Śląskiej. Po opuszczeniu Cie‑
cierzyna szlak zmierzałby wzdłuż Pratwy do Kostowa, gdzie zachowało się 
kolejne grodzisko stożkowate. Ewentualny wariant tego szlaku mógłby obej‑
mować również Miechową ze znajdującym się tam klasycystycznym budyn‑
kiem dworu i zabytkowym kościołem drewnianym75. Inny szlak na terenie 
gminy Wołczyn mógłby połączyć zabytkowe kościoły drewniane w Świniarach 
Wielkich i Wierzbicy Dolnej, grodzisko stożkowate w sąsiedztwie tej ostat‑
niej wsi oraz zabytkowy kościół o konstrukcji szachulcowej (szkieletowej) 
w Wierzbicy Górnej76.

Kolejny z proponowanych szlaków mógłby zaczynać się w Chrząszczycach 
koło Opola, gdzie zachowało się grodzisko stożkowate sąsiadujące z kościołem 
parafialnym pw. Matki Boskiej Szkaplerznej i św. Stanisława Biskupa. W koś‑

75 Ibidem, s. 203–207, 211–213, 407–409; D. Nowakowski: Śląskie obiekty…, s. 332, 334–
335, 398; Katalog zabytków sztuki… Z. 4. Pow. kluczborski. Oprac. T. Chrzanowski, A. Ciecha‑
nowski. Warszawa 1960, s. 28–29, 37–39, 41–42.

76 J. Kaźmierczyk, K. Macewicz, S. Wuszkan: Studia  i materiały…, s. 531–534; D. Nowa‑
kowski: Śląskie obiekty…, s. 455; Katalog zabytków sztuki… Z. 4, s. 47–49.
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ciele tym zachował się wyjątkowo cenny zabytek sztuki sakralnej – chrzciel‑
nica z pochodzącą z XII wieku płaskorzeźbioną kamienną czaszą romańską77. 
Następnym punktem na szlaku byłoby Domecko z zachowanym, wyjątkowo 
okazałym grodziskiem stożkowatym i nowożytnym budynkiem dworu. Stąd 
szlak wiódłby do Prószkowa ze znajdującym się tam zamkiem i zabytkowym 
kościołem parafialnym, a następnie do Zimnic Małych, gdzie zachował się ko‑
lejny zamek (też należący niegdyś do rodu Prószkowskich). Z położonych na 
skraju wysokiej terasy nadrzecznej Zimnic Małych szlak prowadziłby w dolinę 
Odry, gdzie na gruntach sąsiedniej wsi Źlinice zachowało się rozległe grodzisko 
wczesnośredniowieczne (niestety, w znacznym stopniu zniwelowane).

Inny szlak, wytyczony na obszarze gminy Grodków w powiecie brzeskim, 
mógłby łączyć grodzisko stożkowate w Kobieli, ślady fortyfikacji polowych 
z 1945 roku w pobliżu drogi z Kobieli do Strzegowa (po stronie południowej, 
na granicy lasu i pól), okazałe grodzisko wczesnośredniowieczne w Strzegowie, 
pałac w Jędrzejowie i położone w jego pobliżu resztki grodziska stożkowatego 
oraz grodzisko stożkowate w Wójtowicach. Punktem końcowym byłby Grod‑
ków z zachowanymi murami miejskimi, wczesnogotyckim kościołem parafial‑
nym, zabytkowym ratuszem i innymi godnymi uwagi obiektami. Na tym szlaku 
znajdowałyby się również zabytkowe kościoły w Kobieli i Strzegowie78.

Znacznie krótszy, lecz nie mniej atrakcyjny szlak można by wytyczyć na 
pograniczu powiatów nyskiego i prudnickiego. Zaczynałby się on w Mieszko‑
wicach w powiecie prudnickim, przy znajdującym się tam krzyżu pokutnym 
z rytem miecza. Dalej przechodziłby przez sąsiednią Rudziczkę z zabytkowym 
kościołem parafialnym pw. Trójcy Świętej w stylu klasycystycznym (z nietypo‑
wą nawą na planie elipsy) i grodziskiem stożkowatym po przeciwległej stronie 
szosy. Następnie prowadziłby przez las w kierunku Piorunkowic, obok kolej‑
nego grodziska stożkowatego na skraju doliny prawobrzeżnego dopływu Ści‑
nawy Niemodlińskiej. Kolejnymi punktami na trasie byłyby: zabytkowy dwór 
w Piorunkowicach oraz ruiny zamku gryżowskiego na skraju wysokiej terasy 
nadrzecznej nad doliną Ścinawy Niemodlińskiej. Szlak kończyłby się w Gry‑
żowie w powiecie nyskim, na przeciwległym brzegu Ścinawy Niemodlińskiej, 
gdzie znajduje się zabytkowy kościół filialny pw. św. Mateusza, reprezentujący 
ciekawe połączenie cech architektury romańskiej i gotyckiej79.

77 Katalog zabytków sztuki… Z. 11, s. 53–54. 
78 J. Kaźmierczyk, K. Macewicz, S. Wuszkan: Studia  i  materiały…, s. 181, 490–493; 

D. Nowakowski: Śląskie  obiekty…, s. 330. Niepozorne grodzisko stożkowate w Wójtowicach, 
nieopisywane w dotychczasowej literaturze, znajduje się nad brzegiem potoku (rowu?) w odleg‑ 
łości około 0,5 km na południowy zachód od dawnego zespołu dworskiego w Wójtowicach, po 
lewej stronie drogi z Grodkowa do Otmuchowa i Nysy.

79 A. Nowack: Burg  Greisau  bei  Neustadt  OS. „Oberschlesische Heimat“ 1918, t. 14, 
s. 96–98; J. Kaźmierczyk, K. Macewicz, S. Wuszkan: Studia i materiały…, s. 163–165, 445–446; 
D. Nowakowski: Śląskie obiekty…, s. 387–388, 413; Katalog zabytków sztuki… Z. 9…, s. 26–27;
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Podobnych propozycji można by przedstawić znacznie więcej. W każdym 
przypadku walory turystyczne łączyłyby się z walorami edukacyjnymi. Prze‑
mierzanie poszczególnych szklaków z odpowiednim zasobem informacji do 
dyspozycji (w formie różnego rodzaju popularnych publikacji itp.) mogłoby sta‑
nowić znakomitą lekcję historii lokalnej.

Szlaki takie miałyby również tę zaletę, że zachęcałyby do uprawiania tury‑
styki również poza sezonem letnim, a dokładniej w sezonie jesienno‑zimowym. 
Tak się bowiem składa, że ogromna większość grodzisk jest przez większą część 
roku okryta bujną szatą rośliną w formie drzew i krzewów. Z tego względu 
wskazane jest zwiedzanie ich w porze jesienno‑zimowej, gdy listowie nie utrud‑
nia oglądu i robienia zdjęć.

Jak widać na przedstawionych tu przykładach, zabytki budownictwa obron‑
nego stanowią bardzo ważny, lecz, niestety, nie zawsze należycie doceniany 
i wykorzystywany element historyczno‑kulturowego dziedzictwa Górnego Ślą‑
ska. Zasługują one na znacznie szersze niż do tej pory wykorzystanie zarówno 
w ruchu turystycznym, jak i w przedsięwzięciach o charakterze historyczno‑ 
‑edukacyjnym.

Fot. 1. Wzgórze zamkowe w Toszku o wschodzie słońca
Źródło: Fot. Zbigniew Bereszyński.

Z. 12, s. 52–53, 66–67; D. Wojtucki, S. Zobniów: Kamienne krzyże na Śląsku, Górnych Łużycach 
i ziemi kłodzkiej. Wrocław 2017, s. 600.
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Parowozownia Skierniewice 
jako element inspiracji turystów historią kolei

Skierniewice roundhouse as a source 
of the railways history tourists inspiration

Abstract: The authors present in the article the functioning of the historic Skierniewice Engine 
Shed as a place where tourists could be inspired by railway history. They describe it on the basis 
of rich review research publications in the field of railway tourism. They briefly discuss the color‑
ful history of the roundhouse complex, whose oldest buildings are dating back to the beginning 
of the second half of the 19th century. A few words they dedicate to shed’s owner – the Polish 
Association of Railway Enthusiasts, the oldest Polish non‑governmental organization involved 
in active protection of railway monuments. Then, they describe issues related to the tourist use 
of the object, both adaptation for tourism purposes, as well as its direct access. In the summary, 
the authors point out to successes, but also problems that constitute a barrier to the development 
of this object.

Key words: post‑industrial tourism, railway tourism, heritage railways, adaptation of railway 
facilities for tourism purposes.

Słowa klucze: turystyka postindustrialna, turystyka kolejowa, koleje historyczne, adaptacja 
obiektów kolejowych do celów turystycznych.

W niniejszym artykule zaprezentowana została Parowozownia Skierniewice, 
placówka paramuzealna prowadzona przez Polskie Stowarzyszenie Miłośników 
Kolei (dalej: PSMK). Zlokalizowany w centralnej Polsce obiekt od kilkunastu 
lat jest miejscem gromadzenia zbiorów PSMK, a także ich – ograniczonego 
z racji braku pracowników – udostępniania turystom zainteresowanym historią 
kolei.
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Turystyka w historycznych obiektach kolejowych 
jako przedmiot poznania naukowego

Zanim omówiona zostanie rola Parowozowni Skierniewice w inspirowaniu 
turystów do poznawania historii kolei, należy zdefiniować, czym jest sama tury‑
styka kolejowa. Jak stwierdza Filip Bebenow1, jest to zjawisko obecne w Polsce 
od niedawna i zyskujące coraz większe zainteresowanie instytucji i firm zajmu‑
jących się szeroko rozumianym organizowaniem imprez z koleją w tle. W bada‑
niach naukowych przedmiotu w Polsce istnieje dość poważna luka w wiedzy2, 
dlatego warto stosować anglojęzyczne sformułowanie heritage  railways –
w wolnym przekładzie są to koleje zabytkowe wykorzystywane turystycz‑
nie. Wydaje się jednak, że najlepiej zagadnienie to oddaje definicja formalna 
stosowana przez Europejską Federację Kolei Muzealnych i Turystycznych 
FEDECARAIL, według której do heritage railways zaliczamy koleje historycz‑
ne i inne obiekty kolejowe uznane formalnie za zabytkowe, muzealne koleje 
i tramwaje, czynne muzea kolejowe i tramwajowe oraz pociągi historyczne ko‑
rzystające z państwowych i innych sieci kolejowych3.

Zaliczana do turystyki kulturowej problematyka badawcza związków tury‑
styki i wykorzystania dziedzictwa kulturowego kolei w ostatnich latach cieszy 
się rosnącym zainteresowaniem środowisk naukowych. Bogaty przegląd zagad‑
nień przedstawiono w pracy zbiorowej Railway Heritage  and Tourism pod re‑
dakcją Michaela V. Conlina i Geoffreya R. Birda4. Autorzy zawartych w niej 
tekstów wielokrotnie zwracają uwagę, że wykorzystanie turystyczne obiektów 
związanych z dziedzictwem kulturowym transportu kolejowego w wielu kra‑
jach europejskich stanowi istotny element gospodarek lokalnych. Przykładowo 
koleje historyczne w Wielkiej Brytanii w samym 2002 roku odwiedziło 
5,4 mln gości, co dało przychody rzędu 39 mln funtów i zapewniło pracę dla 
osób na blisko 1100 etatach5. Liczba tego typu atrakcji w tym kraju jest szaco‑
wana na ponad sto, a ich prowadzenie spoczywa głównie na barkach organizacji 
pozarządowych. Angażują one około 1500 osób personelu wspomaganego, np. 
w 2013 roku ponad 18 500 wolontariuszy6. Niemiecki branżowy związek VDMT 

1 F. Bebenow: Turystyka kolejowa w Polsce. Poznań 2015, s. 9–10.
2 Ibidem, s. 10.
3 M.V. Conlin, G.R. Bird: Railway  Heritage  and  Tourism. Bristol–Buffalo–Toronto 2014, 

s. 5.
4 Ibidem.
5 N. Bogiazides, E. Kotsiou, M. Vougioukas: The  Regional  Impact  of Heritage  Railways. 

Amsterdam 2005.
6 R. Baughan, M. Crapper: Competence management  in  the UK heritage railway industry. 

In: Proceedings of 32th Annual ARCOM Conference. Vol. 1. Eds. P.W. Chan, C.J. Nelson. Man‑
chester 2016, s. 519–528.
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skupia około setki muzeów i kolei muzealnych, jednak instytucji posiadających 
w tym kraju zabytkowy tabor kolejowy jest znacznie więcej – w 2000 roku 
na terenie Niemiec było 440 takich podmiotów7. Interesujący jest fakt, że dużą 
wagę przykłada się do turystycznego wykorzystania dziedzictwa kolejowego 
także na terenie dawnej NRD, dzięki czemu tamtejsze koleje wąskotorowe nie 
straciły na znaczeniu. Jest to niewątpliwie skutek procesu, który opisują szcze‑
gółowo Peter Hörz i Marcus Richter8, odnosząc się do decyzji o zachowaniu dla 
przyszłych pokoleń ośmiu kolei wąskotorowych (o łącznej długości 233 km) – 
jako pomników historii transportu i przemysłu – z 13 wówczas funkcjonujących, 
w popularnych turystycznie lokalizacjach, i utrzymania ich pierwotnej funkcji. 
Światło na sytuację turystyki kolejowej we Francji rzucają Bertrand Blancheton 
i Jean‑Jacques Marchi9. Według tych autorów przynosi ona około 60 mln euro 
przychodów rocznie i generuje około 1000 etatów (600 bezpośrednio i 400 po‑
średnio). Około 120 podmiotów zajmuje się organizacją przejazdów turystycz‑
nych pociągami, ponadto – co dla nas najbardziej istotne – funkcjonuje 80 kolei 
turystycznych (w tym historycznych), 20 pociągów retro oraz pięć kolei wąsko‑
torowych o prześwicie toru 1000 mm.

W literaturze światowej, oprócz wspomnianych opracowań, istnieją publi‑
kacje dotyczące związków muzealnictwa kolejowego, dziedzictwa kulturowego 
i turystyki. Warto tu wymienić artykuł Jeana‑Marca Combe’a na temat niezwy‑
kle nowoczesnego w formie muzeum kolejnictwa w Miluzie10 czy pracę Davida 
A. Halsalla o holenderskiej kolei historycznej Stoomtram Hoorn–Medemblik11. 
Wykorzystanie turystyczne dziedzictwa kultury technicznej kolei, zwłaszcza wą‑
skotorowych, staje się popularnym zagadnieniem także na Ukrainie12. 

Niestety, można odnieść wrażenie, że w Polsce ten segment rynku turystycz‑
nego wciąż jest traktowany jako niemalże nieistniejący. Jako jedni z pierwszych 
problematykę wstępnie naszkicowali geografowie: Teofil Lijewski13, kładący na‑

 7 R. Höhmann: The  Future  of  Heritage  Railways  and  Rail  Conservation  in  Germany.
“Japan Railway & Transport Review” 2002, No. 30, s. 20–22.

 8 P. Hörz, M. Richter: Preserved as technical monuments, run as tourist attractions. Nar-
row-gauge  railways  in  the German Democratic  Republic. “The Journal of Transport History” 
2011, vol. 2, s. 192–213.

 9 B. Blancheton, J.‑J. Marchi: The  three  systems  of  rail  tourism:  French  Perspective. 
“Tourism Management Perspectives” 2013. vol. 5, s. 31–40.

10 J.‑M. Combe: Cit́e du Train,  former French  railway museum  in Mulhouse  –  a  new  rail 
heritage perspective. “Japan Railway & Transport Review” 2006, vol. 43, s. 29–33.

11 D.A. Halsall: Railway  heritage  and  the  tourist  gaze:  Stoomtram  Hoorn–Medemblik.
“Journal of Transport Geography” 2001, vol. 9, s. 151–160.

12 V.G. Kuznetsov, P.O. Pshinko, I.V. Klimenko, A.V. Gumenyuk, S.M. Zahorulko: Perspec-
tives of Ukrainian railway tourism development on narrow-gauge lines of Zakarpattia. “Science 
and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport” 
2015, vol. 58, s. 23–33. 

13 T. Lijewski: Zabytki  kolejowe  w  Polsce. „Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG” 
2003, t. 9, s. 49–71.
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cisk głównie na walory turystyczne zabytków kolejnictwa, oraz Ariel Ciechań‑
ski, podejmujący temat wykorzystania turystycznego zabytków kolejnictwa.14. 
Ten ostatni autor zwraca także uwagę na trudną drogę przekształcania zabytków 
kolejnictwa w obiekty stanowiące przedmiot zainteresowania turystów15. Monika 
Bąk i Jarosław Kaczmarczyk skupiają się na turystycznym wykorzystaniu kolei 
wąskotorowych16, Krzysztof Lewandowski ogranicza się do ujęcia regionalnego 
dotyczącego Dolnego Śląska17, zaś Alfred Wiśniewski – do zagadnień związa‑
nych z wykorzystaniem i dostosowaniem zabytkowego taboru kolejowego do 
celów turystycznych18. W pokrewnym nurcie Justyna Cieplik i Mariusz Sołtysik 
prezentują, według stanu na 2015 roku, opis skansenów i parad parowozów w Ja‑
worzynie Śląskiej, Wolsztynie i Chabówce oraz charakteryzują ich uczestników, 
powołując się na własne badania ankietowe19. Kompleksowych badań zjawiska 
podjął się dopiero Bebenow we wspomnianej wcześniej pracy20. Jak zauważył, 
w 2011 roku w naszym kraju istniało niemal 30 turystycznych kolei wąskotoro‑
wych o łącznej długości blisko 480 km oraz ponad 25 skansenów, muzeów kole‑
jowych i izb tradycji, część z nich była już jednak stale lub czasowo niedostępna.

Parowozownia Skierniewice 
jako artefakt Drogi Żelaznej Warszawsko‑Wiedeńskiej 

W 1845 roku do Skierniewic dotarła Droga Żelazna Warszawsko‑Wiedeń‑
ska (dalej: DŻWW) i na ten moment datuje się powstanie pierwszej, później 
zlikwidowanej parowozowni. Historia obecnego założenia architektonicznego 

14 A. Ciechański: Zagospodarowanie  turystyczne  obiektów  kolejowych  jako  forma  ochro-
ny  dziedzictwa  kultury  technicznej. „Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG” 2005, t. 11, 
s. 81–84.

15 A. Ciechański: Utracone szanse – bardzo trudna droga do polskiego sektora dziedzictwa 
kulturowego  transportu kolejowego w  turystyce. W: Piękne, użyteczne, zbędne… Obiekty kole-
jowe w Polsce. Red. M. Kapias, D. Keller. Rybnik 2016, s. 471–488; A. Ciechański, F. Bebenow: 
Turystyka oparta na dziedzictwie kulturowym kolei – czy bariery formalne i finansowe skutecz-
nie blokują jej rozwój? „Technika Transportu Szynowego” 2017, t. 24, z. 7–8, s. 26–34.

16 M. Bąk, J. Kaczmarczyk: Turystyczne  wykorzystanie  kolei  wąskotorowej  w  Polsce. 
„Przegląd Komunikacyjny” 2013, nr 1, s. 16–20.

17 K. Lewandowski: Turystyka  kolejowa  na  Dolnym  Śląsku. „Przegląd Komunikacyjny” 
2013, nr 12, s. 23–29.

18 A. Wiśniewski: Zabytkowy  tabor  kolejowy  –  jego  przystosowanie  i  wykorzystanie  dla
celów  turystycznych. „Zeszyty Naukowo‑Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Konferencyjne” 2000, z.78, s. 235–243.

19 J. Cieplik, M. Sołtysik: Uczestnictwo  w  imprezach  kolejowych  w  Polsce  w  2015  roku. 
„Ekonomiczne Problemy Turystyki” 2016, t. 35, z. 3, s. 7–48.

20 F. Bebenow: Turystyka kolejowa w Polsce… 
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rozpoczyna się w 1858 roku, kiedy to w pobliżu ówczesnego dworca kolejowego, 
po przeciwległej stronie torów wzniesiono nową wieżę ciśnień z pompownią. 
Cztery lata później w jej sąsiedztwie oddano do użytku halę wachlarzową 
o ośmiu torach postojowych (będącą prawdopodobnie zaczątkiem istnieją‑
cego budynku). W 1865 roku halę powiększono o kolejne cztery stanowiska. 
Jej rozbudowę zakończono w 1879 roku, kiedy osiągnęła maksymalną liczbę 
24 stanowisk. Rozwój DŻWW i wzrost potencjału skierniewickiej parowozowni 
wymogły także rozbudowę infrastruktury towarzyszącej. Dlatego w 1880 roku 
wzniesiono nową stację pomp. Zaledwie cztery lata później dotychczasową wie‑
żę ciśnień przerobiono na łaźnię dla kolejarzy. Działania wojenne w 1914 roku 
doprowadziły do całkowitego zniszczenia wszystkich budynków i urządzeń pa‑
rowozowni21.

Po I wojnie światowej halę wachlarzową odbudowano z ruin jako obiekt 
o 23 torach postojowych. W trakcie tych prac wykorzystano ocalałe fragmenty 
murów sprzed 1914 roku. Szybki postęp techniczny w międzywojennym kolej‑
nictwie, budowa nowych linii kolejowych oraz eksploatacja nowocześniejszych 
maszyn i modernizacja sąsiednich parowozowni w Piotrkowie Trybunalskim 
i Kutnie sprawiły, że od 1925 roku możemy mówić o stopniowym spadku zna‑
czenia omawianego obiektu. Nic dziwnego, że w 1939 roku miał on już tylko 
status pomocniczego i stacjonowało tam jedynie 16 lokomotyw obsługujących 
głównie pasażerski i towarowy ruch lokalny22.

Ironią losu wybuch I wojny światowej doprowadził do zagłady skierniewic‑ 
kiej parowozowni, a działania wojenne podczas II wojny światowej stały się 
impulsem do gwałtownego rozwoju chylącej się ku upadkowi jednostki. Przy‑
gotowania hitlerowskich Niemiec do agresji przeciw Związkowi Radzieckiemu 
wpłynęły znacząco na przywrócenie dużego znaczenia obiektu. I tak w latach 
1940–1941 przeprowadzono modernizację obejmującą rozbudowę składów 
węglowych i hali wachlarzowej. Ponadto wymieniono obrotnicę oraz wzniesio‑
no całkowicie nową halę maszyn wraz z budynkiem warsztatowo‑socjalnym. 
Prace kontynuowano w 1942 roku – powstały wówczas nowe budynki: maga‑
zynowy i administracyjno‑socjalny oraz stacja transformatorowa i obiekty do 
obrządzania parowozów. Wszystkie zbudowano z czerwonej cegły według znor‑
malizowanych projektów w stylu modernistycznym23.

W czasie wyzwolenia w parowozowni w Skierniewicach szczęśliwie obyło 
się bez większych zniszczeń. Po intensywnym okresie odbudowy kraju, wraz 
z wprowadzeniem nowszych i mocniejszych typów lokomotyw parowych, a na‑
stępnie elektryfikacji dawnej DŻWW, rola jednostki w Skierniewicach znowu 
zaczęła maleć.

21 www.psmk.org.pl [data dostępu: 22.05.2018].
22 Ibidem.
23 Ibidem.
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W 1954 roku otwarto planowane jeszcze w II RP rokadowe połączenie 
Skierniewice–Pilawa–Łuków, umożliwiające pominięcie Warszawskiego Węzła 
Kolejowego. W związku z otwarciem tej linii skierniewicka parowozownia stała 
się główną jednostką obsługującą ruch na nowo otwartym odcinku. Dokonano 
w niej wielu modernizacji, m.in. zainstalowano nową, dłuższą obrotnicę (23 m), 
która funkcjonuje do dziś. Około 1966 roku wymieniono dotychczasową drew‑
nianą konstrukcję dachu hali wachlarzowej na stalową. Przy tej okazji powstał 
też trójkątny świetlik kalenicowy24. 

W 1970 roku zelektryfikowano odcinek Skierniewice–Pilawa. Ten fakt moż‑
na uznać za pierwszy krok do likwidacji skierniewickiej parowozowni. W ciągu 
kilku lat odeszły stąd ciężkie parowozy obsługujące ruch na wschód, a na ich 
miejsce przychodziły lżejsze maszyny obsługujące manewry oraz pociągi towa‑
rowe w krótkich relacjach. Na początku lat 80. nowe kierownictwo już lokomo‑
tywowni upatrywało szansę w przyjęciu na stan lokomotyw nowocześniejszych 
trakcji – spalinowej i elektrycznej. W 1983 roku rozpoczęła się kilkuletnia mo‑
dernizacja obiektów, polegająca na przystosowaniu ich do potrzeb innych niż 
parowa rodzajów trakcji. 31 października 1991 roku Lokomotywownia Skiernie‑
wice przestała istnieć jako jednostka organizacyjna PKP. Do lutego 1993 roku 
trwała powolna likwidacja obiektu. W końcu ze Skierniewic odjechały ostatnie 
lokomotywy i pozostali tylko dozorcy. W tzw. międzyczasie w odpowiedzi na 
prośbę PSMK o użyczenie kilku torów wewnątrz hali na tabor Stowarzyszenia, 
PKP wystąpiło z propozycją przekazania organizacji niepotrzebnego obiektu. 
W grudniu 1992 roku ruszyła procedura przekazywania terenu i budynków Sto‑
warzyszeniu. Z jego inicjatywy w 1994 roku zespół parowozowni został objęty 
ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków. W listopadzie 2002 roku 
PSMK stało się właścicielem zasadniczej części kompleksu skierniewickiego 
depo. Proces całkowitego przekazania obiektu na własność zakończył się wiosną 
2017 roku25.

Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei – 
organizacja pozarządowa, właściciel zabytkowej parowozowni, 

propagator turystyki kolejowej 

PSMK jest jedną z najdłużej działających organizacji pozarządowych 
w Polsce skupiających miłośników kolei i zarazem najstarszą, która zajmuje się 
problematyką ochrony dziedzictwa kulturowego transportu kolejowego. Została 

24 Ibidem.
25 Ibidem.
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zarejestrowana w październiku 1987 roku, a od 2008 roku posiada status orga‑
nizacji pożytku publicznego. 

Cele Stowarzyszenia to m.in.:
 ● podejmowanie działań na rzecz pielęgnowania tradycji polskiego kolejnic‑ 
twa oraz polskiego przemysłu związanego z kolejnictwem; 

 ● prowadzenie, inspirowanie oraz wspieranie działań i inicjatyw zmierzają‑
cych do ochrony zabytków polskiego kolejnictwa;

 ● gromadzenie i udostępnianie pamiątek i eksponatów oraz opracowywanie 
materiałów służących propagowaniu historii kolei26.

Wkrótce po powstaniu Stowarzyszenie zaczęło też gromadzić swoje zbiory 
taboru kolejowego. Początkowo deponowane były one w różnych jednostkach 
spółki PKP. Jednym z takich miejsc pod koniec lat 80. stała się skierniewicka 
parowozownia.

Na początku lat 90. PSMK było także dość mocno zaangażowane w ratowa‑
nie kolei wąskotorowych. Dzięki członkom organizacji do rejestru zabytków tra‑
fiła m.in. Bieszczadzka Kolej Leśna oraz czynna obecnie w ruchu turystycznym 
Kolej Wąskotorowa Rogów–Rawa–Biała. Poprzez użyczenie parowozu wąskoto‑
rowego „Las” (notabene ostatniej maszyny wyremontowanej w skierniewickiej 
lokomotywowni) PSMK w drugiej połowie lat 90. aktywnie wspierało rozwój 
turystyki kolejowej, przede wszystkim na Ełckiej Kolei Dojazdowej PKP.

Oprócz działalności dotyczącej Parowozowni Skierniewice PSMK podejmu‑
je aktywności obejmujące dokumentowanie i popularyzację historii kolei oraz 
dbałość o tradycje związane z DŻWW (członkowie Stowarzyszenia opiekują się 
m.in. nagrobkami kolejarskimi na cmentarzu Stare Powązki w Warszawie.) 

Dni otwarte w Parowozowni Skierniewice 
jako forma inspiracji turystów historią kolei

Ideą przyświecającą PSMK w staraniach o przejęcie Parowozowni Skier‑
niewice było stworzenie własnej placówki muzealnej prezentującej pełen prze‑
krój zagadnień związanych z polskim kolejnictwem. Zanim jednak udało się 
do tego przybliżyć, konieczne było podjęcie wielu mniej spektakularnych dzia‑
łań. W 1994 roku, po zakończeniu procesu likwidacji lokomotywowni, PSMK 
zaczęło samodzielnie gospodarować w częściowo zdewastowanym i słabo za‑
bezpieczonym przed działaniem wandali obiekcie. Gromadzona kolekcja tabo‑
ru okazała się też atrakcyjna dla miejscowych złodziei. Dlatego w pierwszym 
rzędzie konieczne było:

26 Ibidem.
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 ● powstrzymanie wywózki urządzeń przez PKP;
 ● okratowanie budynków, w tym przede wszystkim kilkudziesięciu okien 
hali wachlarzowej;

 ● ogrodzenie terenu od strony parku;
 ● uzupełnienie wrót hali wachlarzowej;
 ● uzupełnienie posadzek w jej wnętrzu;
 ● uzupełnienie brakujących szyn w hali;
 ● urządzenie skromnego zaplecza socjalnego.

Równolegle trwało zapełnianie pustych obiektów eksponatami przyszłego 
muzeum. W odróżnieniu od wielu podobnych placówek w Polsce, podstawę 
przyszłej kolekcji muzealnej w dużej mierze stanowiły wraki, często porzucone 
po bocznicach. Również w odróżnieniu od skansenów przekazywanych później 
różnym instytucjom przez PKP, firma ta nie prowadziła żadnych inwestycji 
przez ponad 10 lat od momentu likwidacji Lokomotywowni Skierniewice do 
chwili jej przejęcia przez Stowarzyszenie. Dopiero po przejęciu obiektu na włas‑
ność PSMK rozpoczęło prace remontowe budynków.

Pomimo że Parowozownia była z definicji miejscem nieudostępnianym, 
już pod koniec lat 90. niejako przy okazji pojawili się tu pierwsi zwiedzają‑
cy. Kolejnym krokiem zbliżającym do szerszego udostępniania obiektu były 
imprezy integracyjne organizowane na przełomie XX i XXI wieku dla śro‑
dowisk działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz z okazji Dnia 
Dziecka. 

W 2004 roku odbyły się uroczyste obchody 50‑lecia powstania linii Skiernie‑
wice–Łuków, stanowiące zwiastun oficjalnych Dni Otwartych w Parowozowni, 
które zaczęto organizować rok później jako cykliczną, comiesięczną imprezę. 
W każdą pierwszą sobotę miesiąca od maja do października oraz w trakcie 
Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw możliwe jest zwiedzanie 
obiektu pod opieką przewodnika, trwające początkowo trzy, obecnie cztery go‑
dziny. Z czasem poznawanie historii parowozowni i zwiedzanie kolekcji taboru 
zostało uzupełnione o interaktywną wystawę dotyczącą historycznych urządzeń 
sterowania ruchem kolejowym.

Wraz z rosnącym zainteresowaniem ze strony placówek edukacyjnych ofer‑
tą obiektu wprowadzony został specjalny wrześniowy dzień otwarty dla szkół. 
Gdy Parowozownia zyskała wolontariuszy mogących przyjmować grupy tak‑
że w dni powszednie w godzinach pracy, oferta ta stała się zbyteczna i PSMK 
w 2018 roku odstąpiło od jej realizacji na rzecz indywidualnie ustalanych lekcji 
muzealnych.

Niezbędną, choć ze zrozumiałych względów niecieszącą się masowym za‑
interesowaniem ofertą są specjalne dni otwarte z plenerami fotograficznymi. 
Możliwe jest wówczas wykonywanie fotografii bez tłumu zwiedzających. 
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Wykres. 1. Frekwencja w Parowozowni Skierniewice w latach 2005–2017
Źródło: Opracowanie własne.

Parowozownia Skierniewice, choć wciąż jest w fazie adaptacji, od 2013 roku 
przyciąga około 6000 gości. Zauważalny jest więc niemal trzykrotny wzrost 
frekwencji, w pewnych okresach mający charakter wręcz skokowy (wykres 1). 
Jest to skutek przede wszystkim wdrożenia bardziej ekspansywnej polityki pro‑
mocyjnej, z wykorzystaniem mediów zarówno klasycznych, jak i elektronicz‑
nych, w tym portalu społecznościowego Facebook. Kolejne wzrosty to m.in. 
efekt zwiększenia dostępności obiektu dla grup zorganizowanych poza termi‑
nami dni otwartych. Obserwowany w 2017 roku spadek frekwencji był prawdo‑
podobnie spowodowany wyjątkowo deszczowym latem, a zwłaszcza ulewami 
w trakcie Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw – dwudnio‑
wa frekwencja spadła wówczas średnio z 1500 osób w dwa dni do zaledwie 
około 900.

Ponieważ Stowarzyszenie udostępnia obiekt, który dopiero w przyszłości 
zbliży się standardem do oczekiwanego od placówki o charakterze muzealnym, 
wstęp do niego jest bezpłatny. Z tych samych powodów PSMK na obecnym 
etapie nie zatrudnia pracowników, jednak w miarę pozyskanych środków zle‑
ca np. prace remontowe budynków wyspecjalizowanym firmom. Konsekwencją 
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tego jest ograniczony dostęp do obiektu (10 ogólnodostępnych dni otwartych 
w roku, trzy plenery fotograficzne). Pomimo braku pracowników etatowych, 
dzięki wolontariuszom emerytom oraz osobom posiadającym elastyczny czas 
pracy zawodowej możliwe jest zwiedzanie placówki po indywidualnym uzgod‑
nieniu.

Warto wskazać, jakie grupy odbiorców korzystają z oferty Parowozowni 
Skierniewice. Są to:

 ● rodziny z dziećmi, dla których kontakt z zabytkową koleją bywa pierw‑
szym spotkaniem z tym środkiem transportu w ogóle;

 ● uczniowie szkół wszystkich szczebli;
 ● uczniowie szkolnictwa technicznego o profilu kolejowym, uczestniczący 
w zajęciach praktycznych;

 ● mieszkańcy Skierniewic i okolic;
 ● turyści przybywający do Skierniewic z ościennych miejscowości;
 ● miłośnicy kolei z kraju i zagranicy;
 ● miłośnicy starej techniki i architektury postindustrialnej;
 ● pasjonaci dawnej motoryzacji.

Wraz z obserwowanym wzrostem ruchu turystycznego konieczne jest prze‑
budowanie oferty, a także położenie większego nacisku na rozbudowę i uatrak‑
cyjnienie już istniejących ekspozycji, tak aby turyści, którzy byli już w Parowo‑
zowni, chcieli ponownie odwiedzić to miejsce.

Od turysty do wolontariusza – 
czyli inspiracja była skuteczna!

W placówce prowadzonej wyłącznie przez wolontariuszy konieczny jest 
rozwój i zastępowalność kadr. Członkowie PSMK starają się przekonać gości, 
zwłaszcza ludzi młodych i interesujących się koleją bądź też ogólnie techniką, 
że historia kolei i działania na rzecz jej poznawania, dbałość o zabytki kolejnic‑ 
twa oraz ich promocja są interesującą formą spędzania wolnego czasu. Warto 
podkreślić, iż w przypadku wielu obecnych wolontariuszy pierwszy kontakt ze 
skierniewicką parowozownią miał miejsce podczas zwiedzania. To, co zobaczy‑
li, oraz to, czego wysłuchali, sprawiło, że postanowili przyłączyć się do grona 
osób działających w tym obiekcie.
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Podsumowanie

Parowozownia Skierniewice w ciągu ponad 13 lat zorganizowanego udo‑
stępniania dla turystów wrosła trwale w krajobraz miasta, stając się jedną z jego 
większych atrakcji turystycznych. Za sukces należy uznać, że w tym czasie uda‑
ło się trzykrotnie zwiększyć frekwencję osób odwiedzających (przy utrzymaniu 
oferty na niemal niezmienionym poziomie). W obecnym modelu zwiększenie 
liczby turystów indywidualnych będzie trudne, gdyż ich wzmożony ruch w so‑
botę dość mocno utrudniałby bieżące prace na terenie Parowozowni. Dlatego 
słusznym krokiem wydaje się możliwość skróconego zwiedzania bez przewod‑
nika w dodatkowe dni wolne. Jak już zostało wspomniane, możliwy jest jednak 
wzrost liczby grup zorganizowanych, odwiedzających obiekt w dni powszednie.

Dużą barierą w rozwoju są problemy z pozyskiwaniem funduszy na re‑
monty. Praktycznie wszystkie środki zdobywane przez Stowarzyszenie są 
przeznaczane na utrzymanie i remonty budynków. Ze względów finansowych 
np. brak możliwości udostępniania wnętrza hali głównej do samodzielnego 
zwiedzania – konieczne jest dokończenie naprawy dachu i świetlika, a także 
uporządkowanie wnętrza. Mocno ograniczony charakter ma też renowacja ta‑
boru, jednak prace przy nim są prowadzone w miarę możliwości. Na większą 
skalę udaje się jedynie rozbudowywać ekspozycję urządzeń sterowania ruchem 
kolejowym.

Warto pamiętać, że żyjemy w czasach, gdy dla dzieci i młodzieży często 
jedyną możliwością kontaktu z koleją (nie tylko dawną!) jest placówka muzealna 
i właśnie tu mogą zainspirować się nie tylko koleją historyczną, ale i współ‑ 
czesną.
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Turystyka historyczna na pograniczach – 
pozytywna energia Czerniowiec

Historical tourism in the borderlands – 
positive energy of Chernivtsi (Czernowitz)

Abstract: The article proposes an interest in a positive example of contemporary promotion of the 
border area’s past on the example of the multicultural city of Chernivtsi (Czernowitz) in the former 
Austrian province of Bukovina, now in Ukraine. Unlike many other borderlands, Chernivtsi pro‑
motes what united instead of what divided the inhabitants. On the other hand, such activities are 
favored by ethnic conflicts in the past that were objectively smaller than in other borderlands.
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Słowa klucze: Czerniowce, Bukowina, turystyczna promocja miasta Czerniowce 

Kto przemierza to miasto, temu przesuwają się przed oczami tak osobli‑
wie rozmaite, tak nadzwyczajnie barwne obrazy, że zdumiewając się co chwi‑
la, musi zadawać sobie pytanie, czy spaceruje po wciąż tym samym mieście. 
Wschód i Zachód, Północ i Południe: wszystkie możliwe odcienie kultury łączą 
się tu ze sobą. Dorożka czerniowieckiego fiakra może stać się dla nas czaro‑ 
dziejskim płaszczem Fausta, na naszych oczach wyczarowującym w ciągu 
niewielu godzin obrazy, które wszędzie indziej są od siebie nieskończenie 
odległe, oddalone w przestrzeni i czasie. 

Oto ku południu wznosi się nad miastem piękny szczyt górski, obwie‑ 
dziony diademem zielonego lasu i otoczony czarowną legendą – to Cecina. 
Głęboki wąwóz oddziela ją od płaskowzgórza, na którym rozciąga się miły 
sercu kawałek Europy, pełen sterczących wież. Wąwóz skrywa sympatyczne 
chaty, które wspinają się też po zboczu i ciepło pozdrawiają z głębokiej 
zieloności. Jeśli zobaczy je ktoś, kto był kiedykolwiek w Schwarzwaldzie, 
pomyśli, że chyba śni. Wszak to, wypisz, wymaluj, dolina Schwarzwaldu! 
A jeśli przejedzie uliczkami i przyjrzy sie ludziom albo zastuka do któregoś 
z tych domów, senne wrażenie ogarnie go jeszcze silniej. Ludzie noszą tu strój 
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i mówią dialektem, który z taką naiwną sielskością i przyjaznym komizmem 
rozbrzmiewa między Kinzigiem a Neckarem. Wieś schwarzwaldzka – a przy 
tym dzielnica stolicy prowincji, Czerniowiec.

Czarodziejski płaszcz Fausta wiedzie coraz dalej i dalej, tak szybko, jak 
tylko pozwalają wychudzone chabety. Zamknijcie oczy choć na kwadransik, 
zatrzymajcie pod powiekami obraz przyjaznej wioski w górach. A teraz, kiedy 
pojazd się zatrzyma, otwórzcie je znowu! Znowu zadźwięczą wam w uszach 
niemieckie głoski, ale – zniekształcone. Przed wami mroczna, szara budowla 
z kamienia, a wokół małe, zatęchłe, nędzne domy przy ulicy jak grzęzawisko. 
A dookoła was bladzi ludzie w kaftanach i z pejsami, wcześnie zwiędłe ko‑
biety w osobliwych nakryciach głowy. Stoicie w mieście żydowskim, przed 
synagogą ortodoksów. Wypisz, wymaluj getto podolskie, a przy tym dziel‑ 
nica – najstarsza dzielnica – Czerniowiec. 

