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Od redakcji

K lumer ten w całości poświęcamy zabytkom jednego miasta - Olsztyna, waż- 
I \ I ne9° m'eisca na turystycznej mapie Polski, ważnego też z racji swojej histo- 
I V rii, w pewnym okresie związanej z osobą Mikołaja Kopernika. Przywilej 
lokacyjny otrzymał Olsztyn w 1353 r. W ciągu wieków miasto doznało wielu zniszczeń 
i przeobrażeń, a obecny kształt jego części historycznej jest wynikiem odbudowy po 
drugiej wojnie światowej. Wprawdzie Olsztyn nie ucierpiał bezpośrednio na skutek 
walk, ale zdobyty w styczniu 1945 r. przez Armię Czerwoną został podpalony przez 
czerwonoarmistów. Spłonęło wówczas ponad 40% zabudowy, niemal cale śródmiej
skie centrum, a reszty zniszczenia dopełniły późniejsze rozbiórki. Ze względów poli
tycznych znalazł się jednak Olsztyn w grupie miast najszybciej wskazanych do po
wojennej odbudowy i już w 1947 r. powstał wstępny projekt planowanych działań.

Przy wyborze sposobu odbudowy olsztyńskiego Starego Miasta - czy dokonać wier
nej rekonstrukcji zabudowy historycznej, czy wprowadzić formy nowoczesne - przyjęto 
wariant kompromisowy. Według autorki koncepcji - architekt Hanny Adamczewskiej 

z Politechniki Warszawskiej - należa
ło zachować rozplanowanie z okresu 
średniowiecza, ale jednocześnie 
spełnić wszystkie warunki współcze
snego mieszkalnictwa. Dokonany 
wybór w dużej mierze respektował 
zasady odbudowy i rekonstrukcji 
miast w formach historycznych, sfor
mułowane w 1945 r. przez prof. Jana 
Zachwatowicza, który byt pierwszym 
powojennym generalnym konserwa
torem zabytków. W rezultacie na 
podstawie dwóch szczegółowych 
planów zagospodarowania dzielnicy

______________________________________  staromiejskiej (z 1949 i 1957 r.) wy
budowano na olsztyńskim rynku 

dwadzieścia kamieniczek, których elewacje nawiązywały do baroku, natomiast domy 
poza rynkiem otrzymały formy socrealistyczne. Zdaniem Marii Lubockiej-Hoffman, autor
ki książki „Miasta historyczne zachodniej i północnej Polski. Zniszczenia i programy od
budowy" (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, Delegatura w Elblągu, Oficyna Wy
dawnicza Excalibur w Bydgoszczy, 2004, s. 147), „wpóźnych latach 40., w okresie apo
geum programu J. Zachwatowicza podpartego ideami socrealizmu, nie można było 
oczekiwać - przy braku przekazów ikonograficznych - innej architektury, jak inspirowa
nego historycznymi formami pastiszu. [...] W Olsztynie [...], nie mogąc kopiować archi
tektury eklektycznej (pruskiej), posłużono się jedynym możliwym do zastosowania wzor
cem - barokiem, w uzasadniony sposób kojarzonym na tych terenach z polskością”.

Na temat swoistej barokizacji Olsztyna - dawniej i dziś - pisze w tym numerze na 
ss. 3-6 Andrzej Rzempoluch, a o zabytkach z okresu średniowiecza czy secesji do
wiecie się Państwo z innych artykułów. Polecamy również teksty o śladach pobytu na 
olsztyńskim zamku Mikołaja Kopernika, o historycznych założeniach zieleni, o olsztyń
skich koszarach...

A zatem spotykamy się z zabytkami w Olsztynie.

(fot. Mieczysław Wieliczko)

Numer wydany został przy współpracy Prezydenta Miasta Olsztyna.



OO prze^dy
Poglądy

Jedenaście zaginionych podczas 
drugiej wojny światowej średnio
wiecznych dokumentów, wysta
wionych m.in. przez Władysława 
Łokietka i dwóch papieży, wróciło 
do archiwum we Wrocławiu. Prze
kazał te cenne zabytki prof. Neal 
Pease, wykładowca historii Europy 
Środkowej i Wschodniej na uni
wersytecie w Milwaukee w USA. 
Wśród dokumentów osiem pocho
dzi z XIII w. Najstarszy wystawiła 
kancelaria księcia Henryka I Bro
datego w 1208 r. Książę uposażył 
tym dokumentem klasztor cyster- 
sek w Trzebnicy. Pergamin jest 
w dobrym stanie, wymaga tylko 
usunięcia zabrudzeń. Dwa doku
menty wyszły z kancelarii papie
skich - Grzegorza IX i Aleksandra 
IV. Są też dokumenty Władysława 
Łokietka, Bolka II Małego i Kazi
mierza II. Wszystkie zabytki po
chodziły z wrocławskiego Staats- 
archiv. Przechował je ojciec prof. 
N. Pease, weteran drugiej wojny 
światowej.

Międzynarodowe Centrum Kultury 
w Krakowie uhonorowane zostało 
tegoroczną Nagrodą Wyszeh- 
radzką. Decyzję podjęli ministro
wie kultury Grupy Wyszehradzkiej, 
którzy debatowali w Krakowie na 
początku września br. na temat 
ochrony dziedzictwa kulturowego 
w warunkach wolnego rynku. 
Utworzone przed 15 laty krakow
skie Międzynarodowe Centrum 
Kultury wykazuje się szczególną 
kreatywnością w dziedzinie ochro
ny dziedzictwa kulturowego Euro
py Środkowej. Organizuje wysta
wy, konferencje i szkolenia, pro
wadzi badania, popularyzuje wie
dzę na temat dziedzictwa sąsied
nich krajów. O działalności tej 
ważnej placówki pisaliśmy na la
mach „Śpotkań z Zabytkami”, nr 
8, 2006.