Ale nie wszyscy synowie „narodu wybranego” zostali tu, w brudzie 
i mroku; większość poszła w górę, na górę, gdzie powietrze jest lepsze i czyst‑
sze. Mieszkają tam zgodnie z współobywatelami, nie różniąc się od nich 
niczym poza konfesją. Do Żydów należy pokaźna część domów w centrum 
miasta. Ta dzielnica też stanowi widok jedyny w swoim rodzaju; jego chara‑ 
kter najlepiej określi przypomnienie nowych dzielnic w niemiecko‑austriac‑
kich miastach prowincjonalnych. Tak mniej więcej wyglądają dzielnice Gei‑
dorf czy Leonhard w Grazu. Miłe dla oka, uregulowane ciągi ulic, ale jeszcze 
w trakcie rozbudowy. Tu koszarowa czynszówka, obok ogród, tam mały 
domek i znów potężne gmaszyszko. Buduje się wszędzie, domy wyrastają jak 
grzyby po deszczu. 

[...] Chcecie zaraz po młodym niemieckim mieście prowincjonalnym 
zobaczyć małą wiejską mieścinę rosyjską? Tu macie niewielkie białe domy, 
szerokie ulice, ogrody, łaźnię ruską, światynię bizantyjską. Miasteczko leży 
tam, gdzie droga skręca do Horeczy – zupełnie jakby jakiś czarnoksiężnik 
przeniósł je z którejkolwiek guberni zachodniej i tu przeszczepił. A może 
chcecie wsi rusińskiej, autentycznej? Chaty jedna na drugiej, pokryte strzechą, 
ramiona żurawi studziennych sterczące ku niebu. Wokół pola kukurydzy, 
brązowe błonie, w tle las. Można pomyśleć, że jest się na głębokim Podolu 
albo na głębokiej Ukrainie. Ale jesteśmy w obrębie miasta Czerniowce 
i jeszcze daleko mamy do jego granic. 

[...] Chcecie zobaczyć coś z Bizancjum? O, tu właśnie wznosi się biskupia 
rezydencja, przepyszna budowla, a blisko niej dumna kopulasta synagoga. Nie 
brakuje nawet czcigodnie starego kościoła z drewna, a zwłaszcza nędznych 
chałup. Obraz świetności i zarazem mizerii – również po tym względem au‑
tentyczny fragment Orientu.

Ale niedaleko od niego znajduje się kawałek Ameryki. [...] być może na 
skraju prerii wygląda to tak jak w Czerniowcach na „Austriaplatzu”. Tuż za 
stojącymi przy nim domami ma swój początek niezamieszkałe błonie, które 
ciągnie się wiele mil. A na placu: jest ładny, stylowy budynek, są chwiejące się 
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baraki, chaty, ogrodzone tereny budów – wszystko w barwnym pomieszaniu. 
W samym środku stoi pomnik. Czegoś podobnego z pewnością w Europie się 
nie uświadczy. A można znaleźć w Czerniowcach także kawałeczek Anglii: 
miasto fabryczne na równinie nad Prutem1. 

Tak o Czerniowcach, historycznej stolicy Bukowiny, części dawnych ziem 
hospodarów mołdawskich, zdobyczy tureckiej, a od 1774 roku wykrojonej 
z historycznej Mołdawii prowincji Cesarstwa Austriackiego (do 1849 roku 
w ramach Królestwa Galicji i Lodomerii), następnie odrębnej ziemi koronnej 
(w latach 1867–1918 w ramach Przedlitawii), pisał w 1881 roku w swoim zbiorze 
reportaży pod jakże wymownym tytułem Von Halb Asien (Z pół Azji) znany 
wiedeński dziennikarz i publicysta pochodzenia żydowskiego Karl Emil Fran‑
cos, który w 1859 roku przeniósł się tam z  rodzicami i rodzeństwem z Czort‑
kowa w Galicji. Dla tego wiedeńskiego intelektualisty, zwolennika żydowskiego 
proniemieckiego nurtu asymilacyjnego taki właśnie, „półazjatycki” charakter 
miały północno‑wschodnie kresy monarchii austro‑węgierskiej, między Krako‑
wem, Lwowem a Czerniowcami, gdzie w jego przekonaniu Niemcy mieli do 
spełnienia ważną misję cywilizacyjną2. 

Fakt, że Bukowina była jednym z wielu pograniczy Austro‑Węgier, spra‑
wia, iż od razu można przywołać przykłady wielu przewodników turystycz‑
nych dotyczących podobnych obszarów. Przewodniki te w części informacyjnej 
niejednokrotnie zawierały sformułowania sugerujące prawa historyczne jednej 
bądź drugiej narodowości czy historycznej państwowowości do danego teryto‑
rium, przez co nabierały one też charakteru typowo politycznego, prezentując 
przeszłość w sposób wybiórczy, głównie przez pryzmat narodowej rywalizacji3. 
W warunkach mocno skonfliktowanych wewnętrznie pograniczy lub nagroma‑
dzonych w zbiorowej pamięci jej dawnych i współczesnych mieszkańców nega‑
tywnych emocji takiego ujmowania dziejów własnej grupy etnicznej trudno było 
zresztą uniknąć, co dotyczyło także opisywania Bukowiny po 1918 roku4. 

1 M. Pollack: Po  Galicji. O  chasydach,  Hucułach,  Polakach  i  Rusinach.  Imaginacyj-
na  podróż  po Galicji Wschodniej  i  Bukowinie,  czyli  wyprawa w  świat,  którego  nie ma. Przeł.
A. Kopacki. Olsztyn 2000, s. 111–114.

2 Ibidem, s. 114. 
3 Przykłady takich publikacji można mnożyć, choćby na temat Górnego Śląska. Zob. np. 

J. Matzura: llustrierter Führer durch die Beskiden und die angrenzenden Landschaften. Teschen 
1891; A. Macoszek: Przewodnik  po Śląsku Cieszyńskim wraz  z  opisem  topograficzno-etnogra-
ficznym  i  szkicem  dziejów  Księstwa  Cieszyńskiego.  Lwów 1901; S. Berezowski: Turystyczno-
-krajoznawczy  przewodnik  po  województwie  śląskim. Katowice 1937; F. Muzikář: Turistický 
průvodce Těšínském. Mar. Hory–Mor. Ostrava 1937; B. Stiasny: Cieszyn i  Zaolzie. Ilustrowany 
przewodnik. Cieszyn 1939. Warto także porównać treści dawnych i współczesnych przewodni‑
ków polskich po Ziemiach Odzyskanych.

4 Zob. np. V. Bănăţeanu, E. Knittel: Przewodnik  miasta  Czerniowce.  Czerniowce 1939. 
Książka ta została przetłumaczona z języka rumuńskiego na polski.
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Choć poczucie przynależności do „lepszego” świata Zachodu, świadomość 
zamieszkiwania na jego rubieżach i – mogące być zarzewiem wielu konflik‑
tów – poczucie takiej cywilizacyjnej misji nieobce było wielu Niemcom na 
Wschodzie, a więc i w Czerniowcach, życie miasta i regionu zdawało się jednak 
wskazywać, że droga do tego celu akurat na Bukowinie różniła się od stereo‑ 
typowych działań proasymilacyjnych na innych pograniczach Przedlitawii, 
a także kajzerowskiej Rzeszy, określanych w literaturze przedmiotu jako przy‑
mus asymilacyjny czy wprost germanizacja. Znawcy przedmiotu są bowiem 
zgodni, że na tle wielu innych obszarów pogranicznych wzajemne stosunki 
między zamieszkującymi Bukowinę narodowościami były mniej napięte, a we 
wspomnieniach mieszkańców sprzed czasów sowieckich czy w ich twórczości 
literackiej bukowińska „wieża Babel” kojarzy się momentami wręcz z mityczną 
Arkadią, „Szwajcarią Wschodu”, „Europą w miniaturze”, „krainą łagodności”, 
jeśli przywołać jedynie najpopularniejszejsze określenia5. Bliższe poznanie 
dziejów tego obszaru pozwala stwierdzić, że nie było tam typowych choćby dla 
austriackiego Śląska Cieszyńskiego, pruskiego Górnego Śląska czy Wielkopolski, 
ostrych niemiecko‑polskich zatargów narodowościowych o wpływy polityczne 
czy kulturalne ani typowych dla Galicji Wschodniej sporów polsko‑ukraińskich, 
gdzie na pozycji Niemców śląskich znajdowali się z kolei panujący tam politycz‑
nie i kulturalnie Polacy. Problem jakiegokolwiek odgórnego przymusu asymila‑
cyjnego na Bukowinie nie istniał. I choć działania te w innych regionach miały 
zróżnicowany przebieg, a na obszarach Austrii w świetle ustawy konstytucyjnej 
z grudnia 1867 roku formalnie nie mogły już nawet zaistnieć (równouprawnie‑
nie wszystkich „ludów”, brak „języka państwowego”), praktyka dnia codzienne‑ 
go w wielu przypadkach była jednak różna. Reformy administracyjno‑językowe 
w Przedlitawii zatrzymywały się często na granicach autonomicznych prowin‑
cji, nie stwarzając upośledzonym dawniej politycznie narodowościom szans na 
faktyczne równouprawnienie i przełamanie niemieckiego (czy polskiego w Ga‑
licji) monopolu na decydowanie o ich losach. Choć samej Austrii po 1867 roku 

5 Szerzej zob. cykl publikacji o tematyce bukowińskiej, redagowanych zwłaszcza przez 
propagatora tej problematyki w Polsce, slawistę Kazimierza Feleszkę (1939–2001) oraz jego na‑
stępców: Bukowina – wspólnota kultur  i  języków. Red. K. Feleszko, J. Molas. Warszawa 1992; 
Bukowina.  Blaski  i  cienie  „Europy w miniaturze”. Red. K. Feleszko, J. Molas, W. Strutyński. 
Warszawa 1995; Bukowina  po  stronie  dialogu.  Red. K. Feleszko. Sejny 1999;  O  Bukowinie. 
Razem  czy  oddzielnie? Red. K. Feleszko. Piła–Warszawa 2000; Bukowina.  Integracja  społecz-
no-kulturowa  na  pograniczu.  Red. H. Krasowska, E. Kłosek, M. Pokrzyńska, Z. Kowalski. 
Warszawa 2010; Bukowina.  Inni  wśród  swoich. Red. R.F. Bruja, H. Krasowska, M. Pokrzyń‑
ska. Warszawa–Zielona Góra– Piła 2017. Tej odmienności austriackiej Bukowiny byli zresztą 
świadomi jej ówcześni zarządcy i pasjonaci, co uważali za atut czy nawet rodzaj autoreklamy. 
W wydanym w Czerniowcach przewodniku autorstwa Hermanna Mittelmanna (H. Mittelmann: 
Ilustrierter Führer durch die Bukowina. Czernowitz 1907/1908, s. 40–41) pisze się o zgodnym 
współżyciu „narodowościowej mieszanki” Bukowiny, o jej miłości do bliższej ojczyzny (Hei‑
matu) jako części większej austriackiej ojczyzny, o gościnności w każdej chłopskiej chacie itp. 
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nie można już nazwać więzieniem narodów, brak reform idących w kierunku 
jej pełnej federalizacji stał się jedną z przyczyn wzrostu znaczenia sił odśrod‑
kowych, przede wszystkim słowiańskich ruchów narodowych i tendencji nacjo‑
nalistycznych, a więc i jednym ze źródeł jej późniejszego upadku. Nie bez zna‑
czenia dla tak daleko idącego politycznego i narodowościowego konsensusu nad 
górnym Prutem i Seretem był również fakt, że większość mieszkańców Buko‑
winy wywodziła się z fal osadnicznych przybyłych do tej prowincji po jej przy‑
łączeniu do Austrii, stąd o historycznych pretensjach jednej bądź drugiej grupy 
etnicznej do roli jedynego gospodarza trudno było mówić, co dotyczyło także 
Rumunów i Ukrainców. Żadna z tych grup wyraźnie także nie dominowała na 
Bukowinie, a ludność niemiecka (według ówczesnych statystyk „niemiecko‑ 
języczna”), na którą w pierwszej kolejności składali się przede wszystkim et‑
niczni Niemcy oraz Żydzi, w świetle ostatniego austriackiego spisu powszech‑
nego z 1910 roku stanowiła jedynie 21,2% przy 38,4% osób deklarujących jako 
potoczny język ukraiński, 34,4% – rumuński, 4,5% – polski, 1,3% – węgierski. 
W samych Czerniowcach, liczących w tym okresie spisowym około 85,5 tys. 
mieszkańców, ludność niemieckojęzyczna stanowiła 48,4%, rumuńska 15,7%, 
ukraińska 17,8%, polska 17,4%. Mozaikę etniczną miasta dopełniali Węgrzy, 
Czesi i inne narodowości monarchii. Z kolei pod względem wyznaniowym 
dominowali Żydzi (32,8%) przed katolikami (26,9%), prawosławnymi (23,7%), 
grekokatolikami (11,0%), protestantami (4,9%) oraz ormianokatolikami, lipowa‑
nami (starowiercami), kalwinami6. Już same te liczby ukazują bogactwo kultu‑
rowe tego niezwykłego pogranicznego miasta i regionu. 

Z drugiej strony można było zauważyć, że słowiańskie, romańskie, madziar‑
skie i orientalne elity miasta i regionu kierowały się najwyraźniej specyficznym 
poczuciem pragmatyzmu i jednocześnie prodynastycznego i proaustriackiego 
lojalizmu czy patriotyzmu, akceptując, uznając i doceniając przodujące zna‑
czenie języka niemieckiego w regionie. Można też powiedzieć, że uzyskanie 
przez język rumuński i ukraiński pozycji tzw. języków krajowych w prowincji, 
a przez język polski tzw. języka miasta w Czerniowcach, uczestniczący w życiu 
publicznym obywatele uznawali za wystarczające, ceniąc sobie życie między 
Wschodem a Zachodem Europy, ale ze świadomością i dumą z przynależności 
do tej pierwszej sfery. Ceniono sobie również kulturę niemiecką, w której zanu‑
rzenie się Rumuni, Ukraińcy czy Polacy uznawali za wzbogacenie, a nie zagro‑
żenie dla własnych tożsamości, a liczni bukowińscy Żydzi czerpali z niej całymi 
garściami. Także brak na Bukowinie narodowości wyraźnie liczebnie dominu‑
jącej nie stwarzał w okresie austro‑węgierskim warunków dla prób sięgnięcia 
przez którąś z nich po pozycję narodu panującego. Rządzące Bukowiną grupy 
interesów przez wiele lat nie miały wobec niej rewindykacyjnych narodowych 

6 C. Ungureanu: Bucovina  în  perioada  stăpânirii  austriece  1774–1918. [Chișinău] 2003,
s. 251–256. 
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resentymentów, stąd fakt sprawowania przez 29 lat urzędu burmistrza Czernio‑
wiec przez Polaka Antoniego Kochanowskiego (1817–1906), członka niemieckiej 
partii liberalnej, wcześniej zarządcy Księstwa Bukowiny, członka wiedeńskiej 
Rady Państwa, obdarzonego tytułem barona, honorowego obywatela Czernio‑
wiec, jednego z inicjatorów założenia niemieckiego Uniwersytetu, gimnazjum 
ukraińskiego i polskiego Towarzystwa Bratniej Pomocy, nikogo w Wiedniu czy 
w rządzonej przez Polaków sąsiedniej Galicji zbytnio nie dziwił. Bukowina 
była więc inna. „Mały Wiedeń” nad Prutem był faktycznie multikulturowy, co 
z jednej strony wymuszało na jego mieszkańcach kompromisy, ale z drugiej bu‑
dowało fundamenty regionalnej solidarności i tolerancji, mające w odróżnieniu 
choćby od Lwowa charakter ponadetniczny. I choć po upadku Austro‑Węgier 
w listopadzie 1918 roku i przejęciu całej Bukowiny przez Rumunię, po rocznych 
rządach sowieckich w latach 1940–1941 i powrocie Rumunów latem 1941 roku 
swoje piętno w mieście odcisnęły silne nurty asymilacyjne, nacjonalistyczne, 
klasowe czy antysemickie, kulturowy fenomen czerniowieckiego homo buco-
vinensis przetrwał do lata 1944 roku. Wtedy to Sowieci na trwałe zadomowili 
się na północnej Bukowinie, która do 1991 roku wchodziła w skład Ukraińskiej 
Socjalistycznej Republiki Sowieckiej7. 

 Czerniowiecka i w ogóle bukowińska „wieża Babel” to jednak oczywiście 
nie tylko pamięć o zgodnym jak na warunki środkowoeuropejskie współżyciu 
narodów i kultur, ale i warte obejrzenia zabytki. Na pierwszy plan w odniesie‑
niu do całego regionu wysuwają się wpisane na listę światowego dziedzictwa 
kulturowego UNESCO słynne malowane monastyry w jego rumuńskiej części, 
gdzie z  kolei polski turysta może dodatkowo zapoznać się z kulturą materialną 
i duchową potomków dawnych galicyjskich osadników, wśród nich górników 
solnych z Kaczyki (rum. Cacica) oraz tzw. górali czadeckich we wsiach Nowy 
Sołoniec (rum. Soloneţu Nou), Plesza (rum. Pleşa) i Pojana Mikuli (rum. Poiana 
Micului). W części północnej perłą są oczywiście Czerniowce, a dla Polaków 
dodatkowo miejsca walk II Brygady Legionów Polskich z 1915 roku (Rarańcza) 
oraz wsie górali czadeckich (zwłaszcza Stara Huta, niem. Althütte, ukr. Stara 
Krasnoszora). W samych Czerniowcach, których zachowany do dzisiaj kształt 
architektoniczny centrum miasta wywodzi się głównie – podobnie jak w Wied‑
niu, Trieście, Pradze, we Lwowie, w Krakowie, czy Cieszynie – z drugiej poło‑ 
wy XIX i początku XX wieku, na czoło wysuwają się, poza licznymi kamieni‑
cami, m.in. wpisana na listę UNESCO dawna rezydencja biskupów prawosław‑
nych (obecnie uniwersytet im. Jurija Fedkowycza), budynek dworca kolejowego, 
dawna cerkiew ormiańska (obecnie sala koncertowa), teatr, ratusz miejski, syna‑
goga (obecnie kino), stare części cmentarzy. 

7 Ostatnio szerzej na ten temat zob. K. Nowak: Homo  bucovinensis na  tle  polityki  naro-
dowościowej  w  austriackiej  Przedlitawii  (Refleksje  historyczne). W: Bukowina.  Wspólne  dzie-
dzictwo językowe i kulturowe. Red. H. Krasowska, M. Pokrzyńska, E. Wróblewska‑Trochimiuk. 
Warszawa 2020, s. 157–176.
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Tymczasem Czerniowce i w ogóle leżąca na obecnym pograniczu ukraińsko‑ 
‑rumuńskim Bukowina przez wiele lat po przełomach politycznych w Polsce 
i Rumunii (1989) i powstaniu niepodległej Ukrainy (1991) były mało zna‑
ne polskim turystom. Pomijając kwestie obiektywnych trudności związanych 
z obawami przed poruszaniem się w postsowieckiej rzeczywistości w la‑ 
tach 90., pewną rolę odgrywał w tej kwestii także fakt, że Bukowina przed 
II wojną światową, a także wcześniej – jako część historycznej Mołdawii – nie 
znajdowała się w granicach Rzeczypospolitej Polskiej, pozostając we włada‑
niu hospodarów mołdawskich, Turków, monarchii austriackiej i Rumunii. Dla 
wielu turystów, ale i organizatorów wycieczek nie były to więc sentymental‑
nie pojmowane przez Polaków „kresy”, które kończyły się za Stanisławowem 
(obecnie Ivano‑Frankivsk), na Kołomyi, Śniatyniu i Czeremoszu. W Polsce 
wiedza o Bukowinie była niewielka, a tzw. przeciętny Polak kojarzył tę na‑
zwę najczęściej z Bukowiną Tatrzańską na Podhalu. Ze względu na podobne 
obawy związane z podróżowaniem do Rumunii również droga tranzytowa 
przez Czerniowce w kierunku południowej Bukowiny i jej stolicy Suczawy 
(rum. Suceava) nie była wybierana przez polskich podróżnych zbyt często, 
gdyż ze względu na nieprzewidywalny czas oczekiwania na granicach tylko 
pozornie skracała dojazd do Rumunii. Problemy polityczne i socjalne tego 
państwa po wyzwoleniu się spod dyktatury Nicolae Ceauşescu spowodowa‑
ły, że w stereotypowych odczuciach wielu Polaków obszar ten jawił się jako 
daleki i niemalże egzotyczny, choć kilkanaście lat wcześniej jego kurorty nad 
Morzem Czarnym były przedmiotem zazdrości i marzeń niejednego polskie‑
go wczasowicza. Skoro i one stały się teraz obce i niedostępne, to Bukowina 
tym bardziej lokowała się w polskich odczuciach niemalże na końcu świata, 
zwłaszcza jej ukraińska część, od której dzieliły Polskę bezkresne pola nowej 
Ukrainy. 

Te trudne także dla rozwoju turystyki czasy na szczęście już minęły. Bu‑
kowinę zaczęli odwiedzać zagraniczni turyści, w tym z Polski. Pojawiły się 
opisujące ten region, wartościowe przewodniki8. Pozytywnie zmieniły się także 
Czerniowce, gdzie jeszcze pod koniec lat 90. turysta nie mógł kupić zwykłej wi‑
dokówki, a godziny otwarcia placówek muzealnych, mimo wywieszonych na ten 
temat informacji, były „umowne”. Poaustriackie centrum miasta wypiękniało, 
rozpoczęto renowację kamienic i gmachów publicznych. Jego kręgosłupem jest 
nadal główny trakt ze starym brukiem, ciągnący się przez kilka kilometrów od 
dworca kolejowego w górę, w kierunku rynku z ratuszem (dawny Austriaplatz) 
i dalej do wielkiego parku im. Szewczenki (dawny Volksgarten). Odnowiono 
elewacje domów przy dawnej reprezentacyjnej ulicy Pańskiej (Herrengasse), 
obecnie ulicy Olgi Kobylańskiej. Przywracanie miastu dawnego blasku i upa‑

8 Na uznanie zasługuje zwłaszcza przewodnik wydawnictwa Bezdroża: M. Jurecki: Buko-
wina. Kraina łagodności. Kraków 2001. 
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miętnianie jego interesującej przeszłości ruszyło na dobre przed 2008 rokiem, 
kiedy przypadała rocznica 600‑lecia pierwszej zachowanej pisemnej wzmian‑
ki o Czerniowcach. Powiększyła się i zyskała na jakości infrastruktura i oferta 
turystyczna. 

Wydaje się, że wspomniane przemiany, a wraz z nimi pewne pojawiające 
się historyczne detale wyraźnie wskazują pewien kierunek, w jakim podążają 
lokalni decydenci w kreowaniu i propagowaniu nowego, pozytywnego obrazu 
miasta, nie tylko dla turystów. Czytając informacje zawarte na odnowionych 
i nowych tablicach pamiątkowych na budynkach, przyglądając się umiejsco‑
wionym na ulicach czy w parkach nowym, związanym z historią obiektom, 
można odnieść wrażenie, że postawiono na to, co łączyło, a nie dzieliło miesz‑
kańców dawnych Czerniowiec, a więc na wspomnianą multikulturowość, chęć 
przynależności cywilizacyjnej do świata zachodniego i tolerancję, co nie jest 
zbyt częste na obszarach pogranicznych Europy Środkowo‑Wschodniej, a do 
czego przeszłość miasta nad Prutem jak najbardziej pasuje. Za dobry okres 
dla niego i jego obywateli uznano generalnie raczej czasy austriackie, to jed‑
nak w działaniach rewitalizacyjnych nie pomija się innych dekad, choć nie 
są one już tak wyraziście afirmowane, gdyż, pomimo przetrwania atmosfery 
„małego Wiednia” do lat 40. XX wieku, nie były to spokojne czasy. Rzecz 
jasna, nie odbudowano pomników upamiętniających zjednoczenie Bukowi‑
ny z Rumunią w 1918 roku9, ale też nie usunięto obelisków poświęconych 
na przykład Armii Czerwonej, które tak samo składają się na historię miasta 
i pamięć zbiorową, pozytywną dla części jego współczesnych mieszkańców. 
Spróbujmy więc przespacerować się ulicami Czerniowiec, aby bliżej przyjrzeć 
się tej nowej narracji, w odróżnieniu od niektórych innych prób „napisania 
historii na nowo” niesprawiającej wrażenia odgórnie narzuconej, gdyż takie 
właśnie – jak chcą je pokazać aktualni gospodarze – to miasto było i chyba 
nadal jest10. 

Można powiedzieć, że już po wyjściu z gmachu odnowionego dworca ko‑
lejowego, którego architektura przypomina nam podobne obiekty w większych 
miastach dawnej Galicji, rzuca się nam w oczy znajdujący się vis à vis niebieski

 9 Chodzi głównie o pomnik „Zjednoczenia” odsłonięty w 1924 roku na placu ratuszowym. 
V. Bănăţeanu, E. Knittel: Przewodnik miasta Czerniowce..., s. 15–16. 

10 Według informacji przekazanych przez aktualnych działaczy kultury z Czerniowiec, po‑
dobnie jak w innych miastach i państwach inicjatywy mające na celu upamiętnienie ważnych 
osób lub wydarzeń wychodzą również od obywateli i są poddawane ocenie władz. Przykładem 
akceptacji i doceniania dawnej i współczesnej wielokultrowości Czerniowiec i Bukowiny przez 
miejscowe kręgi kulturalne, które starają się o przyznanie grantów na swoje inicjatywy, może 
być choćby sfinansowany z funduszy unijnych projekt „Breaking the borders. Mountain Tourism 
Development”, wdrożony przez Business Center w Czerniowcach jako część „Joint Operational 
Programme Romania – Ukraine – Republic of Moldova 2007–2013”. Jego efektem było m.in. 
wydanie informatora turystycznego Bukowina (także w języku polskim), traktującego o całym 
historycznym regionie. 
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wagon pierwszego – jak głosi informacja – tramwaju miejskiego z 1897 roku. 
Nieco dalej w kierunku centrum widzimy ustawiony na kamiennym co‑
kole inny pojazd – jakby brutalny przerzut do bliższych nam czasów – 
pierwszy czołg Armii Czerwonej, który wjechał do miasta 25 marca 1944 ro‑ 
ku. Duchy skomplikowanych dziejów i historycznych przełomów bukowiń‑
skiej „wieży Babel” bardziej można poczuć na placu ratuszowym. Jego połu‑
dniową część wieńczy ogromny mural prezentujący dokument w języku łaciń‑
skim z zaznaczoną i z daleka czytelną pierwszą wzmianką o Czerniowcach. 
Na skwerze pod muralem stoi pomnik Iwana Franki (1856–1916), wybitnego 
ukraińskiego poety, obok ukraińskiego wieszcza narodowego Tarasa Szewczen‑
ki (1814–1861) upamiętnionego dziś niemal w każdej miejscowości zachodniej 
Ukrainy. Z kolei na fasadzie jednej z kamienic wisi tablica poświęcona Anto‑
niemu Kochanowskiemu. Umieszczony na niej tekst jest tylko w języku ukraiń‑ 
skim, co na tle innych, dwu‑ czy nawet trójjęzycznych tablic pamiątkowych 
stanowi pewien wyjątek. Najwyraźniej Kochanowski przez dawnych i współ‑
czesnych mieszkańców Czerniowiec był i jest postrzegany przede wszystkim 
jako twórca potęgi i nowoczesnego miasta, Bukowińczyk, „Czernowitzer”, Au‑
striak, może jeszcze Galicjanin, a dopiero później i chyba na końcu Polak, tym 
bardziej że aktywnym propolskim działaczem narodowym nie był (to zresz‑
tą, nawet jak na Bukowinę, byłoby za wiele, aby z taką pozycją zostać lide‑
rem narodowym w wielonarodowym regionie). W Czerniowcach jest też ulica 
jego imienia.

Tablic upamiętniających ludzi związanych z Czerniowcami pochodzeniem, 
zamieszkałych tam przez dłuższy lub krótszy czas, którzy swoją działalnoś‑
cią to miasto rozsławili, decydowali o losach Bukowiny, narodów i państw, 
jest oczywiście więcej. Właściwie wiszą one na budynkach przy każdej ulicy 
w centrum miasta. Jeśli nie dotyczą Ukraińców (poza wspomnianym Kocha‑
nowskim), są dwu‑ lub trójjęzyczne. Jednym z tych języków jest oczywiście 
ukraiński, poza tym język narodowości bohatera, a trzecim – gdy zachodzi 
taka potrzeba – język fundatorów, o ile jest inny od dwóch pierwszych. W tym 
ostatnim przypadku można wskazać tablicę w języku ukraińskim, rumuń‑
skim i angielskim, wmurowaną we frontową ścianę domu Traiana Popovici 
(1892–1946), rumuńskiego Bukowińczyka, w 1941 roku burmistrza miasta, 
który uratował około 20 tys. miejscowych Żydów przed deportacją do ru‑
muńskich obozów w Transnistrii, między Dniestrem a Bohem, tłumacząc jej 
wstrzymanie rzekomymi względami ekonomicznymi. Uhonorowany tytułem 
Sprawiedliwego wśród Narodów Świata Popovici został również upamiętniony 
tablicą umieszczoną na domu, w którym mieszkał, ufundowaną przez „czer‑
niowieckich Żydów”, jak głosi końcowy napis. Interesującym przykładem od‑
rzucenia jednostronnej narracji dziejów bukowińskiego pogranicza może być 
z kolei ukraińsko‑rumuńska tablica ufundowana przez fundację kulturalną 
„Dom Mowy Rumuńskiej”, poświęcona znanej rodzinie Hurmuzaki, głównie 
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braciom: Eudoxiu (1812–1874), Georghe (1817–1882) i Alexandru (1823–1871), 
„którzy wnieśli znaczny wkład w rozwój rumuńskiej kultury i duchowości 
Bukowiny”. Tablica ta została umieszczona na ścianie ich rodzinnej kamie‑
nicy. Natomiast jedyna polsko‑ukraińska tablica znajdująca się na jednym 
z budynków uniwersyteckich upamiętnia znanego polskiego „Czernowitzera”, 
pochodzącego z pobliskiej Sadogóry Wojciecha Rubinowicza (1889–1974), 
w latach 1908–1918 studenta i pracownika czernowickiej Alma Mater, wybit‑
nego fizyka teoretyka, profesora uczelni w Lubljanie, we Lwowie i w Warsza‑
wie, w latach 1919–1920 współpracownika Nielsa Bohra. Przykładem tablicy 
ukraińsko‑niemieckiej może być z kolei upamiętnienie pracującego w miejsco‑
wym uniwersytecie w latach 1909–1911 Josepha A. Schumpetera (1883–1950), 
wybitnego austriackiego ekonomisty, historyka myśli ekonomicznej, wy‑
kładowcy także w Grazu, Bonn i na Harvardzie, ministra finansów Austrii 
(1919–1920). Z upamiętnień ważnych wydarzeń i związanych z nimi miejsc 
można wymienić tablicę w języku ukraińskim i niemieckim znajdującą się na 
fasadzie budynku, w którym 4 października 1875 roku dzięki dekretowi cesa‑
rza Franciszka Józefa I rozpoczął swoje funkcjowanie miejscowy uniwersytet 
jego imienia. 

Głębszego zanurzenia w historycznej i współczesnej czerniowieckiej mozai‑ 
ce doznamy, przechadzając się reprezentacyjną także i dziś, wspomnianą już 
dawną ulicą Pańską, której żaden odwiedzający to miasto turysta nie powi‑
nien pominąć. Obecna patronka ulicy, Olga Kobylańska (1863–1942), to zna‑
na ukraińska pisarka, urodzona i zmarła na Bukowinie, w miasteczku Gura 
Humor (rum. Gura Humorului), z typowym bukowińskim, wielokulturowym 
życiorysem, publikująca także po niemiecku. Corso Kobylańskiej najlepiej chy‑
ba zwiedzać, przemieszczając się z prawej do lewej strony, od jednej budowli, 
wystawy, tablicy, ciekawostki, do drugiej, a więc jakby narciarskim slalomem. 
To tu z bliska przyglądają się sobie z szacunkiem i bez kompleksów Dom 
Polski z 1902 roku (obecnie siedziba obwodu Towarzystwa Kultury Polskiej 
im. A. Mickiewicza), Dom Niemiecki (obecnie siedziba Towarzystwa Niemców 
Austriackich), o topornej, przypominającej „pruskie importy” w Poznaniu ar‑
chitekturze, dalej Rumuńskie Centrum Kulturalne Eudoxiu Hurmuzaki (Centrul 
Cultural Român), poprzedzielane stolikami i kwiatami, pełne gości lokale Wie‑
ner Cafe czy Cafe Bucureşti. Na ulicy Olgi Kobylańskiej zza wielkich szyb wita 
nas także Centrum Literackie Paula Celana (Paul Celan Literaturzentrum), czy‑
li biblioteka, medioteka i kawiarnia o nazwie Czaszka wziętej z Celanowskiej 
twórczości. Warte uznania uhonorowanie żyjącego w mieście w latach 1920–
1942 znanego poety, który w pierwszym postsowieckim okresie otwierania się 
Czerniowiec na świat stał się chyba dla tego miasta tym, kim był Franz Kafka 
dla postsowieckiej Pragi. A na końcu naszej wędrówki, niedaleko różowych 
murów prawosławnej cerkwi czeka jakby przywołana przez Francosa „dorożka 
czerniowieckiego fiakra”, czyli jej solidna mosiężna replika. 
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Drogowskazami w poszukiwaniach tego, co łączyło dawnych i co łączy 
współczesnych mieszkańców miasta, lub symbolami, które tylko tolerują, są 
również pomniki, a więc posągi, kamienie pamiątkowe. Podobnie jak tab‑
lic, w Czerniowcach ich nie brakuje. To tu znajduje się jeden z nielicznych 
poza dzisiejszą Austrią pomników cesarza Franciszka Józefa I, a chyba je‑
dyny, który został postawiony przed kilkunastu laty. Rzecz jasna, tytułujący 
się również księciem Bukowiny mosiężny Franz Josef w mundurze i płasz‑
czu, z szablą u boku, nie stoi na cokole, ale w swojej naturalnej wielkości 
z niewysokiej okrągłej podstawy spokojnie spogląda przed siebie, różniąc się 
znacznie wyglądem od swojego pełnego majestatu poprzednika, w czasach 
austriackich ustawionego na wysokim cokole w Ogrodzie Ludowym. Z kolei 
żołnierzom wieloetnicznego 41. bukowińskiego c.k. pułku piechoty arcyksię‑
cia Eugeniusza „Wdzięczna Bukowina” – jak głosi wyryty napis – dzięku‑
je na trzech zachowanych i odnowionych marmurowych tablicach (w języku 
niemieckim, rumuńskim i ukraińskim), stanowiących pozostałości dawnego 
pomnika. Pułk wywodził swoje tradycje z jednostki powstałej w 1701 roku 
(o czym informuje napis zachowany na jednej z płyt), a w trakcie I wojny 
światowej walczył m.in. w Galicji i Królestwie Polskim. Przylegające do sie‑
bie tablice są obecnie zwieńczone krzyżem z figurą Chrystusa. Symbolem 
wielokulturowego dziedzictwa miasta i regionu jest także pomnik jedne‑
go z najwybitniejszych poetów rumuńskich Michaia Eminescu (1850–1889), 
ucznia czerniowieckiego gimnazjum. Jego imię i nazwisko zostało poda‑ 
ne w formie stylizowanego autografu poety w języku rumuńskim oraz – już 
w standardowej formie – w języku ukraińskim. Co ciekawe, w Gura Humor 
na Bukowinie rumuńskiej stoi popiersie urodzonej tam Olgi Kobylańskiej, 
opatrzone podobnie stylizowanym autografem w języku ukraińskim, jako do‑
wód wspólnej inicjatywy i docenienia wartości ponadetnicznego dziedzictwa 
obu narodów. W odróżnieniu od pomnika Eminescu na pomniku Kobylań‑
skiej znajduje się również tablica informacyjna w językach rumuńskim i an‑
gielskim, jednak nie prezentuje się zbyt estetycznie. Oczywiście we współ‑
czesnych Czerniowcach nie mogło zabraknąć popiersia zmarłego w 1970 roku 
w Paryżu Paula Celana. 

Czerniowiecki historyczno‑polityczny przeplataniec widać też wyraź‑
nie choćby na żeliwnych płytach kanałowych, co zresztą nie jest specyfiką 
tylko stolicy Bukowiny. Ale i tak miło jest „przeskakiwać” z epoki na epo‑
kę, z płyty fundowanej przez austriacki Stadtmagistrat Czernowitz na płytę 
z napisem „Cernauţi” z lat międzywojennych, dalej na opisany cyrylicą, po‑
łożony podczas okupacji sowieckiej właz z datą 1940, a na końcu na płyty 
odpowiedzialnych za kanalizację współczesnych firm miejskich, uznających 
się za spadkobierców i konserwatorów tego miejskiego dziedzictwa, o czym 
świadczą wyryte na włazach daty 1895–2005. Z kolei końcowy fragment uli‑
cy Olgi Kobylańskiej wyłożony jest płytkami z nazwami miasta w językach 
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jej dawnych i współczesnych mieszkańców, w tym także w języku polskim. 
Od czasu do czasu napotykamy też na murach specjalnie odsłonięte i nieza‑
malowane stare tynki z odpowiednio zakonserwowanymi napisami informa‑
cyjnymi czy reklamami w języku rumuńskim (np. przy ulicy Uniwersytec‑ 
kiej) lub niemieckim, a także zakonserwowane liternictwo z nazwami hoteli 
(np. Bristol, Palace) oraz duże witryny sklepowe z fotografiami Czerniowiec 
z czasów austriackich. 

Oczywiście nie brakuje w Czerniowcach tablic i pomników upamiętniają‑
cych tylko dzieje ukraińskie związane z miastem i regionem, co jest zrozumia‑
łe, mimo iż jest to historia, która nierzadko nie łączy, ale dzieli. Choć na tle 
innych regionów Europy Środkowo‑Wschodniej stosunki narodowościowe na 
pograniczu bukowińskim były mniej napięte, to trudno sobie obecnie wyobra‑
zić ufundowanie tablicy upamiętniającej przynależność Bukowiny do Rumunii 
w latach 1918–1940 i 1941–1944. Mamy więc tablicę upamiętniającą siedzibę 
bukowińskiego przedstawicielstwa Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej 
(6–11 listopada 1918) czy tablicę przypominającą o buncie z 17 listopada 
1919 roku żołnierzy „bukowińczyków” – jak głosi napis – 113. pułku armii 
rumuńskiej przeciwko przyłączeniu tej części Bukowiny do Rumunii. Mamy 
wreszcie miejsce upamiętniające bukowiński kureń Ukraińskiej Powstańczej 
Armii, a odnośnie do szerszych, pozabukowińskich wydarzeń na przykład upa‑
miętnienie ofiar Wielkiego Głodu (Hołodomor) na Ukrainie sowieckiej z lat 
1932–1933 czy poległych na kijowskim Majdanie w 2014 roku. Z kolei moż‑
na zapytać, dlaczego na kopii odnowionego pomnika (z 1897 roku) inicjatora 
i pierwszego rektora uniwersyteru czerniowieckiego, posła Sejmu Krajowe‑
go w Czerniowcach i wiedeńskiej Rady Państwa, Constantina Tomaszczu‑
ka (1840–1889), w dawnym Ogrodzie Ludowym, jest obecnie jedynie tablica 
w języku ukraińskim, skoro ten pochodzący, co prawda, z mieszanej, ale tylko 
etnicznie, rusińsko‑rumuńskiej rodziny prawnik, polityk, absolwent uniwersy‑
tetu we Lwowie był raczej klasycznym przedstawicielem elit „Bukowinerów”. 
Jego rodzina była uważana za etnicznie rumuńską, on sam uważał się za ru‑
muńskiego Austriaka, a w Wiedniu, podobnie jak Kochanowski, był związa‑
ny z niemieckimi kołami parlamentarnymi. Nie był Ukraińcem, a więc w tym 
przypadku inicjatorzy pomnika jakby odeszli od zasad obowiązujących przy in‑
nych „Bukowinerach”. Dla współczesnych mieszkańców widocznie nim był i są 
z tego dumni. 

Pomijając te niewątpliwie wyjątkowe we współczesnej Ukrainie, tak sil‑
ne akcenty nawiązywania do czasów austriackich, można się oczywiście za‑
stanawiać, czy w dbałości o przywracanie i utrwalanie historycznej pamięci 
czerniowieccy decydenci nie posunęli się – czasem może i w sposób nie‑
zamierzony – zbyt daleko. Na ulicach, placach, w parkach i na budynkach 
miasta powstała bowiem istna historyczna i ideologiczna mieszanka, która 
może dziwić niejednego bardziej zorientowanego w wydarzeniach przeszło‑
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ści turystę (jednoczesne upamiętnianie: 1940 roku poprzez pozostawienie 
nazwy ulicy 28 czerwca11; Armii Czerwonej; Hołodomoru; UPA; Majdanu; 
generałów sowieckich; żołnierzy obu wojen światowych; miejskich elit XIX 
i XX wieku). Można oczywiście na ten temat długo dyskutować, zwłaszcza 
przez pryzmat „pomnikowych” doświadczeń i polityki historycznej w Polsce, 
ale biorąc pod uwagę przedstawione wcześniej polityczno‑historyczne uwa‑
runkowania przeszłości Czerniowiec i Bukowiny, a więc życie mieszkańców 
w XX wieku, przy ciągłych zmianach granic i ustrojów, wojnach i migracjach, 
należy również i tę sytuację zrozumieć. Poza tym, na tle kolejnych trudno‑
ści, z jakimi ostatnio zmaga się Ukraina, odwoływanie się do w miarę sta‑
bilnej politycznie przeszłości oraz promowanie tolerancji i doświadczeń 
wielokulturowości ma w sobie znaczny emocjonalnie pozytywny ładunek, 
który także pozytywnie wyróżnia stolicę Bukowiny na tle wielu innych 
pograniczy.

Fot. 1. Wagon pierwszego tramwaju w Czerniowcach
Źródło: Fot. Krzysztof Nowak.

11 Data wkroczenia do Czerniowiec Armii Czerwonej i w rezultacie pierwszego zaję‑
cia przez ZSRR Bukowiny północnej, mimo że aneksji tego obszaru nie przewidywał pakt 
Ribbentrop‑Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku, który na odcinku rumuńskim obejmował jedynie 
Besarabię. 
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Fot. 2. Tablica poświęcona rodzinie Hurmuzaki 
Źródło: Fot. Krzysztof Nowak.

Fot. 3. Tablica poświęcona Wojciechowi Rubinowiczowi 
Źródło: Fot. Krzysztof Nowak.
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Fot. 4. Pomnik cesarza Franciszka Józefa I 
Źródło: Fot. Krzysztof Nowak.
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Fot. 5. Sowiecka płyta kanalizacyjna z 1940 roku 
Źródło: Fot. Krzysztof Nowak.

Fot. 6. Tabliczka z nazwą miasta w języku polskim 
Źródło: Fot. Krzysztof Nowak.
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Iwona Fischer

Szlakiem postaci historycznej – 
alternatywna trasa turystyczna w mieście 

z nadmiarem zabytków (na przykładzie Krakowa, 
licznych w tym mieście szlaków znanych osób, 

a w szczególności szlaku śladami 
Ignacego Jana Paderewskiego)

Following the historical person – an alternative tourist route in the city with an excess 
of monuments (on the example of Cracow, numerous famous people’s routes in this city, 

in particular the trail in the footsteps of Ignacy Jan Paderewski)

Abstract: An interesting proposal for expanding Cracow’s tourist offer may be the trail in the 
footsteps of Ignacy Jan Paderewski, a famous Polish pianist and politician, one of the fathers 
of Polish independence in 1918. The trail was opened on the centenary of Polish independence 
in 2018 and leads 24 points in this city. There is also a short guide with a map showing places 
to visit.

Key word: Ignacy Jan Paderewski, Grunwald monument, trail in the footsteps of historical fig‑
ures, national pilgrimage, tourism, tourist routes, Cracow

Słowa klucze: Ignacy Jan Paderewski, pomnik Grunwaldzki, szlak śladami postaci historycz‑
nej, pątnictwo narodowe, turystyka, szlaki turystyczne, Kraków

Oznaczanie miejsc i wytyczanie szlaków śladami znanych postaci jest zna‑
ne od dawna. Jako pierwsze wskazać można szlaki pątnicze średniowiecznej 
Europy, choćby słynną Drogę św. Jakuba (Camino de Santiago), którą pielgrzy‑
mi wędrują już od IX wieku. W pierwszych przewodnikach po różnych miej‑
scach w Polsce znajdziemy wiele opisów tras pielgrzymkowych. Tak też było 
w przewodnikach po Krakowie: tym pierwszym z 1603 roku, zatytułowanym 
Przewodnik, Abo Kościołow Krakowskich y rzeczy w nich wiedzenia y widzenia 
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godnych  krotkie  opisanie.  Naprzod  tych  ktore  są  w Mieście  Krakowie,  potym 
tych co są na Kazimierzu y na Stradomiu […]. Przydatny iest Cathalog wszyst-
kich  Krolow  Polskich  y  Biskupow Krakowskich1, oraz wydanym w 1745 roku 
pod tytułem Kleynoty Stołecznego Miasta Krakowa, Albo Koscioły y co w nich 
iest widzenia godnego y znacznego… autorstwa Piotra Hiacynta Pruszcza2. Po‑
dane w nich ważne informacje dotyczyły samych kościołów, skupiono się też na 
postaciach polskich królów, biskupów krakowskich oraz świętych i ich relikwii, 
resztę ważnych obiektów Krakowa pominięto, tym samym kierując publikacje 
do pielgrzymów religijnych. 

Dopiero w późniejszym czasie badacze opisywali słynne miejsca i zabytki, 
odnosząc je do określonego kręgu osób. W kolejnym etapie miejsca te łączono, 
publikując swoiste trasy powiązane z ważną dla historii, kultury bądź religii 
postacią3. Istnieje mnóstwo przykładów inicjatyw wskazania, opisania i nazwa‑
nia imieniem miejsc związanych zarówno z samymi postaciami, jak i, poprzez 
Kraków, z historią Polski. Można tu zacytować choćby doniesienie prasowe 
z 1935 roku dotyczące Józefa Piłsudskiego: 

Wczoraj w Ministerstwie Komunikacji odbyło się żałobne posiedzenie Ligi 
Drogowej dla uczczenia Marszałka Józefa Piłsudskiego. […] Prezes Rady 
Ligi Drogowej wicemin.[wiceminister – I.F.] Bobkowski oddał hołd Marszał‑
kowi Piłsudskiemu, a następnie przeczytał odezwę Ligi Drogowej, wzywającą 
do otoczenia troskliwą opieką historycznej drogi Kraków – Kielce – War‑
szawa – Wilno, która powinna nosić nazwę Szlaku Marszałka Piłsudskiego. 
Min.[minister – I.F.] Budkiewicz w imieniu Rządu wyraził zgodę na nadanie 
tej drodze po wsze czasy nazwy: Szlak Marszałka Piłsudskiego4. 

To szczególny przypadek, kiedy nawet nie wytyczano trasy, lecz nazwano 
już istniejącą imieniem bohatera narodowego, łącząc tym samym miejsca zwią‑
zane z jego działalnością lub bliskie jego sercu. Również wszelkiego rodzaju 
jubileusze, zwłaszcza okrągłe rocznice, sprzyjały takim inicjatywom.

Szlaki opisywano i wytyczano także w innych miastach Polski. Jednak fakt 
pozostawania Krakowa w kręgu zainteresowania najpierw pątników religijnych, 
potem narodowych pielgrzymek Polaków z innych zaborów, a obecnie liczo‑

1 Przewodnik, Abo Kościołow Krakowskich y rzeczy w nich wiedzenia y widzenia godnych 
krotkie opisanie. Naprzod  tych ktore  są w Mieście Krakowie, potym  tych co  są na Kazimierzu 
y na Stradomiu […]. Przydany  iest Cathalog wszystkich Krolow Polskich y Biskupow Krakow-
skich. Kraków 1603.

2 P.H. Pruszcz: Kleynoty  Stołecznego  Miasta  Krakowa,  Albo  Koscioły  y  co  w  nich
iest widzenia godnego y znacznego […]. Kraków 1745, Biblioteka Jagiellońska sygn. BJ St.
Dr. 920022 II. 

3 D. Ziarkowski: Najstarsze  polskie  przewodniki  jako  źródła  do  dziejów  turystyki. http://
dlibra.bg.ajd.czest.pl:8080/Content/3878/18.pdf_ [data dostępu: 24.09.2018]. 

4 „Gazeta Polska”, 17.05.1935. 
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nych w milionach turystów sprawił, że to właśnie tu posiadamy najwięcej tego 
typu propozycji. Odwołują się one do różnych postaci historycznych, niektóre 
kontynuują tradycje pątnicze i narodowe. Pielgrzymowanie szlakami świętych 
w Polsce datujemy już na średniowiecze5, pątnicy narodowi to czas zaborów, ze 
szczególnym natężeniem tego zjawiska na przełomie XIX i XX wieku6. Feno‑
men kontaktu z nieistniejącą ojczyzną opisywano wielokrotnie, przypisując mu 
nie bez powodu ogromne znaczenie dla podtrzymania ducha polskości w cza‑
sach zaborowych: 

Do dawnej stolicy Polski spieszyły rzesze „pątników narodowych”, którzy 
w zetknięciu z niezliczonymi pamiątkami wyobrażającymi ojczystą przeszłość 
odnajdowali swoją tożsamość. Kraków przełomu XIX i XX wieku był rzeczy‑
wistą księgą narodowej historii, która wszystkim Polakom otwierała drogę do 
Polski, zarówno robotnikom ze Śląska, dzieciom z Wielkopolski, jak i chło‑
pom z Galicji7.

Pisząc o wędrówkach szlakami postaci historycznych, nie sposób wymienić 
wszystkich tytułów o charakterze popularno‑naukowym i przewodnikowym, 
opisujących trasy poprowadzone przez miasto Kraków i nie tylko. Za najbar‑
dziej sztandarowe i w miarę aktualne do dziś uznawane są publikacje Wydaw‑
nictwa PTTK „Kraj” z lat 80. i 90. XX wieku, ukazujące się w serii „Szlakiem 
Wielkich Ludzi, Wydarzeń, Zabytków Kultury”, przykładowo: Szlakiem Jana III
Sobieskiego; Krakowskim szlakiem Wita Stwosza; Droga Królewska na Wawel; 
Szlakami  powstania  listopadowego;  Szlakami  Jana  Kochanowskiego  czy Kra-
kowskim  szlakiem  Jana Matejki. To oczywiście tylko niektóre z bogatej listy 
propozycji do zwiedzania.

Część z tych pozycji ma walor regionalny, zdecydowana większość dotyczy 
jednak osób czy wydarzeń o ponadregionalnej renomie. I tu znowu krakowski 
przykład – tym razem publikacji autorstwa Tadeusza Z. Bednarskiego, przed‑
stawiających szlaki śladami słynnych malarzy po Krakowie. To opracowania 
dotyczące zarówno samego Krakowa, środowiska krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych, jak i – poprzez opis postaci pierwszorzędnych dla historii sztuki, 

5 Zob. D. Olszewski: Polska  kultura  religijna  na  przełomie  XIX  i  XX  wieku. Warszawa 
1996.

6 Zob. K. Borelowski: Pątnictwo  narodowe.  Przewodnik  oświatowy.  Kraków 1912;
S. Estreicher: Znaczenie Krakowa dla życia narodowego polskiego w ciągu XIX w. W: Kraków 
w XIX wieku. T. 1. Kraków 1932; K. Grodziska‑Ożóg: Ze  studiów nad  rolą Krakowa w epoce 
porozbiorowej.  „Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie” 1986, t. 36, s. 151;
F. Ziejka: „Tu  wszystko  jest  Polską…”.  (O  roli  Krakowa  w  życiu  duchowym  Polaków  w  wie-
ku XIX). „Rocznik Krakowski” 1996, t. 62, s. 42–50; B. Chrzanowski: Dziesięć lat tajnych wycie-
czek młodzieży z zaboru pruskiego do Krakowa (1905–1914). „Niepodległość” 1931, t. 4.

7 B. Wilk: Autonomiczny  Kraków  skarbnicą  narodowych  pamiątek. „Folia Historica Cra‑
coviensia” 2014, vol 10, s. 423.
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takich jak Jacek Malczewski, Józef Mehoffer czy Leon Wyczółkowski – 
będące przyczynkiem do poszerzenia wiedzy o polskiej sztuce przełomu XIX 
i XX wieku8.

Zaledwie lokalny charakter mają wydawnictwa przypominające ważne dla 
miasta czy regionu osoby, które pozostają nieznane w szerokim odbiorze. Tu 
jako przykład należy wskazać dwie zupełnie różne pozycje książkowe, choć 
obie wyrosłe z zainteresowań genealogicznych: Krakowskim  szlakiem  rodziny 
Bednarskich9 T.Z. Bednarskiego z 2008 roku oraz typowo rodzinne poszukiwa‑
nia Ireny Szanser Śladami dziewięciu córek Chelińskich z Kotlic10 z 2009 roku. 
Ta druga pozycja przedstawia historię znaczącego w swojej małej ojczyźnie 
rodu, spokrewnionego lub skoligaconego z rodami Żeromskich, Tymienieckich, 
Braunów, Psarskich, Skotnickich i innych. Dlatego może ona zainteresować czy‑
telników z całej Polski.

Warto zauważyć, że publikacje mają różny charakter – od pięk‑
nych albumów fotograficznych z historycznym komentarzem, takich jak 
książka Szlakiem  Chopina  po  Polsce  (2000), poprzez pisane z ogromną 
swadą gawędy nieocenionej badaczki losów wielkich Polaków, Barbary Wa‑
chowicz11, aż po klasyczne przewodniki turystyczne, choćby Wydawnictwa
PTTK „Kraj”.

Jak bardzo lubimy wędrować szlakami ciekawych osób, świadczą tak‑
że pozycje dotyczące bohaterów literackich czy filmowych, w przeważającej 
liczbie fikcyjnych, a jednak i ich śladów szukają turyści w wielu miejscach 
w Europie i na świecie, chcą też odkrywać miejsca opisane w znanych po‑
wieściach czy ukazane w filmach12. I Kraków doczekał się takiej książki – 
w 2010 roku opublikowany został przewodnik śladami bohaterki serialu Majka

 8 Zob. T.Z. Bednarski: Krakowskim  szlakiem  Jana  Stanisławskiego. Kraków 2001; Idem: 
Krakowskim szlakiem Józefa Mehoffera. Kraków 2006; Idem: Krakowskim szlakiem Jacka Mal-
czewskiego. Kraków 1999; Idem: Krakowskim szlakiem Leona Wyczółkowskiego. Kraków 2003; 
Idem: Krakowskim szlakiem Teodora Axentowicza. Kraków 2004; Z. Bednarska, T.Z. Bednarski: 
Krakowskim Szlakiem Fryderyka Pautscha. Kraków 2010; Eidem: Krakowskim szlakiem Stani-
sława Dębickiego. Kraków 2009.

 9 T.Z. Bednarski: Krakowskim szlakiem rodziny Bednarskich. Kraków 2008.
10 I. Szanser: Śladami dziewięciu córek Chelińskich z Kotlic. Kielce 2009.
11 Barbara Marta Wachowicz‑Napiórkowska (1937–2018), pisarka, autorka m.in. prac: W oj-

czyźnie  serce me  zostało. Szlakiem Mickiewicza, Słowackiego, Chopina, Sienkiewicza, Orzesz-
kowej, Reymonta, Żeromskiego, Wańkowicza; Czas nasturcji. Ścieżkami Kasprowicza; „Ty jesteś 
jak  zdrowie”.  Z  Mickiewiczem  nad  Wilią,  Niemnem  i  Świtezią.  Ze  Słowackim  w  Krzemieńcu. 
Z  Orzeszkową  nad  Niemnem;  „Nazwę  Cię  –  Kościuszko!”.  Szlakiem  bitewnym  Naczelnika 
w Ameryce. 

12 Kilka znaczących przykładów: P. Caine: Paryż: śladami Kodu Leonarda da Vinci. Przeł. 
B. Barszczewska. Warszawa 2007; J. Pauli, Ch. Culwell: Tropami  tajemnic Kodu Leonarda da 
Vinci. Przeł. R. Bartołd. Poznań 2006; J. Majka: Kresy.  Śladami  bohaterów  trylogii. Kraków 
2017. 
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po Krakowie13. Dzięki tym na pierwszy rzut oka niepoważnym wędrówkom nie‑
które miejsca zyskały rozgłos, czasem poszerzono wiedzę na ich temat14, czasem 
udało się zebrać fundusze na kompleksową konserwację15. 

Najbardziej znanym i promowanym szlakiem w Krakowie jest szlak Sta‑
nisława Wyspiańskiego, powstały, a właściwie rozbudowany w nowej wersji 
merytorycznej i technicznej w 2017 roku z okazji Roku Wyspiańskiego. Ten nie‑
zwykle płodny i szalenie nowatorski twórca, pisarz, poeta, dramaturg, malarz, 
ilustrator mieszkał od dzieciństwa i tworzył właśnie w Krakowie. Całe miasto 
jest pełne pamiątek po nim, toteż w takim szczególnym przypadku – nadmiaru 
atrakcji – zaproponowanie szlaku nie jest rzeczą łatwą. A jednak udało się, i to 
w wielu wymiarach i odsłonach. Szlak Wyspiańskiego – jak przystało na artystę 
nowatorskiego, przekraczającego własną epokę i niezwykle kreatywnego – jako 
pierwszy krakowski szlak śladami konkretnej osoby doczekał się nowoczesnej 
formy w postaci aplikacji mobilnej przygotowanej przez Muzeum Narodowe 
w Krakowie. Jest ona darmowa i tym samym dostępna dla wszystkich chcą‑
cych poznać tego artystę i miejsca z nim związane. Oprócz tego zaintereso‑
wani życiem i twórczością Wyspiańskiego mają do wyboru: szlak tematyczny 
z licencjonowanym przewodnikiem; możliwość samodzielnego zwiedzania ze 
specjalnie przygotowaną mapą i z folderem; grę terenową dla dzieci Krakowska 
wyprawa śladami Stanisława16; wyznaczony szlak poza Krakowem w gminie 
Zielonki (Węgrzce, Bibice); przewodniki turystyczne; liczne publikacje książ‑
kowe. Dodatkowo do spaceru szlakiem Wyspiańskiego motywowała trwająca 
w latach 2017–2019 wystawa „Wyspiański” w Muzeum Narodowym w Kra‑
kowie, a obecnie przygotowano kolejne następujące po niej wystawy czasowe 
w tymże muzeum. To wszystko dzieje się w ramach większych projektów: 
„Wyspiański”; „Wyspiański wychodzi na pole” i „Kraków miasto Stanisława 
Wyspiańskiego”. Nie sposób wymienić wszystkich imprez związanych z tą wy‑

13 M. Moskal, M. Olszewska: Majka w Krakowie. Przewodnik po serialu i mieście. Kraków 
2010.

14 Tu ponownie należy wspomnieć o reminiscencjach po wydaniu książki Dana Browna Kod 
Leonarda da Vinci (D. Brown: Kod Leonarda da Vinci. Przeł. K. Mazurek. Katowice 2013) i pub‑
likacjach m.in.: A.J. Palla: Kod Leonarda da Vinci: fakt czy fikcja. Rybnik 2004; S. Cox: Złamany
Kod Leonarda da Vinci. Przeł. B. Stokłosa. Warszawa 2005. To zaledwie dwa przykłady, literatu‑
ra jest jednak bardzo bogata, obejmuje wiele pozycji odnoszących się do kilku książek Browna.

15 Tu można podać dwa przykłady: europejski i polski. Pierwszy to XV‑wieczna kaplica 
Roslin (Rosslyn) pod Edynburgiem w Szkocji. Po sukcesie książki Dana Browna Kod Leonarda 
da Vinci i filmu na jej kanwie, z Tomem Hanksem w roli głównej, miejsce to odwiedziły miliony 
turystów. Dochody z biletów pozwoliły z krótkim czasie podjąć kompleksową renowację tego 
pięknego, choć nieco zapomnianego i zaniedbanego obiektu. Natomiast w przypadku polskiego 
serialu Ojciec Mateusz zyskało na popularności i wypiękniało miasto Sandomierz, stanowiące 
zarówno tło, jak i piękną scenografię tej produkcji.

16 To będzie  zabawa na całego, poznasz Stanisława Wyspiańskiego – folder gry terenowej 
dla dzieci dostępny do ściągnięcia pod adresem: https://trasadlabobasa.pl/wyspianski [data do‑
stępu: 24.09.2018].
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bitną postacią, zatem dla unaocznienia trzy przykłady: nowe edycje dramatów 
i poezji Wyspiańskiego, nowe teatralne odsłony jego dzieł scenicznych oraz Noc 
Poezji 2017 pod hasłem „O! Kocham Kraków – czyli krakowskim szklakiem 
Stanisława Wyspiańskiego”17. Wydarzeń kulturalnych jest mnóstwo, ostatecznie 
jednak po nich wszystkich pozostanie właśnie wytyczony szlak, który będą po‑
znawać turyści odwiedzający miasto. Z uwagi na rolę Wyspiańskiego w litera‑
turze i sztuce polskiej trasa ma wysokie walory edukacyjne i może zastąpić lub 
uzupełnić istniejący i proponowany uczniom szlak Młodej Polski (realizowany 
w większości przez szkoły krakowskie na etapie omawiania dramatu Wesele na 
lekcjach języka polskiego).

Kraków i Małopolska poprzez związki z pisarzami i poetami oferują wiele 
szlaków literackich. W 2010 roku ukazał się Przewodnik literacki po Krakowie 
i  województwie  małopolskim autorstwa Ewy Zamorskiej‑Przyłuskiej. Oprócz 
tego istnieją liczne publikacje i przewodniki multimedialne, zwłaszcza na stro‑
nach interenetowych Cracow – Unesco City of Literature18 i Reading Małopol‑
ska19 znajdziemy kilkanaście propozycji tras z rozrysowanymi mapkami mają‑
cymi pomóc turyście nie tylko w zwiedzaniu wirtualnym, ale także w terenie. 
Warto wymienić te szlaki, wskazując najciekawsze lub nieoczekiwane. I tak 
możemy przemierzać Kraków i Małopolskę śladami Czesława Miłosza, Wisła‑
wy Szymborskiej, Stanisława Lema, Józefa Konrada Korzeniowskiego, Sławo‑
mira Mrożka, Jerzego Pilcha, Jerzego Turowicza, Henryka Sienkiewicza czy 
wspomnianego już Stanisława Wyspiańskiego. Szlak Czesława Miłosza jest pro‑
mowany m.in. przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie w ramach 
przygotowanej w 2011 roku wystawy poświęconej autorowi Traktatu poetyckie-
go20. W tym literackim aspekcie pojawiła się propozycja trasy dla najmłodszych 
z okazji Dnia Dziecka. Szlak Baltazara Gąbki prowadzi poprzez Smoczą Jamę 
na Wawel. Po drodze można spotkać Kraka, Smoka Wawelskiego, Baltazara 
Gąbkę, kucharza Bartoliniego, a przy odrobinie szczęścia również tajemniczego 
Szpiega z Krainy Deszczowców, czyli bohaterów książki Stanisława Pagaczew‑
skiego Porwanie Baltazara Gąbki z 1969 roku. 

Miasta nie ominęły też nowe trendy, m.in. ten odnoszący się do feminizmu. 
I w tej materii mamy już do zaproponowania dla chętnych kilka tras. Krakowski 
Szlak Kobiet21 to jedna z ostatnich propozycji turystycznych Krakowa. W ra‑

17 Impreza zorganizowana przez Muzeum Narodowe w Krakowie Oddział Dom Józefa Me‑
hoffera odbyła się 7 października 2017 roku. 

18 adres strony: http://miastoliteratury.pl/
19 adres strony: http://www.readingmalopolska.pl/
20 Wystawa i przewodnik powstały w ramach projektu „Rok Czesława Miłosza w WBP 

w Krakowie” w 2011 roku. 
21 Zaproszenie do spaceru: Wyrusz śladami krakowskich emancypantek i odkryj rewolucyj-

ny Kraków. http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/wyrusz‑sladami‑krakowskich‑emancypantek‑i‑
Odkryj,2767680,art,t,id,tm.html_ [data dostępu: 24.09.2018].
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mach jego promocji odbywają się cykliczne spacery po mieście, w 2011 roku 
przygotowano publikację książkową Kraków  kobiet.  Przewodnik  turystyczny, 
działa portal Krakowski Szlak Kobiet, do dyspozycji jest kolejna specjalna 
aplikacja mobilna. Warto również wspomnieć o istniejącym wcześniej szlaku 
związanym z wielką polską aktorką Heleną Modrzejewską. Po trasie poprowadzi 
nas Spacerownik teatralny: Kraków Heleny Modrzejewskiej dostępny w interne‑
cie22. Wędrówki w terenie organizuje Fundacja Wspierania Badań nad Życiem 
i Twórczością Heleny Modrzejewskiej. 

Kolejny typ szlaków, w nawiązaniu zarówno do polskiej historii, jak i do 
wiary, to podążanie śladami świętych Kościoła katolickiego. Tu pierwszorzęd‑
na jest oczywiście postać papieża Jana Pawła II. Oznaczony trójkątnym logo 
z papieskim krzyżem szlak, nazwany Ścieżkami Jana Pawła II, prowadzi do 
miejsc z nim związanych, kiedy był studentem polonistyki, pracownikiem fi‑
zycznym, aktorem teatralnym, księdzem, biskupem, kardynałem, nie pomija 
też tych, które odwiedzał już jako Ojciec Święty. Szlak liczy 25 oznaczonych 
obiektów, choć Karol Wojtyła żył i pracował w Krakowie ponad 40 lat, dlatego 
można by wskazać wiele innych lokalizacji. Szlak Ścieżkami Jana Pawła II ma 
charakter międzynarodowy – wędrują nim turyści z całego świata, dla nich też 
przygotowano foldery i przewodniki w różnych wersjach językowych. Zaintere‑
sowanie omawianą trasą niepomiernie wzrosło, gdy powstały filmy o naszym 
papieżu23, w których oprócz losów samego bohatera w przepiękny sposób poka‑
zano Kraków. Nie bez znaczenia była także szybka beatyfikacja i kanonizacja 
Jana Pawła II. 

Inną propozycją jest Krakowski Szlak Świętych o międzynarodowym cha‑
rakterze. „Gdyby nie było Rzymu, wtedy by Kraków był Rzymem” –  te słowa 
kardynała Gaetano, legata papieskiego z 1596 roku, są mottem przewodnika 
po tym szlaku i towarzyszącej mu broszury24. Wędrując nim możemy odwie‑
dzić miejsca związane m.in. z ośmioma świętymi i ośmioma błogosławionymi. 
Szczególne miejsce w tym gronie zajmuje św. siostra Faustyna Kowalska, która 
ma też w Krakowie swój własny szlak. Przemierzają go turyści z ponad stu 
krajów świata25. Prowadzi on przez szpital im. Jana Pawła II na Prądniku, gdzie 
Faustyna leczyła się na gruźlicę, przez Bazylikę Mariacką i kościół Serca Bo‑

22 Spacerownik dostępny pod adresem: http://spacerownikteatralny.pl/spacery/inst/krakow‑
teatralny‑krakow‑heleny‑modrzejewskiej/ [data dostępu: 24.09.2018].

23 Szczególne zainteresowanie Krakowem wzbudził film z 2005 roku Karol. Człowiek, któ-
ry  został  papieżem w reżyserii Giacomo Battiato, z muzyką Ennio Morricone i przepięknymi 
zdjęciami miasta Giovanniego Mammolotti. 

24 Broszura dostępna pod adresem: file:///C:/Users/user/Downloads/4427_0.pdf [data dostę‑
pu: 24.09.2018]. 

25 G. Starzak: Krakowskim  szlakiem  św.  Faustyny  chodzą  turyści  z  ponad  100  krajów. 
„Dziennik Polski”, 27.09.2017. https://dziennikpolski24.pl/krakowskim‑szlakiem‑sw‑faustyny‑
chodza‑turysci‑z‑ponad‑100‑krajow/ar/12509014 [data dostępu: 24.09.2018]. 
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żego, kościół pw. św. Józefa w Podgórzu, aż do Sanktuarium Miłosierdzia Bo‑
żego i grobu św. Faustyny w Łagiewnikach. Wędrować możemy także śladami 
innego krakowskiego świętego – Adama Chmielowskiego, czyli Brata Alberta. 
To ciekawa propozycja na alternatywne zwiedzanie krakowskiego Kazimierza, 
utożsamianego przede wszystkim z historią polskich Żydów. 

Opisane szlaki nie wyczerpują bogatej oferty Krakowa, kreatywności biur 
podróży i miejskich przewodników. Spośród innych propozycji wymienić moż‑
na: Szlak Jagiellonów; Oskar Schindler i lista ocalonych; Szlak św. Stanisława 
biskupa, Szlak Jana Matejki; Szlak Wita Stwosza; Szlak naukowców i alche‑
mików; Szlak Józefa Piłsudskiego; Szlak Artystów Młodej Polski; Szlak Lecha 
Wałęsy. Niektóre trasy rozpoczynają się w Krakowie, a następnie wychodzą 
poza miasto. Tu pojawiają się takie propozycje, jak: Małopolski Szlak Insurekcji 
Kościuszkowskiej; Małopolski Szlak Powstania Krakowskiego 1846; Małopol‑
ski Szlak Powstania Styczniowego; Małopolski Szlak I Kompanii Kadrowej26; 
Szlak Legionów Józefa Piłsudskiego. Ich nazwy sugerują odniesienie do kon‑
kretnych wydarzeń historycznych, ale nie sposób w tym wypadku pominąć opo‑
wieści o polskich bohaterach narodowych, np. Tadeuszu Kościuszce czy Józefie 
Piłsudskim. 

Nowe szlaki powstają i będą powstawać, ponieważ istnieje zainteresowa‑
nie społeczne nimi ze strony turystów i regionalistów. Świadczą o tym ostatnie 
propozycje: Szlak krakowskich mostów, kładek i wiaduktów; Szlak szopek kra‑
kowskich; Krakowski Szlak „Solidarności”27; Rajd Szlakiem Korpusu Kadetów 
nr 1 Kraków – Łobzów czy Szlak Ignacego Jana Paderewskiego. Pojawiają się 
informacje o kolejnym szlaku, tym razem śladami zmarłego w 2017 roku muzy‑
ka Zbigniewa Wodeckiego28. To tendencja krakowska, krajowa, a jednocześnie 
światowa – jako turyści w innych krajach możemy brać udział w wędrówkach 
szlakami tematycznymi, takimi jak choćby wspomniany już europejski Camino 
de Santiago (przeżywający ostatnio swój renesans), francuski La Route Napole‑
on czy irlandzki A Walk around James Joyce’s Dublin. A to tylko trzy perełki 
w oceanie turystycznych możliwości. 

Przechodząc do szczegółowego opisu idei Szlaku Ignacego Jana Paderew‑
skiego, trzeba wpierw odwołać się do historii. Niestety, nasza wiedza o ar‑
tyście jest skromna, często mylimy go z innym współczesnym muzykiem 

26 Szlaki opracowuje i promuje, zwłaszcza wśród młodzieży, Małopolskie Centrum Eduka‑
cji MEC. Trasy i przygotowane do nich przewodniki drukowane i elektroniczne są dostępne na 
stronie MEC: http://mec.edu.pl/.

27 Szlak doczekał się już folderów i strony internetowej: http://www.solidarnosc.krakow.pl/
mss/szlak‑krakowski.html [data dostępu: 24.09.2018]. 

28 Krakowski  szlak Zbigniewa Wodeckiego.  „Uwielbiał Kraków”. https://gazetakrakowska.
pl/krakowski‑szlak‑zbigniewa‑wodeckiego‑uwielbial‑krakow/ar/12908230 [data dostępu: 
14.09.2018]. W odniesieniu do pieśniarzy krakowskich wskazać też należy pozycję: J. Fischbach, 
J. Kabata, M. Szylak: Krakowskim i zakopiańskim szlakiem Skaldów. Płock 2015.
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i kompozytorem Krzysztofem Pendereckim. A Paderewski jako mąż stanu 
II Rzeczypospolitej był niezwykle popularny i ceniony. Okres II wojny świa‑
towej, kiedy artysta umiera poza granicami okupowanego kraju, pozostawia 
go na marginesie polskiej historii. Po 1945 roku Paderewski nie pasował do 
stawianych na pomnikach bohaterów. O ile Józef Piłsudski był krytykowa‑
ny i usuwany z polskiej historii, to przynajmniej o nim pisano, choć nieprzy‑
chylnie, obarczając jego i środowisko z nim związane odpowiedzialnością za 
słabość państwa w 1939 roku. W podręcznikach i szerokiej świadomości Po‑
laków istniał jako negatywny bohater, z wypaczoną oceną historyczną. O Pa‑
derewskim natomiast w podręcznikach wspominano jedynie w kontekście jego 
przyjazdu do Poznania w 1918 roku, co stało się iskrą do wybuchu powstania 
wielkopolskiego. 

Po 1989 roku, w okresie przemian nagle okazało się, że Paderewski jest 
pamiętany i ceniony, niestety, przede wszystkim poza granicami Polski. Z wiel‑
kim entuzjazmem wypowiadają się o nim choćby Amerykanie czy Szwaj‑ 
carzy. Jest wiele miejsc na świecie związanych z jego osobą: muzea, pomni‑
ki, tablice pamiątkowe, publikacje naukowe i popularnonaukowe, nagrania 
jego dzieł. Tablica w siedzibie Rady Europy, Pokój Paderewskiego istnieją‑ 
cy w Chicago od 1941 roku, stała wystawa – muzeum pamiątek w Morges 
w Szwajcarii, Association Paderewski w Paryżu, posiadłości ziemskie Rancho 
San Ignacio i Santa Helena w Kalifornii i produkowane tam do dziś wino Pa‑
derewski, Paderewski Festival w Paso Robles również w Kalifornii – to począ‑
tek długiej listy zagranicznych przedsięwzięć upamiętniających tego wybitnego 
polskiego artystę. 

Tymczasem w Polsce od 1951 roku znajdują się bezcenne zbiory Paderew‑
skiego, gromadzone przez lata w jego szwajcarskiej willi w Riond‑Bosson pod 
Morges. Na mocy testamentu kompozytora kilka polskich instytucji kultury 
otrzymało części jego spuścizny: Archiwum Akt Nowych w Warszawie – ar‑
chiwum, Warszawskie Towarzystwo im. Fryderyka Chopina – rękopisy i druki 
muzyczne, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – księgozbiór. Dzieła sztuki, 
pamiątki, meble, kolekcję sztuki dalekowschodniej otrzymało Muzeum Naro‑
dowe w Warszawie. Artysta postawił wszakże warunek wydzielenia osobnych 
pomieszczeń dla zbiorów i ich eksponowania. Osobne pomieszczenia wydzie‑
lono, tyle że były to… magazyny Muzeum, w których zbiory pozostawały za‑
mknięte od przywiezienia ich do kraju w 1951 roku. Na szczęście w 1985 roku 
zorganizowano wystawę z okazji 125. rocznicy urodzin artysty, pokazując część 
eksponatów na Zamku Królewskim w Warszawie. Trzy lata później w Podcho‑
rążówce w Łazienkach Królewskich otwarto placówkę muzealną Kolekcja Igna‑
cego Jana Paderewskiego, przemianowaną wkrótce na Muzeum Ignacego Jana 
Paderewskiego i Wychodźstwa Polskiego, a ostatnio na Muzeum Wychodźstwa 
Polskiego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie. Już sama zmiana 
nazw wskazuje, jakie są losy ekspozycji. Po chwilowym udostępnieniu zbiorów 
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po raz kolejny trafiły one do magazynów muzealnych. I znów tylko rocznico‑
wo mogliśmy je oglądać na zorganizowanej w dniach od 17 lutego do 20 maja 
2018 roku wystawie „Ignacy Paderewski” z okazji 100‑lecia odzyskania niepod‑
ległości Polski.

Niesatysfakcjonująco przedstawia się także opracowanie spuścizny Pade‑
rewskiego. Jego archiwum do dziś nie doczekało się całościowego opisania29, 
trwają także prace nad przygotowaniem nutowych Dzieł wszystkich30. W związ‑
ku z tym każda inicjatywa przypominająca i upamiętniająca artystę – nawet 
w skali lokalnej – jest niezwykle cenna. 

Po 1989 roku w Krakowie miało miejsce wiele wydarzeń dotyczących osoby 
Paderewskiego. Skupiały się one z jednej strony wokół ufundowanego przez ar‑
tystę w 1910 roku w Krakowie pomnika Grunwaldzkiego, z drugiej wokół obda‑
rowanego przez Paderewskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kolejne podwójne 
w Krakowie rocznice: zwycięstwa pod Grunwaldem w 1410 roku i odsłonięcia 
pomnika Grunwaldzkiego w 1910 roku, świętowane są od 2000 roku niemal 
systematycznie. W 1999 roku NSZZ „Solidarność” Region Małopolska i działa‑
jąca przy nim Rada Inicjatyw Gospodarczych i Społecznych postanowiły zor‑
ganizować uroczyste obchody odsłonięcia pomnika i przypomnienia osoby mi‑
strza Paderewskiego. W zamyśle miała to być próba generalna przed obchodami 
600. rocznicy Grunwaldu i 100. rocznicy fundacji pomnika. Tak też się stało, 
choć w 2010 roku obchody obu rocznic bardziej skupiły się na zwycięstwie 
grunwaldzkim niż przypomnieniu i docenieniu dokonań artysty. Po obu uro‑

29 Archiwum artysty, przechowywane i udostępniane w Archiwum Akt Nowych w War‑
szawie, zawiera kilkadziesiąt tysięcy dokumentów, dyplomów, listów, partytur, fotografii, 
w tym bardzo wiele szczególnie cennych, dotyczących kultury, życia politycznego Polski i Po‑
lonii. Dotychczas wydano: Archiwum  polityczne  Ignacego  Paderewskiego. T. I. 1890–1918. 
Oprac. W. Stankiewicz, A. Piber. Wrocław 1973; Archiwum polityczne…, T. II. 1919–21. Oprac.
Eidem. Wrocław 1974; Archiwum polityczne…, T. III. 1921–34. Oprac. H. Janowska, C. Madaj‑
czyk. Wrocław 1974; Archiwum polityczne…, T. IV.  1935–40. Oprac. T. Jędruszczak, A. Lein‑
wald. Wrocław 1974; Archiwum polityczne…, T. V. 1909–1941. Wybór i oprac. A.G. Dąbrowski 
i in. Warszawa 2001; Archiwum  polityczne…, T. VI.  1915–1941. Oprac. A.G. Dąbrowski i in. 
Warszawa 2007.

30 I.J. Paderewski: Utwory  fortepianowe  op.  1–6,  8–9. W: Idem: Dzieła  wszystkie. Red. 
M. Perkowska‑Waszek. T. I. Red. B. Lewandowska, M. Perkowska‑Waszek. Kraków 2002; 
I.J. Paderewski: Utwory fortepianowe op. 10–12, 14–16. W: Idem: Dzieła wszystkie… T. II. Red. 
A. Patalas. Kraków 2002; I.J. Paderewski: Utwory  fortepianowe  op.  21,  23. W: Idem: Dzieła 
wszystkie… T. III. Red. A. Jarzębska. Kraków 1999; I.J. Paderewski: Utwory  fortepianowe 
bez numeracji opusowej. W: Idem: Dzieła  wszystkie… T. IV. Red. A. Sitarz. Kraków 1997;
I.J. Paderewski: Utwory  kameralne. W: Idem: Dzieła  wszystkie… T. V. Red. B. Krzemień‑
‑Kołpanowicz. Kraków 2002; I.J. Paderewski: Pieśni. W: Idem: Dzieła  wszystkie… T. VI. 
Red. M. Perkowska‑Waszek. Kraków 2002; I.J. Paderewski: Fantazja  polska  na  tematy  włas-
ne  op.  19. W: Idem: Dzieła  wszystkie… T. VIII. Red. M. Perkowska‑Waszek. Kraków 2002; 
I.J. Paderewski: Uwertura;  Suita. W: Idem: Dzieła  wszystkie… T. X. Red. W.M. Marchwica.
Kraków 1997.
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czystościach pozostały jednak publikacje, które stały się punktem wyjścia do 
późniejszego opracowania krakowskiego szlaku Ignacego Jana Paderewskiego31, 
szlaku, który – co trzeba dodać – stale rozrasta się m.in. o nowe pomniki. 

Po bliższym przyjrzeniu się miejscom związanym z Paderewskim w Krako‑
wie okazało się, że szlak wiedzie do najważniejszych zabytków, które zwykle 
odwiedza przyjeżdżający do miasta turysta. Tym samym możemy pokazywać 
je, nie omijając miejsc ważnych, sławnych i pięknych, a równocześnie w prze‑
strzeni miejskiej snuć opowieść o wielkim artyście – o początkach jego kariery, 
życiu prywatnym, edukacji, sukcesach, muzyce, dobroczynności, patriotyzmie, 
działalności politycznej. Pomimo faktu, iż był on w Krakowie zaledwie kilka 
razy, są to wydarzenia tak znaczące w jego karierze, że opowieść o muzyku, 
kompozytorze, pianiście, filantropie, patriocie i polityku może być interesująca 
i kompletna. 