W ramach obchodów jubileuszu 
185-lecia Muzeum Mazowieckie
go w Płocku w dniach 20-21 wrze
śnia br. odbyta się sesja naukowa 
„Regionalizm. Idea - tradycje - 
perspektywy rozwoju w muzeal
nictwie”, zorganizowana przez 
Dział Historii Muzeum Mazowiec
kiego, przy pomocy Urzędu Mia
sta Płocka. Celem sesji było po
kazanie korzeni i teoretycznych 
podstaw regionalizmu, jego prze
obrażeń w naszym kraju, zjawiska 
„małych ojczyzn” oraz stanu pol
skiego regionalizmu u progu XXI w. 

W czasie spotkania mówiono rów
nież o perspektywach, możliwo
ściach i szansach rozwoju regio
nalizmu, zwłaszcza w muzealnic
twie. Przedstawiona została także 
polityka kulturalna władz samo
rządowych woj. mazowieckiego 
i jej program na przyszłość. 
W konferencji wzięli udział i wygło
sili referaty wybitni znawcy proble
matyki regionalizmu. Ważną czę
ścią programu były również ko
munikaty omawiające zagadnie
nia regionalne występujące 
w działalności muzeów Mazowsza 
oraz Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej.

We wrześniu i październiku br. 
w Muzeum Warmii i Mazur w Olsz
tynie czynna była niemiecko-pol
ska wystawa „Ferdynand von Qu
ast. Widoki z Warmii". Ferdynand 
von Quast (1807-1877) uważany 
jest za wybitną osobowość historii 
sztuki i ochrony zabytków w XIX w. 
W 1843 r. mianowany został przez 
Fryderyka Wilhelma IV konserwa
torem zabytków w Prusach i pełnił 
ten urząd aż do śmierci. W jego 
pracy szczególne miejsce zajęty 
średniowieczne zabytki Warmii. 
Temu regionowi poświęcił pierw
szy tom zaplanowanej serii wy
dawniczej Zabytki architektury 
w Prusach. Podstawę tego opra
cowania stanowiły wielkoformato
we litografie, ukazujące warmiń
skie kościoły, zamki i bramy miej
skie. Te właśnie litografie z połowy 
XIX w., uzupełnione rysunkami 
i studiami von Quasta z niemiec
kich i polskich zasobów, tworzyły 
trzon ekspozycji. Organizatorzy 
wystawy: Stowarzyszenie Histo
ryczne Warmii oraz Muzeum War
mii i Mazur w Olsztynie.

W Art Center w Łodzi w dniach 11- 
-12 września br. odbyt się „Festiwal 
Rewitalizacji: Wizja Księży Młyn 
2007-2013”. Tematem przewodnim 
festiwalu było przedstawienie kon
cepcji rewitalizacji dzielnicy do 
2013 r. oraz zwrócenie uwagi za
proszonych gości z kraju i z zagra
nicy na Księży Młyn. Wygłoszone 
zostały liczne referaty i komunikaty 
oraz na terenie fabryki Scheiblera 
przy ul. Tymienieckiego 25 odbyła 
się prezentacja na temat rewitaliza
cji dziewiętnastowiecznych budyn
ków pofabrycznych i ich adaptacji 
na cele mieszkaniowe. W konferen
cji i imprezach towarzyszących 
wzięli udział eksperci i entuzjaści 
zintegrowanej rewitalizacji z Polski 
oraz m.in. z Nowego Jorku, Londy
nu, Amsterdamu, Berlina. Zaintere
sowani przedsięwzięciem byli także 
potencjalni inwestorzy, przedstawi
ciele samorządów lokalnych, orga
nizacji pozarządowych, środowisk 
akademickich, mieszkańcy Łodzi.

Sanatorium Lwigród w Krynicy- 
-Zdroju po zakupie i wyremonto
waniu przez prywatnego nabywcę 
- Mariana Kwietnia ponownie 
przyjmuje gości. Sanatorium po
wstało w 1928 r. za pieniądze ze 
składek lwowskich urzędników. 
Należało wtedy do najnowocze
śniejszych budynków uzdrowisko
wych w Polsce. W 1981 r. obiekt 
zaczął niszczeć, ponieważ zarzą
dzającej nim firmy uzdrowiskowej 
nie było stać na przeprowadzenie 
kosztownego remontu. Sanato
rium zostało zamknięte i przez 25 
lat było nieużytkowane. Dopiero 
w maju 2005 r. prywatny nabywca 
przejął obiekt i rozpoczął prace re
nowacyjne - wszystkie pod nad
zorem konserwatorskim. Obecnie 
odnowione sanatorium funkcjonu
je jako Ośrodek Konferencyjno- 
-Wypoczynkowy „Lwigród” SPA & 
Wellness.

W Muzeum Architektury we Wro
cławiu od 15 września do 31 paź
dziernika br. czynna była wystawa 
„Wrocławskie dworce kolejowe". 
Zgromadzono na niej archiwalne 
projekty, plany, pocztówki, zdję
cia ilustrujące historię połączeń 
kolejowych we Wrocławiu. Pretek
stem do zorganizowania wystawy 
była przypadająca w bieżącym 
roku 160. rocznica uruchomienia 
linii kolejowej między Wrocławiem 
i Berlinem. Ekspozycja ukazała 
rozwój kolejnictwa na tle prze
obrażeń społeczno-kulturalnych 
tamtego okresu, a przede wszyst
kim zaprezentowała budynki wro
cławskich dworców kolejowych. 
Budynki dworcowe, powstałe 
w okresie rewolucji przemysłowej, 
odzwierciedlały zmianę estetyki 
i gustów europejskiego społe
czeństwa.