Mając na uwadze fakt, że dzisiaj już nie tylko młode pokolenie posługuje się 
nowymi technologiami, taki szlak musi być opracowany i przygotowany zarów‑
no dla tych, którzy chcą o nim przeczytać i odbyć wycieczkę literacką, jak i dla 
tych, którzy zechcą wyruszyć w miasto z urządzeniem mobilnym i dostępem do 
internetu. 

Z satysfakcją trzeba powiedzieć, że w 2018 roku, w 100‑lecie odzyskania 
przez Polskę niepodległości zamierzenia spełniły się i Ignacy Jan Paderewski – 
współtwórca tego sukcesu – „dostał” swój krakowski szlak. Prowadzi on przez 
24 punkty miasta. Są to m.in.: Teatr Stary im. Heleny Modrzejewskiej, Uni‑
wersytet Jagielloński, kościół Mariacki, katedra wawelska, Hotel Saski i Grand 
Hotel, restauracja Hawełka, pomnik Grunwaldzki, cztery krakowskie pomniki 
Paderewskiego, Collegium Paderevianum UJ, Biblioteka Jagiellońska, Instytut 
Muzykologii UJ, krakowskie Błonia. Dodatkowo twórcy szlaku odsyłają zainte‑
resowanych do Dworku Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, gdzie funkcjonuje mu‑
zeum artysty. Jest też krótki przewodnik z mapką, na której oznaczono miejsca 
do zwiedzania32, w następnej kolejności wywalczyć trzeba oznakowanie szlaku 
dla turystów. Trwa akcja promocyjna – przewodnik będzie przedrukowywany, 
aby był powszechnie dostępny dla turystów i miłośników miasta33.

Nade wszystko jednak przypomnienia warte są na koniec słowa samego ar‑
tysty o Krakowie, wypowiedziane w kontekście fundacji pomnika: 

31 P. Boroń, I. Fischer, M. Perkowska‑Waszek M.: Kraków –  Ignacemu J. Paderewskiemu. 
Wydawnictwo okolicznościowe w 90. rocznicę odsłonięcia pomnika Grunwaldzkiego i 140. rocz-
nicę urodzin fundatora. Kraków 2000; I. Fischer: Krakowskim szlakiem Ignacego Jana Paderew-
skiego. „Sowiniec” 2000, nr 16, s. 159–171; Eadem: Obywatel honorowy serc naszych Ignacy Jan 
Paderewski i pomnik Grunwaldzki. „Dzielnica Pierwsza. Pismo lokalne” 2000, nr 7–8, s. 1–3.

32 Przewodnik został dołączony do publikacji zbiorowej: Rola Krakowa w odzyskaniu nie-
podległości. Red. M. Jabłoński. Kraków 2017.

33 Przewodnik został dołączony jako wkładka do Śpiewnika pieśni patriotycznych wydane‑
go z okazji 3 maja w 2018 roku. 
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Pragnąłem, aby to dzieło sztuki było w Krakowie, który jest sercem całej Pol‑
ski, a którego piękność czuje się dopiero i ocenia należycie przypatrując się 
innym, obcym, chociażby bogatszym, ale nigdy nie piękniejszym lub droż‑
szym sercu miastom34. 

Dlatego wędrując po Krakowie szlakiem Paderewskiego, powinniśmy za‑
równo wspominać samego artystę, poznawać krakowskie epizody jego życia, jak 
i zachwycać się miastem, nie omijając jego atrakcji. Dla osoby oprowadzającej 
po nim lub piszącej turystyczny przewodnik to z pewnością wielkie wyzwanie. 
Bo przecież pokazując Kraków i mówiąc o jego świetności, nie można pomi‑
nąć osób historycznych, które do tej pozycji i wizerunku miasta dołożyły swoją 
cegiełkę. Miasto przyciąga, jest miejscem, do którego się wraca. To właśnie te 
powroty, kiedy turysta zna już większość ważnych punktów na mapie miasta 
i zakosztował nadmiaru atrakcji, są wdzięcznym czasem na propozycję alter‑
natywną, na pokazanie Krakowa poprzez życie i twórczość wielkich Polaków, 
nie tylko rocznicowo, na docenienie tak wielkiego Polaka, jakim był Ignacy Jan 
Paderewski. Warto odkrywać i przypominać tę szczególną postać, tak aby uży‑
wane w kontekście artysty określenie „wielki szczerze nieznany”35 straciło jak 
najszybciej rację bytu.
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Maciej Miezian

Nowa Huta – 
fragment Górnego Śląska na terenie Małopolski

Nowa Huta – a fragment of Upper Silesia in Lesser Poland

Abstract: Nowa Huta is a district of Krakow built after the Second World War. A large part of it 
was built in the socialist realist style. That’s why it was once considered an ugly city – unwanted 
“Stalin’s gift” and the place of crime. Our museum was created to overcome this stereotype. We 
have succeeded to a large extent. We showed Nowa Huta as a well‑designed part of Krakow, 
a place of social struggle with the communist authorities, and we also remembered the heritage 
of the village that used to be here, and now it has evolved into the housing estate of Nowa Huta. 
Nowa Huta was originally to be built in Silesia, near Gliwice, in the village of Dzierżno. Then 
the investment was moved to Krakow, but it did not break its numerous ties with Silesia. It was 
there, in Silesia, that decisions were made to increase production, where various headquarters, 
associations, plants and laboratories were located, whose work directly influenced the lives of the 
inhabitants of Nowa Huta. The location of institutions cooperating with the Nowa Huta plant in 
Krakow was interesting. They were not located near Nowa Huta, only on the opposite side of the 
city, where there were exit roads to Silesia. Most of these institutions are located in the western 
districts, such as Krowodrza or Zwierzyniec. Also socialist realist buildings in the center of 
Krakow are located along the roads leading from the west to Nowa Huta. This is a broader issue. 
So far, no one has developed a tourist route which would include the socialist realist architecture 
of Krowodrza, Zwierzyniec and the Old Town. Meanwhile, its artistic value exceeds the objects 
of socialist realist architecture in Nowa Huta.

Key words: Nowa Huta, Museum in Nowa Huta

Słowa klucze: Nowa Huta, Muzeum w Nowej Hucie 

Muzeum Nowej Huty, Oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, 
powstało w 2005 roku w miejscu dawnej Składnicy Harcerskiej, na osiedlu Sło‑
necznym 161. Oprócz gromadzenia i eksponowania nowohuckich pamiątek jego 

1 W 2019 roku muzeum zostało przeniesione do dawnego kina „Światowid” na osiedlu
Centrum E. 
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misją była zmiana niekorzystnego wizerunku tej części Krakowa. W czasach 
PRL wielu ludzi widziało w Nowej Hucie sprawcę klęski ekologicznej Krakowa 
oraz niechciany „dar Stalina”, a miasto i kombinat uznawano za odwet komuni‑
stycznej władzy za przegrane tzw. referendum ludowe w 1947 roku2. 

Dlatego praktycznie od zera trzeba było stworzyć z tej dzielnicy „produkt 
turystyczny” i przekonać mieszkańców Krakowa oraz Polski, że warto tu przy‑
jeżdżać. Nie było to łatwe. Niechętne Nowej Hucie nastroje, które towarzyszyły 
jej od początku istnienia, spotęgowały się jeszcze podczas burzliwej transforma‑
cji lat 90. Przystąpiono wtedy do restrukturyzacji kombinatu, znacząco obniża‑
jąc produkcję stali – efektem był upadek wielu współpracujących z hutą firm, 
rosnące bezrobocie oraz stopniowa pauperyzacja dzielnicy. Ponadto w krakow‑
skiej i ogólnopolskiej prasie przedstawiano Nową Hutę nie tylko jako truciciela 
środowiska, ale też wylęgarnię wszelkiego rodzaju społecznych patologii, choć 
policyjne statystyki wcale tego nie potwierdzały. 

Z tych powodów początki istnienia tej placówki były trudne. Niełatwo było 
przełamać stereotyp zakorzeniony w umysłach Polaków, polegający na uprze‑
dzeniach, nieufności i pogardzie. Z czasem jednak udało się wypromować Nową 
Hutę na tyle skutecznie, że dziś ciągną tu rzesze turystów zarówno z kraju, jak 
i zagranicy, a miejscowi aktywiści prześcigają się w oferowaniu im coraz to 
nowych atrakcji, konkurując z muzeum i zmuszając je do kreatywności. 

Muzeum

Funkcjonowanie nowohuckiej placówki określała formuła muzeum roz‑
proszonego, to znaczy takiego, które nie ogranicza się do jednego konkret‑
nego miejsca, ale traktuje cały teren Nowej Huty jako pole swoich badań 
i ekspozycji3. 

Poszerzono zakres badań o zagadnienia archeologiczne oraz dzieje około 
30 miejscowości, które niegdyś znajdowały się na tym obszarze. Dało to cieka‑
wy efekt w postaci szeregu wystaw z cyklu „Zapomniane dziedzictwo Nowej 
Huty”. Inne wystawy były poświęcone np. dziejom nowohuckich grup muzycz‑
nych (od pieśni masowej lat 50. do współczesnego hip‑hopu), historii miejsco‑
wych teatrów, sportu, a nawet gastronomii. Każda ekspozycja była połączona 
z prelekcjami i spacerami po Nowej Hucie. 

2 S. Pochwała: Kombinat  metalurgiczny  w  Nowej  Hucie  –  kłopotliwe  dziedzictwo. W: 
Kryptonim „Gigant”. Dzieje  nowohuckiego  kombinatu w  latach 1949–1958. Oprac. L.J. Sibila. 
Kraków 2008, s. 39–53.

3 J. Salwiński: Muzeum Rozproszone Nowej Huty.  Idea. W: Nowa Huta – przeszłość  i wi-
zja. Studium muzeum rozproszonego. Red. J. Salwiński, L.J. Sibila. Kraków 2008, s. 16–18.
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Nie zaniedbano też socrealistycznego dziedzictwa Nowej Huty, utrwalonego 
w dziełach jej architektury i samym założeniu urbanistycznym. Pierwsze wy‑
cieczki szlakiem socrealizmu były szokującą nowością – dziś jest to już stan‑
dardowa oferta w wielu biurach turystycznych, co należy uznawać za sukces. 
Natomiast nie doczekano się na razie naśladowców w organizowaniu objazdów 
po historycznych dworach i pałacach, które także znajdują się na terenie Nowej 
Huty. Są to obiekty niezwykle atrakcyjne. Przetrwały okres PRL, bo znalazły 
się w tzw. strefie ochronnej kombinatu, czyli na obszarze rozciągającym się 
w promieniu 2 km od ogrodzenia huty, gdzie nie wolno było stawiać żadnych 
nowych budowli. Ten wieloletni zakaz inwestycji budowlanych ocalił też liczne 
zespoły wiejskie, które zachowały się w swoim dawnym, oryginalnym kształcie, 
niejako zastygły w czasie, dzięki czemu można dziś podziwiać tak cenne obiek‑
ty, jak pochodzący z początku XVII wieku lamus w Branicach (jeden z naj‑ 
lepiej zachowanych renesansowych dworów w Polsce) czy dworek Jana Matejki 
w Krzesławicach, gdzie mieści się obecnie muzeum malarza.

Na terenie Nowej Huty znajduje się jeszcze sporo dawnych austriackich for‑
tów, drewnianych kościołów wznoszonych pomiędzy XV a XIX wiekiem, a tak‑
że jedno z najstarszych w Polsce lotnisk. Ostatnio turyści zyskali nową atrakcję 
w postaci udostępnienia podziemnych schronów przeciwatomowych, których na 
terenie Nowej Huty jest około dwustu. 

Miejsc do zwiedzania więc nie brakuje, choć nie wszystkie są dostępne na 
co dzień. Dlatego placówka muzealna chętnie uczestniczy w takich imprezach, 
jak Zajrzyj do Huty, Dni Nowej Huty czy Noc Muzeów, by z pomocą wydaw‑
nictw lub mediów wypromować mniej znane obiekty na terenie dzielnicy. 

Nowa Huta wychodzi poza swoje granice 

Muzeum skupia się w swej działalności na Nowej Hucie, ale właściwie po‑
winno obejmować badaniami obszar całego Krakowa, a nawet tereny Górnego 
Śląska. Po pierwsze, Nowa Huta ma swoje „enklawy” w innych częściach sto‑
licy Małopolski. Po drugie, w czasach PRL Nowa Huta posiadała więcej po‑
wiązań z Katowicami, Gliwicami czy Zabrzem niż z krakowskim magistratem. 
Na przykład decyzje o zwiększaniu produkcji kombinatu, pociągające za sobą 
konieczność rozbudowy osiedli dla hutników, zapadały nie w Krakowie, lecz na 
Górnym Śląsku. Tam też jeździli nowohucianie, by w biurach, centralach, zjed‑
noczeniach i laboratoriach uzgadniać sprawy dotyczące ich losów i dochodów. 
Ze Śląska do Nowej Huty przyjeżdżali z kolei fachowcy, by obejmować ważne 
stanowiska w zakładzie.
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Tak było zwłaszcza na początku, gdy na czele budowy nowohuckiego kombi‑
natu stanął dotychczasowy dyrektor Biprohutu w Gliwicach, inżynier Jan Anio‑
ła4. Po wojnie powrócił on do Polski z Zachodu, gdzie walczył w armii generała 
Władysława Andersa. Nie był to politycznie poprawny życiorys, ale władza lu‑
dowa, która boleśnie odczuwała brak wykwalifikowanych kadr, godziła się na 
pewne kompromisy. Anioła był przydatny i potrzebny, przynajmniej do czasu. 
Gdy w Nowej Hucie ruszyła produkcja, pewnego dnia po przyjściu do pracy 
dowiedział się od własnej sekretarki, że już tu nie pracuje. Partyjni decydenci 
bez żadnych wyjaśnień i dyskusji postanowili przesunąć go na inny odcinek.

Podobna przygoda przydarzyła się pochodzącemu z Kresów Wschodnich 
i podczas wojny walczącemu w Armii Krajowej inżynierowi Zbigniewowi Lo‑
rethowi5. Po wojnie był on dyrektorem inwestycyjnym Huty Bobrek w Byto‑
miu. Pewnego dnia wyrzucił w gniewie ze swojego gabinetu szefa miejscowe‑
go Urzędu Bezpieczeństwa, za co groziło mu więzienie. Od kary uratował go 
wpływowy już wtedy Edward Gierek, który załatwił mu karne przeniesienie do 
Nowej Huty, na stanowisko dyrektora inwestycyjnego. Loreth pełnił tę funkcję 
przez następnych 15 lat, a potem przeszedł do Biura Projektów i Studiów Hutni‑
ctwa Biprostal, skąd został wyrzucony, gdyż jako jedyny sprzeciwił się budowie 
Huty Katowice. 

Innym nowohuckim dyrektorem ze Śląska był następca dyrektora Anioły, 
Antoni Czechowicz6. Do pracy w powojennym polskim przemyśle trafił prosto 
z sowieckiego łagru w Kałudze. Przed objęciem stanowiska w Nowej Hucie peł‑
nił funkcję dyrektora Huty Batory w Chorzowie, potem pracował w Stalowej 
Woli. Jego następca, Bohdan Kołomyjski7, zanim zaczął zarządzać nowohuckim 
kombinatem, także był związany ze Śląskiem – pracował m.in. w chorzowskich 
hutach Pokój i Kościuszko i katowickiej Hucie Baildon.

Dlaczego Nowa Huta nie powstała na Górnym Śląsku?

Gdyby wszystko poszło zgodnie z pierwotnymi założeniami, Nowa Huta po‑
wstałaby w latach 40. XX wieku na Górnym Śląsku, w okolicach Gliwic, które 
dzięki temu stałyby się największym ośrodkiem regionu. Widać to na najstar‑
szym znanym projekcie – huta umiejscowiona jest obok Dzierżna, mniej więcej 
w tym miejscu, gdzie dziś znajduje się jezioro8. Z tego okresu pochodzą także 

4 R. Dzieszyński, J.L.Franczyk: Encyklopedia Nowej Huty. Kraków 2006, s. 10.
5 Ibidem, s. 137.
6 Ibidem, s. 22.
7 Ibidem, s. 5.
8 T. Gołaszewski: Kronika Nowej Huty. Kraków 1952, s. 24.
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zdjęcia ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, które przedstawia‑
ją remontowane gmachy w Pyskowicach. Napisy na odwrocie zdjęć informują, 
że są to budynki mieszkalne dla dyrekcji i budowniczych huty. W ówczesnych 
dokumentach planowaną inwestycję nazywano wręcz „Hutą Dzierżno”, zaś na 
jej potrzeby miała pracować pobliska Huta Łabędy. Wtedy jeszcze produkowała 
ona konstrukcje stalowe, a dopiero w związku z wojną w Korei zmieniono jej 
profil na produkcję wojskową i tak powstało przedsiębiorstwo, dziś funkcjonują‑
ce pod nazwą Zakłady Mechaniczne Bumar‑Łabędy SA9. 

Jednak ostateczną decyzję w sprawie budowy Nowej Huty mieli podjąć 
radzieccy inżynierowie. Z kilkudziesięciu propozycji wybrali 11 lokalizacji, 
które następnie wizytowała specjalna komisja pod przewodnictwem głównego 
projektanta huty, inżyniera Chryzanta Zybina. Siedem z proponowanych miejsc 
znajdowało się na Śląsku. Były to: Bycina, Blachownia, Dzierżno, Kędzierzyn, 
Koźle, Libiszów i Ruda Raciborska. Cztery kolejne – Zator, Skawina, Pleszów 
pod Krakowem i okolice Tarnowa10 – w Małopolsce.

W rezultacie radzieccy inżynierowie zdecydowali się na tę przedostatnią 
lokalizację. Tereny leżące pomiędzy podkrakowskimi wsiami Pleszów, Mogiła 
i Krzesławice wydawały się im idealne przynajmniej z czterech powodów. Po 
pierwsze, Górny Śląsk zmagał się z niedoborem wody, co stanowiło poważny 
problem. Po drugie, w Dzierżnie zmieściłaby się huta produkująca najwyżej 
2 mln ton stali rocznie, a na jej ewentualną rozbudowę w przyszłości nie byłoby 
już miejsca. Po trzecie, zlokalizowanie kombinatu na Górnym Śląsku spowo‑
dowałoby odpływ rąk do pracy z istniejących już tam zakładów. Wreszcie po 
czwarte, w myśl idei Stalina uznano, że duże zakłady powinno się budować 
tam, gdzie ich nie ma, ponieważ oprócz zadań produkcyjnych mają też misję 
kształtowania nowego człowieka – nowoczesnego robotnika, owego „motoru 
napędowego dziejów”, jak nazywała go ówczesna propaganda.

Nowa Huta rodzi się w centrum Krakowa

W 1949 roku dyrekcję huty przeniesiono z Zabrza do Krakowa, konkretnie 
na krakowskie Błonia, do gmachu Schroniska Młodzieżowego na Oleandrach11. 
Było to dokładnie to samo miejsce, skąd w sierpniu 1914 roku wyruszyła I Kom‑
pania Kadrowa, by bić się o niepodległość Polski. Nowa Huta powstawała więc 

 9 L.J. Sibila: Lokalizacja  kombinatu  metalurgicznego  pod  Krakowem. W: Kryptonim
„Gigant”…, s. 8–11.

10 T. Gołaszewski: Kronika Nowej Huty…, s. 31–33.
11 Ibidem, s. 53.



154 Na współczesnych szlakach historii

w pięknym historycznym miejscu. Natomiast pierwsze Biuro Polowe Dyrekcji 
Huty mieściło się w pleszowskiej chałupie, w której w 1794 roku stacjonował 
sztab Tadeusza Kościuszki i sam Naczelnik12. Z kolei pracownia Zarządu Osiedli 
Robotniczych, w której rozpoczęto projektowanie miasta Nowa Huta, zajmowała 
pomieszczenia w budynku na rogu ulic Karmelickiej i Dunajewskiego, skąd Jó‑
zef Piłsudski wyruszył na Oleandry13.

Trudno wszakże przypisywać tym zdarzeniom jakieś symboliczne znacze‑
nia – w Krakowie prawie każde miejsce naznaczone jest historią, nie ma tu 
przestrzeni „neutralnych”.

Kawałek Śląska w Krakowie

Może dziwić, że pierwotna siedziba dyrekcji Nowej Huty mieściła się w za‑
chodniej części Krakowa, skoro kombinat miał powstać po przeciwnej, wschod‑
niej stronie miasta. Powodem było dziedzictwo dwudziestolecia międzywo‑
jennego. Wtedy to właśnie w pobliżu Błoni, przy drodze wylotowej wiodącej 
na Górny Śląsk wybudowano zespół gmachów Akademii Górniczo‑Hutniczej. 
Uczelnia ta miała stanowić projektowe, intelektualne i szkoleniowe zaplecze 
nowej inwestycji. W latach 50. XX wieku w okolicach Błoni zlokalizowano sie‑
dzibę Miastoprojektu, gdzie powstawały projekty kolejnych osiedli Nowej Huty, 
a także na przykład budynku Instytutu Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego 
i innych placówek tego typu. 

W ten sposób zachodnia część Krakowa (dziś wchodząca w obręb jego cen‑
trum) stała się obszarem, na którym – po Nowej Hucie – powstało najwięcej 
budowli w stylu socrealistycznym, i to czasem na znacznie wyższym poziomie 
niż ten, jaki reprezentowały budynki w sąsiedztwie kombinatu.

Aż do końca komunizmu pomiędzy budynkami AGH a drogą wylotową na 
Katowice, czyli na terenie krakowskiej dzielnicy Krowodrza, wznoszono liczne 
obiekty przemysłowe, badawcze i szkoleniowe. Oprócz Akademii Górniczo‑ 
‑Hutniczej i powiązanego z nią Miasteczka Studenckiego znajdowały się tu m.in.: 
Zakłady Aparatury Pomiarowej MERA‑KFAP, Ośrodek Badawczo‑Rozwojowy 
Centralnego Biura Aparatury Chemicznej CEBEA, Instytut Obróbki Skrawa‑
niem, Biuro Projektów i Studiów Hutnictwa Biprostal, produkująca części do sa‑
molotów Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL – Kraków”, a także dwie 

12 Ibidem, s. 81.
13 L.J. Sibila: Nowa Huta – architektura  i  twórcy miasta  idealnego. Niezrealizowane pro-

jekty. W: Nowa Huta –architektura  i  twórcy miasta  idealnego. Niezrealizowane projekty. Red.
A. Biedrzycka, A. Chyb, M. Fryźlewicz. Kraków 2006, s. 44. 
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duże jednostki wojsk desantowych – tzw. czerwonych beretów – z warsztatami 
mechanicznymi.

Śladem związków Krowodrzy z Nową Hutą jest także malowidło z lat 50. 
XX wieku w bursie Technikum Budowlanego przy ulicy Złotej Kielni, przed‑
stawiające przyszłą Nową Hutę14. Co ciekawe, to jedyne miejsce w Krakowie, 
gdzie obecnie można zobaczyć, jak miał wyglądać herb Nowej Huty (pierwotnie 
planowanej jako osobne miasto) oraz liczne niezrealizowane gmachy. 

Malowidło na Dworcu Głównym

Podobne, lecz o wiele większe malowidło znajdowało się na Dworcu Głów‑
nym w Krakowie. W okresie PRL, kiedy auta były towarem luksusowym, 
większość podróżnych przyjeżdżała do Krakowa koleją, więc aby oddziaływać 
na nich propagandowo, w 1954 roku trzy ściany holu głównego pokryto soc‑
realistycznymi malowidłami projektu profesora krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych, Witolda Chomicza. Na centralnym miejscu widniała mapa połączeń 
podległych Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Krakowie, a po bokach 
umieszczono kompozycje przedstawiające grupy robotników i żniwiarzy. Dwa 
kolejne malowidła, umieszczone na bocznych ścianach, wyobrażały Kraków (po 
prawej) oraz niewybudowaną jeszcze Nową Hutę (po lewej). Pierwsze dzieło 
było opatrzone podpisem: „KRAKÓW – MIASTO POSTĘPOWEJ KULTURY, 
NAUKI I SZTUKI”, a drugie: „NOWA HUTA – MIASTO SOCJALISTYCZ‑
NEJ PRACY”. Malowidło zostało wykonane, zanim ukończono budowę Nowej 
Huty, toteż znalazło się na nim wiele obiektów, które potem, najczęściej z przy‑
czyn finansowych, nigdy nie zostały zrealizowane. Wśród nich były m.in.: ratusz 
z Forum Głównym, teatr na placu Centralnym i dwudziestopiętrowy hotel, który 
miał stanąć na osiedlu Szklane Domy – tam, gdzie dziś znajduje się kościół 
pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i bł. Wincentego Kadłubka. Dzieło na 
Dworcu Głównym przetrwało do naszych czasów, ale w latach 90. zostało przy‑
słonięte ściankami gipsowymi. Za to w Ośrodku Kultury im. Cypriana Kamila 
Norwida na osiedlu Górali 5 (czyli w dawnym Domu Kultury Huty im. Lenina) 
można podziwiać oryginalny projekt Chomicza.

14 Jego autorem, o czym świadczy podpis na malowidle, jest Tadeusz Janowski – architekt 
z Miastoprojektu, który w latach 60. XX wieku wyemigrował z Polski, a następnie był wykła‑
dowcą uniwersyteckim w USA i Kanadzie. 
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Drogowskazy do Nowej Huty

W czasach PRL najwyższym budynkiem w Krakowie, widocznym nawet 
z Babiej Góry w Beskidach, był gmach Biura Projektów i Studiów Hutnictwa 
Biprostal w zachodniej dzielnicy Krakowa, Krowodrzy. Stanowił on swoisty 
„drogowskaz” dla osób przyjeżdżających do Nowej Huty od strony Katowic. 

Podobną funkcję dla nadjeżdżających z południa i północy pełnił nieukoń‑
czony gmach Naukowej Organizacji Technicznej przy rondzie Mogilskim. Na‑
zywany przez krakowian Szkieletorem, posadowiony został na trasie dawnej 
drogi z Warszawy do Zakopanego15. Obie budowle, tak ostentacyjnie odcinają‑
ce się stylem od historycznej, mieszczańskiej architektury Krakowa, miały być 
symbolem nowych czasów i nowego charakteru miasta, które za sprawą Nowej 
Huty nabierało poniekąd cech aglomeracji przemysłowej. Komunistyczne wła‑
dze były z tego bardzo dumne. 

Droga z Krowodrzy do Nowej Huty

Z Krowodrzy do placu Centralnego w Nowej Hucie można dojechać dwiema 
drogami. Jedna z nich wiedzie przez wspomniane rondo Mogilskie, przy którym 
stoi Szkieletor, a w najbliższej okolicy znajdują się także budynki Akademii 
Ekonomicznej i Politechniki Krakowskiej. 

Ze Starego Miasta do ronda Mogilskiego prowadzi ulica Lubicz, przy której 
stoi jeden z najciekawszych przykładów socrealizmu w Krakowie: gmach Nafty. 
Ma on monumentalną fasadę i być może w tym przypadku wykorzystano 
projekty nigdy niezrealizowanych budynków nowohuckiego Forum Główne‑
go. Niegdyś w parku Strzeleckim, także niedaleko gmachu Nafty, stał pomnik 
przedstawiający siedzących na ławce Lenina i Stalina. Monument usunięto już 
w roku 1956, a w ostatnim czasie, po przebudowie parku zniknął nawet cokół, 
na którym stała rzeźba16.

15 Szkieletor miał być pierwszym obiektem tzw. krakowskiego Manhattanu, czyli zespołu 
około 20 wieżowców, które planowano wznieść w tym rejonie. Dzielnica miała być wizytówką 
nowoczesnego Krakowa. Kryzys 1980 roku wstrzymał te projekty, a budynek NOT, z którego zdo‑
łano wybudować tylko sam konstrukcyjny szkielet (stąd ironiczna nazwa Szkieletor) pozostał sa‑
motny i przez ponad 40 lat psuł panoramę miasta. Obecnie podjęto przy nim prace wykończeniowe. 

16 W latach 1912–1914 w tej okolicy mieszkał Lenin, który spotykał się ze Stalinem w parku 
Strzeleckim. Co ciekawe, w Krakowie mieszkali wtedy również wybitni przedstawiciele partii 
bolszewickiej: Mikołaj Bucharin, Lew Kamieniew, Jakub Hanecki, rozstrzelani na rozkaz Stalina 
podczas Wielkiej Czystki w latach 30. XX wieku. 
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Druga droga z Krowodrzy do Nowej Huty prowadziła ulicą Grzegórzecką 
do ronda Grzegórzeckiego, przy którym znajdowały się zakłady maszynowe 
im. Szadkowskiego (dawne zakłady Zieleniewskiego). 

W czasach budowy Nowej Huty pomiędzy ulicą Grzegórzecką a Wisłą po‑
wstała dzielnica bloków, gdzie mieszkali inżynierowie i architekci wznoszący 
nowe miasto i kombinat. Cały obszar pomiędzy Galerią Kazimierz, kliniką, 
Halą Lodowiskową i rondem Grzegórzeckim to trzeci (po Nowej Hucie i Kro‑
wodrzy) największy zespół architektury socrealistycznej w Krakowie. Stanowią 
go nie tylko bloki mieszkalne, ale także szkoła otwarta przez premiera Józefa 
Cyrankiewicza (VIII LO), przedszkole z socrealistycznymi rzeźbami przy ulicy 
ks. Władysława Gurgacza i Pomnik Czynu Zbrojnego Proletariatu na alei Igna‑
cego Daszyńskiego. 

Niedogodności związane z przemieszczaniem się z Krowodrzy do Nowej 
Huty postanowiono usprawnić, budując metro. Plany istniały od dawna, ale do‑
piero w 1973 roku rozpoczęto prace. Do lat 80. wybudowano tunel pod dworcem. 
Niestety, linia, która miała łączyć Nową Hutę z Dworcem Głównym, Akademią 
Ekonomiczną, Politechniką i Akademią Górniczo‑Hutniczą na Krowodrzy, ni‑
gdy nie powstała. Od 2008 roku tunel stanowi część trasy Krakowskiego Szyb‑
kiego Tramwaju. 

Podsumowując niniejsze rozważania, można zauważyć, że potencjał ar‑
chitektury socrealistycznej w Krakowie nie jest do końca wykorzystany. O ile 
wszyscy znają Nową Hutę, to socrealistyczne budynki w centrum miasta nie bu‑
dzą żadnego zainteresowania. Tymczasem, pomijając ich historyczno‑polityczny 
kontekst, są to dzieła ciekawe i o wysokiej klasie wykonania. Warto pomyśleć 
o trasie łączącej zachodnie krańce Krakowa z Nową Hutą, obejmującej najważ‑
niejsze przykłady budownictwa lat 50. XX wieku. 

Konieczne wydaje się też nawiązanie współpracy ze śląskimi placówkami 
muzealnymi i naukowymi, gdyż, jak można przypuszczać, spora część doku‑
mentów dotyczących Nowej Huty nadal znajduje się na Śląsku i czeka na opra‑
cowanie.
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Fot. 1. Gmach AGH w Krakowie 
Źródło: Fot. Maciej Miezian.

Fot. 2. Herb Nowej Huty z tablicy bursy na osiedlu Krowodrza
Źródło: Fot. Maciej Miezian.
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Fot. 3. Tak zwany Szkieletor przy rondzie Grunwaldzkim w Krakowie 
Źródło: Fot. Maciej Miezian.
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Fot. 4. Gmach Nafty przy ulicy Lubicz w Krakowie 
Źródło: Fot. Maciej Miezian.

Fot. 5. Płaskorzeźby na budynku przedszkola przy ulicy ks. Władysława Gurgacza 
Źródło: Fot. Maciej Miezian.
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Maja Murawska

Cmentarz jako produkt turystyczny 
na przykładzie cmentarzy mennonickich 

na Żuławach

Cemetery as a tourist product on the example 
of mennonite cemeteries in the Vistula Region

Abstract: The aim of this article is to implement mennonite cemeteries in the Vistula Region as 
an important side of tourist encounter. Despite the vast research concerning the spiritual and ma‑
terial heritage of Mennonites in Poland, there are no papers regarding the recreational potential 
of those areas. The study highlights the importance of local societies as a way of preservation, 
promotion and education, essential for the change of original perspective in which those ceme‑ 
teries have been seen so far. What makes it more interesting, social networking sites, numerous 
historical blogs and forums provide a set of information, such as description, geolocalisation, in‑
ternet guides or even scale of grades and comments, to encourage people to join the thanatourism. 
Nonetheless, the most urgent, yet not resolved, issue is the lack of centralised cycle route identi‑
fication as well as professional conservation, which can contribute to future research on this or 
similar topics.

Key words: mennonites, cemeteries, tourism, thanatourism, anabaptists, tombstones

Słowa klucze: mennonici, cmentarze, turystyka, tanatoturystyka, anabaptyści, nagrobki

Wstęp

Od dwudziestu lat turystyka związana z Żuławami Wiślanymi przeży‑
wa ogromny rozkwit. Na ten stan rzeczy ma wpływ szereg czynników da‑
jących możliwości realizowania kilku kategorii ruchu turystycznego, także 
historycznego. Jej istotnym elementem jest tzw. tanatoturystyka1, skupiona 

1 W odniesieniu do turystyki związanej ze śmiercią funkcjonują dwa podstawowe sfor‑
mułowania: thanatourism (zob. A.V. Seaton: Guided by  the dark: From Thanatopsis  to Thana-
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na kontakcie ze „śmiercią, katastrofą i tragedią ludzką”2. Pomysł, choć po‑
czątkowo dość kontrowersyjny, obecnie jest już ukonstytuowanym aspek‑ 
tem ruchu turystycznego, uwzględniającym potrzeby poznawczo‑religijne za‑ 
interesowanych.

W artykule podjęto próbę wzbudzenia zainteresowania cmentarzami men‑
nonickimi na Żuławach poprzez omówienie ich turystycznego potencjału i do‑
tychczasowych działań kreujących ruch turystyczny w regionie. Badaniem ob‑
jęto kilkadziesiąt nekropolii wraz z kilku tysiącami znajdujących się na nich 
obiektów, wyróżniając najpopularniejsze i najlepiej zachowane3. Ze względu
na ograniczenia dotyczące objętości tekstu z niniejszej pracy wykluczone zo‑
stały cmentarze mennonickie zakładane w Dolinie Wisły (m.in. w Barcicach, 
Mątowskich Pastwiskach, Kaniczkach) czy na nadwiślańskich terenach Mazow‑
sza (m.in. w Nowym Kazuniu, Secyminie, Kromnowie).

Niezbędnym elementem funkcjonowania turystyki cmentarnej, co zostanie 
podkreślone, jest zaangażowanie instytucji samorządowych oraz lokalnych sto‑
warzyszeń, czuwających bezpośrednio nad odpowiednią organizacją i promocją, 
a także zagospodarowaniem i rewitalizacją terenów cmentarnych.

Specyficzny charakter zabytkowej nekropolii, funkcjonującej obecnie jako 
miejsce, w którym łączą się dziedziny religioznawstwa, etnografii, sztuki i ar‑
chitektury krajobrazu, daje możliwość odczytywania i doświadczania jej na 
różnych polach, jednak „zawsze i prawie wszędzie jest swoistą enklawą konser‑
watyzmu kulturowego”4.

Historia i lokalizacja cmentarzy

Mennonici skupieni wokół trzech największych miast Żuław: Elbląga, Mal‑
borka i Gdańska, nie posiadali w tych miastach swoich nekropolii5. Mieszkający 

tourism. “International Journal of Heritage Studies” 1996, 2 (4), s. 234–244) oraz dark tourism 
(M. Foley, J.J. Lennon: Dark Tourism – An Ethical Dilemma. Strategic Issues for the Hospitality. 
“Tourism and Leisure Industries” 1997, s. 153–164).

2 S. Tanaś: Cmentarz  jako  obiekt  zainteresowań  turysty  oraz  miejsce  spędzania  wolnego 
czasu. „Turystyka i Rekreacja” 2005, t. 1, s. 254.

3 Niniejszy artykuł stanowi rozwinięcie badań prowadzonych w ramach pracy magister‑
skiej: M. Gałek: Cmentarze mennonickie na Żuławach i w dolinie Wisły – od początku XVII do 
pierwszej ćwierci XX wieku. Toruń 2010.

4 J. Kolbuszewski: Cmentarz semiotyczny. „Przegląd Powszechny” 1994, nr 11, s. 220.
5 W kontekście historii osadnictwa i kultury mennonitów w Polsce por. G. Mannhardt: Die 

danziger  Mennonitengemeide.  Ihre  Entstehung  und  ihre  Geschichte  1969–1919. Danzig 1919; 
K. Mężyński: O mennonitach w Polsce. „Rocznik Gdański” 1961–1962, t. XIX/XX, s. 185–255;
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tam wyznawcy Menno Simonsa, choć uzyskali ostatecznie prawo do zakładania 
własnych domów modlitwy, zmarłych chowali na cmentarzach innych wyznań, 
głównie ewangelickich6. Zupełnie odmiennie wyglądała sytuacja wiernych za‑
mieszkujących tereny podmiejskie, większe i mniejsze wsie na terenie Żuław. 
Tam grzebanie zmarłych na odrębnych, przypisanych mennonitom cmentarzach 
było zjawiskiem powszechnym7. 

Na terenie Żuław Malborskich, Elbląskich i Gdańskich zachowało się blisko 
50 cmentarzy mennonickich. Jednoznaczne określenie liczby takich nekropolii 
jest jednak bardzo trudne. Postępujące niszczenie nagrobków i kradzież ele‑
mentów metalowych w celu sprzedaży były w ostatnich kilkudziesięciu latach 
zjawiskiem niezwykle częstym. Dołączyć do tego należy przejmowanie działek 
przez prywatnych właścicieli czy wprowadzane przez lokalne władze zmiany 
zagospodarowania terenu. 

Data założenia cmentarza była w większości przypadków związana z datą 
osiedlania się ludności mennonickiej w danej wsi, należy jednak pamiętać, że 
przynajmniej do końca XVII wieku anabaptyści nie mogli chować swoich zmar‑
łych na własnych nekropoliach. Od praktyki tej odchodzono etapami, początko‑
wo na prowincji. Ostatecznie mennonici uzyskali powszechne prawo do zakłada‑
nia cmentarzy po I rozbiorze Polski, kiedy Żuławy zostały zaanektowane przez 
Prusy. Zdecydowana większość zachowanych do dziś założeń pochodzi z końca 
XVIII oraz przełomu XVIII i XIX wieku (m.in. Rudniki, Złotnica, Węgle‑ 
‑Żukowo, Szaleniec, Markusy, Kępiny Małe), choć spotkać można i wcześ‑
niejsze, z połowy XVIII wieku (Kępniewo, Stawiec, Jarzębina). Prowadzone 

H. Domańska: Mennonici  gdańscy. „Tytuł” 1991, nr 2, s. 187; E. Kizik: Mennonici  w  Gdań-
sku, Elblągu i na Żuławach Wiślanych w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku. „Sprawozdania 
Gdańskiego Towarzystwa Naukowego” 1992, t. XIX, s. 173–176; Idem: Mennonici w Gdańsku, 
Elblągu i na Żuławach Wiślanych w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku. Gdańsk 1994.

6 E. Kizik: Gdańska ordynacja pogrzebowa z 1734 roku. Toruń 1997; Idem: Śmierć w mie-
ście hanzeatyckim w XVI–XVIII wieku. Studium z nowożytnej kultury funeralnej. Gdańsk 1998; 
Idem: Speculum mortalitatis. Pogrzeby w Elblągu w XVI–XVIII wieku. W: 750 lat praw miejskich 
Elbląga. Księga pamiątkowa. Red. A. Groth. Gdańsk 1996, s. 157–178.

7 Największe zasługi w procesie popularyzacji tego zagadnienia położył regionalista i mi‑
łośnik Pomorza Roman Klim. Początkowo wykonywał on dokumentacje historyczne na użytek 
Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku (R. Klim: Ślady  menonitów  w  rejonie  Nowego 
Dworu Gdańskiego. Tczew 1991 [maszynopis w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku]; 
Idem: Cmentarze menonickie i ich otoczenie na Żuławach Wiślanych. [b.d.] [maszynopis w Na‑
rodowym Muzeum Morskim w Gdańsku]). Jego artykuły w lokalnych czasopismach krajoznaw‑
czych (zob. m.in. Idem: Cmentarze  menonickie  na  Żuławach. „Jantarowe Szlaki” 1986, t. 29, 
s. 58–63; Idem: Ślady  mennonitów  w  rejonie  Nowego  Dworu  Gdańskiego. „Zeszyty Żuław‑
skie” 1995, nr 1, s. 41–58) sprawiły, że tematyką cmentarną zainteresowali się przedstawiciele 
gdańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno‑Historycznego. Na bazie wspólnych 
działań wydano serię tzw. Zeszytów Krajoznawczych (wśród nich m.in. Idem: Cmentarze 
mennonickie  na  Żuławach. Gdańsk 1993; Idem: Śladami  menonitów  na  Żuławach  Wiślanych.
Gdańsk 1994).
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w kolejnych dziesięcioleciach działania wojenne w znacznym stopniu przyczy‑
niły się do nieodwracalnych zniszczeń żuławskiego krajobrazu, w tym także 
nagrobków.

Historyczny paradoks polega na tym, że choć procent pochówków na żuław‑
skich cmentarzach mennonickich był niewielki, to właśnie one, wraz z zespo‑
łami znajdujących się tam obiektów sztuki sepulkralnej, zachowały się do dziś 
w stanie zbliżonym do pierwotnego.

Cmentarze zakładano najczęściej poza granicami wsi. Część z nich funkcjo‑
nowała przy nieistniejących dziś zborach, większość jednak jako samodzielne 
jednostki, zazwyczaj wydzielone z krajobrazu poprzez układ nasadzeń drzew 
czy ogrodzenie. Cmentarze zakładane były najczęściej na planie prostokąta lub 
kwadratu, granice obsadzano szpalerem drzew, wewnątrz aleje dzieliły cmen‑
tarz na kwatery. Mogiły lokowano w układzie rzędowym.

Cmentarz mennonicki – sacrum i profanum

Podstawowym, zupełnie oczywistym poziomem, na którym rozpatrujemy 
każdy cmentarz, jest strefa sacrum8. Poprzez składanie ludzkich szczątków 
w konkretnym, wyodrębnionym z krajobrazu miejscu, zostaje mu nadana wy‑
jątkowa, transcendentna aura.

Mennonici, podobnie jak inni anabaptyści, nie zwykli przywiązywać wagi 
do świata doczesnego. Ceremonialne traktowanie śmierci, charakterystyczne 
przede wszystkim dla katolików, lecz także luteran, oceniali jako odstępstwo 
od podstawowych biblijnych zasad. Niemniej jednak nie można zarzucić im 
niedbałości o miejsce spoczynku swych przodków. Na zachowanych, choć nie‑
licznie, archiwalnych fotografiach nekropolii (Suchowo, Pordenowo, Cyganek, 
Niedźwiedziówka, Lubieszewo)9 widać dokładnie przystrzyżone krzewy i za‑
miecione ścieżki. Utrwalanie i kultywowanie pamięci o zmarłych, nawet bez 
traktowania cmentarza jako miejsca świętego w dosłownym znaczeniu, nadawa‑
ło mu wyjątkowe, transcendentalne znaczenie. 

Należy postawić pytanie, jak te cmentarze funkcjonują obecnie. Społeczność 
mennonicka w minionych dziesięcioleciach, w zasadzie począwszy od końca 
XIX wieku, sukcesywnie opuszczała ziemie polskie. Powody tych wyjazdów 

8 A. Stasiak, S. Tanaś: Przestrzeń  sepulkralna  w  turystyce. „Turystyka i Hotelarstwo” 
2005, t. 8, s. 9.

9 Zob. B. Schmidt: Die Bau-und Kunstdenkmäler des Kreises Marienburg, Bau und Kunst-
denkmälerder Provinz Westpreussen. Danzig 1919, s. 30–33; K. Nawrocki: Mennonickie  domy 
modlitwy  na  Żuławach,  w  Elblągu  i  Gdańsku  jako  zjawisko  architektoniczne  i  artystyczne.
W: Mennonici na Żuławach. Ocalone dziedzictwo. Red. E. Gilewska. Gdańsk 2007, s. 145–167.
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(głównie na wschód, do Rosji i Kazachstanu, oraz na zachód, do Ameryki) były 
różne i nie stanowią znaczącego elementu tej pracy, doprowadziły jednak do 
tego, że obecnie nie mieszka w Polsce ani jeden mennonita.

Do przełomu lat 80. i 90. XX wieku turystyka etniczna, o wyraźnym senty‑
mentalnym charakterze, mająca na celu odnalezienie swoich korzeni i poszuki‑
wanie miejsc zamieszkania przodków, nie była w zasadzie obecna na Żuławach. 
Szczególny wzrost zainteresowania takimi wyjazdami zaobserwować można 
w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Zorganizowane grupy mennonitów z Ameryki 
Północnej pojawiają się na Żuławach niemalże co roku, nawiązują kontakty z lo‑ 
kalnymi władzami i bezpośrednio z mieszkańcami wsi. Pierwsze wizyty, nasta‑
wione na poszukiwanie śladów zmarłych, miejsc ich spoczynku, zachowanej do‑ 
kumentacji10, przerodziły się w szeroko zakrojone społeczne akcje rewitalizacji 
cmentarzy i programy informacyjne. Jednocześnie utraciły osobisty charakter 
i obecnie oscylują wokół problematyki edukacyjnej i dialogu międzykulturowego11.

Przyjrzyjmy się teraz bliżej motywom odwiedzin mennonickich cmentarzy 
przez osoby niezwiązane wyznaniowo czy rodzinnie z pochowanymi. Nadrzęd‑
ną cechą pierwszego z motywu – poznawczego – jest doświadczenie określo‑
nych emocji, uczucie zadumy, kontemplacji. W krajobrazie Żuław cmentarze 
mennonickie są od kilkunastu lat częstym celem wypraw fotografów amatorów 
chcących pokazać piękno i grozę takich miejsc, frenezję połączenia dzikiej na‑
tury i ulegającej jej małej architektury w postaci nagrobków. Pojawiają się także 
pomysły organizowania tam tematycznych sesji zdjęciowych, nawet ślubnych 
(sic!). Ten z pozoru szokujący pomysł, bardzo często realizowany na zabytko‑
wych nekropoliach katolickich czy żydowskich kirkutach nie budzi już tak du‑
żych kontrowersji. Miejsca niegdysiejszych pochówków pełnią dziś funkcję par‑
ku, „kompozycji krajobrazowej przepełnionej smutkiem, melancholią i refleksją 
nad przemijaniem”12.

Każda nekropolia jest swoistym nośnikiem przeszłości, „miejscem pamięci” 
dotyczącym zarówno sfery ideologiczno‑religijnej, jak i całkowicie materialnej. 
W przypadku tej drugiej cmentarze mennonickie mogą być traktowane jako 
miejsca występowania ciekawej architektury kommemoratywnej (pięknych 
i oryginalnych steli, niespotykanych na szerszą skalę cippusów i obelisków, coraz 
rzadziej zachowanych in situ elementów funeralnej metaloplastyki), stanowiąc 
jednocześnie interesujące pole dla badań historyków sztuki i konserwatorów. Są 
odbiciem zmieniających się kierunków artystycznych charakterystycznych dla 
danej epoki historycznej. W formach spotykanych tam nagrobków zauważa się 

10 M. Koperska‑Kośnicka: Zanikanie.  Cmentarze  mennonickie  w  przestrzeni  kulturowej 
Żuław. W: Cmentarze  i ogrody w krajobrazie. O sacrum, symbolice, kompozycji  i przemijaniu. 
„Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego” 2013, nr 22, s. 60–61.

11 Od 2013 roku w porozumieniu z partnerami z kilkunastu krajów realizowany jest pro‑
gram EuMenNet, zob. http://eumen.net/pl/ [data dostępu: 24.01.2021].

12 A. Stasiak, S. Tanaś: Przestrzeń sepulkralna… 
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silne echo wpływów neoklasycystycznych (elementy konstrukcyjne, takie jak 
tympanony, gzymsy, akroteriony, ornamenty antyczne), neobarokowych (płynne 
i faliste linie, ornamentyka) czy wszelkiego rodzaju eklektyki.

Zachowane elementy organizacji przestrzeni, oryginalny układ alejek i na‑
sadzeń, usytuowanie cmentarzy względem pozostałych zabudowań wiejskich, są 
analizowane w pracach naukowych przez architektów krajobrazu i historyków. 
Nekropolie można także traktować jako skarbnicę wiedzy na temat pochowa‑
nych tam osób.

Zabytkowa przestrzeń i zachowane obiekty są w tym kontekście wykorzysty‑
wane jako muzeum bądź archiwum, zbiór dzieł bądź informacji wartościowych 
samych w sobie, nawet bez kontekstu wyznaniowego, czy szerzej – sakralnego. 
Wyzbycie się miana „eschatologicznego tabu” jest ponadto zjawiskiem akcepto‑
wanym społecznie i wpisującym się w rozwój krajobrazu i dziedzictwa kulturo‑
wego13. Przyglądając się bliżej stylistyce zamieszczanych na stelach i cippusach 
inskrypcji, niejednokrotnie zawierających nie tylko podstawowe informacje 
biograficzne o zmarłym (imię, nazwisko, pochodzenie rodowe, daty urodzin 
i śmierci), lecz także teksty dodatkowe, znajdziemy w nich odzwierciedlenie 
stosowanych zasad życiowych lub intencji pochowanych tam osób14.

Najczęściej spotykanym powodem odwiedzin mennonickich cmentarzy jest 
jednak obecnie kontekst rekreacyjny, realizowany na wielu płaszczyznach i wy‑
korzystujący różne metody promocji. Kluczowym elementem jego rozwoju jest 
rola lokalnych grup działania15. Na interesującym nas terenie Żuław funkcjonuje 
kilka instytucji, które odegrały istotną rolę w procesie „przywracania do łask” 
zabytków świadczących o obecności mennonickich osadników w tym regionie. 
Pierwszą z nich jest działające od kilkunastu lat Stowarzyszenie Miłośników 
Nowego Dworu Gdańskiego – Klub Nowodworski. Jednym ze statutowych wy‑
znaczników jego funkcjonowania jest m.in. „ochrona dziedzictwa kulturowego 
i naturalnego Delty Wisły”16, w związku z czym organizowanych jest wiele wy‑
darzeń mających na celu dbanie o położone na terenie Żuław Nowodworskich 

13 S. Tanaś: Znaczenie  przestrzeni  śmierci  w  turystyce  kulturowej. „Turyzm” 2006, t. 16,
nr 2, s. 148; T. Jędrysiak: Turystyka kulturowa. Warszawa 2008, s. 80.

14 Przykładem poezji cmentarnej może być inskrypcja zamieszczona na steli w miejscowo‑
ści Marynowy: „Obnażona z ziemskich szat / Odeszłam z ziemskiego szczęścia / Do szczęścia 
niebiańskiego / Zostawiłam ze smutkiem / Moich ukochanych / Jednak dobry Bóg / Na pociesze‑
nie zasmuconych / Mimo że odeszłam w nicość / Pozwoli żyć we wnukach / Moje imię zostanie 
tu / Za to co ród odziedziczy / Bogu wielkie podziękowanie”; tłum. za: R. Klim: Śladami meno-
nitów…, s. 54.

15 O znaczeniu takich grup i związków w kontekście rozwoju i funkcjonowania turystyki 
wiejskiej zob. L. Leśniak: Rola lokalnych grup działania w tworzeniu wiejskiego produktu tury-
stycznego. W: Wiejski produkt turystyczny. Doświadczenia i wyzwania. Red. J. Majewski. Kielce 
2012, s. 115–125.

16 Cyt. za statutem pkt 4, § 8. http://www.klubnowodworski.pl/index.php/o‑nas/statut [data 
dostępu: 24.01.2021].
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cmentarze. Początkowo Klub pomagał grupom mennonickim w renowacji i re‑
stauracji nekropolii (w Stogach, Szaleńcu, Stawcu, Markusach), obecnie koordy‑
nuje opiekę nad odrestaurowanymi obiektami, utrzymując porządek czy dokonu‑
jąc napraw nagrobków. Członkowie Stowarzyszenia zainicjowali tzw. pogotowie 
konserwatorskie, dające możliwość zgłaszania przez turystów niezbędnych do 
wykonania prac porządkowych (usuwanie zniszczeń następujących wskutek wy‑
darzeń atmosferycznych) bądź renowacyjnych (w związku z celowymi dewa‑
stacjami). Ponadto wspólnie z grupą mennonitów z zagranicy opracowali trasę 
wycieczek rowerowych – Szlak Mennonitów – pomiędzy Gdańskiem a Elblą‑
giem, łączącą atrakcje turystyczne związane z osadnictwem olęderskim w do‑
linie Wisły. Szczególnymi punktami na trasie takich wyjazdów, obok układów 
urbanistycznych wsi, zabudów holenderskich domów czy pozostałych nielicznie 
domów modlitwy, są właśnie zamknięte od lat nekropolie. Centralnym punk‑
tem szlaku jest Cmentarz Jedenastu Wsi w Cyganku, gdzie Klub Nowodworski 
wspólnie z Muzeum Żuławskim w Nowym Dworze Gdańskim zorganizował la‑
pidarium nagrobków i kamieni nagrobnych z okolicznych wsi mennonickich. Ze 
względów konserwatorskich część oryginalnych drewnianych i kamiennych steli 
została przeniesiona do wnętrz wspomnianego Muzeum.

Kolejną organizacją propagującą tematykę związaną z żuławskimi ana‑ 
baptystami jest Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski, stworzone przez 
gminy Markusy i Gronowo Elbląskie, skupiające obecnie 12 sąsiadujących ze 
sobą gmin województwa warmińsko‑mazurskiego. Wśród wielu programów po‑
święconych lokalnemu dziedzictwu kulturowemu Stowarzyszenie przygotowało 
m.in. produkt turystyczny Byli  tu  przed  nami… Mennonici  na  Żuławach. Jest 
to opracowanie tras rowerowych dających możliwość odwiedzenia wybranych 
obiektów mennonickiej architektury i hydrotechniki17. Zaproponowano w nim 
dwie różniące się długością i stopniem trudności trasy: czarną (9 km) i czerwo‑
ną (23,2 km). 

Ostatnią z prezentowanych w tej części artykułu lokalnych grup działania 
jest Stowarzyszenie Kochamy Żuławy z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim, 
skupiające osoby zaangażowane w promowanie tradycji i historii swojej małej oj‑
czyzny na jednym z portali społecznościowych. Członkowie Stowarzyszenia, ak‑
centując potencjał turystyczny regionu, starają się aktywizować lokalną społecz‑
ność, popularyzować wiedzę i informacje przede wszystkim za pomocą internetu.  
Oryginalnym pomysłem jest akcja Światełko Pamięci, organizowana od kilku 
lat na mennonickich cmentarzach w związku z dniem 1 listopada. W duchu tego 
wydarzenia zachęca się turystów, użytkowników portalu społecznościowego, do 
umieszczania zdjęć z cmentarzy. Można taką aktywność traktować, zwłaszcza 
w kontekście religijnym, jako swoiste kuriozum współczesnych czasów. Men‑

17 http://www.kanal‑elblaski‑lgd.pl/projekty‑8/inne‑projekty.html?showall=&start=6 [data 
dostępu: 24.01.2021].
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nonici, podobnie jak wszyscy protestanci, nie uznają obchodzonego w Kościele 
katolickim święta Wszystkich Świętych, jednak współczesny turysta odwiedza 
dawny cmentarz mennonicki, zapala tam znicz i włącza go tym samym do tra‑
dycji i ceremoniału zupełnie innego wyznania. Jest to kolejny dowód na to, że 
miejsce, jakim jest opuszczona, pozbawiona stałej opieki jej religijnej społeczno‑
ści nekropolia, zostaje poprzez zainteresowanie turysty sprowadzone do funkcji 
popkulturowej, wykorzystane do własnych, nadanych wtórnie celów.

Cmentarz, wbrew swemu pierwotnemu i podstawowemu przeznaczeniu, 
stał się produktem turystycznym wymagającym odpowiedniej oprawy i pro‑
mocji. Zdjęcia żuławskich nekropolii prezentowane są na najpopularniejszych 
internetowych portalach i blogach turystycznych, wraz z potrzebnym każde‑
mu turyście, zarówno indywidualnemu jak i grupowemu, zestawem informacji 
w postaci opisu, geolokalizacji, fotorelacji, przewodników do druku czy atrak‑ 
cji w okolicy. Na niektórych portalach czy blogach wprowadzono skalę ocen 
(sic!) przypisaną do danego miejsca, istnieje także możliwość zamieszczania 
własnych komentarzy.

Turystyka historyczna przeżywa w ostatnich latach ogromny rozkwit. Do 
popularyzacji zagadnień związanych z konkretnymi miejscowościami, losami 
mieszkających tam niegdyś grup religijnych i wytwarzanymi przez nich obiekta‑
mi klasyfikowanymi obecnie jako zabytki, przyczyniają się w znacznym stopniu 
fora internetowe18. Znaczące zwiększenie liczby postów informacyjno‑eduka‑
cyjnych można było zaobserwować w latach 2005–2010. Obecnie zachęcanie do 
odwiedzin mennonickich cmentarzy i rozpowszechnianie wiedzy na ich temat 
odbywa się na wspomnianych wcześniej portalach społecznościowych i blogach 
turystycznych.

Podsumowanie

W niniejszym artykule starano się zaakcentować, jak ważne jest włącze‑
nie grupy cmentarzy mennonickich w zakres badań ruchu turystycznego na 
obszarze zabytkowych nekropolii w Polsce. Dotychczasowe – co należy pod‑
kreślić – nieliczne wzmianki w literaturze krajoznawczej i turystycznej do‑
tyczące tej grupy wyznaniowej ograniczały się do przedstawienia wybranych 
faktów z historii dziejów mennonitów na Żuławach19. Zupełnie pominięty zo‑

18 W kontekście Żuław m.in. http://marienburg.pl; http://wolneforumgdańsk.pl [data dostę‑
pu: 24.01.2021]; http://forum.e‑kwidzyn.pl [data dostępu: 24.01.2021].

19 Por. R. Klim: Cmentarze mennonickie…; zob. także: B. Jesionowski: I Bóg stworzył Men-
nonitę, a tenże Żuławę?… W: Jesteśmy stąd. Dom na Żuławach. Red. M. Grosicka. Malbork 2008,
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stał potencjał turystyczny cmentarzy mennonickich. Zlokalizowane na terenie 
zabytkowego krajobrazu delty Wisły, wpisują się w niego w sposób natural‑
ny i podnoszą jego wartość kulturotwórczą20. Mają szansę funkcjonować na 
równi z innymi dziedzinami turystyki wiejskiej – tradycyjnymi żuławskimi 
produktami spożywczymi, architekturą drewnianą, historyczną roślinnością 
czy nawet hydrotechniką. Dodatkowo mogą pełnić rolę edukacyjną, w myśl 
popularnego sformułowania o „historii zaklętej w kamieniu”. Cmentarze te, 
obok nielicznych domów modlitwy i zabudowań mieszkalno‑gospodarczych, 
a także mocno zmienionych już układów melioracyjnych, są obecnie jedynym 
świadectwem niegdysiejszej obecności anabaptystów na ziemiach polskich. 
Głównym problemem, który trzeba należycie podkreślić, jest brak scentralizowa‑
nego systemu identyfikacji tras rowerowych, a także konsolidacji wyspecjalizo‑
wanej pomocy konserwatorskiej. Spontaniczne akcje oczyszczania i domorosłej 
„renowacji” zabytkowych nekropolii, aczkolwiek wynikające z chęci poprawy 
dostępności i atrakcyjności danego cmentarza, wykonywane przez laików i oso‑
by ku temu nieuprawnione, wielokrotnie prowadziły do zaburzenia oryginalnego 
układu kwater, zmiany położenia nagrobków oraz zatarcia inskrypcji.

Turystyka cmentarna dotycząca obiektów mennonickich, w przeciwieństwie 
do miejsc związanych z kulturą funeralną innych wyznań i religii, o wyraźnie 
zaznaczonym charakterze pielgrzymkowym, jest zjawiskiem całkowicie pozba‑
wionym aspektu ekonomicznego. Jedynym jej celem jest pobudzenie zaintereso‑
wania historycznego, turystycznego oraz edukacyjnego. 
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Abstract: The Kraków Fortress was being built from 1848 to 1916. The main purpose of the 
Kraków Fortress was to defend the main route to Vienna in Galicia. Fort Skotniki number 52 
and ½ N was designed by Emil Gołogórski and built between 1897 and 1898. Skotniki Fort was 
supposed to defend Kraków from the side of Skawina and Tyniec. During the Great War the crew 
of Fort did not take an immediate part in the fighting. During the Second Republic of Poland Fort 
was used as a military warehouse. At the end of 1941, the Fort served as a German camp for war 
prisoners, mainly Red Army soldiers, who were used to build Stalag number 369. More than 200 
died due to inhuman conditions and malnutrition. After the WWII the Fort was a headquatrter of 
the Małopolska Provincial Office Archive. Nowadays the Skotniki Fort is a part of the Kraków 
Fortress tourist tour, and is headquarter of the Center for Documentation of Deportations, Expul‑
sions and Resettlements. The Center is the unit of the Faculty of Humanites at the Pedagogical 
University of Cracow. The main goal is to save from oblivion the fate of inhabitants of the Second 
Republic of Poland (in its current and former borders) who were deportated, expelled or resettled.
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Szlak Twierdzy Kraków to jedna z najciekawszych tras wycieczkowych 
po Krakowie i okolicy. Przemierzając go, można poznać historię wojskowości 
i systemów obronnych z końca XIX wieku oraz podziwiać piękne krajobrazy 
Stołecznego Królewskiego Miasta Kraków. 

Forty, schrony bojowe, schrony amunicyjne, kawerny, baterie artyleryjskie 
i liczne umocnienia polowe to unikatowy zespół budowli militarnych wznie‑
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sionych przez austriackiego zaborcę w latach 1848–1916. W sumie jest to około 
180 obiektów1 w różnym stanie technicznym. Niektóre zostały porzucone i zruj‑
nowane, część jest dzierżawiona i użytkowana. Miejsca te są interesujące nie 
tylko pod względem architektonicznym, ale także historycznym. 

Niestety, wiele fortów traktowanych jest jako dzikie wysypiska śmieci, miej‑
sca noclegu dla osób bezdomnych czy punkty spotkań niekoniecznie miłośników 
Twierdzy Kraków i historii. W większości przypadków nikt nie sprawuje ochro‑
ny nad tymi obiektami. Pamiętać należy również, że wiele z nich jest w bardzo 
złym stanie technicznym – brakuje podłóg, pojawiają się niezabezpieczone głę‑
bokie dziury, część ścian grozi zawaleniem. Dlatego bezpieczniej jest zwiedzać 
te miejsca za dnia i w towarzystwie. Mimo dużej atrakcyjności szlaku wiele 
miejsc jest zapomnianych i zaniedbanych. Sam szlak jest poprowadzony cieka‑
wie, jednak w newralgicznych miejscach może zniknąć gdzieś niespostrzeżenie 
i wówczas bardzo przydaje się mapa bądź nawigacja. 

Szlak dawnej Twierdzy Kraków jest oznaczony kolorem żółtym i czarnym, 
czyli barwami Habsburgów2. Zanim opisany zostanie fort Skotniki, należy 
wspomnieć o historycznym aspekcie powstania Twierdzy Kraków. Dzisiaj jest 
to jedna z najlepiej zachowanych, kompletnych twierdz XIX‑wiecznej Europy. 
Ogólnie z około 60 fortów głównych zachowało się ponad 303.

 Budowę twierdzy rozpoczęto już po zlikwidowaniu w 1846 roku Rzeczy‑
pospolitej Krakowskiej, gdy Kraków znalazł się w rękach austriackich. Miasto 
miało duże znaczenie. Zamykało dwie ważne linie operacyjne: Kraków–Warsza‑
wa i Kraków–Tarnów, a także najkrótszą drogę na Wiedeń4. 

Jeśli chodzi o czas budowy fortyfikacji, można wymienić cztery okresy:
● okres I: 1849–1870;
● okres II: 1872–1888;
● okres III: 1892–1914;
● okres IV: czas rozbudowy wojennej5.
Decyzja o budowie fortyfikacji wokół miasta została podpisana 12 kwietnia 
1850 roku przez cesarza Franciszka Józefa I. Była ona motywowana pogarszają‑
cymi się stosunkami politycznymi między trzema mocarstwami: Austrią, Rosją 
i Prusami. Miasto oficjalnie zostało uznane za twierdzę w 1856 roku6. Począt‑
kowo forty powstawały na bazie wcześniejszych umocnień (np. zbudowanych 

1 H. Łukasik: Szlak Twierdzy Kraków. T. I. Kraków 2001, s. 1.
2 Flaga Austrii składała się z kolorów czarnego i żółtego, które wcześniej pojawiły się na 

fladze Cesarstwa Rzymskiego. Po utworzeniu Cesarstwa Austro‑Węgier flaga ta używana była 
w austriackiej części państwa jako flaga cesarska. Funkcjonowała do końca istnienia Austro‑ 
‑Węgier, a dziś używana jest przez rodzinę Habsburgów.

3 H. Łukasik, A. Turowicz: Twierdza Kraków znana i nieznana. T. I. Kraków 2001, s. 6.
4 J. Bogdanowski: Warownie i zieleń Twierdzy Kraków. Kraków 1979, s. 82.
5 Szerzej zob. H. Łukasik, A. Turowicz: Twierdza Kraków…, s. 9–27.
6 Ibidem, s. 5.
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przez Tadeusza Kościuszkę), następnie tworzono nowe obiekty warowne. Do‑
świadczenia czerpane z wielu wojen i bitew pozwalały na wprowadzanie coraz  
lepszych rozwiązań w architekturze militarnej7. Przykładowo w II okresie 
budowy fortów ich ściany nadal budowano z cegły, ale sklepienia odlewa‑
no już z betonu. Od strony spodziewanego ostrzału usypywano ziemne wały 
o grubości 2–3 metrów8. W poszczególnych obiektach starano się stworzyć 
w miarę znośne warunki życia. W koszarach szyjowych wstawiano normal‑
ne okna, które wpuszczały światło dzienne do środka (oczywiście dla celów 
obronnych zasłonięte stalowymi okiennicami), działała kuchnia i stołówka, 
były piece grzewcze, studnie, ubikacje. Oświetlenie było naftowe, a lampy 
stawiano w specjalnie zrobionych niszach. Oczywiście rozwiązania świetlno‑ 
‑grzewcze wymagały dobrej wentylacji9, która za czasów c.k. armii działała
bez zarzutu. 

Pod koniec XIX wieku w obronie bliskiej zaczęto stosować broń ma‑
szynową i karabiny powtarzalne z gwintową lufą, a w obronie dalszej nowe 
typy dział. W III okresie wzrosła grubość stropów. Coraz mniej potrzeb‑
ne były nasypy ziemne. Rozbudowano system wewnętrznej komunikacji 
fortów, a także boczne stanowiska obronne. Powstawały tradytory10, któ‑
re znienacka mogły zasypać pociskami podchodzącego pod fort wroga.  
W chwili pojawienia się nowej generacji pocisków zmieniono system budowy 
fortów. Nie był to już ciąg fortów postawionych jakby w jednej linii, lecz pierścień 
obronny złożony z mniejszych kręgów. Zatem każda grupa fortowa składała się  
z następujących elementów: fort główny, kilka fortów międzypolowych, baterie 
dalekiej obrony cofniętych za linię fortów, szańce piechoty i obiekty logistyczne 
na bliskim zapolu11. 

Forty Twierdzy Kraków zostały zorganizowane w obronne sektory, których 
w sumie było osiem12:

I. miasto Kraków (rdzeń twierdz);
II. miasto Podgórze;

III. zachodnie obrzeże Lasu Wolskiego (górny bieg Wisły – dolina Rudawy);
IV. Mydlniki – Zielonki (dolina Rudawy – dolina Prądnika);
V. Zielonki – Mistrzejowice (dolina Prądnika – dolina Dłubni);

VI. Mistrzejowice – Wisła (dolina Dłubni – dolny bieg Wisły);
VII. Wisła – Wilga (dolny bieg Wisły – dolina Wilgi);

VIII. Wilga – Wisła (dolina Wilgi – górny bieg Wisły).

 7 Przykładem może być wojna prusko‑francuska z 1870 roku.
 8 H. Łukasik, A. Turowicz: Twierdza Kraków…, s. 16.
 9 Ibidem, s. 17.
10 Z łac. traditor zdrajca. W fortyfikacji nowożytnej jest to element obronny służący do 

ukrytego ostrzału.
11 H. Łukasik, A. Turowicz: Twierdza Kraków…, s. 23.
12 J. Bogdanowski: Warownie i zieleń…, s. 202.
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Tak zatem Kraków został otoczony pierścieniem umocnień. Przed wybuchem 
I wojny światowej twierdza zajmowała obszar ponad 500 km², o obwodzie około 
60 km. Była to bez wątpienia jedna z największych europejskich fortyfikacji13. 
To dzięki niej Kraków nie został zdobyty podczas rosyjskich ataków w listopa‑
dzie i grudniu 1914 roku. Warto zaznaczyć, że Rosjanie mieli prawie dwukrotną 
przewagę nad wojskami Austro‑Węgier. Janusz Bogdanowski słusznie zauważa, 
że to właśnie Kraków był jedną z nielicznych twierdz, która w czasie I wojny 
światowej całkowicie spełniła swoje zadanie14.

Na szlaku Twierdzy Kraków, w Skotnikach, niedaleko Borku Fałęckiego 
i Kobierzyna znajduje się fort nr 52 i ½ N Skotniki projektu Emila Gołogór‑
skiego15. Jest to jeden z dwóch bliźniaczych fortów międzypolowych, małych 
pancernych, które powstały w latach 1897–1898 w Skotnikach i tworzyły typo‑
we forty obrony bliskiej. Ich budowa wydawała się konieczna już w latach 80. 
XIX wieku ze względu na dużą odległość pomiędzy fortami nr 52 Borek i nr 53 
Bodzów16. Forty 52 i ½ N i S17 należały do VIII sektora obronnego18.

Fort ten był typowym dziełem inżynierii austro‑węgierskiej, reprezentują‑
cym forty pancerne z końca XIX wieku. Ich cechy to: dziedziniec, owalny na‑
rys, fosa o stoku spłaszczonym, czołowa lokalizacja bloku schronowo‑bojowego 
i zaopatrzenie w przedpiersie dla piechoty. Ponadto ziemny wał ze stanowiska‑
mi piechoty, sucha fosa o stoku spłaszczonym, wjazd zabezpieczony bramą, 
kratami i jednoizbowym schronem‑wartownią. Fort Skotniki był wyposażony 
w dwie wieże dla dział M94 8 cm produkcji Emila Škody. Działa te zostały, 
niestety, zezłomowane po 1945 roku19. Każdy z fortów posiadał wieżę obser‑
wacyjną uzbrojoną w karabiny maszynowe. Ponadpółmetrowe mury wznoszo‑ 
no z cegły, tzw. zendrówki, połączonej silną zaprawą z dodatkiem białka. Stropy 
z grubego betonu (jego receptura była ściśle tajna20) powstawały na ma‑
sywnych metalowych palach i były przykrywane blachą falistą. Na betonie 

13 H. Łukasik: Szlak Twierdzy Kraków…, s. 2.
14 J. Bogdanowski: Warownie i zieleń…, s. 238.
15 Emil Gołogórski (1862–1921), inżynier Wojska Polskiego w randze generała poruczni‑

ka. Studiował na Politechnice Lwowskiej i w Wojskowej Akademii Technicznej. W 1883 roku 
rozpoczął zawodową służbę wojskową w c.k. armii. Przeniesiony do Krakowa odpowiadał za 
projekty i nadzór budowlany fortów w ramach Twierdzy Kraków. W 1918 roku przyjęty do Woj‑
ska Polskiego. 

16 Twierdza Kraków. Forty południowego odcinka. Red. J. Zbiegień, K. Biecuszek, M. Szko‑
ła, H. Rojkowska‑Tasak. Kraków 2015, s. 14.

17 Litera N pochodzi oczywiście od nazwy Nord (północ), lub Nordwerk (dzieło północne), 
zaś S oznacza Süd (południe) bądź Südwerk (dzieło południowe).

18 Fort 52 ½ „Skotniki-Sidzina”. Opr. W. Brzoskwinia. Kraków 2003, s. 2.
19 Nie był to wyjątek. Po stanowiskach artyleryjskich pozostały tylko wieże. Działka i inne 

tego typu elementy ruchome były rozbierane, cięte i złomowane. Niejednokrotnie próbowano 
również pozyskać cegły z tego rodzaju obiektów, ale ze względu na silną zaprawę zaniechano 
takich działań. Twierdza Kraków. Forty…, s. 18. 

20 J. Piwoński: Mury, które broniły Krakowa. Kraków 1986, s. 48.
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kładziono ocieplaną warstwę cegły, a następnie asfalt i dopiero glinę, kamienie 
i ziemię21. 

Załoga fortu nie wzięła udziału w walkach o Kraków w czasie I wojny 
światowej. Następnie trafił on w ręce polskiego wojska. W czasach II woj‑ 
ny światowej obiekt był używany jako więzienie dla jeńców z Armii Czerwonej 
budujących Stalag nr 369 przeznaczony dla Francuzów, Belgów i Holendrów. 
Grube mury fortu nie przepuszczały tak łatwo mrozu, ale pomieszczenia nie 
były ogrzewane. Dodać tu należy, że radzieccy więźniowie przebywali na tere‑
nie fortu od 2 lutego 1942 roku. Chorowali na tyfus, zimnicę, szkorbut i biegun‑
kę, umierali z wycieńczenia i fatalnych warunków bytowych. W sumie w forcie 
zmarło około 160 żołnierzy22. Byli chowani na przedpolach fortu, a po wojnie 
ich ciała zostały przeniesione do mogiły zbiorowej tuż obok. Możliwe, że wśród 
nich byli Polacy siłą zaciągnięci w szeregi Armii Czerwonej. W czasie wojny 
przy forcie musiano prowadzić jakieś operacje wojskowe, czego dowodem jest 
pocisk moździerzowy odnaleziony w szybie wentylacyjnym podczas renowacji 
obiektu.

Po II wojnie światowej fort był cały czas w użytkowaniu. Do 2011 roku sta‑
nowił własność Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i był wykorzystywany 
jako archiwum. W 2017 roku został przejęty przez Uniwersytet Pedagogiczny 
im. KEN w Krakowie. Obecnie w forcie 52 i ½ N mieści się główna siedziba 
Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedago‑
gicznego (dalej: CDZWiP). Jest to jednostka naukowo‑badawcza powołana do 
życia 11 marca 2011 roku przez Rektora UP prof. Michała Śliwę i wojewodę 
małopolskiego Stanisława Kracika z inicjatywy jej dyrektora prof. Huberta 
Chudzio. W ostatnich latach została przeprowadzona zewnętrzna renowacja for‑
tu i przywrócono mu oryginalny wygląd.

Celem CDZWiP jest ochrona przed zapomnieniem losów mieszkańców Rze‑
czypospolitej w jej obecnych i byłych granicach poddanych przymusowym 
migracjom od czasów Konfederacji Barskiej do represji komunistycznych, 
a także rozpowszechnienie wiedzy na ten temat wśród młodzieży szkolnej, 
studentów, społeczności lokalnych. Cele te będą realizowane poprzez prowa‑
dzenie badań naukowych, projektów edukacyjnych oraz kształcenie23. 

Centrum składa się z części archiwalnej, bibliotecznej, jednostki badawczej 
i części wystawowej, wykorzystywanej w dużej mierze podczas prowadzonych 
warsztatów. Obecnie pracownicy jednostki zajmują się zbieraniem i edytowa‑

21 H. Łukasik: Twierdza Kraków – znana i nieznana. Cz. II. Kraków 2001, s. 70–74.
22 M. Solarz: Obóz i cmentarz żołnierzy radzieckich w Skotnikach. „Konspekt. Pismo Uni‑

wersytetu Pedagogicznego” 2015, nr 1 (54), s. 102.
23 Statut  Centrum Dokumentacji  Zsyłek, Wypędzeń  i  Przesiedleń, Rozdz. II § 9. [Kraków 

2010].
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niem wywiadów ze świadkami historii. To osoby przesiedlane głównie w głąb 
ZSRS czy na roboty do Niemiec w czasie II wojny światowej, a także podczas 
reżimu stalinowskiego wprowadzonego w powojennej Polsce. Ze względu na 
wiek świadków są to, niestety, badania ratunkowe, dlatego mają ogromną war‑
tość. Relacje są nagrywane w profesjonalny sposób przez przygotowane mery‑
torycznie osoby. Badania tego typu prowadzi się przede wszystkim w Polsce, 
głównie w Krakowie, ale również w Tarnowie, Toruniu i okolicach, Nowym 
Sączu, Gliwicach, Warszawie, we Wrocławiu i w wielu innych miejscowościach. 

Zakres działalności CDZWiP obejmuje również liczną powojenną emigra‑
cję. Odbyło się kilka ważnych misji zagranicznych, z których najważniejsza 
dotyczyła Wielkiej Brytanii. W ramach grantu „Pokolenia odchodzą. Relacje 
źródłowe polskich Sybiraków z Wielkiej Brytanii” (2012–2016), którego kie‑
rownikiem był prof. Chudzio, przeprowadzono około 180 wywiadów w pięciu 
dużych miastach. Następnie powstały wystawy, filmy i monografie, wykorzy‑
stujące relacje świadków historii. Podobne misje zorganizowano w Australii, 
Kanadzie, RPA (przy okazji tego wyjazdu dokonano renowacji polskich cy‑
wilnych cmentarzy w Afryce Południowej z czasów II wojny światowej), 
USA i Izraelu.

Podczas nagrywania relacji ze świadkami historii zbierane są dokumenty 
i artefakty. Trafiają one do archiwum i muzeum CDZWiP w wersji cyfrowej 
bądź jako oryginały. Są to listy, kartki, legitymacje, dokumenty państwowe, 
dzienniki, pamiętniki itp. Sybiracy czy osoby pracujące przymusowo na tere‑
nach III Rzeszy niejednokrotnie posiadają imponujące archiwa prywatne (nie‑
stety, zdarza się, że przez brak zrozumienia ze strony potomków świadków 
historii bezcenne materiały trafiają na śmietnik).

Warto podać trzy reprezentatywne przykłady:

● Janina Rachel‑Wagner, urodzona 17 maja 1935 roku w Samborze. 13 kwietnia 
1940 roku została wywieziona wraz z rodziną do Kazachskiej SRS. Na ze‑
słaniu spędziła 6 lat. Do Polski wróciła 13 kwietnia 1946 roku. Zamieszkała 
w Krakowie, gdzie żyje do dzisiaj24. W czasie wywiadu przeprowadzonego 
w 2015 roku okazało się, że na jej domowe archiwum składają się kartki, listy 
z zesłania, a także przedmioty codziennego użytku, w tym bezcenne klisze 
ze zdjęciami. Niewiele osób posiada zdjęcia przedstawiające życie codzienne 
na zesłaniu. Te bezcenne materiały trafiły do Archiwum CDZWiP.

● Ks. Łucjan Królikowski, urodzony 7 września 1919 roku w miejscowości 
Nowe Kramsko, zmarł 11 października 2019 roku w Stanach Zjednoczonych, 
gdzie został pochowany. W 1938 roku wstąpił do zakonu franciszkanów. Roz‑
począł studia filozoficzne we Lwowie. W 1940 roku został zesłany w głąb 

24 Archiwum Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń, Wywiad z Janiną 
Rachel‑Wagner, IV.191.
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ZSRS. Po tzw. amnestii trafił do Wojska Polskiego, z którym udał się do Li‑
banu, gdzie ukończył studia teologiczne i w 1946 roku w Bejrucie otrzymał 
święcenia kapłańskie. Pełnił obowiązki kapelana w armii pod dowództwem 
gen. Władysława Andersa. Po demobilizacji został wysłany do osiedla pol‑
skich uchodźców w Tengeru w Tanganice (dzisiejsza Tanzania). Po likwidacji 
osiedla wywiózł 150 sierot do Kanady. Przez rząd PRL został wówczas na‑
zwany kidnaperem25. Część swoich dokumentów, w tym album z fotografiami 
wywiezionych dzieci, przekazał CDZWiP. W archiwum można też znaleźć 
kilka wywiadów przeprowadzonych z ocalonymi przez niego dziećmi pod‑
czas zorganizowanej przez Centrum misji do Kanady i USA.

● Tomasz Skrzyński, urodzony 19 września 1923 roku w Krakowie, zmarł 
23 czerwca 2015 roku. W maju 1940 roku uciekł z Krakowa i pieszo doszedł na 
Węgry. Następnie trafił na Bliski Wschód, gdzie wstąpił do polskiej armii. Wal‑
czył pod Tobrukiem (Szczur Tobruku), a następnie przeszedł cały szlak 2 Kor‑
pusu we Włoszech. Był podpułkownikiem Wojska Polskiego26. W 2015 roku, 
dwa miesiące przed śmiercią Skrzyńskiego został nagrany szesnastogodzinny 
materiał zawierający jego wspomnienia dotyczące szlaku bojowego polskich 
żołnierzy na froncie zachodnim w czasie II wojny światowej. Dysponował po‑
nadto niesamowitą kolekcją zdjęć (około 200), które potrafił dokładnie opisać, 
podając daty, miejsce, sytuację i nazwiska sfotografowanych osób. Materiał ten 
w formie cyfrowej trafił do archiwum CDZWiP w Krakowie.