Srebrna plakieta Józefa Rakow
skiego „Kościuszko po zwycię
stwie pod Racławicami" według 
obrazu Jana Matejki (zob. „Spo
tkania z Zabytkami”, nr 9, 2005) 
pozostanie w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Warszawie. To 
wybitne dzieło polskiego ztotnic- 
twa, wykonane w latach 1889- 
-1893 przez krakowskiego arty
stę, któremu pomagał Edmund 
Korosadowicz, w 1955 r. trafiło 
do muzeum w charakterze de
pozytu. Odebrane w ubiegłym 
roku przez spadkobiercę właści
ciela wystawione zostało na 
sprzedaż w jednym ze stołecz
nych domów aukcyjnych. Nie 
znalazło jednak nabywcy. 
W sierpniu br. plakietę kupiło 
warszawskie Muzeum Narodo
we, dzięki czemu mogła ona 

wrócić na swoje dawne miejsce 
w Galerii Polskiego Rzemiosła 
Artystycznego w tym muzeum.

W Bibliotece Narodowej w War
szawie do końca listopada br. 
czynna jest jubileuszowa wysta
wa „Edward Chwalewik - czło
wiek książki, historyk, dokumen
talista, kolekcjoner”. Na wystawie 
zaprezentowano zdjęcia i doku
menty ukazujące ogrom pracy 
i zainteresowań Edwarda Chwale- 
wika (1873-1956), wszechstron
nego badacza zbiorów polskich, 
gromadzonych w bibliotekach, 
archiwach, muzeach w kraju i za 
granicą. Rejestrował ich losy od 
momentu powstania do okresu 
po pierwszej wojnie światowej. 
Przy ich opisie stworzył i wykorzy
stał prekursorskie metody; jego 
prace dokumentacyjne dotyczą
ce książek i bibliotek oraz z zakre
su ekslibrisologii stały się wzorem 
i punktem odniesienia dla kolej
nych opracowań. Do dziś Edward 
Chwalewik uznawany jest za pa
trona wielu prac i projektów ba
dawczych poświęconych odtwo
rzeniu lub zdokumentowaniu na
rodowego dziedzictwa kulturowe
go wielu pokoleń Polaków. Wy
stawie towarzyszy najnowsza pu
blikacja Biblioteki Narodowej Ze 
wspomnień o moim zbieractwie 
Edwarda Chwalewika.

W Galerii Sztuki Ukraińskiej (Fun
dacja Św. Włodzimierza) w Kra
kowie czynna jest do 10 listopada 
br. wystawa fotograficzna „Mil
cząca skarga. Losy świątyń na 
pograniczu polsko-ukraińskim”. 
Prezentuje ona niektóre obiekty 
sakralne i cmentarze na terenie 
powiatów: hrubieszowskiego, to
maszowskiego, lubaczowskiego 
i jarosławskiego, a także na tere
nie należącym od 1951 r. do 
Ukrainy. Są wśród nich świątynie 
przejęte przez Kościół rzymsko- 
lub greckokatolicki i użytkowane 
do dziś, większość jednak to bu
dynki opuszczone, pozostawione 
własnemu losowi, popadające 
w ruinę lub znajdujące się już 
w stanie ruiny. W wielu z nich za
chowała się polichromia i niektóre 
elementy wyposażenia, niejeden 
poszczycić się może ciekawą 
drewnianą konstrukcją. Nie brak 
tu również monumentalnych 
świątyń murowanych, jak cerkiew 
w Starym Dzikowie czy kościoły 
w Warężu i Uhnowie. Niezależnie 
od ich wartości zabytkowej przy
ciągają uwagę niezwykłym uro
kiem, przejawiającym się nie tylko 
w konstrukcji, lecz w wielu zacho
wanych jeszcze detalach. Autor
ką wszystkich zdjęć jest Maria 
Kaniewska.
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Nowa tożsamość 
architektury Olsztyna 

po 1945 r.
/ ANDRZEJ RZEMPOŁUCH

I \iedy przed dwudziestoma laty pisałem na łamach 
1 \^„Spotkań z Zabytkami” (nr 1, 1987), że Olsztyn 

cierpi na kompleks braku historii - a duch Kopernika czu
wa, ale śpi spokojnie, kojony pięknym śpiewem mszy wie
czornych w warmińskiej katedrze - nie były to figury re
toryczne ani prowokacje, lecz diagnozy historyka po lek
turze podstawowych opracowań. Problem Olsztyna pole
gał na odczuwaniu przez miejscową opinię braku właści
wej (czytaj: oczekiwanej) proporcji pomiędzy ówczesnym 
znaczeniem i pozycją miasta a jego mało europejską histo
rią. Przejawiano zadowolenie, rodzaj dumy z odbudowy 
i (dalszego - jeżeli ktoś sięgał wstecz, do czasów pruskich) 
publicznego awansu „stolicy” Warmii i Mazur, która sta
wała się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem zamieszka
nia, pracy, realizacji planów życiowych. Przy okazji refor
my administracyjnej, przeprowadzonej przez rząd Jerzego 
Buzka, wręcz emocjonowano się doniesieniami o pracach 
nad ustalaniem nowej mapy naszego kraju. Historycy, któ
rzy lepiej niż politycy wiedzą, jaka jest realna moc symbo
li, oczekiwali wewnętrznego scalenia dwóch historycz
nych regionów: Warmii i polskiej części dawnych Prus 
Książęcych, utożsamianej po drugiej wojnie światowej 
z Mazurami. Ja sam dałem się namówić - i wcale tego nie 
żałuję - do zdefiniowania i opisania Warmii i Mazur jako 
jednego z szesnastu regionów obecnej Polski. Skonfronto
wanie wiedzy i poglądów na możliwie najszerszej płasz
czyźnie - od środowiska naturalnego po kulturę artystycz
ną, z uwzględnieniem skutków powojennego zagospoda
rowania - uzbroiło mnie w racje i argumenty, które stara
łem się następnie wykorzystywać ku nauce i przestrodze 
w publicystyce prasowej.