W CDZWiP kładzie się duży nacisk na upowszechnianie historii deporta‑
cji Polaków. Zorganizowano m.in. kilkanaście wystaw tematycznych. Oto dwa 
przykłady:

● „Małe miasta – wielka historia. Między Wieluniem a Złoczewem” to wystawa 
ukazująca losy Polaków pod okupacją niemiecką. Przedstawia mieszkańców 
dwóch małych miasteczek – Wielunia i Złoczewa. W tym pierwszym, jak 
wiadomo, rozpoczęły się działania II wojny światowej i to tam spadły pierw‑
sze bomby. Wystawa była również prezentowana podczas międzynarodowej 
konferencji naukowej „Wojna i okupacja w pamięci i świadomości mieszkań‑
ców małego miasta”, która odbyła się w 2013 roku w Krakowie.

● „Pokolenia odchodzą. Relacje źródłowe Polskich Sybiraków z Wielkiej Bry‑
tanii” to seria wystaw związanych z grantem naukowym pod kierownictwem 
prof. Chudzio, przedstawiających losy Sybiraków, którzy po wojnie nie wróci‑
li do Polski. Poprzez liczne życiorysy można poznać szlak represjonowanych 
Polaków podczas II wojny światowej.

25 Archiwum CDZWiP, Wywiad z ks. Łucjanem Królikowskim, IV.67.
26 Archiwum CDZWiP, Wywiad z Tomaszem Skrzyńskim, VI.9.
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Wystawy organizowane przez CDZWiP można oglądać w głównej siedzibie 
instytucji, w forcie Skotniki, ale również w innych ośrodkach naukowych i rzą‑
dowych w Polsce i za granicą. Wymienić tu można m.in.: „Africa – the new 
home. Frome the snows of Siberia to the sun of Africa” (wystawa prezentowa‑
na w Nairobi); „Delegatury polskie na terenie Kazachstanu w latach 1941–1943” 
(wystawa prezentowana w Astanie i podczas międzynarodowej konferencji „Eu‑
ropa w Azji. Z dziejów obywateli polskich w Kazachstanie w czasie II wojny 
światowej”); „W ogrodach Isfahanu. Polacy w Iranie w czasie II wojny świato‑
wej” (wystawa prezentowana w Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu, znanym 
jako Sinces PO); „Pamiętamy. Polskie cmentarze w Afryce Wschodniej”; „Pol‑
scy Sybiracy w świecie”; „Polscy Sybiracy w Australii”; „Ludzie od Andersa. 
Życiorysy”; „Wyszli z ziemi niewoli… W 70. rocznicę układu Sikorski‑Majski”. 
Ekspozycje te ukazują historię narodu poprzez życiorysy pojedynczych postaci – 
bohaterów.

W CDZWiP prowadzona jest także działalność wydawnicza. Opubliko‑
wano pięć monografii z cyklu „Pokolenia odchodzą. Relacje źródłowe Pol‑
skich Sybiraków z Wielkiej Brytanii”. Warto dodać, że każda książka z cyklu, 
o średniej objętości 300 stron, została opracowana naukowo i dołączono do 
niej płytę DVD z krótkimi relacjami świadków historii. W swoim dorobku 
CDZWiP ma też publikację pokonferencyjną Z  mrozów  Syberii  pod  słońce
Afryki, dziennik Krystyny Chyży‑Ostrowskiej Widziałam i pisałam… Pamiętnik 
niesłyszącej sybiraczki oraz artykuły publikowane w czasopismach naukowych
i popularnych. 

Dyrektor CDZWiP prof. Chudzio jest historykiem, a także filmowcem27 re‑
alizującym filmy dokumentalne. Niektóre z nich były nominowane do nagród 
filmowych, emitowane w telewizji oraz podczas spotkań i rocznic. Na przy‑
kład film Miasta zagłady. Między Wieluniem a Złoczewem został wyemitowany 
1 września 2013 roku, w kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej, w rui‑
nach wieluńskiej fary. Jedna z ważniejszych produkcji, Wypędzeni. Saybush Ak-
tion, ukazuje historię Polaków deportowanych z terenów Żywiecczyzny. Oprócz 
wywiadów ze świadkami historii w filmie przedstawiono liczne materiały archi‑
walne, w tym te pozyskane z archiwów prywatnych.

Badania CDZWiP są upowszechniane w świecie nauki podczas organizowa‑
nych i współorganizowanych konferencji naukowych, w których oprócz badaczy 
często uczestniczą świadkowie historii. Centrum współpracuje z wieloma ośrod‑
kami badawczymi z Polski i zagranicy28. W 2013 roku w konferencji „Wojna 

27 Jest twórcą takich filmów, jak Iszim Czan. Bóg kukurydzy – wąż; Wyszli z ziemi niewoli…; 
Śladami polskich archeologów czy Ni Anch Nefertum – zapomniany kapłan.

28 CDZWiP współpracowało i nadal współpracuje z następującymi instytucjami: Małopolski 
Urząd Wojewódzki; Śląski Urząd Wojewódzki; Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko‑ 
‑Pomorskiego; Polska Akademia Umiejętności; Małopolskie Kuratorium Oświaty; Urząd ds. 
Kombatantów i Osób Represjonowanych; Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa; Narodowe
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i okupacja w pamięci i świadomości mieszkańców małego miasta” wzięli rów‑
nież udział przedstawiciele Niemiec, Węgier i Słowacji. W 2014 roku CDZWiP 
wraz z Polską Akademią Umiejętności współorganizowało międzynarodowy 
IV Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie, poświęcony losom 
Sybiraków. 

Dyrektor i pracownicy CDZWiP są zapraszani jako specjaliści na kon‑
ferencje organizowane przez inne ośrodki. Tak było w kwietniu 2016 roku 
w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Podczas omawiania problemu repatriacji 
Polaków prof. Chudzio wygłosił wykład, w którym przedstawił historię Po‑
laków deportowanych w głąb ZSRS, a całemu przedsięwzięciu towarzyszy‑
ła wystawa CDZWiP. Bardzo ważna była polsko‑kazachstańska konferencja 
„Europa w Azji. Z dziejów obywateli polskich w Kazachstanie”, która się odbyła 
w dniach 6–7 czerwca 2016 roku na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. 
Jej współorganizatorami były: CDZWiP; główny zarząd Instytutu Pamięci Naro‑
dowej; Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Instytut 
Historii i Archiwistyki UP w Krakowie. Było to pierwsze spotkanie naukowców 
z Polski i Kazachstanu, którzy zajmują się historią Polaków na zesłaniu. 

W ramach edukacji dyrektor i pracownicy CDZWiP dbają o to, by temat 
deportacji był poruszany w szkołach na każdym poziomie. Dzieje się tak po‑
przez warsztaty edukacyjne, konkursy, spotkania, podczas których uczniowie 
i studenci zapoznają się z materiałami z muzeum, pracują w grupach, spotykają 
ze świadkami historii. W organizacji konkursów CDZWiP współpracuje z Ku‑
ratorium Oświaty, Małopolskim Urzędem Wojewódzkim – Wydziałem Rewalo‑
ryzacji Zabytków Miasta Krakowa i Dziedzictwa Narodowego, a także z Urzę‑
dem Miasta Krakowa. Niejednokrotnie realizowane są innowacyjne pomysły, 
np. konkurs pieśni o tematyce patriotycznej i sybirackiej, współorganizowany ze 
Szkołą Muzyczną I stopnia w Domosławicach, Związkiem Sybiraków (oddział 
w Krakowie), Małopolskim Urzędem Wojewódzkim i Urzędem Miasta Kraków.

Organizowane są również spotkania międzypokoleniowe. Społeczność 
CDZWiP bierze udział w spotkaniach i eventach z inicjatywy Urzędu Miasta 
Krakowa i poszczególnych Rad Dzielnic. Przykładem mogą być Targi Książki 
w Krakowie czy Podgórskie Dni Otwartych Drzwi. Dzięki temu do placówki 
dociera jeszcze więcej osób zainteresowanych omawianą problematyką. 

Oprócz odkrywania historii poprzez przeprowadzanie wywiadów z osoba‑
mi, które brały udział w określonym zdarzeniu, czyli świadkami historii, po‑

Centrum Kultury; Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa; Związek Sybira‑
ków – Zarząd Główny, Oddział w Krakowie i w Katowicach; Europejska Sieć Pamięć i Solidarność 
w Warszawie; Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu; Ma‑
łopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu; 
Muzeum Archeologiczne w Krakowie; Muzeum Armii Krajowej w Krakowie; Muzeum Narodowe 
w Krakowie; Szpital im. A. Babińskiego w Krakowie; Rada Dzielnicy VIII; Kraków Dom Kultury 
Podgórze, Stowarzyszenie Kombatantów i Weteranów w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Australii.
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dejmowane są badania miejsc związanych z tymi postaciami, z wykorzystaniem 
tzw. źródeł in situ. Jednym ze śladów tułaczki Polaków podczas II wojny świa‑
towej są cmentarze. W 2009 roku rozpoczęto realizację projektu obejmującego 
inwentaryzację i w miarę możliwości odnowę polskich cmentarzy w Afryce 
Wschodniej i Południowej. Studenci z Koła Naukowego Historyków Instytutu 
Historii UP w Krakowie, pod kierownictwem opiekuna, prof. Chudzio, odwie‑
dzili trzy największe nekropolie znajdujące się w miejscu byłych polskich osied‑
li uchodźczych. Tam właśnie mieszkali Polacy, którym w 1942 roku udało się 
opuścić ZSRS wraz z armią pod dowództwem gen. Andersa. Grupa studentów 
odwiedziła cmentarz w Tengeru w Tanzanii oraz cmentarze w Masindi i Koji 
w Ugandzie. Podczas misji naukowej sporządzono plany cmentarzy, spisy osób 
tam pochowanych, odnowiono zanikające napisy, dokonano prac renowacyjnych 
na najbardziej zniszczonych nagrobkach. W czasie misji okazało się, że cmen‑
tarz w Koji z nieznanych przyczyn został zniszczony i nie został po nim żaden 
nagrobek. Powstał zatem pomysł, aby przy pomocy misji salezjańskiej Don Bo‑
sco w Namugongo pod kierownictwem ks. Ryszarda Józwiaka i dzięki zbiór‑
ce, w której uczestniczyli głównie Sybiracy – byli mieszkańcy osiedla Koja, 
postawić 97 symbolicznych betonowych krzyży. Finansowego wsparcia udzielił 
również polski rząd (Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa).

W 2015 roku kontynuowano działania związane z inwentaryzacją polskich 
grobów. Tym razem celem badań stała się Zambia i Zimbabwe, a przeprowadzili 
je pracownicy istniejącego już CDZWiP, odwiedzając trzy polskie cmentarze: 
w Abercorn, Bwana M’Kubwa i Lusace. Przeprowadzili też kolejne wywiady 
z polskimi Sybirakami zamieszkującymi Johannesburg w RPA. Podczas prac 
przy tamtejszych nekropoliach sporządzono spis ponad 500 nazwisk pochowa‑
nych osób. Powstała strona internetowa na temat cmentarzy w Afryce Wschod‑
niej i Południowej29. Zamieszczono tam opis misji, krótki film i bazę danych 
zawierającą spis nazwisk z datami urodzin i śmierci, przyczyną zgonu w nie‑
których przypadkach, ze zdjęciami archiwalnymi i zdjęciami współczesnymi 
opisywanych nagrobków. Dzięki tej stronie kilkanaście osób z kraju i emigracji 
odnalazło nazwiska zaginionych podczas wojny bliskich.

Nie sposób na kilku stronach dokładnie omówić działalności Centrum Do‑
kumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UP w Krakowie. Na stronie inter‑
netowej (www.zsylkiwypedzenia.up.krakow.pl) czy Facebooku zamieszczane 
są informacje na temat działań prowadzonych przez tę instytucję. Dodatkowo 
w serwisie YouTube istnieją dwa kanały, na których można obejrzeć przykła‑
dowe krótkie fragmenty wielogodzinnych wywiadów ze świadkami historii. 
CDZWiP chroni od zapomnienia losy deportowanych Polaków. Co więcej, jego 
funkcjonowanie w takim miejscu jak fort Skotniki powoduje, że obiekt ten ma 
szanse na przetrwanie jako zabytek i miejsce pamięci.

29 http://www.polskiecmentarzewafryce.up.krakow.pl [data dostępu: 20.10.2018].
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Fot. 1. Ostróg bramny „ Bielany”
Źródło: Fot. Mariusz Solarz.

Fot. 2. Górny pierścień przedpancerza wieży artyleryjskiej z nazwą producenta E. Skody
Źródło: Fot. Mariusz Solarz.
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Fot. 3. Zrujnowany schron amunicyjny Pękowice
Źródło: Fot. Mariusz Solarz.
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Adrian Rams

Obóz dwóch totalitaryzmów 
Jaworzno 1943–1956 jako miejsce pamięci 

Projekt stałej plenerowej wystawy muzealnej 
na terenie byłego obozu

A camp of two totalitarianisms 
Jaworzno 1943–1956 as a memorial site 

Design of a permanent, open-air museum exhibition on the grounds of a former camp

Abstract: The aim of the article is to present the project of an open‑air museum exhibition, 
out in the former concentration and labor camp area, which in the historiography is known 
under the name of the Camp of the Two Totalitarian Regimes. The camp operated in Ja‑
worzno from 1943 to 1956. Between 1943 and 1945 it functioned as a German concentration 
camp Neu‑Dachs (a subcamp of KL Auschwitz). In 1945, the communist authorities took over the 
post‑German infrastructure and established the Central Labor Camp in Jaworzno. In 1949, the 
labor camps were liquidated all over the country, but the facility in Jaworzno was transformed 
into a prison intended for juveniles. It operated from 1951 to 1955. In January 1956, it was trans‑
formed into the Central Prison in Jaworzno, which was finally liquidated in August 1956. The 
Camp of the Two Totalitarian Regimes is a place of remembrance in which no classical martyr‑
dom museum was created. The purpose of the exhibition is to partially take over the function 
of such a museum and contribute to the consolidation of the history of the camp in collective 
memory.

Key words: Neu‑Dachs camp, Central Labor Camp in Jaworzno, Prison for Juvenile Political 
Prisoners, museum exhibition, memorial place

Słowa klucze: obóz Neu‑Dachs, Centralny Obóz Pracy Jaworzno, Więzienie dla Młodocianych 
Więźniów Politycznych, wystawa muzealna, miejsce pamięci

„Obóz dwóch totalitaryzmów” to nazwa używana w historiografii w odnie‑
sieniu do obozów, które funkcjonowały w Jaworznie w latach 1943–1956. Nazwa 
ta pierwszy raz pojawiła się w tytule konferencji zorganizowanej w kwietniu 
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2006 roku przez Muzeum Miasta Jaworzna oraz Instytut Pamięci Narodowej1. 
Rok później wydano dwa tomy materiałów pokonferencyjnych pod tym samym 
tytułem2. 

W latach 1943–1945 w Jaworznie funkcjonował podobóz KL Auschwitz: 
Neu‑Dachs. W 1945 roku poniemiecką infrastrukturę przejęły władze komuni‑
styczne, powołując do życia Centralny Obóz Pracy Jaworzno. Rok 1949 przy‑
niósł likwidację obozów pracy w całym kraju, ale w Jaworznie rozpoczęto prze‑
budowę COP na więzienie dla młodocianych, działające w latach 1951–1955. 
W styczniu 1956 roku przekształcono je na Centralne Więzienie Jaworzno, które 
ostatecznie zlikwidowano w sierpniu tegoż roku. I tak dobiegła kresu trzynasto‑
letnia historia jaworznickiego obozu, gdzie odcisnęły swoje piętno dwa reżimy – 
nazizm i komunizm.

Obóz Neu‑Dachs (1943–1945)

Historia obozu rozpoczęła się 15 czerwca 1943 roku, kiedy do Jaworzna 
przybył pierwszy transport stu więźniów z KL Auschwitz3. 30 czerwca formal‑
nie zmieniono nazwę podobozu z Arbeitslager Jaworzno na Neu‑Dachs4. Powstał 
on z inicjatywy niemieckiej spółki energetycznej Energieversorgung Oberschle‑
sien A.G. (EVO), która prowadziła w Jaworznie budowę elektrowni Wilhelm 
(300 MW mocy), rozbudowę elektrowni Fryderyk August (100 MW mocy) 
oraz inwestycje umożliwiające wzrost wydobycia w miejscowych kopalniach. 
W związku z tym zarząd spółki stanął przed problemem zapewnienia odpowied‑
nich zasobów siły roboczej. Podejmowane na przełomie 1942 i 1943 roku starania 
nie przyniosły wystarczających rezultatów5. EVO – korzystając z doświadczeń 
IG Farben – podjęła współpracę z SS i zdecydowała się na zatrudnienie więź‑

1 Pełny tytuł konferencji to: „Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943–1956”. W 2001 
roku Muzeum Miasta Jaworzna zorganizowało pierwszą konferencję poświęconą historii jaworz‑
nickiego obozu i wydało materiały z tejże konferencji w tomie: Historia martyrologii  i obozów 
odosobnienia w Jaworznie w latach 1939–1956. Red. K. Miroszewski, Z. Woźniczka. Jaworzno 
2001.

2 Obóz  dwóch  totalitaryzmów.  Jaworzno  1943–1956.  T. 1. Red. nauk. K. Miroszewski, 
Z. Woźniczka. Jaworzno 2007; Obóz  dwóch  totalitaryzmów.  Jaworzno  1943–1956. T. 2. Red. 
nauk. R. Terlecki. Jaworzno 2007.

3 Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz‑Birkenau (dalej: APMAB), D‑Au III/Ja‑
worzno/1, k. 37; APMAB, Materiały Ruchu Oporu, t. 31a, k. 11.

4 APMAB, Sturmbann‑Befehl nr. 101/43.
5 Spółka starała się pozyskać do pracy żydowskich robotników przymusowych i sowiec‑

kich jeńców wojennych, których ostatecznie nie otrzymała, oraz jeńców brytyjskich (palestyń‑
skich Żydów i Anglików), których przydział był za niski.
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niów KL Auschwitz. Spółka zobowiązała się do budowy obozu z prefabrykowa‑
nych baraków6. Wiosną 1943 roku zwróciła się do KL Auschwitz z zamiarem 
zatrudnienia 2000 więźniów do pracy w kopalniach i przy budowie elektrowni. 
W czerwcu wnioskowano o przydział kolejnych 2500 więźniów7. Około 80% 
spośród nich stanowili Żydzi z różnych krajów Europy (Grecji, Polski, Jugo‑
sławii, Czechosłowacji, Węgier, Francji i Niemiec), liczną grupę stanowili też 
Polacy. Największą liczebność obóz osiągnął na przełomie 1944 i 1945 roku, 
17 stycznia 1945 roku jego stan wynosił 3664 osoby.

O warunkach w obozie Neu‑Dachs świadczy raport obozowego ruchu oporu 
z grudnia 1944 roku: „śmiało można nazwać [Neu‑Dachs – A.R.] obozem kar‑
nym […]. Mniej więcej co miesiąc wywożono z Jaworzna do Auschwitz około 
200 ludzi, tzw. »muzułmanów«, których wina była ta, że z głodu byli tak słabi, 
że nie mogli pracować. Za to przestępstwo musieli iść do gazu […]. Gdy ktoś 
w Bunie coś przeskrobał, posyłano go karnie do Jaworzna”8. 

Na przełomie 1944 i 1945 roku, w obliczu zbliżającego się frontu wschodnie‑
go, władze KL Auschwitz wydały rozkaz likwidacji podobozu. Ostatni apel od‑
był się 17 stycznia 1945 roku, następnie 3200 więźniów ewakuowano pod strażą 
uzbrojonych żołnierzy SS. Kolumnę więźniów prowadzono przez Chorzów, By‑
tom, Gliwice, Blachownię Śląską, Koźle, do KL Gross‑Rosen (Rogoźnica), skąd 
przetransportowano ich do KL Buchenwald. Na terenie obozu w Jaworznie, któ‑
rego Niemcy nie zdążyli zniszczyć, pozostało ponad 400 więźniów niezdolnych 
do marszu. 22 stycznia 1945 roku do Jaworzna i do obozu wkroczyły oddziały 
Armii Czerwonej. Niestety, nie zakończyło to tragicznej historii tego miejsca.

Centralny Obóz Pracy Jaworzno (1945–1949)

Na ziemiach polskich wyzwolonych spod okupacji hitlerowskiej władze ko‑
munistyczne rozpoczęły tworzenie aparatu przymusu, którego elementem był 
system więziennictwa. W 1945 roku Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicz‑
nego przejęło zabudowania byłego podobozu Neu‑Dachs i na jego bazie naj‑
prawdopodobniej w lutym utworzono obóz pracy, a w kwietniu przekształcono 

6 Planowano, że budowa obozu potrwa miesiąc, 27 prefabrykowanych baraków zostało 
zamówionych wcześniej. Do listopada 1943 roku wzniesiono m.in.: 14 baraków mieszkalnych dla 
więźniów, 3 baraki szpitalne, magazyn odzieży, magazyn żywności, warsztaty, łaźnię, pralnię, 
kotłownię i komorę dezynfekcyjną.

7 APMAB, D‑Au I – 3a/365. Dziennik podawczy korespondencji wydziału IIIa, k. 395, 
427.

8 APMAB, Materiały Ruchu Oporu, t. 7, k. 483–484.
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go w Centralny Obóz Pracy9. Początkowo trafiali tam internowani pochodze‑
nia niemieckiego, żołnierze podziemia antykomunistycznego, volksdeutsche, 
osoby podejrzane o współpracę z Niemcami i osadzone na podstawie sankcji 
prokuratorskich lub Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego10. 
Pierwszy zachowany raport o stanie więźniów pochodzi z 22 marca 1945 ro‑ 
ku: w obozie przebywało wówczas 1911 więźniów, w tym 945 mężczyzn, 
935 kobiet i 31 niemowląt11. Baraki obozowe mogły pomieścić od 3500
do 4500 więźniów, a liczebność uwięzionych w latach 1946–1948 wynosiła 
od 3250 do 715012.

Więźniowie COP byli zatrudniani przede wszystkim w kopalniach regio‑
nu śląsko‑dąbrowskiego. W maju 1945 roku MBP i COP zawarły z Central‑
nym Zarządem Przemysłu Węglowego dwie umowy, w których zobowiązały 
się do przekazania 5000 i 10 000 więźniów do pracy w górnictwie13. W 1946 
roku rozpoczął się proces zwalniania volksdeutschów z obozu, a tych, których 
wnioski o rehabilitację zostały odrzucone, wywożono do stref okupacyjnych 
w Niemczech. Mimo deklaracji szybkiego rozwiązania tego typu spraw ciągnęły 
się one latami. W 1948 roku w COP Jaworzno przebywało jeszcze 373 volks‑ 
deutschów14. W 1949 roku obóz w Jaworznie – jako obóz dla internowanych – 
znalazł się w stanie likwidacji. Ostatnia partia internowanych została wysłana 
do obozu w Potulicach 12 lipca 1949 roku w ramach repatriacji.

W maju 1947 roku do Centralnego Obozu Pracy w Jaworznie trafili pierwsi 
więźniowie narodowości ukraińskiej i łemkowskiej, wysiedleni w ramach akcji 
„Wisła”. W obozie osadzano aresztowanych pod – częstokroć fikcyjnym – zarzu‑
tem współpracy z UPA oraz osoby wyselekcjonowane z transportów w punkcie 
filtracyjnym w Oświęcimiu. Do COP Jaworzno byli również kierowani Ukra‑
ińcy nielegalnie powracający w rodzinne strony i przedstawiciele inteligencji, 
zwłaszcza duchowni15. Dla Ukraińców i Łemków w obozie utworzono specjal‑
ny sektor, oddzielony od pozostałej części ogrodzeniem z drutu kolczastego. 
W COP przebywało 3871 osób, z których 161 zmarło. Większość Ukraińców 

 9 COP Jaworzno został powołany na podstawie okólnika nr 42 Ministerstwa Bezpieczeń‑
stwa Publicznego z 6 kwietnia 1945 roku, w celu kierowania pracami mniejszych obozów, koor‑
dynowania ich działalności gospodarczej i kontrolowania wykorzystania pracy więźniów.

10 K. Miroszewski: Centralny Obóz Pracy Jaworzno (1945–1950). W: Obóz dwóch totalita-
ryzmów…, T. 1, s. 31.

11 Archiwum Państwowe w Krakowie (dalej: APKr), Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa 
Publicznego w Krakowie, sygn. UBKr 27.

12 K. Miroszewski: Centralny Obóz Pracy Jaworzno (1945–1950)…, s. 34.
13 Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: APKat), Centralny Zarząd Przemysłu Wę‑

glowego, sygn. 4811, 4821.
14 A. Dziurok: Volksdeutsche  w  Centralnym Obozie  Pracy  w  Jaworznie. W: Obóz dwóch 

totalitaryzmów…, T. 1, s. 53.
15 Ł. Kamiński: Ukraińcy w COP Jaworzno w 1947 roku. W: Obóz dwóch totalitaryzmów…, 

T. 1, s. 75.
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zostało zwolnionych do końca 1948 roku. Prawosławnych duchownych uwolnio‑
no dopiero na początku 1949 roku.

COP Jaworzno jako obóz dla internowanych i jeńców przestał formalnie ist‑
nieć w 1949 roku. Zaczęto go przekształcać w więzienie progresywne I klasy, 
przeznaczone dla więźniów politycznych z więzień z całego kraju16.

Centralne Więzienie dla Młodocianych Więźniów Politycznych 
(1951–1955)

W 1951 roku w Jaworznie powstało eksperymentalne więzienie dla młodo‑
cianych więźniów politycznych. Podstawę materiałową do jego budowy stano‑
wiła infrastruktura po zlikwidowanym COP Jaworzno, którą już w 1949 roku 
zaczęto przebudowywać siłami więźniów politycznych skierowanych z zakła‑
dów karnych z całej Polski. Wiosną 1951 roku z jaworznickiej placówki usu‑
nięto więźniów powyżej 21. roku życia, pozostawiając jedynie 200 starszych 
osadzonych, którzy mieli stanowić niezbędną kadrę techniczną. Drewniane ba‑
raki, pamiętające czasy okupacji hitlerowskiej, sukcesywnie rozbierano, a w ich 
miejscu powstały trzy duże murowane bloki więzienne (szacowano, że zmie‑
ści się w nich 7000 osób) i dom kultury. Ponadto utworzono warsztat stolarski, 
ślusarsko‑mechaniczny, dział prefabrykacji, warsztaty szkoleniowe i szkołę 
przemysłową dla 500 uczniów17.

W więzieniu mieli przebywać młodociani więźniowie karni oraz z nieprawo‑
mocnymi wyrokami, w wieku 17–21 lat. Przy ich typowaniu należało brać pod 
uwagę pochodzenie społeczne, stopień zdemoralizowania, rolę w przestępstwie, 
wysokość wyroku oraz zachowanie podczas śledztwa. Należało unikać kierowa‑
nia do więzienia w Jaworznie zdecydowanych wrogów ustroju, organizatorów 
i kierowników przestępstwa18. W więzieniu miała być przetrzymywana młodzież 
skazana za opozycyjną działalność polityczną. Miało ono pełnić rolę ośrodka 
reedukacyjnego według wzorów pedagogiki makarenkowskiej – młodociani za 
sprawą działań wychowawczych mieli stać się zwolennikami ustroju i budowni‑
czymi komunizmu, odznaczającymi się wysoką świadomością ideową19. 

16 K. Miroszewski: Centralny Obóz Pracy Jaworzno (1945–1950)…, s. 36.
17 K. Szwagrzyk: Okres  młodocianych  więźniów  politycznych  w  Jaworznie  1951–1955.

W: Obóz dwóch totalitaryzmów…, T. 1, s. 45.
18 Projekt organizacji więzień i pracy poprawczo-wychowawczej nad młodzieżowymi więź-

niami. „Jaworzniacy” 1997, nr 2.
19 T. Nowacki: Zagadnienie  pracy  produkcyjnej  młodzieży  w  doświadczeniach  Antonie-

go Makarenki. W: Kolektyw  i  praca  w  twórczości  pedagogicznej  Antoniego Makarenki. Red.
A. Lewin. Warszawa 1960, s. 81.
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Pierwsze transporty młodocianych więźniów politycznych trafiły do ja‑
worznickiego więzienia w maju 1951 roku. Przywożono ich w wagonach na 
stację w Szczakowej, skąd pod silną eskortą, wyposażoną w broń maszyno‑
wą i psy, szli piechotą do więzienia. Osadzeni w Jaworznie pracowali w war‑
sztatach na terenie więzienia, budowali bloki mieszkalne na Osiedlu Stałym, 
szkołę, dom kultury, boisko sportowe i inne obiekty miejskie. Wielu zatrud‑
niono w kopalniach węgla. Ich codzienność wypełniały: ciężka, wielogodzinna 
praca ponad siły, głodowe racje żywnościowe, druty pod wysokim napięciem, 
nieustająca indoktrynacja polityczna i samowola funkcjonariuszy20. W maju 
1955 roku wybuchł bunt po tragicznej śmierci jednego z młodocianych więź‑
niów. Został on zastrzelony przez strażnika, ponieważ znalazł się na tzw. polu 
śmierci (pas stale grabionego piasku, ciągnący się wzdłuż wewnętrznej części 
drutów). Bunt został opanowany, ale miał bezpośredni wpływ na dalsze losy 
placówki. Z końcem 1955 roku zlikwidowano więzienie dla młodocianych, 
a 1 stycznia 1956 roku utworzono Centralne Więzienie Jaworzno, jednak zmia‑
na ta pozostała niezauważona dla osadzonych. Ostatecznie zlikwidowano je 
w sierpniu tegoż roku.

Obóz dwóch totalitaryzmów jako miejsce pamięci

Miejsce pamięci – wedle tradycyjnej definicji – to miejsce topograficzne: 
były obóz, getto, miejsce masowej egzekucji, cmentarz itp. Obejmuje także 
utworzone na tych obszarach instytucje muzealne, nazywane muzeami martyro‑ 
logicznymi lub muzeami upamiętniania21, które, mimo rosnącego dystansu 
czasowego i emocjonalnego od II wojny światowej, nadal odgrywają niezwy‑
kle ważną rolę w kształtowaniu tożsamości narodowej Polaków. Przez minione 
dziesięciolecia determinowały ich sposób postrzegania wojny i okupacji nie‑
mieckiej. Sztandarowe muzea tego typu to m.in. Państwowe Muzeum na Maj‑
danku w Lublinie (1944) i Państwowe Muzeum Auschwitz‑Birkenau (1947). 
Gdy je zakładano, obóz w Jaworznie wciąż był czynny i nic nie zapowiada‑

20 K. Szwagrzyk: Okres młodocianych więźniów politycznych…, s. 44.
21 T. Kranz: Edukacja historyczna w miejscach pamięci. Zarys problematyki. Lublin 2009, 

s. 10. Zob. także: Idem: Muzea  – miejsca  pamięci  w  wymiarze  społeczno-politycznym. „Prze‑
szłość i Pamięć” 1998, nr 3, s. 6–12; Idem: Miejsca  pamięci  czy  pamięć  miejsc?  Rozważania 
o  roli  upamiętniania  w  przekazie  społeczno-historycznym. „Przeszłość i Pamięć” 2000, nr 1,
s. 57–63; Idem: Muzea w byłych obozach w Polsce jako forma instytucjonalizacji pamięci. „Łam‑
binowicki Rocznik Muzealny” 2003, t. 26, s. 9–22; Idem: Muzea martyrologiczne jako przestrze-
nie  pamięci  edukacji. W: Obóz  – Muzeum.  Trauma  we  współczesnym  wystawiennictwie. Red.
M. Fabiszak, M. Owsiński. Kraków 2013, s. 51–64. 
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ło, że wkrótce nadejdzie jego kres. Kolejne muzea martyrologiczne powstały 
w latach 60., 70., 80. i 90. XX wieku oraz na początku XXI wieku. Były to: 
Państwowe Muzeum Sttuthof w Sztutowie (1962), Centralne Muzeum Jeńców 
Wojennych w Łambinowicach (1964), Muzeum Martyrologii Alianckich Jeńców 
Wojennych w Żaganiu (1971), Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie (1979), 
Muzeum w Treblince (1980), Muzeum Gross‑Rosen w Rogoźnicy (1983), Muzeum 
w Chełmie (1990), Muzeum w Sobiborze (1993), Muzeum w Bełżcu (2004). Nie‑
stety, na terenie jaworznickiego obozu – poza pomnikami i tablicami pamiątko‑
wymi, które nie są wystarczającym źródłem informacji na temat jego historii – 
do dziś nie udało się utworzyć miejsca pamięci rozumianego jako muzeum 
martyrologiczne. Liczne opracowania naukowe i popularnonaukowe poświęcone 
tragicznym dziejom tego miejsca nie zagościły w powszechnej świadomości, 
a wiedza i pamięć o nich jest niewystarczająca i nieusystematyzowana nawet 
wśród mieszkańców Jaworzna. Do lat 90. ubiegłego wieku oficjalna pamięć 
i narracja historyczna o obozie kończyły się na 1945 roku, kiedy oddziały Armii 
Czerwonej wyzwoliły obóz Neu‑Dachs. Fakt istnienia w tym miejscu po 1945 
roku jednego z największych Centralnych Obozów Pracy w kraju i eksperymen‑
talnego więzienia dla młodocianych więźniów politycznych w praktyce wyklu‑
czał utworzenie miejsca pamięci. Przełom w tej kwestii nie nastąpił również 
w III Rzeczypospolitej. Obóz dwóch totalitaryzmów obejmował powierzchnię 
36 ha, z czego 6 ha stanowił obóz wewnętrzny, pozostałe 30 ha to strefa przemy‑
słowa. Po likwidacji obozu w 1956 roku teren ten został zwrócony przedwojen‑
nemu właścicielowi – Kopalni Węgla Kamiennego Jan Kanty. Przemiany włas‑
nościowe na początku lat 90. XX wieku doprowadziły do sprzedaży znacznej 
części nieruchomości położonych na terenie dawnego obozu prywatnym właś‑
cicielom. Na terenie poobozowym wyznaczonych jest obecnie około 40 działek 
geodezyjnych.

Obóz dwóch totalitaryzmów w pamięci zbiorowej

Pamięć zbiorowa – według definicji Maurice’a Halbwachsa – to pamięć 
grupy obejmująca konstruowane w określonych ramach społecznych wyobra‑
żenia o przeszłości. Jest formą komunikowania się zbiorowości i podtrzymy‑
wania w jej obrębie tradycji i ciągłości. Pamięć zbiorowa znajduje swoje odbi‑
cie w pamięciach indywidualnych, lecz nie stanowi ich sumy i wypadkowej22.

22 M. Halbwachs: Społeczne  ramy  pamięci.  Przeł. M. Król. Warszawa 1969. Zob. także: 
Pamięć  zbiorowa  i  kulturowa. Współczesna  perspektywa  niemiecka. Red. M. Saryusz‑Wolska. 
Kraków 2009.
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Pojęciem zbliżonym jest pamięć społeczna23, rozumiana najczęściej jako istnie‑
jący w zbiorowości zespół wyobrażeń o przeszłości tej zbiorowości, o posta‑
ciach i wydarzeniach z tej przeszłości, których znajomość uważana jest za obo‑
wiązkową i które są upamiętniane w najróżniejszy sposób, a wreszcie rozmaite 
formy tego upamiętniania. Treści te podlegają nieustannej selekcji, interpretacji 
i reinterpretacji, które są społecznie uwarunkowane24.

Wśród wielu czynników wpływających na proces formowania się pamięci 
zbiorowej Polaków o II wojnie światowej szczególne znaczenie miał charakter 
okupacji niemieckiej oraz rzeczywistość społeczno‑polityczna w Polsce w la‑
tach 1945–1989. Polska pamięć o wojnie była pamięcią „pękniętą”, podzieloną 
na pamięć odmiennych doświadczeń: intensywnego rozpamiętywania okupacji 
niemieckiej oraz skrywanej i tłumionej pamięci okupacji sowieckiej25. W okre‑
sie rządów komunistycznych postępował proces monopolizacji upamiętniania 
w wymiarze ideologicznym, którego głównym założeniem było wybiórcze 
eksponowanie czynnej walki zbrojnej przeciw niemieckiemu okupantowi, ze 
szczególnym podnoszeniem zasług Armii Czerwonej. Dopiero u schyłku PRL – 
dzięki działaniom opozycji demokratycznej – stopniowo otwierano się na nowe 
treści i odmienne punkty widzenia. Po zmianie ustrojowej społeczeństwo nadal 
postrzegało wojnę z uproszczonej perspektywy walki i męczeństwa. W dodatku 
znacząco spadło zainteresowanie historią, czego przyczyną było ukierunkowa‑
nie transformacji na cele polityczne i gospodarcze26.

 Jaworznicki obóz – jako miejsce zbrodni nazistowskich i komunistycznych – 
skupia w sobie różne pamięci indywidualne i zbiorowe. Jest nośnikiem pamięci, 
który nie dla wszystkich niesie tę samą pamięć27. Ścierają się tutaj pamięci grup 
o odmiennych światopoglądach, wyznaniach religijnych i tradycji kulturowej, co 
może wywołać zjawisko nazywane „rywalizacją pamięci”. Kultywowana w mu‑
zeach martyrologicznych pamięć zbiorowa i indywidualna ma duże znaczenie 
dla tożsamości i narracji historycznej w wymiarze narodowym28. Pamięć spo‑
łeczna nie może się obyć bez wiedzy historycznej, którą wykorzystuje jako two‑
rzywo do budowania rozpowszechnianych w zbiorowości obrazów przeszłości. 
Z tego względu wiedza historyczna winna być upowszechniana i popularyzo‑

23 Terminy te często używane są zamiennie, stanowią jednak odmienne poziomy pamięci. 
Pamięć zbiorowa odnosi się do pamięci oficjalnej, urzędowej, kreowanej przez instytucje pub‑
liczne. Pamięć społeczna to poziom zbiorowy, kolektywny, podtrzymywany przez społeczeń‑
stwo. Zob. J. Gubała: Zróżnicowanie  podejść  badawczych w  dziedzinie  socjologicznych  badań 
pamięci  zbiorowej  – wyższość metod  jakościowych  nad  ilościowymi?  „Palimpsest” 2012, nr 2, 
s. 132.

24 B. Szacka: O pamięci społecznej. „Znak” 1995, z. 5, s. 68.
25 T. Kranz: Edukacja historyczna…, s. 24.
26 Ibidem, s. 27.
27 M. Kula: Nośniki pamięci historycznej. Warszawa 2002, s. 275. Zob. E. Nowak: Łambi-

nowice – miejsce z podwójną totalitarną przeszłością. „Przeszłość i Pamięć” 1998, nr 4, s. 65–71.
28 T. Kranz: Edukacja historyczna…, s. 39.
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wana, aby wchodzić w obręb szeroko rozumianej pamięci społecznej29. Tradycja 
historyczna determinuje pamięć zbiorową, poczucie przynależności narodowej 
oraz sposób pojmowania historii. Przejawia się w postawie społeczeństwa wo‑
bec konkretnych wydarzeń i postaci z przeszłości.

Obóz dwóch totalitaryzmów stanowi jedno z głównych zainteresowań ba‑
dawczych Muzeum Miasta Jaworzna. Oprócz organizacji wspomnianych na 
początku artykułu konferencji naukowych placówka ta podejmowała szereg 
inicjatyw naukowych, wystawienniczych i edukacyjnych, mających na celu 
pogłębianie wiedzy o jaworznickim obozie, jej popularyzację i upowszech‑
nianie. W 2014 roku w siedzibie Muzeum przygotowano nową wystawę stałą 
pt. „Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943–1956”, wydano także katalog 
wystawy w formie monografii naukowej30. Obok trzech artykułów prezentują‑
cych poszczególne etapy funkcjonowania obozu, znalazł się tam artykuł przed‑
stawiający muzeologiczne aspekty tworzenia wystawy31. Także w 2014 roku
Muzeum uruchomiło portal internetowy obozdwochtotalitaryzmow.pl, w spo‑
sób rzetelny i przystępny informujący o historii obozu. Portal zawiera treści 
multimedialne: film dokumentalny, wizualizacje komputerowe, nagrania wy‑
wiadów, fotografie i plany32. Rok później zrealizowano plenerową wystawę 
czasową „Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943–1956”, która została 
wydrukowana na 23 planszach typu roll-up. Wystawa jest wypożyczana nie‑
odpłatnie zainteresowanym instytucjom publicznym, kulturalnym i szkołom. 
Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu technicznemu jest łatwa w transporcie 
i rozkładaniu.