Obecnie, po czasie niezbędnym na refleksję, wracam 
do myśli już wypowiedzianych, ale nie do końca skonsu
mowanych, które nachodziły mnie podczas pracy nad 
syntezą dziejów urbanistyki i architektury Olsztyna. Tym 
bardziej, że były wśród nich antycypacje - o co wcale nie
trudno, jeżeli się zna przedmiot i miejsce akcji - nieko
niecznie przeze mnie pożądane. Dawny Olsztyn, ten 
z najstarszych fotografii, był miastem renesansowym. Nie 
jak Kazimierz Dolny, bo Łyna to nie Wisła, ale w dobrym 

toskańskim stylu, nawet w kilku jego odmianach. I kilka 
wieków - niż Kazimierz - później. Czy był nim w wie
kach XVI i XVII - mało prawdopodobne, choć wielu hi
storyków wyraża takie domniemanie. Zapisał się również 
na kartach dziejów baroku, co prawda nie tak mocno, jak 
byśmy chcieli, ale to tylko wina Katarzyny i Fryderyka. 
Biskupi i kapituła warmińska z najcięższych nawet opre
sji (vide wojna siedmioletnia) zawsze wychodzili obronną 
ręką. Tak się jednak stało, że gdy tylko kapituła urządzi
ła sobie prawdziwie barokową rezydencję w obrębie zam
ku (1758), a parafianie zadbali o godny dom dla probosz
cza (1772), w pierwszym rozbiorze Rzeczypospolitej 
Warmię wzięli Prusacy. Najstarszym budynkiem baroko
wym w Olsztynie jest położona obok konkatedry war
mińskiej dawna wikarówka z 1688 r., która w 1708 r. zo
stała oddana na użytek beneficjantów bractwa różańco
wego (obecnie dom zakonny sióstr Misjonarek Świętej 
Rodziny). Tak oto trzy całkowicie różniące się budowle 
stworzyły fundament, na którym możemy oprzeć później
sze próby barokizacji Olsztyna, jako nawiązanie do miej
scowej tradycji.

Barok w architekturze przeszedł kilka prób reinkarna
cji. W państwie pruskim odżył jako styl narodowy, a na
wet „ogólnonarodowy”, stosowny dla budowli publicz
nych. Początkowo preferowano neutralny (stwierdzam to 
w kontekście dalszego wywodu) neorenesans, następnie 
style regionalne bądź lokalne, co najlepiej można zaobser
wować na przykładzie dawnych Prus Wschodnich 
z Gdańskiem i Elblągiem. O ile w średnich i małych mia
stach budowle państwowe i kościoły w końcowych deka
dach XIX i na początku XX stulecia wznoszono prawie 
wyłącznie w stylu neo- lub pseudogotyckim, z licznymi 
odniesieniami do architektury „krzyżackiej”, o tyle 
w Gdańsku i Elblągu stylem lokalnym dla budownictwa 
oficjalnego okazał się niderlandzki renesans. Wielka jest 
magia dat. Na dwustulecie powstania królestwa pruskie
go (1901) podjęto akcję budowy kościołów tzw. jubile
uszowych pod patronatem królewskim i z państwowych 
środków oraz na nowo określono reguły, jakie musiało 
spełniać budownictwo państwowe. Ustalono, że klasycy- 
zujący barok z czasów pierwszych pruskich królów, Fry
deryka I i Fryderyka Wilhelma I, wyrażał „sposób mys'le-
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nid”, siłę i wielkość młodego państwa pruskiego (słowa 
Georga Fritscha, autora wartościowej dysertacji na temat 
kościoła kalwińskiego w Królewcu: Die Burgkirche zu 
Konigsberg i. Pr. und ihre Beziehungen zu Holland, 1935).

Nie było zatem lepszego, właściwszego stylu dla bu
dowli państwowych. Już wcześniej pewne cechy baroku, 
przejawiające się w kształtowaniu planów i brył budowli, 
przeniknęły do budownictwa szkolnego i koszarowego. 
Teraz zasadom stylu oficjalnego podporządkowano kolej
ne kategorie architektury publicznej: siedziby urzędów, 
banków, domy opieki i szpitale, a nawet pewne grupy bu

dowli o charakterze przemysłowym i gospodarczym. Tej 
odgórnej tendencji uległ w Olsztynie August Feddersen, 
który w 1927 r. zaprojektował kościół franciszkanów ja
ko połączenie neorenesansowej bryły i takiegoż wnętrza 
z quasi-barokową fasadą w wymyślonym przez siebie du
żym porządku (zob. artykuł na s. 18).

A trzeba pamiętać, że lata około 1900 - to już okres 
panowania modernizmu. Nowoczesność w historycznym 
kostiumie - to gmach rejencji w Olsztynie (architekt Ri
chard Saran z Berlina, 1908-1911), który jako wykwintny 
biurowiec, po kolejnej adaptacji, służy znakomicie do dzi-

GMACH REJENCJI

Jubileusz 550-lecia miasta i wydzielenie olsztyńskiej rejencji spo
wodowały potrzebę budowy nowego reprezentacyjnego gmachu 
na jej siedzibę; początkowo biura rejencji znajdowały się w wynaję

tej kamienicy przy pl. Kopernika. Projekt, autorstwa Ri
charda Sarana, zrealizowano w latach 1908-1911 na 
placu o powierzchni ponad 14 tys. m2 u zbiegu dzisiej
szych ulic Emilii Plater i Józefa Piłsudskiego. Powstała 
monumentalna budowla, złożona początkowo 
z dwóch, a później trzech korpusów (rozbudowa w la
tach 1936-1937), ujętych po bokach długimi skrzydła
mi, z dwoma wewnętrznymi dziedzińcami. Gmach re
jencji - to trójkondygnacyjna, zwarta bryła, z wysokimi 
ryzalitami o wolutowych szczytach, nakryta dachem 
mansardowym. Elewacje, na cokole kamiennym, po
wyżej licowane są cegłą i podzielone szerokimi pila- 
strami. Fasada ze środkowym ryzalitem, zawierającym 
ozdobny portal główny, ma bogatą dekorację rzeźbiarską

(m.in. alegorie cnót, akant, girlandy, ozdobny kartusz), opracowaną 
w tynku. We wnętrzu budynku zachował się reprezentacyjny hol 
główny z wystrojem sztukatorskim, wsparta na kolumnach dekora

cyjna klatka schodowa z żeliwną balustradą i wykona- 
s- ne w Berlinie witraże na głównej klatce schodowej.

Warta uwagi jest także znajdująca się na pierwszym 
t piętrze wielka, podwyższona o pół kondygnacji, sala 
£ posiedzeń rady z oryginalną stolarką drzwiową, drew- 

nianą boazerią, parkietem i dekoracją sztukatorską. 
-o W latach międzywojennych budynek był siedzibą tak- 
■? że innych urzędów państwowych, a w 1920 r. znajdo- 
je waty się tu lokale Komisji Alianckiej, nadzorującej 

przebieg plebiscytu. Po drugiej wojnie światowej 
gmach rejencji użytkowany byt przez Dyrekcję Kolei 
Państwowych, obecnie jest siedzibą administracji pu
blicznej.

Kamila Rzempołuch
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1.2. Rynek Starego Miasta - w jednolitym stylu pierzeja południowa (1) 
i urozmaicona zabudowa pierzei zachodniej, w głębi zamek kapitulny (2) 

siaj (zob. s. 4). Cokół tej budowli powstał ze „wschodnio- 
pruskich głazów narzutowych”, jako licówki użyto czer
wonej ręcznie strychowanej cegły w formacie klasztor
nym, a pokrycie dachu wykonano z dachówki korytkowej, 
czyli w układzie mnich-mniszka. To tylko niektóre szcze
góły zaczerpnięte z publikacji samego twórcy budowli. 
Dobra architektura wymaga dobrego materiału - tej zasa
dy trzymają się do dzisiaj mądrzy architekci i poważni in
westorzy. Jeszcze przed wybuchem pierwszej wojny świa
towej wzniesiono w trzech punktach miasta kilka budyn
ków koszarowych w uproszczonej - o wiele tańszej w re
alizacji - odmianie tego stylu. Znakomitą orientacją wyka
zały się władze Olsztyna. Zanim jeszcze państwo przystą
piło do budowy rejencji, stał już budynek sanatorium 
przeciwgruźliczego „Zdrowie kobiet”, o architekturze co
kolwiek przypominającej koszary (ukończony w 1907 r.); 
wkrótce potem zrealizowano Dom Opieki im. pary cesar
skiej Wilhelma i Augusty Wiktorii (1911-1913). Projekty 
obu budowli wykonał miejski architekt Max Boldt.

Od tej pory barok wracał do Olsztyna w szczególnych 
historycznych momentach... Najpierw była to odbudowa 
ze zniszczeń wojennych. Pisał Czesław Browiński: „Od
budowa Starego Miasta, podobnie jak i szeregu innych za
bytkowych dzielnic miast w kraju, podyktowana była 

względami polityczno-emocjonalnymi, pragnieniem przy
wrócenia do życia najbardziej wartościowych historycznie 
i kulturowo zabytków urbanistyki i architektury” (Olsztyn 
1945-1970, Olsztyn 1974). Na „repolonizację” staro
miejskiej architektury wskazał Bohdan Rymaszewski: 
„Przy [fasadach] wznoszonych na nowo operowano moty
wami barokowymi, nawiązując w ten sposób do czasów 
przedrozbiorowych, a więc do lat polskiego okresu dziejów 
Olsztyna” (O przetrwanie dawnych miast, Warszawa 
1984). Nie jest istotne, że Olsztyn nigdy perłą baroku nie 
był. Liczy się to, że jako stolica regionu - polskiej Warmii 
i polskich Mazur - przejmował schedę po jeszcze bardziej 
zniszczonym Braniewie i Lidzbarku Warmińskim. Nowa 
tożsamość miasta została przypieczętowana w sposób 
symboliczny i realny zarazem.

Podobny okres przeżywa miasto obecnie. Sypią się fasa
dy domów przy rynku, odbudowanych przed 50 laty, od
padają sgraffita, niszczeje - jeżeli się zachowała - drewnia
na stolarka. A na sąsiednich uliczkach, zwłaszcza przy Sta
romiejskiej, Prostej i Kołłątaja, kwitnie twórczość orna- 
mentatorów (to z Herberta) i dyktatorów nowej mody, na
kazującej okładać autentyczne dziewiętnastowieczne ele
wacje płytami z granitu. W zachodniej pierzei Staromiej
skiej i na Targu Rybnym cieszą oko przybysza nowo wznie
sione „kamieniczki”. Kiedy się je ogląda, myśl lotna biegnie 
ku konstatacji, skąd się wzięło i jak początkowo było od
bierane określenie „barok”. Jakże to dzisiejsze „barokowe
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3. Targ Rybny - nowe „kamieniczki” między kościołem ewangelickim 
a Domem „Gazety Olsztyńskiej”
4. Apartamentowiec na tyłach ul. Wyzwolenie - bliskie echo „Grand 
Hotelu” w Sopocie