Warto w tym miejscu powrócić do propozycji przedstawionej w 2001 roku 
przez Adama Pleśnara na konferencji „Historia martyrologii i obozów od‑
osobnienia w Jaworznie w latach 1939–1956”.  Postulował on, by utworzyć 
w Jaworznie Ośrodek Pamięci Narodów, „będący miejscem refleksji nad prze‑
szłością i zarazem naszego wielonarodowego zorientowania ku teraźniejszości 
i przeszłości”33. Zadaniem ośrodka byłoby gromadzenie relacji więźniów oraz 
dokumentacji dotyczącej ofiar i sprawców martyrologii w Jaworznie w latach 
1943–1956; utworzenie biblioteki związanej ze wspomnianą problematyką; in‑
spirowanie studentów i pracowników naukowych do podejmowania prac nauko‑
wo‑badawczych z zakresu historii, prawa, politologii, socjologii; realizowanie 

29 B. Szacka: O pamięci społecznej…, s. 69–70.
30 Obóz  dwóch  totalitaryzmów.  Jaworzno  1943–1956. Katalog  wystawy. Red. A. Rams.

Jaworzno 2014.
31 A. Rams: Obóz  dwóch  totalitaryzmów.  Jaworzno  1943–1956.  Główne  założenia  nowej 

wystawy  stałej. W: Obóz  dwóch  totalitaryzmów.  Jaworzno  1943–1956. Katalog  wystawy…,
s. 3–18.

32 Portal jest dostępny pod adresem: obozdwochtotalitaryzmow.pl.
33 A. Małkiewicz, A. Pleśnar: Konferencja  naukowa „Historia martyrologii  i  obozów  od-

osobnienia w Jaworznie w latach 1939–1956”. W: Obóz dwóch totalitaryzmów…, T. 1, s. 13.
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inicjatyw wydawniczych; organizowanie konferencji oraz prowadzenie edukacji 
historycznej wśród młodzieży34.

Zgłoszone postulaty są wciąż aktualne, utworzenie na terenie byłego obozu 
nowoczesnego muzeum upamiętnienia, działającego na płaszczyźnie historycz‑ 
nej, muzeologicznej i edukacyjnej, jest niezwykle potrzebne. „Mamy [tam – A.R.] 
do czynienia z trwaniem pozostałości, które jako fragmenty i ślady przeszło‑
ści wymagają wyjaśnienia z historycznego punktu widzenia, a jako składniki 
współczesnego krajobrazu usytuowania w szerszym kontekście muzeologicz‑
nym i pedagogicznym”35. Utworzenie muzeum upamiętnienia stworzyłoby 
zupełnie nową jakość dla muzealnictwa w regionie. Miałoby również olbrzy‑
mie znaczenie dla samego miejsca historycznego, ponieważ podjęte zostałyby 
działania ukierunkowane na ochronę reliktów po obozie przed zniszczeniem. 
Muzea tego typu uczestniczą w komunikacji historycznej, prezentując swoje 
stanowisko poprzez wystawy, publikacje i projekty edukacyjne. Nadają pamię‑
ci przeszłości danego miejsca określony kształt i treść. „Stąd tak ważne, aby 
muzea jako depozytariusze i katalizatory pamięci zachowały autonomiczność 
i starały się pełnić funkcję kustoszy przeszłości w sposób możliwie obiektyw‑ 
ny i uniwersalny”36.

W muzeach martyrologicznych pamięć przekazywana jest głównie za po‑
średnictwem ekspozycji muzealnych. Autentyczne artefakty są materialnymi 
przejawami minionej rzeczywistości oraz pomostem między przeszłością i te‑
raźniejszością. Zdaniem Tomasza Kranza: 

ich oddziaływanie staje się silniejsze, gdy znajdują się w autentycznym miej‑
scu historycznym. Nie są wówczas zwykłymi eksponatami, w mniejszym lub 
większym stopniu kojarzonymi z muzealną fikcją i inscenizacją, lecz noś‑
nikami pamięci historycznej umożliwiającymi zmysłowy kontakt z przeszłą 
rzeczywistością, a w ślad za tym – integralnymi elementami tzw. pamięci 
miejsc37. 

Ekspozycja muzealna ukazuje zwiedzającym pewien obraz przeszłości, 
z wykorzystaniem nośników pamięci, które – zdaniem jej twórców – najlepiej 
oddają klimat, znaczenie lub sposób odczytywania przeszłości. 

34 K. Miroszewski, Z. Woźniczka: Wstęp. W: Obóz dwóch totalitaryzmów…, T. 1, s. 10.
35 T. Kranz: Muzea w byłych obozach…, s. 12.
36 Ibidem, s. 17.
37 Ibidem, s. 18.
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Obóz dwóch totalitaryzmów – stała wystawa plenerowa

Utworzenie muzeum martyrologicznego sensu stricto na terenie po obozie 
dwóch totalitaryzmów wciąż pozostaje planem na przyszłość. W 2018 roku Mu‑
zeum Miasta Jaworzna podjęło się zrealizowania tam stałej wystawy plenerowej, 
pt. „Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943–1956”. Było to możliwe dzięki 
pozyskaniu dotacji z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 
Wspieranie samorządowych instytucji kultury – opiekunów miejsc pamięci38 na 
realizację zadania pt. Obchody 75. rocznicy utworzenia Obozu dwóch totalita‑
ryzmów w Jaworznie. Oprócz wystawy stałej w ramach zadania zorganizowana 
została trzecia ogólnopolska konferencja naukowa „Obóz dwóch totalitaryzmów. 
Jaworzno 1943–1956”.

Strategicznym celem programu MKiDN – określonym w regulaminie – jest 
wspieranie samorządów w zapewnianiu opieki nad najważniejszymi miejscami 
pamięci na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącymi materialne świadec‑ 
two wydarzeń kluczowych dla narodowej tożsamości. W sposób szczególny 
dotyczy to miejsc noszących ślady masowych zbrodni reżimów totalitarnych. 
W przypadku najważniejszych miejsc pamięci działania te powinny przyjąć 
konkretną formę stworzenia możliwości otoczenia tych miejsc stałą i stabilną 
opieką, polegającą w szczególności na zapewnieniu warunków:
1) naukowego badania i dokumentowania miejsca pamięci oraz wydarzeń i osób 

z nim związanych;
2) prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych 

w miejscu pamięci;
3) zabezpieczenia i utrzymania miejsca pamięci oraz jego otoczenia w jak naj‑

lepszym stanie;
4) korzystania z miejsca pamięci w sposób zapewniający trwałe zachowanie 

jego wartości i autentyzmu;

38 W regulaminie programu miejsce pamięci definiuje się jako: „1) miejsce popełnienia 
w ramach działań zbrojnych lub represji ze strony reżimów totalitarnych zbrodni, w szczegól‑
ności zbrodni ludobójstwa, zbrodni wojennej i zbrodni przeciwko ludzkości, na obywatelach 
polskich, w tym obywatelach polskich będących przedstawicielami mniejszości narodowych 
i etnicznych lub grup posługujących się językiem regionalnym, lub obywatelach innych państw, 
o ile upamiętnienie miejsca nie wiąże się z gloryfikacją sprawców tego rodzaju zbrodni; 2) miej‑
sce spoczynku ofiar działań zbrojnych oraz ofiar zbrodni, o których mowa w pkt. 1; 3) miejsce 
funkcjonowania obozów koncentracyjnych, obozów zagłady, obozów jenieckich oraz innych 
miejsc przetrzymywania ofiar zbrodni i represji, o których mowa w pkt. 1; 4) miejsce związa‑
ne z działaniami prowadzonymi na rzecz obrony lub odzyskania pełnej niepodległości przez 
Rzeczpospolitą Polską”. Regulamin Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2018 
Wspieranie  samorządowych  instytucji  kultury  –  opiekunów miejsc  pamięci. http://www.mkidn.
gov.pl/media/po2018/dokumenty/20171219_Regulamin_Wspieranie_samorzadowych_instytu‑
cji_kultury_opiekunow_miejsc_pamieci_2018.pdf [data dostępu: 27.01.2020].
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5) popularyzowania i upowszechniania wiedzy o miejscu pamięci oraz jego 
znaczeniu dla historii, dziedzictwa i tożsamości narodowej.
Głównym celem programu jest wypełnienie luki powstałej w tym ważnym 

obszarze – poprzez wsparcie instytucji samorządowych w zakresie opieki nad 
miejscami pamięci. Jako uzupełnienie tego celu program ma promować stoso‑
wanie dodatkowych rozwiązań sprzyjających lepszej opiece nad miejscami pa‑
mięci, takich jak:
1) uwzględnienie miejsca pamięci i jego ochrony w miejscowym planie zago‑

spodarowania przestrzennego lub/i objęcie go inną formą ochrony prawnej;
2) współpraca merytoryczna i finansowa z organizacjami pozarządowymi, wo‑

lontariuszami, społecznością lokalną lub innymi podmiotami zewnętrznymi 
w zakresie opieki nad miejscem pamięci;

3) zwiększenie dostępności miejsc pamięci dla odwiedzających, gdyż to ich 
obecność świadczy o sile oddziaływania takich miejsc39. 
Stała wystawa plenerowa składa się z ośmiu plansz umieszczonych na ka‑

miennych postumentach, które – traktowane jako elementy małej architektury – 
nawiązują do wzniesionych na terenie obozu pomników, w większości mających 
formę kamiennych obelisków i monumentów. Na postumentach zostały zamon‑
towane metalowe stelaże z blachy corten, a na nich umieszczono plansze wy‑
stawowe o wymiarach 90 × 70 cm, wydrukowane na płycie dibond – materiale 
kompozytowym o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne i uszkodze‑
nia mechaniczne.

Plansze są ułożone tematycznie, według kryterium chronologiczno‑proble‑
mowego. Trzy z nich opisują poszczególne okresy funkcjonowania obozu, po‑
zostałych pięć w sposób przekrojowy prezentuje wybrane zagadnienia. Tytuły 
plansz są następujące:
1) Obóz Neu‑Dachs;
2) Centralny Obóz Pracy Jaworzno;
3) Więzienie dla Młodocianych Więźniów Politycznych;
4) Warunki bytowe;
5) Praca więźniów;
6) Eksperyment pedagogiczny;
7) Śmiertelność w obozie;
8) Likwidacja obozu.

Postumenty z planszami zostały umieszczone w miejscach kluczowych dla 
historii obozu oraz strategicznych z punktu widzenia tworzenia narracji histo‑
rycznej i zwiedzania obozu:
1) na skwerze w miejscu lokalizacji pierwszego baraku dla więźniów obozu 

Neu‑Dachs, przy którym znajdował się plac apelowy – plansza Obóz 
Neu‑Dachs;

39 Ibidem [data dostępu: 30.05.2018].
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2) w sąsiedztwie Pomnika Ofiar Faszyzmu – plansza Centralny Obóz Pracy 
Jaworzno;

3) przy bocznym wejściu do Młodzieżowego Domu Kultury im. Jaworzniaków – 
plansza Więzienie dla Młodocianych Więźniów Politycznych;

4) przed dawną łaźnią obozową – plansza Warunki bytowe;
5) przed bramą wewnętrzną obozu – plansza Praca więźniów;
6) przed budynkiem dawnej szkoły dla młodocianych więźniów – plansza Eks‑

peryment pedagogiczny;
7) przy drodze do cmentarza obozowego COP Jaworzno – plansza Śmiertelność 

w obozie;
8) przy dawnej bramie zewnętrznej obozu – plansza Likwidacja obozu.
Na planszach znalazły się syntetyczne teksty popularnonaukowe, archiwalne 
zdjęcia i plany obozu oraz fragmenty współczesnych wizualizacji komputero‑
wych. Teksty i podpisy do ilustracji zostały również zamieszczone w języku 
angielskim. W projekcie graficznym plansz wykorzystano logotyp obozu dwóch 
totalitaryzmów, opracowany na potrzeby publikacji pokonferencyjnych wyda‑
nych w 2007 roku. Przedstawia on torowisko przebiegające pomiędzy dwoma 
słupami z obozowego ogrodzenia. Czarno‑czerwona kolorystyka symbolizuje 
dwa totalitaryzmy, które odcisnęły swe piętno w tym miejscu, czyli nazizm i ko‑
munizm (logotyp ten od 2007 roku jest umieszczany w każdym projekcie do‑
tyczącym jaworznickiego obozu, realizowanym przez Muzeum Miasta Jaworz‑ 
na). W nagłówku każdej planszy, oprócz logotypu, widnieją daty ukazujące po‑
szczególne etapy funkcjonowania obozu. W oddzielonej od nagłówka drutem 
kolczastym części głównej planszy znajduje się tekst popularnonaukowy oraz 
ilustracje. 

Podsumowując, realizacja prezentowanej wystawy uzupełnia istniejącą lukę 
i stanowi substytut muzeum martyrologicznego, którego nie zorganizowano 
na terenie po byłym obozie dwóch totalitaryzmów. Wśród celów przyjętych 
przez twórców wystawy wymienić należy: popularyzację i upowszechnianie 
wiedzy o miejscu pamięci oraz jego znaczeniu dla historii, dziedzictwa i toż‑
samości narodowej, a przez to zapewnienie mu lepszej opieki; zwiększenie 
dostępności miejsca pamięci poprzez organizację wystawy czasowej informu‑
jącej o historii miejsca; ukazanie w obiektywny, przystępny i rzeczowy spo‑
sób okoliczności powstania i funkcjonowania obozu dwóch totalitaryzmów; 
zwiększenie świadomości i wiedzy wśród mieszkańców Jaworzna w zakresie 
funkcjonowania obozu dwóch totalitaryzmów; stworzenie projektu wystawien‑
niczego wpisującego się w szeroki kontekst kulturowy przyczyn tworzenia 
i funkcjonowania obozów koncentracyjnych i obozów pracy na ziemiach polskich 
w XX wieku.
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Fot. 1. Fragment wystawy stałej „Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943–1956”, zorganizo‑
wanej przez Muzeum Miasta Jaworzna w 2014 roku. Na pierwszym planie rekonstrukcja bramy 
do obozu wewnętrznego. W tle widoczne oryginalne słupy ogrodzenia obozu i zrekonstruowane 
ściany baraku, na których umieszczono plansze wystawiennicze.
Źródło: Fot. Muzeum Miasta Jaworzna. 
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Fot. 2. Jeden z ośmiu postumentów ścieżki edukacyjnej przygotowanej na terenie poobozowym 
przez Muzeum Miasta Jaworzna w 2018 roku. Postument z planszą opisującą eksperyment peda‑
gogiczny w więzieniu dla młodocianych został umieszczony przed budynkiem, w którym znaj‑
dowała się więzienna szkoła. 
Źródło: Fot. Muzeum Miasta Jaworzna.
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Turystyka ekstremalna na Ukrainie 
jako produkt awarii 

w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej

Extreme tourism in Ukraine as a product of the failure 
at the Chernobyl Nuclear Power Plant

Abstract: The author describes the phenomenon of extreme tourism, what categories of people 
are interested in it, and why they choose deserted and desolate places for trips. Particular atten‑
tion is paid to Chernobyl nuclear power plant and the city of Pripyat, which after the accident at 
the nuclear power plant was completely abandoned by the residents. The author shows the reason 
of popularity of Pripyat in extreme tourists. He also sheds light on two possibilities of sightsee‑
ing: a legal trip and an illegal expedition, showing advantages and disadvantages of each of them 
and giving examples of offers to Pripyat. 

Key words: Chernobyl, Pripyat, extreme tourism, trip, breakdown, nuclear power plant

Słowa klucze: Czarnobyl, Prypeć, turystyka ekstremalna, wycieczka, awaria, elektrownia
jądrowa 

Ruiny, opuszczone i nawiedzone miejsca, miasta widma przyciągają tłumy 
turystów z całego świata. Takich miejsc na świecie jest mnóstwo. Na przykład 
opuszczone osiedle w Sanzhi na wyspie Tajwan. Miało być przeznaczone dla 
elit, jednak podczas jego budowy pod koniec lat 70. w niewyjaśnionych oko‑
licznościach zaczęli ginąć ludzie. Miejscowi rzucili na nie klątwę – odtąd stało 
puste do 2008 roku, kiedy rozpoczęto demontaż obiektu. Jednak ciężko nazwać 
to miejsce całkowicie opuszczonym – mimo braku oficjalnych wycieczek odwie‑
dzają je tłumy ludzi. Do indyjskiego Bhopalu turyści przyjeżdżają, by popatrzeć 
na następstwa największej industrialnej katastrofy na świecie. W 1984 roku 
doszło tutaj do awarii w fabryce pestycydów, wskutek czego do atmosfery 
wydostały się 42 tony izocyjanianu metylu. Zginęło wówczas 2500 osób. Tam‑
tejsze powietrze, woda i gleba wciąż są silnie skażone. 
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Popularnymi celami podróży w turystyce ekstremalnej są także ukraińskie 
miasta Prypeć i Czarnobyl, gdzie w 1986 roku doszło do największej katastrofy 
ekologicznej XX wieku. Mimo położenia miast w strefie skażenia promieniowa‑
niem (dobrze strzeżonej, a więc dostęp do nich jest utrudniony) ochotników do 
ich zwiedzania nie brakuje. Mówiąc językiem ekonomistów, popyt przewyższa 
podaż – jak stwierdzają koordynatorzy projektu Go  to Chernobyl. Zaznaczają 
również, że jeżeli nawet władze ukraińskie podejmą decyzję o zburzeniu Czar‑
nobyla, to napływ turystów nie zmniejszy się, co świadczy o niebywałej popu‑
larności tego miejsca1. 

Położona kilka kilometrów od Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej Prypeć 
30 lat temu była nowoczesnym radzieckim miastem, w którym chciałby miesz‑
kać każdy radziecki obywatel. Teraz zaś wraz z Czarnobylem jest symbolem 
katastrofy jądrowo‑technologicznej, miejscem przyciągającym tych, którzy chcą 
doświadczyć smaku niebezpieczeństwa nuklearnego, za pieniądze móc „delek‑
tować się” niebezpieczeństwem2.

Wiele biur turystycznych ma w swej ofercie wycieczki do czarnobylskiej 
strefy skażenia. W tym celu zostały opracowane specjalne szlaki turystyczne, 
zatrudniono pilotów i tłumaczy dla obcokrajowców3. Jednak część turystów de‑
cyduje się na samodzielne wyprawy w ten rejon, omijając strzeżoną granicę, co 
grozi aresztowaniem przez policję. Uważają oni, że jest to warte ryzyka. Dzień 
przebywania w Prypeci równa się mniej więcej jednej dawce prześwietlenia pro‑
mieniami rentgenowskimi. Zatem w strefie skażenia bez konsekwencji zdrowot‑
nych można przebywać do czterech dni, chociaż w niektórych miejscach poziom 
promieniowania do dziś jest bardzo wysoki, wręcz śmiertelny (są to miejsca 
wyjątkowo strzeżone i turystów się tam nie wpuszcza). 

Stalkerzy4 są wyposażeni w liczniki Geigera, dzięki czemu wiedzą, gdzie 
jest bezpiecznie. Zagrożenie stanowią ruiny budynków, które w każdej chwili 
mogą się zawalić, oraz dzikie zwierzęta. Niebezpieczny może też okazać się 
brak zasięgu sieci komórkowych w okolicznym lesie (do najbliższego zamiesz‑
kanego domu jest ponad 20 km).

Powstaje pytanie: dlaczego Czarnobyl z Prypecią przyciągają tak wielu lu‑
dzi, nie tylko Ukraińców, ale i Polaków, Anglików i innych obcokrajowców? 
Jest kilka teorii na ten temat. Turystów ekstremalnych można podzielić na trzy 
umowne kategorie. Do pierwszej zalicza się tych, którzy przyjeżdżają w takie 
miejsca w celu poszukiwania szczególnych emocji. Psycholodzy twierdzą, że 
tereny, gdzie doszło do tragicznych wydarzeń, wzbudzają w niektórych ludziach 
silne emocje i wywierają na nich swoistą presję. Utożsamiają się oni z tymi, 

1 http://astravel.ru/portal/dost/101‑mertvyy‑gorod‑pripyat.html [data dostępu: 17.11.2017].
2 https://zn.ua/UKRAINE/bezlyudnaya‑iz‑za‑radiacii‑pripyat‑privlekaet‑derzkih‑turistov‑

wp‑246904_.html [data dostępu: 17.11.2017].
3 http://tourlib.net/statti_tourism/chernobylskaya‑zona.htm [data dostępu: 17.11.2017].
4 Tak określane są osoby, które samowolnie zwiedzają czarnobylską strefę skażenia.
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którzy przeżyli te wydarzenia. Według psychologów podczas takich wycieczek 
ludzie ci przeżywają emocje, które są im potrzebne5. 

Inni obserwatorzy, w tym Michael Leitmann, uważają, że część ludzi zwie‑
dza tego typu miejsca, ponieważ chce zobaczyć, co może się stać, gdy dojdzie 
do katastrofy jądrowej. Tego typu zachowania w większości przypadków po‑
dyktowane są strachem. Zwiedzając opuszczone miasto i rejon czarnobylskiej 
strefy skażenia, ludzie dostrzegają ponadto, że miejsce to odżywa po tym, 
jak w jego naturę przestał ingerować człowiek. Odradzają się populacje zwie‑
rząt, w tym tych rzadkich, które człowiek prawie doprowadził do wyginięcia. 
Turyści pragną zobaczyć, jak będzie wyglądać świat, jeśli zabraknie w nim 
człowieka. 

Jeżeliby można by było bez katastrofy jądrowej doprowadzić do takiego od‑
rodzenia natury, to byłoby cudownie, ponieważ planeta byłaby taka, jaka ma 
być, wszystko istniałoby w równowadze. To jest też bardzo ciekawe dlate‑
go, że wydawałoby się, iż promieniowanie ma zniszczyć wszystko, co żywe, 
a przyroda nie tylko nie ginie, ale wręcz się odradza6 – stwierdza Leitmann.

Do trzeciej, najliczniejszej grupy zaliczamy osoby, które jadą do Czarno‑ 
byla, ponieważ kieruje nimi ciekawość, chęć zobaczenia czegoś dziwnego, nie‑
zwykłego. Część z nich dowiedziała się o awarii czarnobylskiej od znajomych 
lub z mediów, inni z filmów dokumentalnych i popularnonaukowych. Dla tych, 
którzy interesują się awarią w Czarnobylu, powstają produkcje o tej tematyce. 
Najbardziej znane są: Czarnobyl: Strefa skażenia7; Czarnobyl. Reaktor strachu8 
oraz Szklana pułapka 59.

Wielką popularnością cieszą się gry komputerowe o Czarnobylu, m.in. seria 
gier S.T.A.L.K.E.R.10: S.T.A.L.K.E.R.  Cień  Czarnobyla; S.T.A.L.K.E.R.  Czyste

 5 https://radiovesti.ru/brand/61178/episode/1401581/ [data dostępu: 17.11.2017].
 6 Film dokumentalny Новости  с  Михаэлем  Лайтманом.  Туризм  катастроф.  Что 

тянет человека в Чернобыль. Москва 2016 [tłum. własne]. 
 7 Czarnobyl: Strefa skażenia (tytuł oryginalny: Чернобыль. Зона отчуждения) – rosyjski 

serial produkcji CineLab Production, powstały na zamówienie kanału ТНТ. Pierwszy odcinek 
został wyemitowany 13 października 2014 roku, ostatni 23 października 2017 roku. Premiera 
drugiego sezonu miała miejsce 10 listopada 2017 roku.

 8 Czarnobyl. Reaktor strachu (tytuł oryginalny: Chernobyl Diaries) – amerykański horror 
z 2012 roku w reżyserii Bradleya Parkera. Światowa premiera miała miejsce 25 maja 2012 roku. 
Występują w nim m.in.: Jesse McCartney, Jonathan Sadowski, Devin Kelley, Dimitri Diatchen‑
ko. Film opowiada historię sześciu osób z USA, Australii i Norwegii, które wyruszają do Europy 
Wschodniej i planują wycieczkę do Prypeci, miasta widma.

 9 Szklana pułapka 5 (tytuł oryginalny: A Good Day to Die Hard) – amerykański film akcji 
w reżyserii Johna Moore’a. Piąta część przygód Johna McClane’a. 

10 Seria trzech gier komputerowych stworzona przez studio GSC Game World. Pierwsza część 
serii, S.T.A.L.K.E.R. Cień Czarnobyla, miała premierę w 2007 roku, ostatnia, S.T.A.L.K.E.R. Zew 
Prypeci, w 2009 roku. Akcja rozgrywa się w latach 2011–2012 na fikcyjnym obszarze o nazwie
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niebo; S.T.A.L.K.E.R.  Zew  Prypeci oraz Call  of  Duty  Modern  Warfare i jej 
sequel Modern Warfare  II 11. Gracze sięgają również po książki fantasy z serii 
„S.T.A.L.K.E.R.”, opisujące życie stalkerów. 

W 2012 roku nakręcono wspomniany już amerykański film pt. Czarno-
byl.  Reaktor  strachu. Dobrze odzwierciedla on tragedię, która miała miejsce
w 1986 roku. Film ten odniósł ogromny sukces i wpłynął na zwiększenie liczby 
odwiedzających Prypeć turystów, szczególnie z państw Unii Europejskiej i Sta‑
nów Zjednoczonych12. Ci, którzy oglądali filmy o Czarnobylu lub grali w gry kom‑
puterowe, często pragną na własne oczy zobaczyć, jak w rzeczywistości wygląda 
strefa skażenia i legendarna Prypeć. W większości przypadków jest to młodzież. 

Większość turystów przyjeżdżających do Prypeci jest dobrze przygotowana 
do zwiedzania, ponieważ w internecie można znaleźć mnóstwo informacji na 
temat strefy skażenia. Chcą obejrzeć następstwa katastrofy jądrowej, a jedno‑
cześnie dowiedzieć się, jak obecnie wygląda sytuacja na IV energobloku, gdzie 
doszło do eksplozji. Niektórych interesuje, jak mieszkali ludzie w ZSRR13. 

Najbardziej niebezpieczne w strefie skażenia są lasy od strony Białorusi, 
ponieważ nie prowadzono tam pomiaru napromieniowania, ani nie dokonano 
dezaktywacji terenu (tak jak to zrobiły władze Ukrainy). Główne niebezpieczeń‑
stwo w Prypeci stanowią budowle, które stoją opuszczone i popadają w ruinę. 
Większość w każdej chwili może się zawalić. Dla bezpieczeństwa turystom za‑
kazano zwiedzania pomieszczeń i bloków14. 

Ukraińskimi doświadczeniami w przetworzeniu miejsca katastrofy jądrowej 
w obiekt turystyczny zainteresowana jest Japonia. W 2036 roku w elektrowni 
jądrowej w Fukushimie15 planuje się zorganizować pierwszą oficjalną wyciecz‑
kę. Autorzy japońskiego projektu „Fukuichi Kanko” chcą sprawić, by miejsce 
to stało się popularnym kierunkiem turystycznym. Jeden z twórców projektu,  
Chiroku Asuma, uważa, że turystyka tego typu będzie dla zwiedzających nie 
rozrywką, ale naoczną lekcją, świadectwem tragedii.

Jak wspomniano wcześniej, istnieją dwie możliwości zwiedzania Czarno‑ 
byla – z legalną wycieczką lub samodzielnie, co jest zabronione. Z pierwszej 

Zona, wokół elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Inspiracją dla twórców gry była książka Piknik 
na skraju drogi Arkadiusza i Borysa Strugackich oraz film Stalker w reżyserii Andrieja Tarkow‑
skiego z 1979 roku.

11 Gra z gatunku first-person shooter, wyprodukowana przez amerykańskie studio Infinity 
Ward, wydana w 2007 roku.

12 http://astravel.ru/portal/dost/101‑mertvyy‑gorod‑pripyat.html [data dostępu: 18.11.2017].
13 http://tourlib.net/statti_tourism/chernobylskaya‑zona.htm [data dostępu: 17.11.2017].
14 Ibidem.
15 Katastrofa Elektrowni Atomowej Fukushima nr 1 miała miejsce w 2011 roku w wyniku 

tsunami spowodowanego przez trzęsienie ziemi u wybrzeży Honsiu. Do środowiska przedostała 
się wówczas skażona woda morska stosowana do chłodzenia reaktorów. W reaktorach nr 1, 2 i 3 
doszło do stopienia rdzeni. Pod względem emisji materiałów radioaktywnych katastrofa w Fu‑
kushimie była porównywalna z katastrofą w Czarnobylu.
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opcji najczęściej korzystają obcokrajowcy, a także osoby, które traktują to miej‑
sce jako potencjalnie niebezpieczne i nie chcą ryzykować swoim zdrowiem, ani 
łamać prawa zakazujacego wejścia do strefy zakażenia bez zezwolenia.

Stanisław Poleski, który jest moderatorem strony https://www.chernobyl‑
tour.com i organizatorem wycieczek do Prypeci, przyznaje, że każdego tygo‑
dnia do Prypeci przybywają minimum trzy grupy turystów z Polski16. Polacy są 
najliczniejszą grupą po Rosjanach, nie licząc oczywiście Ukraińców. Następnie 
Anglicy i Amerykanie, Niemcy i Holendrzy. W 2016 roku, z okazji 30. rocznicy 
awarii w elektrowni w Czarnobylu odnotowano gwałtowny wzrost liczby tury‑
stów, który utrzymał się w kolejnym roku.

Wiele firm organizuje wycieczki do Czarnobyla we współpracy z ukraiński‑
mi władzami. Zgłoszenia można dokonać na portalach internetowych, np. https://
www.chernobyl‑tour.com, http://www.chornobyl.com.ua oraz http://chernobylti 
me.com. Dla gości spoza Ukrainy istnieje możliwość zorganizowania wycieczki 
w języku polskim, angielskim, niemieckim, czeskim, a nawet niderlandzkim. 
Po podaniu swoich danych, takich jak numer paszportu, wiek i obywatelstwo, 
należy poczekać 10 dni – tyle czasu zajmuje procedura wyrobienia zezwolenia 
na zwiedzanie strefy skażonej oraz zaświadczenia lekarskiego które potwier‑
dzi, że u danej osoby nie ma przeciwskazań do uczestnictwa w takiej wyciecz‑
ce. Oczywiście zwiedzanie Czarnobyla możliwe jest wyłącznie przez osoby 
pełnoletnie.

Istnieją różne typy wycieczek, m.in. Komfort, Exclusive oraz VIP. Na pro‑
gram wycieczki typu Komfort składa się: jeden dzień w strefie, uczestnictwo 
fotografa i zwiedzanie 20 najpopularniejszych miejsc w Prypeci. Taki wyjazd 
kosztuje 95 dolarów. W ramach wycieczki typu Exclusive turystom oferuje się 
dwudniowy pobyt w Prypeci, nocleg w Czarnobylu, w hostelu Dziesiątka, zwie‑
dzanie rzadkich obiektów oraz usługi fotografa, który wykonuje do 300 zdjęć 
za darmo. Taki wyjazd kosztuje 150 dolarów. VIP to typ wycieczki indywidual‑
nej, która może trwać do 5 dni. Obejmuje pełne zwiedzanie strefy skażenia ze 
wszystkimi ciekawymi miejscami, możliwość nagrywania filmów dokumental‑
nych i reklamowych. Cena zależy od liczby dni i uczestników. Niektóre firmy 
oferują promocje, np. jeżeli ktoś zarejestruje się 30 dni przed wycieczką, otrzy‑
muje 25% zniżki. Według Poleskiego zwiedzanie strefy skażenia w przypadku 
obcokrajowców jest nieco droższe – standardowe zwiedzanie dla Polaka kosztu‑
je 115 dolarów, dla Ukraińca – 90 dolarów17.

Program standardowej wycieczki jest następujący: wyjazd z Kijowa o go‑
dzinie ósmej. Pierwszy wjazd w strefę skażenia następuje w odległości 30 km 

16 W czasie pandemii COVID‑19 wycieczki z krajów UE i Federacji Rosyjskiej nie są or‑
ganizowane.

17 http://chernobyltime.com/?gclid=Cj0KCQjwvabPBRD5ARIsAIwFXBl2cj9Zxo2xZ2
4XLmALPPKCAwI1rlHgs44EXCM3BdfVXPk3b52k67waArJfEALw_wcB [data dostępu: 
15.12.2017].

http://chernobyltime.com/?gclid=Cj0KCQjwvabPBRD5ARIsAIwFXBl2cj9Zxo2xZ24XLmALPPKCAwI1rlHgs44EXCM3BdfVXPk3b52k67waArJfEALw_wcB
http://chernobyltime.com/?gclid=Cj0KCQjwvabPBRD5ARIsAIwFXBl2cj9Zxo2xZ24XLmALPPKCAwI1rlHgs44EXCM3BdfVXPk3b52k67waArJfEALw_wcB
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od Prypeci, na KPP18 Dytiatky. Pierwsze miejsca, które warto zobaczyć, to 
opuszczone wsie Zalesje i Kopaczi. Dalej przez KPP Lelew wjeżdża się do tzw. 
drugiej strefy w odległości 10 km od elektrowni. Przewidziane jest zwiedza‑
nie dezaktywowanego Czerwonego Lasu, który został tak nazwany dlatego, że 
w 1986 roku otrzymał bardzo wysoką dawkę promieniowania, przez co drzewa 
natychmiast uschły. Następnym punktem wycieczki jest strefa wjazdowa „Pry‑
peć”, która wskazuje początek miasta widma. Odbywa się zwiedzanie same‑
go miasta (Czarcie Koło – symbol Prypeci, kino Prometeusz, słynny prypecki 
basen, stadion, oddział milicji, budynek Gorispołkomu – pierwszy sztab likwi‑
datorów, hotel Polesie oraz szpital, który jako pierwszy przyjmował poszko‑
dowanych). Następny punkt wycieczki to Czarnobyl, gdzie turyści zwiedzają 
IV energoblok elektrowni, który w 2016 roku został nakryty nową konstrukcją 
ochronną – największą ruchomą konstrukcją na świecie. Kolejny punkt progra‑
mu to zwiedzanie tajnego obiektu Czarnobyl‑2 i gigantycznego radaru Duga‑1 
oraz tajnego miasteczka Czarnobyl‑2, zamieszkiwanego przez zawodowych 
wojskowych, którzy go obsługiwali. To właśnie na potrzeby Dugi‑1 IV energo‑ 
blok czarnobylskiej elektrowni jądrowej produkował prąd. Radar ten był jed‑
nym z trzech w ZSRR i swym zasięgiem sięgał aż do USA. Zbudowano go 
w celu ciągłej obserwacji krajów NATO, na wypadek startu w Europie i USA 
rakiet nuklearnych. Tylko wtajemniczone osoby wiedziały, gdzie się znajdu‑
je. Istnieje teoria, że elektrownia powstała właśnie po to, żeby zabezpieczyć 
prąd dla radaru, a teren Polesia wybrano dlatego, że idealnie nadawał się do 
ukrycia takiego obiektu. Po zwiedzaniu obiektu Czarnobyl‑2 grupa wraca 
do Kijowa19.

Próby samodzielnego zwiedzania strefy skażenia, głównie przez miejsco‑
wych, miały miejsce już w 1986 roku. Ludzie byli ciekawi, co się tam wyda‑
rzyło, jak wygląda opuszczone miasto i okolica. Ogromny wzrost nielegalnej 
turystyki odnotowano w 2007 roku, co miało związek z rozpowszechnianiem 
informacji o strefie skażenia. Jednak taka wycieczka nie jest łatwa do zorga‑
nizowania z kilku powodów: należy mieć ze sobą zaopatrzenie konieczne do 
pokonania pieszo około 40 kilometrów w jedną stronę przez las, niezbędna jest 
sprawność fizyczna, znajomość dróg i ścieżek w tej strefie, umiejętność bycia 
niedostrzegalnym, ponieważ strefy strzeże wojsko, policja oraz specjalny bata‑ 
lion konny do ścigania stalkerów w lesie20. Dlatego nie każdy odważy się na taką
podróż. Zdecydowana większość stalkerów to młodzież w wieku 19–30 lat. 
Chcą przeżyć przygodę życia, poczuć adrenalinę i zobaczyć strefę z takiej 
strony, z jakiej nie można jej zobaczyć podczas zwykłej wycieczki. Kusi ich 

18 KPP – Kontrolno‑Propusknoj Punkt (ros.), punkt przejściowy na granicy ze strefą skaże‑
nia oraz wewnętrznych granic w strefie.

19 https://www.chernobyl‑tour.com/poezdki/43‑odnodnevnye‑vyezdy‑v‑chernobylskuyu‑
zonu.html [data dostępu: 12.12.2017].

20 Wywiad ze Stanisławem Poleskim, 12.12.2017, kopia w zbiorach autora.
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możliwość wejścia do budynków i pomieszczeń, swobodnego przemieszczania 
się, noclegu w Prypeci lub okolicznych wsiach. Bardzo często wchodzą na dachy 
wieżowców, by zrobić sobie zdjęcia, do szkół czy prypeckiego szpitala. Są to 
miejsca o bardzo wysokim poziomie napromieniowania, ponieważ np. w piwni‑
cy szpitala znajdują się rzeczy osobiste pierwszych likwidatorów. Często wcho‑
dzą na antenę Duga‑1, na teren fabryki Jupiter czy do słynnego prypeckiego 
basenu. Ich zdjęcia są dostępne na różnych portalach internetowych.

Niektórzy stalkerzy odwiedzają strefę bardzo często, a nawet prowadzą 
tych, którzy chcą zobaczyć Prypeć pierwszy raz. Doskonale znają leśne ścieżki, 
którymi można bezpiecznie się przemieszczać, wiedzą, gdzie można względnie 
bezpiecznie spędzić dzień (przemieszczanie się po Prypeci jest możliwe tylko 
nocą, w dzień miasta strzegą patrole policyjne). Liczba nielegalnych turystów 
wciąż rośnie. Wśród osób, które zwiedzały strefę skażenia, jest popularny 
w kręgach rosyjskojęzycznych bloger z Petersburga, występujący pod pseu‑
donimem „МSZ”. Prawie co roku bywa w strefie skażenia Stanisław Poleski. 
Przyznał on, że pierwszy raz nielegalnie zwiedził Prypeć właśnie z doświad‑
czonym stalkerem, który się tam wcześniej wyprawiał i z którym skontaktował 
się przez internet. Na pytanie, jakie rzeczy trzeba obowiązkowo mieć ze sobą, 
odpowiedział: filtr do wody oraz kaszę i oczywiście ogień. Wodę pobiera się 
na miejscu i po filtrowaniu jest przydatna do spożycia, ponieważ nie pochłania 
promieniowania21. 

Turyzm ekstremalny wzbudza zainteresowanie wielu osób, głównie mło‑
dych. Udają się one do takich miejsc, jak Czarnobyl, pragnąc przeżyć przygodę 
życia i nie myśląc o ryzyku, jakie wiąże się z ewentualnymi problemami zdro‑
wotnymi. Teren dawnej elektrowni wzbudza ciekawość, ponieważ jest świadec‑ 
twem tego, co stanie się z ziemią w razie katastrofy jądrowej oraz w wypadku 
opuszczenia miasta przez ludzi. W Prypeci można przeżyć to, czego nie ma 
w innych miejscach, stwierdzają ci, którzy tam byli. 

W Czarnobylu działa hostel Polesie przeznaczony dla kilkudziesięciu 
osób i zapewniający zwiedzającym komfortowe warunki pobytu. Inne czar‑
nobylskie hostele to Dziesiątka i Prypeć. Rozwój turystyki w Prypeci jest 
dowodem na to, że zainteresowanie ekstremalnymi formami zwiedzania stale 
rośnie22. 

21 https://www.youtube.com/watch?v=skWxj7uFw3M [data dostępu: 15.12.2017].
22 http://gordonua.com/news/society/v‑chernobyle‑otkryli‑hostel‑191914.html [data dostępu: 

17.12.2017].
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Turystyka a nauka historii 
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Tourism and history learning according 
to the new core curriculum in primary school

Abstract: In 2017, a new program attitude entered schools. This change took place in connec‑
tion with the reform of education, which eliminated the gymnasium, and in their place the 8‑year 
Primary School returned. The author of the text analyzes the core curriculum of history for 
Primary Schools and proposes places where you can go on school trips.
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Wprowadzenie

Wycieczki szkolne należą do jednych z najprzyjemniejszych form spędzania 
czasu w szkole. Każdy uczeń je lubi, gdyż chętnie skracają jego obecność w mu‑
rach szkolnych. Dlatego dobrze byłoby, gdyby były kojarzone nie tylko z przy‑
jemnie spędzonym czasem, poświęconym np. integracji klasy, ale by miały też 
aspekt dydaktyczny. 