(zdjęcia: 1 - Grzegorz Kumorowicz, 2,3,4- Andrzej Rzempotuch)

myślenie” dalekie od pruskiego. Nowa tendencja ogarnia 
kolejne kwartały zabytkowej urbanistyki i wypełnia wolne 
skrawki przestrzeni wokół Starego Miasta. Na zapleczu 
schodzącej do rzeki, niezwykle urokliwej ul. Wyzwolenia 
powstała zbiorowa rezydencja, najdobitniej świadcząca 
o kultywowaniu w grodzie nad Łyną barokowej tradycji. 
Podziały poziome i pionowe, dachy, wieżyczki, wykusze 
i loggio-balkony, boniowanie - toż to dobry kawałek cesar
skiego Wiednia. Style w architekturze nie przemijają, rzecz 
w tym, gdzie, kiedy i do czego należy sięgać.

Wróćmy do meritum: olsztyniacy chcą, by ich miasto 
było piękne i uporządkowane przestrzennie, by wymogi 
współczesności nie prowadziły do niszczenia resztek histo
rycznej spuścizny, by powstrzymać zalewającą nas tandet
ną estetykę materiałów zastępczych - niby-licówki, niby- 
-dachówek, niby-blachy, wszystkiego niby. Ja sam od lat 
upominam się także o poszanowanie dla tej tkanki miej
skiej, którą stworzyło pokolenie powojenne, a która bywa 

bez potrzeby i zupełnie bezceremonialnie „adaptowana”. 
Gdy jej zabraknie, okaże się, że okres wczesnego i środko
wego PRL-u - to tylko kilkaset domów mieszkalnych 
(również zewnętrznie przekształconych nie do poznania), 
do których wtłoczono nadmierną liczbę lokatorów.

Jeszcze niedawno problemem był tzw. brak środków, 
dziś o wiele groźniejszy bywa ich nadmiar, a zwłaszcza 
pośpiech w działaniu, dyktowany przez natarczywego in
westora, który powoduje błędy administracyjne i stricte 
konserwatorskie. Kult inwestora przybiera zastraszające 
rozmiary, potrafi odbierać samorządom rozsądek i kryty
cyzm. O inwestora trzeba ponoć walczyć, trzeba go szu
kać, zachęcać, a potem starać się go zatrzymać. Być może 
tak jest, ale walczyć trzeba również o dobro wspólne we 
wspólnej przestrzeni: o materialną część naszej lokalnej 
tożsamości, tak jak się zabiega o godziwe warunki za
mieszkania i wypoczynku, o bezpieczne otoczenie, o pra
wo wpływania na życie wspólnoty i wiele innych kwestii. 
Aby potem jakiś przygodny racjonalizator nie opowiadał 
na łamach prasy, że olsztyńskie Stare Miasto trzeba rewi- 
talizować.

Dawniej, jeszcze w czasach kajakowej wyprawy Mel
chiora Wańkowicza, Mazurzy cierpieli z winy Smętka. 
Gdy Leon Sobociński ogłaszał obrócenie się Smętka 
w gruzy, między osadników niepostrzeżenie wkradł się 
Psujek. Nie najęła go władza. Z początku siedział cicho, 
patrzył jak zakorzeniali się - wbrew propagandzie z róż
nych stron - ludzie, dla których ta ziemia była jedyną, 
niekoniecznie wybraną. Ale nie mieli innej. A z tą się zży
li, poczuli u siebie, wreszcie pokochali... Sami nie używa
li takich słów, to dopiero ich dzieci - czyli moje pokole
nie - a jeszcze bardziej wnuki, które od nowa, na własną 
rękę poszukują tego, co ja znam od dzieciństwa, i łakną 
wiedzy, która mnie wydaje się powszechna i oczywista - 
wprowadzają do publicznej dyskusji język emocji, otwar
te wyznania, świadczące nieraz o ignorancji, ale też 
o szczerości i dobrej wierze. Co dalej z Psujkiem? Gdy się 
zdekonspirował, nie było jeszcze wiadomo, kto zacz. Psu
jek modernizował i racjonalizował, Psujek naprawiał... 
Potem okazał się „polskim patriotą”, bo dewastował 
„niemieckie” kościoły i nie dbał o obce cmentarze. Cu
dzysłowy są moje, lecz niewymyślone. (To ironiczny - 
podkreślam na wszelki wypadek - komentarz do poglą
dów, z którymi stykałem się w latach siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych ubiegłego wieku). Wreszcie go zwal
czyliśmy - tak się wydawało. I co? Wrócił. Modernizuje, 
racjonalizuje i naprawia. A do tego rekonstruuje, rewita- 
lizuje, a nawet restauruje. Należałoby sądzić, że ta ostat
nia dziedzina będzie poza jego zasięgiem, ale tak jak kilka 
jest szkól konserwatorskich i kilka stowarzyszeń, powoła
nych do opieki nad zabytkami, tak różne mogą być poglą
dy w kwestii tego, co jest słuszne.

A przyznanie racji można demokratycznie przegłosować.

Andrzej Rzempołuch
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„W imię Pana amen. My Hartmud prepozyt, Herman dziekan, Johannes kustosz, 
Tyło kantor oraz cala kapituła Kościoła Warmińskiego, wszystkim pismo niniejsze oglądającym 

pragniemy uczynić wiadomym, że po dojrzałym namyśle postanowiliśmy w dobrach I na 
terytorium tejże kapituły założyć miasto i nazwać je Allenstein". Tak brzmi początek przywileju 
lokacyjnego, wystawionego przez kapitułę warmińską we Fromborku 31 października 1353 r. 

Miastu nadano nazwę odpowiednią do nazwy istniejącej tu wcześniej drewniano-ziemnej 
strażnicy puszczańskiej, którą od 1347 r. poczęto przekształcać w murowany zamek obronny.

Olsztyn - założenie i rozwój 
przestrzenny miasta

JERZY SIKORSKI

M-...... .......................... ....
” I „Zamek nad Łyną”. Jan Długosz w 1448 r. uży- 

JL _l_wał już nazwy spolszczonej - Olszten. W archi
waliach kapituły warmińskiej (1522) można spotkać spol
szczenie w formie Olstyn (Olsztyn). Znaczy to, że dzisiej
sza polska nazwa funkcjonowała na terenie Prus Królew
skich i Warmii już we wczesnym okresie ich dziejów.

Budowa zamku narzucała miastu ścisłe rygory co do 
jego systemu obronnego. Najpierw musiano wziąć pod 
uwagę warunki naturalne, ponieważ przesądzały one 
o tym, gdzie i jak miał kształtować się system miejskich 
fortyfikacji - murów obronnych i fos, które z kolei wy
znaczały właściwą przestrzeń pod zabudowę. Chodziło 
jednak równocześnie o to, aby poprzez swój system forty
fikacji miasto służyło potrzebom obronnym zamku. Te zaś 
polegały na tym, iż brak odpowiedniej przestrzeni na są
siadującym z miastem wzgórzu zamkowym uniemożliwiał 
budowę na tyle przestronnego przedzamcza, aby w razie 
wojny mogło ono pomieścić większą załogę - zwłaszcza 
konną. Funkcję strategicznego przedzamcza miało więc 
spełniać odpowiednio sprzężone z zamkiem miasto. Wi
docznym świadectwem autonomii zespołu zamkowego 
jest to, iż dojazd do niego urządzono od strony przeciwle
głej w stosunku do miasta. Miał on więc charakter bezpo
średni i niezależny. Podobnie oczywistym świadectwem 
spójności tych zespołów obronnych jest druga brama zam
kowa od strony miasta, skomunikowana z nim za pomocą 
mostu przerzuconego przez fosę. Tę bramę usytuowano 
dokładnie na wprost poprzecznej osi komunikacyjnej, 
która biegła wzdłuż północnej pierzei rynku i łączyła dwa 
liczące się tutaj urządzenia obronne: zamek i kościół. Ów 
system wzajemnych powiązań sprawdził się w okresie 
wojny trzynastoletniej (1454-1466), gdy w obliczu wroga 
zablokowano bezpośredni dostęp do zamku z zewnątrz, 
utrzymując dojazd wyłącznie przez miasto, jako bezpiecz
niejszy i lepiej kontrolowany.

1. Miasto i zamek
- dwa zespoły 
obronne:
1 - zespól zamkowy,
2 - kościół,
3 - ratusz,
4 - Górne Przedmieście,
5 - Dolne Przedmieście

1

Przywilej lokacyjny dla Olsztyna spisano wtedy, gdy miasto 
już istniało. Pierwsza bowiem wzmianka o nim pojawiła się pięć 
lat wcześniej - w 1348 r. Na tych trudnych dla osadnictwa te
renach było to zgoła regułą. Chciano mieć bowiem pewność, że 
wyznaczony przez kapitułę warmińską zasadźca Johannes, syn 
sołtysa z Łajs, któremu zlecono założenie miasta, potrafi wywią
zać się ze swojego zadania. Musiał on zainwestować sporo wła
snych pieniędzy, a równocześnie przekonać ludzi, by zechcieli 
wraz z nim uczynić to także we własnym zakresie. W rezultacie 
około stu młodych ludzi przywiódł Johannes ze środkowej 
Warmii, z krainy dawno już ucywilizowanej, o kwitnącym 
osadnictwie, w puszczańskie ostępy, gdzie w zakolu Łyny ryso
wało się wzgórze, na którym rosły właśnie mury zamku obron
nego kapituły - przyszłej siedziby jej administratorów.

Tych ludzi - choć przywykłych do ciężkiej pracy na roli 
- czekał trud niewyobrażalny. Mieli zbudować nie tylko 
własne domy, ale przede wszystkim, w obliczu groźby najaz
dów litewskich, musieli co rychlej kopać fosy i wznosić mu
ry obronne. Mieli zbudować kościół miejski i ratusz, a przy 
tym karczować puszczę, by wydrzeć jej grunty pod uprawę. 
Podstawą ich utrzymania miało być bowiem rolnictwo oraz 
hodowla zwierząt gospodarskich. Na ich wspólny użytek ka
pituła przeznaczyła obszar gruntów wielkości aż 100 łanów 
(1680 ha), zwolniony wieczyście od czynszów. Zasadźcy zaś 
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dano do dyspozycji 71 łanów (1192,80 ha) pod zasiedlenie, 
z których on sam otrzymał 7 łanów (117,60 ha), a pro
boszcz 6 łanów, wolnych od czynszu. Do tych łanów wol
nych doliczono 1 łan na drogi i ulice. Pozostałych 56 łanów 
czynszowych przeznaczono na parcele miejskie w obrębie 
murów oraz na ogrody warzywne poza murami.

Rzecz zrozumiała, że od swoich nowo pozyskanych 
mieszczan kapituła nie mogła wcześniej wymagać określo
nych w przywileju czynszów, zanim się nie zagospodarują 
i sami nie zaczną osiągać dochodów.