Wycieczka szkolna posiada dla uczniów niezwykle dużą wartość poznaw‑
czą. To za jej sprawą mają oni możliwość bezpośredniego poznania własnego 
środowiska, regionu, historii i kultury1. Zadaniem nauczyciela jest przygo‑
tować wycieczkę w taki sposób, by była formą ciekawej lekcji, a jednocześ‑

1 I. Błaszczak: Znaczenie  wycieczek  szkolnych  w  wychowaniu  i  kształceniu  uczniów  klas 
początkowych szkoły podstawowej. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Ob‑
cych. Turystyka i Rekreacja” 2014, nr 13, s. 83.
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nie pozwoliła na skonfrontowanie wiedzy wyniesionej z lekcji z otaczającą 
rzeczywistością.

Wycieczka szkolna stanowi formę turystyki i w jej ramach spełniane są 
m.in. funkcje: zdrowotna, wychowawcza oraz kształceniowa2. W sytuacji szkol‑
nej turystyka niesie ze sobą przede wszystkim wartości dydaktyczne, zdrowotne 
i hedonistyczne. Przyczynia się też do zdobywania wiedzy przez ucznia oraz 
uatrakcyjniania systemu nauczania3.

Współcześnie istnieje kilka definicji wycieczki szkolnej4. Według Wincente‑
go Okonia jest to:

każde wyjście poza budynek szkoły w celach edukacyjnych; należy do lu‑
bianych przez młodzież szkolną form organizacyjnych procesu dydaktyczno‑ 
‑wychowawczego. Wycieczki szkolne umożliwiają dzieciom i młodzieży bez‑
pośrednie poznanie i przeżywanie środowiska lokalnego, własnego regionu, 
kraju ojczystego, krajów Europy i świata, ich właściwości historycznych, geo‑
graficznych, społeczno‑ekonomicznych i kulturowych5. 

W 1983 roku Ministerstwo Oświaty i Wychowania sformułowało własną de‑
finicję wycieczki szkolnej: 

jest [ona – J.W.L.] zasadniczą formą czynności krajoznawczo‑turystycznych 
i stanowi integralną część rozwoju dydaktyczno‑wychowawczego, w związku 
z tym powinna być organizowana w miarę potrzeb i możliwości przez wszyst‑
kie szkoły w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych6.

Tak pojmowana wycieczka spełnia funkcję wychowawczą. Jak zauważa 
Kazimierz Staszewski, nie tylko wycieczka, ale już sama jej zapowiedź wy‑
wołuje u uczniów radość. Cieszą się oni, że znajdą się na świeżym powietrzu, 
zetkną się z nowym środowiskiem i przeżyją nowe przygody7. Rolą nauczyciela 
jest więc tak zorganizować wycieczkę, by te cele – oprócz innych – zostały 
zrealizowane.

Jeśli chodzi o samą organizację wycieczki, ważne, by nauczyciel zadbał 
o kilka ważnych szczegółów. Przede wszystkim warto poinformować uczniów 
o celu danej wycieczki i o tym, jaki jest przewidywany program. Uczniowie 
powinni dowiedzieć się, na co zwrócić uwagę, jak przeprowadzić obserwację. 

2 W. Gaworecki: Turystyka. Warszawa 2010, s. 374–398.
3 I. Błaszczak: Znaczenie wycieczek szkolnych…, s. 85.
4 S. Szymański: Wycieczki szkolne do zabytków kultury. Warszawa 1976, s. 46.
5 W. Okoń: Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa 2007, s. 473.
6 Zarządzenie Ministra Oświaty  i Wychowania  z 12.05.1983  r. w  sprawie  szkolnego  ruchu 

krajoznawczego. Dz.U. 1983, nr 5, poz. 30.
7 K. Staszewski: Wartość wychowawcza wycieczek  szkolnych. W: Szkolny  informator wy-

cieczkowy. Red. J. Kuran. Warszawa 1957, s. 4.
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Dzieci przygotowane do wycieczki mają określone oczekiwania, są nastawio‑
ne na poznawanie ludzi, obiektów, krajobrazów, środowisk, koncentrują się na 
istotnych zagadnieniach, są bardziej chętne do prowadzenia obserwacji8.

Jednym z najważniejszych celów stawianych przed nauczycielem historii, 
który chciałby włączyć wycieczki szkolne do elementów urozmaicających naukę 
tego przedmiotu, jest rozbudzanie wśród uczniów uczuć patriotycznych. Powin‑
ni oni poznawać kraj, jego środowisko przyrodnicze, tradycje, zabytki kultury 
i historii. Ważne, by każdy nauczyciel historii spróbował sporządzić listę miejsc 
atrakcyjnych dla uczniów, a jednocześnie spełniających założenia nowej podsta‑
wy programowej z historii w szkole podstawowej.

Nowa podstawa a praktyka

Nowa podstawa programowa z historii9 stwarza wiele możliwości organizo‑
wania wycieczek dydaktycznych. Szczególnie w województwie śląskim są ku 
temu dogodne warunki, dlatego warto odwiedzić z uczniami miejsca obrazujące 
wydarzenia z historii naszego kraju.

Rozpoczynając analizę podstawy od klasy IV – już pierwsze tematy dają 
okazję do zorganizowania wyjścia edukacyjnego do lokalnego muzeum lub 
skansenu. Uczniowie będą mogli wtedy w praktyce wykorzystać wiedzę zdo‑
bytą na jednych z pierwszych lekcji historii w ich karierze uczniowskiej. Ważne 
jest, by nie było to zwykłe przejście i pobieżne zapoznanie się z wystawą 
muzealną, lecz zorganizowana lekcja. Najlepszym podsumowaniem tematu lek‑
cyjnego i lekcji muzealnej będzie omówienie i porównanie tego, czego uczniowie 
dowiedzieli się na lekcji w szkole oraz jak tę wiedzę skonfrontowali z wizytą 
w muzeum.

Dodatkowo program dla klasy IV szkoły podstawowej daje szerokie możli‑
wości realizowania wycieczek. Mamy tu bowiem do czynienia z propedeutyką 
historii, czyli obrazkami z historii ukazanymi poprzez personalizację procesów 
prezentowanych za pomocą ich głównych bohaterów. Na tym etapie można za‑
proponować wycieczkę np. do Olsztyna (k. Częstochowy), Będzina lub Krako‑ 
wa – dawnej stolicy kraju, gdzie rozgrywały się ważne wydarzenia czasów 

8 Krajoznawstwo i turystyka w szkole. Red. T. Łoboziewicz. Warszawa 1990, s. 123.
9 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 
szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarko-
wanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego 
dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policeal-
nej. Dz.U. z dnia 24 lutego 2017 r.
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Polski średniowiecznej za panowania Kazimierza Wielkiego oraz Jadwigi i Wła‑
dysława Jagiełłów, jednych z najważniejszych bohaterów, których uczniowie 
powinni poznać na lekcjach historii. W programie takiej wycieczki powinny 
znaleźć się nie tylko zamki i wystawy muzealne. Rolą nauczyciela jest wybranie 
miejsc, które będą atrakcyjne dla dzieci w tym wieku. Ze względu na tematykę 
lekcji dobrym miejscem w samym Krakowie może być nie tylko Rynek Główny 
czy kościół Mariacki, ale też podziemia krakowskie na Rynku. Tam uczniowie 
poznają z szerszej perspektywy historię dawnej stolicy kraju, a także, dzięki 
narzędziom interaktywnym, ciekawostki historyczne w formie zabawy. 

Kraków jest miejscem, które można również odwiedzić z klasą V. Zwią‑
zane jest to znowu z programem nauczania obejmującym czasy średniowiecza 
i renesansu w Polsce. Jeśli nauczyciel spośród wielu propozycji po raz kolej‑
ny zechce zabrać dzieci do Krakowa, warto zaangażować uczniów w sam etap 
przygotowania wycieczki. Z niektórymi zagadnieniami spotkali się oni już 
w klasie IV, więc sami mogą zebrać ciekawostki związane z tym miejscem, 
wymyślić grę bądź quiz, który będzie doskonałym narzędziem podsumowują‑
cym wycieczkę. Nauczyciele ze Śląska, chcąc przybliżyć uczniom historię re‑
gionu, mogą na tym etapie zorganizować wycieczkę do Cieszyna – do miejsc 
związanych z epoką średniowiecza, takich jak Wzgórze Zamkowe z Rotundą 
św. Mikołaja czy Studnia Trzech Braci, która nawiązuje do legendarnych po‑
czątków państwa polskiego. Okazję do pogłębienia tematyki regionalnej, a kon‑
kretnie do przedstawienia historii śląskiej linii Piastów, może stanowić wyciecz‑
ka do Opola, z Wieżą Piastowską z około 1300 roku, bądź do Brzegu, gdzie 
znajduje się Muzeum Piastów Śląskich umiejscowione w przepięknej scenerii 
renesansowego Zamku Piastów Śląskich.

Jeden z podpunktów podstawy programowej dla klasy VI szkoły podsta‑
wowej mówi o tym, że uczeń rozpoznaje charakterystyczne cechy kultury ba‑
roku, odwołując się do przykładów architektury i sztuki we własnym regionie. 
Stwarza to kolejną okazję do przygotowania wycieczki krajoznawczej, całodnio‑
wej lub nawet kilkudniowej – do Wrocławia, śladami barokowej architektury. 
W planie takiej wycieczki koniecznie powinny znaleźć się: Biblioteka Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich, Uniwersytet Wrocławski, na którego miejscu stał 
kiedyś piastowski zamek książęcy, Oratorium Marianum, Wieża Matematyczna, 
Kościół pw. Najświętszego Imienia Jezus, Kamienica pod Srebrnym Hełmem, 
Pałac Królewski wraz z ogrodami, Kościół pw. Trójcy Świętej oraz barokowe 
kamieniczki na placu Solnym i rynku.

Jeśli chodzi o lekcje w terenie, które zajmują zdecydowanie mniej czasu 
i jednocześnie stanowią dobre zobrazowanie tematu, to w przypadku szkół po‑
łożonych w okolicach Gliwic można polecić wyjście lub przejazd komunikacją 
podmiejską do Żernicy. W tamtejszym pocysterskim drewnianym kościółku 
znajduje się przepiękny ołtarz w stylu barokowym. Świątynię, która zachowała 
się do dziś, wzniósł w 1648 roku opat Andreas Emmanuel Pospel, a jej kon‑
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sekracja odbyła się w 1661 roku. W latach 1998–2008 dokonano gruntownej 
renowacji i konserwacji kościoła. Obecnie stanowi on wspaniały przykład drew‑
nianej architektury sakralnej, można w nim podziwiać m.in. unikatowe poli‑
chromie (np. przedstawienia sakramentów świętych)10. Ciekawostką jest również 
fakt, że jedna z figur na ołtarzu, przedstawiająca św. Pawła, została pozbawiona 
miecza. Stało się tak po wkroczeniu do wsi żołnierzy Armii Czerwonej. Je‑
den z nich ukradł miecz, myśląc, że jest ze szczerego złota. Kiedy okazało się, 
że to tylko pozłacane drewno, wyrzucił miecz w pole. Podczas renowacji koś‑
cioła postanowiono nie uzupełniać brakującego elementu na pamiątkę tamtych 
wydarzeń.

Podstawa programowa dla klasy VII szkoły podstawowej daje kolejne moż‑
liwości ukazania historii naszego regionu, przy okazji zagadnień związanych 
np. z rewolucją przemysłową bądź II RP. Wycieczka Szlakiem Zabytków Tech‑
niki, będącym pierwszorzędną atrakcją turystyczną, pozwoli uczniom zapoznać 
się z tematyką rewolucji przemysłowej np. w Muzeum Odlewnictwa Artystycz‑
nego w Gliwicach, Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach, Kopalni 
Guido w Zabrzu czy Muzeum Śląskim w Katowicach. W każdym z tych miejsc 
proponuje się ciekawe podejście do tematu rewolucji przemysłowej, która spra‑
wiła, że w dziejach Śląska rozpoczął się nowy rozdział. Wycieczkę można roz‑
szerzyć o wizytę w nowoczesnym Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowi‑
cach, by przybliżyć uczniom problematykę powstań, w podręcznikach szkolnych 
przedstawianą bardzo skrótowo. 

W klasie VIII na lekcjach historii porusza się zagadnienia dotyczące hi‑
storii najnowszej Europy, a więc i Polski. W tej klasie mamy do czynienia 
z najdojrzalszą młodzieżą, jeśli chodzi o ten etap edukacyjny. Ze względu na te‑
matykę warto wybrać się z uczniami do Warszawy, o której mówi się najwięcej 
w kontekście II wojny światowej, i odwiedzić np. Muzeum Powstania Warszaw‑
skiego. Ważne, by pokazać uczniom możliwie jak najwięcej miejsc związanych 
z historią najnowszą Polski, ale też dać im możliwość samodzielnego przygoto‑
wania informacji o wybranych miejscach, tak by nie byli tylko biernymi odbior‑
cami, ale i współtwórcami wycieczki. Warto również zorganizować wycieczkę 
do Muzeum Auschwitz‑Birkenau.

 Jeśli mowa o historii regionu, która ma ścisły związek z faktami historycz‑
nymi omawianymi w tym okresie, dobrym miejscem na Górnym Śląsku, które 
można potraktować jako wstęp do omawiania wydarzeń II wojny światowej, 
jest muzeum w Radiostacji Gliwice. Z kolei podczas przedstawiania zagadnień 
dotyczących początków komunizmu w Polsce warto odwiedzić Centrum Doku‑
mentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku w Radzionkowie, by 
przybliżyć uczniom tragiczną dla naszego regionu kartę historii – tzw. Tragedię 

10 http://parafia.zernica.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=128&Item
id=1180 [data dostępu: 10.10.2020].
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Górnośląską. Innym miejscem, które warto wybrać ze względu na wydarzenia 
z historii najnowszej (konkretnie stanu wojennego), jest Muzeum – Izba Pamięci 
Kopalni Wujek w Katowicach.

Podsumowując, nowa podstawa programowa z historii dla szkoły podstawo‑
wej stwarza możliwości organizowania wycieczek rozszerzających wiedzę hi‑
storyczną zdobytą przez uczniów na lekcjach historii. W województwie śląskim 
istnieje wiele miejsc, których historię można poznawać przez pryzmat historii 
regionalnej i lokalnej, co jest niezwykle istotne w procesie edukacyjnym. 
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Sprawozdania





Anna Makarska

Obchody 100‑lecia niepodległości Polski 
organizowane przez Pałac Schoena 

Muzeum w Sosnowcu 
oraz Instytut Zagłębia Dąbrowskiego

W 2018 roku w Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu zrealizowano szereg 
projektów wpisujących się w ogólnopolskie obchody 100‑lecia niepodległości 
Polski. Jednym z nich była wystawa pt. „Droga do Niepodległej. Listopad 1918 
w Sosnowcu”, przygotowana w ramach ogólnopolskiego programu „Niepodleg‑ 
ła”, udostępniana zwiedzającym w Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu od 
8 listopada do 30 grudnia 2018 roku. Eksponaty i materiały archiwalne zgroma‑
dzone na ekspozycji pochodziły ze zbiorów Pałacu Schoena Muzeum w Sosnow‑
cu, od osób prywatnych oraz z następujących instytucji: Archiwum Państwowe 
w Katowicach; Archiwum Narodowe w Krakowie; Muzeum Historii Katowic; 
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa; Muzeum Miejskie Sztygarka z Dąbrowy 
Górniczej; Muzeum Narodowe w Kielcach; Muzeum Narodowe w Krakowie; 
Muzeum Narodowe we Wrocławiu; Muzeum Śląskie; Muzeum Warszawy; Mu‑
zeum Zagłębia w Będzinie; PTTK Oddział im. Aleksandra Janowskiego w Sos‑
nowcu.

Tematyka wystawy obejmowała cały okres zaborów (123 lata), począwszy 
od starań związanych z próbami reformy Rzeczpospolitej i uchwaleniem Kon‑
stytucji 3 maja oraz insurekcją kościuszkowską, poprzez walki Polaków po stro‑
nie Napoleona Bonapartego, powstanie listopadowe i styczniowe, po wydarze‑
nia 1905 roku oraz czyn legionowy. Ostatnim, najważniejszym akcentem był 
rok 1918, ukazany poprzez działania kluczowej osoby tamtego czasu – Józefa 
Piłsudskiego. Na tle każdego z tych powszechnie znanych wydarzeń historycz‑
nych zaprezentowano pamiątki związane z historią lokalną, przypominające 
o roli, jaką odegrali mieszkańcy Zagłębia Dąbrowskiego w drodze do odbudowy 
wolnej Polski.
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Przodkowie dzisiejszych mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego – wówczas 
zachodniej Małopolski – wzięli aktywny udział w pierwszym zrywie niepod‑
ległościowym ginącej Rzeczypospolitej, powstaniu kościuszkowskim. Stało 
się to za sprawą Gabriela Taszyckiego, jednego z organizatorów insurekcji 
w zachodniej części ziemi krakowskiej. Taszycki – właściciel Wysokiej koło 
Chruszczobrodu i Rudnik koło Zawiercia – chcąc zachęcić chłopów do wstę‑
powania w szeregi wojsk narodowych, zwolnił w swoich dobrach poborowych 
z obowiązku odrabiania pańszczyzny, nie znalazł jednak wśród szlachty wielu 
naśladowców. To on w ostatnich dniach marca 1794 roku przyprowadził z za‑
chodnich rubieży ziemi krakowskiej, czyli dzisiejszego obszaru Zagłębia Dą‑
browskiego, do Krakowa najpierw około 200 ochotników konnych, a następnie 
kilkuset pieszych kantonistów. Oddziały te wymaszerowały z miasta razem 
z siłami regularnymi Tadeusza Kościuszki i 4 kwietnia wzięły udział w bitwie 
pod Racławicami, a ochotnicy konni zdobyli w niej nawet rosyjski sztandar. 
Kosynierzy z obszaru dzisiejszego Zagłębia Dąbrowskiego uczestniczyli w ko‑
lejnych walkach, wielu z nich poległo w tragicznej bitwie pod Szczekocinami 
6 czerwca 1794 roku. Po III rozbiorze Rzeczypospolitej ziemie dzisiejszego 
Zagłębia Dąbrowskiego znalazły się pod władzą Prus jako Nowy Śląsk. Kiedy 
w 1806 roku, po klęskach armii pruskiej, do Wielkopolski wkroczyły zwycięskie 
wojska Napoleona Bonapartego, a ziemie zaboru pruskiego ogarnęło polskie po‑
wstanie, również na Nowym Śląsku chwycono za broń przeciwko królowi Prus 
Fryderykowi Wilhelmowi III. Polskie powstanie na Nowym Śląsku, będące 
dowodem zaangażowania mieszkańców tej ziemi w odbudowę Polski, przesą‑
dziło o tym, że Francuzi wsparli roszczenia władz powstałego Księstwa War‑
szawskiego i ostatecznie w listopadzie 1807 roku region ten znalazł się w jego 
granicach.

W tej części wystawy zaprezentowano obrazy ilustrujące sceny batalistycz‑
ne z kampanii Napoleona Bonapartego, wizerunki Tadeusza Kościuszki, księcia 
Józefa Poniatowskiego, Hugona Kołłątaja, Stanisława Małachowskiego, oryginal‑
ne dokumenty podpisane przez Naczelnika, militaria, m.in. grot piki znaleziony 
na polu pod Maciejowicami, umundurowanie z epoki, np. oryginalny mundur 
szeregowego kompanii woltyżerów 3 Pułku Piechoty Księstwa Warszawskiego.

Ekspozycja miała układ chronologiczny, stąd kolejna jej część nawiązywała 
do wydarzeń z okresu powstania styczniowego, w którym Sosnowiec odegrał 
bardzo ważną rolę. Stało się to za sprawą sukcesu wyprawy Apolinarego Ku‑
rowskiego, powstańczego naczelnika województwa krakowskiego, który wyru‑
szył z obozu w Ojcowie z oddziałem liczącym 50 kawalerzystów, 50 strzelców 
i 150 kosynierów, chcąc opanować tzw. trójkąt graniczny, czyli obszar dzisiejsze‑
go Zagłębia Dąbrowskiego, obsadzony przez rosyjską straż graniczną. 6 lutego 
1863 roku wieczorem polski oddział zajął bez walki Maczki – obecną dzielnicę 
Sosnowca. Dzień później powstańcy w prowizorycznym pociągu pancernym 
dotarli do centrum miasta, gdzie doszło do walk o dworzec i komorę celną, 
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które ostatecznie zakończyły się ucieczką Rosjan. Bitwa o Sosnowiec miała 
duże znaczenie wojskowo‑strategiczne oraz propagandowe zarówno na obsza‑
rze Królestwa Polskiego, jak i za granicą. Utworzenie administracji narodowej 
na obszarze Zagłębia Dąbrowskiego i przychylność ludności dawały szansę na 
wykorzystanie potencjału tej ziemi do walki przeciwko Rosji. 

Zagłębiacy (nie tylko robotnicy) zaangażowali się także w wydarzenia rewo‑
lucji 1905 roku, nazywanej czwartym powstaniem narodowym, co ilustrowała 
kolejna część wystawy. Pierwsze strajki wybuchły w fabrykach w Sosnowcu 
1 lutego, a 5 lutego odbył się tam wielki wiec z udziałem kilkudziesięciu ty‑
sięcy robotników z całego Zagłębia. Cztery dni później, podczas manifestacji 
pod hutą Katarzyna carskie wojsko otworzyło ogień do protestujących. Zginę‑
ło 38 osób, 150 zostało rannych. Strajkowały już wówczas wszystkie zakłady 
przemysłowe. 

Wśród eksponatów znalazły się m.in. fotografie ilustrujące falę strajków 
w dzielnicy Sielec. W tej części wystawy położono nacisk na przypomnienie 
o roli niepodległościowych organizacji konspiracyjnych działających na tym te‑
renie przed wybuchem I wojny światowej, takich jak: Związek Walki Czynnej; 
Towarzystwo Sportowo‑Gimnastyczne „Strzelec”; Polska Organizacja Wojsko‑
wa (POW); Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. Po kolejnych falach 
strajków powołano Komitet Obywatelski, w skład którego weszli działacze 
partii robotniczych, dając początek tzw. Republice Zagłębiowskiej. Jej istnie‑
nie zakończył stan wojenny. Nadal jednak bardzo aktywnie działała w Zagłębiu 
opanowana przez endecję Polska Macierz Szkolna. Działalność prowadziła tak‑
że Organizacja Bojowa PPS, której okręg powołano w regionie. Uzupełnieniem 
tej części ekspozycji były fotografie sosnowiczan wykonane przed wybuchem 
I wojny światowej.

Zagłębie Dąbrowskie odegrało także bardzo ważną rolę w wydarzeniach 
związanych z planami powstańczymi Józefa Piłsudskiego i akcją legionową 
z 1914 roku. To w tym regionie w chwili rozpoczęcia Wielkiej Wojny miała się 
rozpocząć polska insurekcja przeciwko Rosji, jednak okazało się to niemożliwe 
z powodu wycofania się wojsk carskich z Zagłębia i wkroczenia tam oddziałów 
niemieckich 2 sierpnia 1914 roku. Kiedy działacze niepodległościowi rozpoczęli 
w Zagłębiu tworzenie pierwszych oddziałów strzeleckich (w Sosnowcu działał 
komisariat kierowany przez młodego działacza PPS Aleksego Bienia), a potem 
legionowych, Zagłębiacy, przede wszystkim robotnicy, ochoczo wstępowali do 
tych formacji, mimo okupacji niemieckiej i austro‑węgierskiej, dzielącej region 
na część zachodnią i wschodnią. Ostatecznie do Legionów Polskich wstąpiło 
około 2500 Zagłębiaków. 

W tej części ekspozycji pokazano pamiątki z okresu I wojny światowej 
świadczące o trudnej sytuacji w mieście, materiały archiwalne Naczelnego Ko‑
mitetu Narodowego, militaria z epoki oraz eksponaty związane z wydarzenia‑
mi lokalnymi z listopada 1918 roku (m.in. odznaka pamiątkowa ,,Rozbrojenie 
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Austryaków, Niemców w Zagłębiu Dąbrowskim’’). Całość dopełniły portrety 
Józefa Piłsudskiego oraz obrazy przedstawiające sceny batalistyczne z okresu 
I wojny światowej, m.in. autorstwa Wojciecha Kossaka.

W kolejnej sali zaaranżowano gabinet Aleksego Bienia, działacza socjali‑
stycznego, od 1911 roku związanego z Polską Partią Socjalistyczną, posła na 
Sejm RP i prezydenta Sosnowca w latach 1925–1928. Bień był wybitnym działa‑
czem niepodległościowym w Zagłębiu Dąbrowskim oraz na terenie Włocławka 
i Płocka. Organizował drużyny strzeleckie, ukończył kurs instruktorski Związku 
Walki Czynnej. Rekrutował ochotników do Legionów Polskich w czasie I wojny 
światowej oraz podczas wojny polsko‑bolszewickiej (1919–1920). Współtwo‑
rzył Polską Organizację Wojskową w Sosnowcu i był jej komendantem (1915). 
W latach 1919–1921 organizował pomoc dla Górnego Śląska walczącego o po‑
łączenie z Macierzą. W czasie okupacji hitlerowskiej działał w szeregach PPS‑ 
‑WRN na Lubelszczyźnie. Pełnił funkcję zastępcy delegata, a potem delegata 
w Okręgowej Delegaturze Rządu (na emigracji w Londynie) na Lubelszczyźnie. 
Podczas jego prezydentury w Sosnowcu nastąpił rozwój gospodarki komunalnej, 
mieszkaniowej oraz oświaty i kultury. Pamiątki osobiste po tej ważnej dla mia‑
sta postaci wypożyczyła m.in. córka, Alina Bień‑Dudzińska.

W kolejnej sali odtworzono salonik mieszczański z końca XIX wieku. 
Meble z epoki ozdobiła porcelana z Miśni i Ćmielowa, także tzw. patriotyczna, 
np. komplet talerzyków deserowych z serii napoleońskiej. Na ścianie zawisły 
dzieła sztuki nierzadko zdobiące ówczesne salony, np. portret Tadeusza Koś‑
ciuszki na szezlongu z pierwszej połowy XIX wieku, nieznanego autora. Cieka‑
wostkę stanowił obrazek haftowany według tradycji przez Kościuszkę. Inną salę 
przeznaczono na prezentację kart pocztowych przedstawiających historyczny 
Trójkąt Trzech Cesarzy, miejsce niezwykle ważne w ówczesnej Europie, sta‑
nowiące granicę trzech zaborów. Trójkąt graniczny przestał istnieć w wyniku 
wydarzeń z listopada 1918 roku. Wraz z utworzeniem polskich organów władzy 
i powstaniem odrodzonej Rzeczypospolitej zniknęła granica między terytorium 
Austro‑Węgier i Królestwa Polskiego. Pozostała granica z Niemcami, której 
ostateczna likwidacja nastąpiła w czerwcu 1922 roku, po przejęciu przyznane‑
go Polsce obszaru Górnego Śląska. Karty pocztowe przedstawione w tej części 
ekspozycji to fragment bogatej kolekcji ze zbiorów Pałacu Schoena Muzeum 
w Sosnowcu.

W ostatniej części wystawy zaprezentowano niezwykle cenny cykl siedmiu 
rysunków Juliusza Kossaka przygotowanych na 100‑lecie powstania kościusz‑
kowskiego. Stanowią one ilustrację słów Pieśni Legionów Polskich we Włoszech 
nawiązujących do wzniosłych wydarzeń z dziejów polskiego oręża oraz doko‑
nań wybitnych przywódców, w których pokładano nadzieję na powrót do ojczy‑
zny i odzyskanie niepodległości. Eksponaty wypełniły osiem sal wystawowych 
o łącznej powierzchni 397 m². Kuratorami wystawy i autorami scenariusza byli: 
Anna Makarska, Ewa Wojtoń oraz Dariusz Nawrot.
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Odrębny projekt stanowiła wystawa planszowa zatytułowana „Droga do 
Niepodległej. Listopad 1918 w Zagłębiu Dąbrowskim”, przygotowana przez In‑
stytut Zagłębia Dąbrowskiego oraz Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu wraz 
z Muzeum Zagłębia w Będzinie, Muzeum Saturn w Czeladzi, Muzeum Miej‑
skim Sztygarka w Dąbrowie Górniczej, Miejską i Powiatową Biblioteką Pub‑
liczną w Zawierciu, Miejsko‑Gminnym Centrum Kultury w Sławkowie oraz 
we współpracy z Archiwum Państwowym w Katowicach i Książnicą Cieszyń‑
ską w Cieszynie. Ekspozycja prezentowana była w październiku i listopadzie 
2018 roku na ulicach siedmiu miast Zagłębia Dąbrowskiego, w Urzędzie Mar‑
szałkowskim w Katowicach i Archiwum Państwowym w Katowicach.

Celem twórców ekspozycji było przedstawienie wydarzeń, jakie miały miej‑
sce w Dąbrowie Górniczej, Sławkowie, Sosnowcu, Czeladzi, Będzinie, Siewie‑
rzu i Zawierciu u progu niepodległości, w listopadzie 1918 roku. W tym czasie 
w Zagłębiu Dąbrowskim działały Rady Delegatów Robotniczych, które odrzu‑
cały tworzenie państwa polskiego na rzecz rewolucji proletariackiej, stając się 
niebezpiecznym przeciwnikiem nowych władz. W związku z tym dochodziło 
tu do wielu incydentów, także zbrojnych, zaś w Dąbrowie Górniczej i Sosnowcu 
został ogłoszony strajk powszechny jako wyraz konfrontacji z odradzającym się 
państwem polskim. Przełom lat 1918 i 1919 to jednak w Zagłębiu Dąbrowskim 
przede wszystkim intensyfikacja kampanii parlamentarnej. To Sejm Ustawo‑
dawczy miał określić kształt nowego państwa.

Wystawom towarzyszył nieodpłatny katalog pt. Droga  do  Niepodległej.
Listopad  1918  w  Zagłębiu  Dąbrowskim, wydany przez Instytut Zagłębia
Dąbrowskiego i Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, dofinansowany ze środ‑
ków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Współwydawcą był 
Regionalny Instytut Kultury w Katowicach. 

Podobny wydźwięk miała konferencja naukowa „Listopad 1918 roku w Za‑
głębiu Dąbrowskim”, zorganizowana 15 listopada 2018 roku przez Instytut 
Zagłębia Dąbrowskiego oraz Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, we współ‑
pracy z Instytutem Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu. Patronat nad konferencją objęli: Mar‑
szałek Województwa Śląskiego, prezydenci Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Bę‑
dzina i Zawiercia oraz burmistrzowie Czeladzi, Sławkowa i Siewierza. 

Tematem rozważań uczestników spotkania były wydarzenia z jesieni 1918 
roku w Zagłębiu Dąbrowskim. Region ten – o czym nie wszyscy pamiętają – był 
jednym z pierwszych ośrodków odradzającego się państwa polskiego. Niestety, 
po latach peerelowskiej propagandy powszechnie kojarzony jest z działalnością 
antypaństwowych Rad Delegatów Robotniczych. Wydarzenia z 1918 roku skła‑
niają też do refleksji nad drogami, które przez 123 lata zaborów prowadziły do 
odbudowy wolnej Polski. Taką drogę ma każde miasto i wieś, a wyznaczała ją 
walka lokalnych społeczności. Tak też jest w przypadku miast i wsi Zagłębia 
Dąbrowskiego, w przeszłości obszarów zachodniej Małopolski, której mieszkań‑
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cy podjęli zmagania o ocalenie Rzeczypospolitej jeszcze u jej schyłku, a w każ‑
dym kolejnym zrywie niepodległościowym poświęcali życie w imię odzyskania 
wolności. 

W kolejnych referatach w części pierwszej i drugiej konferencji omówiono 
wydarzenia listopada 1918 roku w Zagłębiu Dąbrowskim oraz w najbliższych 
okolicach, na ziemi częstochowskiej i olkuskiej. W pierwszym wystąpieniu 
Dariusz Nawrot podjął temat tworzenia pierwszych struktur władzy niepodleg‑ 
łej Polski w Zagłębiu Dąbrowskim, co miało miejsce na początku listopada 
1918 roku. Struktury te powstawały równocześnie z rozbrajaniem najpierw 
wojsk austro‑węgierskich w okręgu dąbrowskim, a następnie wojsk niemieckich 
w okręgu sosnowieckim. Prelegent przybliżył okoliczności organizowania komi‑
sariatów rządu oraz opisał walkę o władzę nad regionem toczoną w listopadzie 
i grudniu 1918 roku z antypaństwowymi i dążącymi do wzniecenia rewolucji 
Radami Delegatów Robotniczych. W kolejnym wystąpieniu Zygmunt Woźnicz‑
ka wskazał kilka ważnych czynników o charakterze lewicowym, a nawet re‑
wolucyjnym, które wpłynęły na rozwój Zagłębia Dąbrowskiego na przestrzeni 
XX wieku. Jednym z nich były powoływane jesienią 1918 roku Rady Robot‑
nicze, które składały się na obraz „Czerwonego Zagłębia”. Joanna Januszew‑
ska‑Jurkiewicz przedstawiła rolę skautingu w Zagłębiu Dąbrowskim w walce 
o niepodległą Polskę. Zwróciła uwagę na zaangażowanie starszych skautów, 
którzy w latach Wielkiej Wojny wstępowali do Legionów Polskich i do Polskiej 
Organizacji Wojskowej, oraz młodszych skautów i dziewcząt, którzy wspierali 
legionistów, prowadząc pocztę skautową, opiekując się żołnierzami i ich ro‑
dzinami. Część kadry dowódczej POW wywodziła się z szeregów harcerskich, 
a w listopadzie 1918 roku harcerze wzięli udział w rozbrajaniu żołnierzy armii 
okupacyjnych: austriackiej i niemieckiej. Wielu skautów wstępowało jako ochot‑
nicy do formującego się Wojska Polskiego. Joanna Sowa omówiła stan zachowa‑
nia materiałów administracyjnych dotyczących wydarzeń listopada 1918 roku 
w Zagłębiu Dąbrowskim, znajdujących się w zasobach Archiwum Państwowe‑ 
go w Katowicach.

W kolejnej części konferencji Dariusz Złotkowski opisał sytuację w Często‑
chowie u progu niepodległości. Miasto w czasie I wojny światowej znajdowało się 
pod okupacją niemiecką i austriacką, a jego dotychczasowy intensywny rozwój 
gospodarczy został zahamowany przez wydarzenia wojenne. Autor referatu 
przedstawił, jak wyglądało opuszczenie enklawy Jasna Góra przez Austriaków 
4 listopada i wyzwolenie pozostałej części Częstochowy z rąk niemieckich 
11 listopada 1918 roku. Natomiast Tomasz Sawicki przybliżył przebieg wyda‑
rzeń listopada 1918 roku w Olkuszu i na ziemi olkuskiej, skupiając się na prze‑
jęciu władzy wojskowej i cywilnej z rąk austriackich w dniach 1 i 2 listopada 
i tworzeniu pierwszych struktur władz polskich. Andrzej Szczypka, omawiając 
wydarzenia listopada 1918 roku w Zawierciu, w tym rozbrajanie wojsk austro‑ 
‑węgierskich i niemieckich, nakreślił rozwój sytuacji polityczno‑gospodarczo‑ 
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‑społecznej w mieście w pierwszym roku po odzyskaniu niepodległości, w tym 
kwestię realizacji tak trudnych zadań, jak budowanie administracji czy walka 
z bezrobociem, głodem i chorobami. 

Ostatnia, trzecia część konferencji była poświęcona postaciom, które ode‑
grały istotną rolę w odbudowie niepodległego państwa polskiego. Paweł Duda 
zaprezentował życiorys Ryszarda Kunickiego, od listopada 1918 do lutego 1919 
roku piastującego urząd komisarza Rządu Ludowego Republiki Polskiej na te‑
rytorium Zagłębia Dąbrowskiego. Kunicki starał się doprowadzić do scalenia 
obydwu miejscowych stref okupacyjnych (niemieckiej i austriackiej) i przede 
wszystkim do deeskalacji napięcia politycznego i społecznego na tym obszarze. 
Tomasz Fortoński przedstawił koleje życia Stefana Falkowskiego, pierwszego 
komisarza w okręgu sosnowieckim, od czasów studiów medycznych związa‑
nego z ruchem narodowo‑demokratycznym. Falkowski po uzyskaniu dyplomu 
osiadł w Zagłębiu Dąbrowskim, gdzie przez 19 lat pracował jako lekarz, będąc 
jednocześnie aktywnym działaczem społecznym, samorządowym i politycz‑
nym, niekwestionowanym liderem miejscowej centroprawicy. Anna Makarska 
przybliżyła życiorys Aleksego Bienia, członka Polskiej Partii Socjalistycznej, 
który jako działacz nieodległościowy i współorganizator czynu legionowego 
w Zagłębiu Dąbrowskim odegrał także kluczową rolę w odbudowie pozycji 
PPS w okręgu sosnowieckim, skutecznie sprzeciwiając się wpływom komu‑
nistów w Radach Delegatów Robotniczych. W kolejnych latach, już jako pre‑
zydent Sosnowca, przyczynił się do modernizacji tego miasta. Marcin Rudy 
omówił dokonania dwóch działaczy politycznych i społecznych zasłużonych dla 
Będzina i Zagłębia Dąbrowskiego w okresie kształtowania się państwowości. 
Pierwszym był Antoni Sujkowski, dyrektor Szkoły Handlowej Zgromadzenia 
Kupców i działacz Polskiej Organizacji Narodowej oraz Polskiej Organizacji 
Wojskowej w Będzinie, członek delegacji polskiej na konferencję pokojo‑ 
wą w Paryżu, a następnie minister wyznań religijnych i oświecenia publiczne‑ 
go w rządzie Kazimierza Bartla. Drugim – Salomon Weinzieher, lekarz pracują‑ 
cy w szpitalach w Będzinie i Sosnowcu, mocno zaangażowany w działalność 
społeczną i polityczną jako prezes Zarządu Gminy Żydowskiej w Będzinie oraz 
poseł na sejm. Arkadiusz Rybak przypomniał sylwetkę Adama Piwowara, posta‑
ci niezwykle zasłużonej dla Dąbrowy Górniczej i całego Zagłębia Dąbrowskiego, 
rewolucjonisty i odkrywcy, a także działacza niepodległościowego związanego 
z Polską Partią Socjalistyczną, który w 1923 roku pełnił funkcję prezydenta 
tego miasta. Iwona Szaleniec przypomniała dokonania Wincentego Frąckiewi‑
cza, jednego z organizatorów czynu legionowego w regionie i działacza Polskiej 
Organizacji Wojskowej. Frąckiewicz, od 1917 roku związany z Czeladzią, za‑
angażował się w życie społeczno‑polityczne miasta, obejmując funkcję radne‑
go, a w końcu burmistrza. Anna Binek‑Zajda zaprezentowała postać Zygmunta 
Kotarskiego, lekarza szpitala należącego do Towarzystwa Górniczo‑Przemysło‑
wego „Saturn” i działacza Czeladzkiej Straży Ogniowej, który odegrał kluczo‑
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wą rolę w rozbrajaniu Niemców i przejmowaniu władzy w Czeladzi, a w czasie 
powstań śląskich udzielał się w służbie sanitarnej. Daniel Kaznodziej przybliżył 
sylwetkę Władysława Ludomira Sujkowskiego, opisując jego udział w walce 
o niepodległość, zapoczątkowaną podczas rewolucji 1905 roku, kiedy współtwo‑
rzył Republikę Sławkowską. Natomiast Magdalena Boczkowska zaprezentowała 
życiorys Stanisława Paderewskiego, inżyniera z kopalni Mortimer w Zagórzu, 
przyrodniego brata Ignacego. Już w pierwszych dniach wojny zaangażował 
się on w czyn legionowy w Zagłębiu Dąbrowskim i jako porucznik Legionów 
oddał życie za ojczyznę w słynnej bitwie pod Krzywopłotami w listopadzie 
1914 roku. 

Na zakończenie konferencji wystąpił Pełnomocnik Prezydenta Miasta 
Sosnowca Marek Barański, który podkreślił znaczenie badań nad przeszłoś‑
cią regionu, także w kontekście nowego przedstawienia wydarzeń z listopa‑
da 1918 roku, i możliwość ich wykorzystania do budowania tożsamości za‑ 
głębiowskiej.

W przerwach konferencji uczestnicy mieli możliwość obejrzenia wystawy 
w Pałacu Schoena oraz wysłuchania koncertu utworów w wykonaniu Zbigniewa 
Tepera, nawiązujących do 100‑lecia odzyskania niepodległości.

Fot. 1. Odtworzony gabinet Adama Bienia 
Źródło: Fot. ze zbiorów archiwum muzealnego.
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Fot. 2. Ekspozycja planszowa
Źródło: Fot. ze zbiorów archiwum muzealnego.

Fot. 3. Konferencja w budynku Pałacu Schoena w Sosnowcu
Źródło: Fot. ze zbiorów archiwum muzealnego.
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