Pierwszą czynnością zasadźcy było wynajęcie miernicze
go, od którego oczekiwał sprecyzowanej koncepcji w spra
wie układu przestrzennego miasta. Teren zaś był wcale nie
łatwy, przede wszystkim ze względu na znaczną pochyłość 
oraz nieregularny, gruszkowaty kształt przestrzeni. Mierni
czy oparł swą technikę pomiaru na siatce kwadratów o bo
kach siedmioprętowych (1 pręt = 4,59 m). Punktem odnie
sienia dla siatki mierniczej uczynił drogę, która wiodła 
z północy na południe - tak, jak ściągali tu osadnicy. Biegła 
ona teraz wschodnią pierzeją rynku i miała połączyć ze so
bą obydwie, skrajnie usytuowane bramy miejskie - północ
ną i południową, które zwano odtąd Górną i Dolną, odpo
wiednio do pochyłości terenu.

Konsekwencją wykorzystania linii drogi była więc ogól
na kierunkowość całego układu przestrzennego miasta. 
Odzwierciedla to także prostokątny kształt rynku. Jego 
długość, z rzucającą się w oczy dokładnością, odpowiada
ła trzem miarom siedmioprętowym (64,26 m). W wyniku 
przywileju z 1378 r. miasto rozszerzyło swe granice ku 
północnemu wschodowi i powierzchnia rynku stanowiła 
8% ogólnej powierzchni zabudowy miejskiej.

Z czterech narożników rynku wybiegały po dwie ulice, 
które podzieliły zasadniczą część obszaru miejskiego na 
odpowiednie bloki zabudowy. Rygor siatki mierniczej 
sprawił, że każdy z bloków przyrynkowych miał głębokość 
7 prętów (32,13 m). Taką samą głębokość miały także blo
ki znajdujące się w przedłużeniu tamtych (wzdłuż dzisiej
szych ulic Prostej i Kołłątaja od południa i Staromiejskiej 
od północy). Znaczy to, że taką również głębokość musia- 
ły mieć parcele, na które podzielono owe bloki; ich szero
kość wynosiła 2 pręty (9,20 m).

Olsztyn miał w swych dziejach tylko dwa przedmieścia. 
Układ przestrzenny sprawił, że obydwa znalazły się 
z dwóch stron bram miejskich. Jedno zwało się Górnym 
Przedmieściem, a drugie - Dolnym. Przedmieścia te nigdy 
nie zespoliły się z układem Starego Miasta, ponieważ aż do 
początku XX w. wciąż jeszcze dzieliła je od reszty świata 
bariera murów obronnych, a częściowo też fos. Charakte
rystyczną zabudowę przedmieść przez cale stulecia - aż do 
połowy XIX w. - stanowiły drewniane stodoły i szopy. Ich 
liczba odpowiadała liczbie trudniących się rolnictwem 
mieszczan. Okupujące miasto w 1807 r. wojska francuskie, 
dla pozyskania opału, dokonały rozbiórki 153 stodół, 83 
szop i 57 spichrzów. A przecież nie wszystkie rozebrano! 
Skala tego typu zabudowy, jak na miasteczko liczące wów
czas 2011 dusz, była więc imponująca. W 1860 r. magi
strat podjął pierwszą w dziejach miasta decyzję o lokaliza
cji budowli komunalnej poza obrębem murów miejskich.

2. Siatka siedmioprętowa jako podstawa rozplanowania 
układu przestrzennego miasta (wg Tadeusz Zagrodzki, 
Zagadnienie proporcji w układach urbanistycznych niektórych 
miast pomorskich, w: Studia pomorskie, t. 1, 
Wrocław-Kraków 1957)

Wiązało się to z przełamaniem odwiecznej tradycji i stało 
się możliwe w obliczu nadzwyczajnej konieczności. Cho
dziło o budowę pierwszej w mieście szkoły komunalnej, 
która miała zastąpić bliską ruiny szkółkę przykościelną. 
Stoi do dziś „poza miastem”, ale za to w najbliższej od nie
go odległości - na obrzeżu fosy miejskiej. Inwestycję połą
czono z regulacją starej drogi polnej, która stała się odtąd 
pierwszą miejską obwodnicą, łączącą obydwa przedmieścia 
(dziś ul. Pieniężnego). W następnej kolejności podjęto bu
dowę dróg wylotowych, które już 20 lat później staną się 
głównymi ulicami gwałtownie rozwijającego się miasta.

Czynnikiem, który zgoła rewolucyjnie wpłynął na roz
wój przestrzenny Olsztyna, była budowa linii kolejowej. 
Gdy w 1864 r. inwestycja wkroczyła w granice powiatu, 
miasto liczyło 366 domów i około 4800 mieszkańców. 
W ciągu następnego dziesięciolecia zbudowano 1 17 domów 
i przybyło 1366 mieszkańców. Istotą sprawy była też sama 
lokalizacja dworca. Władzom miejskim wydawała się ona 
tak dalece peryferyjna, że w 1871 r. usiłowały wymusić 
zmianę decyzji. Był to oczywisty brak wyobraźni - chodziło 
wszak również o stację przeładunkową, która wymagała 
przestrzeni, a także o całą infrastrukturę kolejową (parowo
zownia, warsztaty itp.). W rezultacie magistrat musial wyło
żyć pieniądze na budowę długiej drogi dojazdowej, którą 
jeszcze kilka lat później nazywano „szosą do dworca”, ale 
potem była to już rzęsiście oświetlona latarniami gazowymi 
ul. Dworcowa (dziś: Partyzantów). Stało się bowiem coś, 
czego nikt nie przewidywał: ulica na całej swej długości zo
stała błyskawicznie zabudowana, była odtąd miejskim „dep
takiem” - bo to właśnie tędy w niedzielne popołudnia 
mieszczanie olsztyńscy całymi rodzinami udawali się na 
dworzec, by przy piwie lub herbacie z okien tamtejszej re
stauracji podziwiać dyszące parą lokomotywy. Osiem lat 
później tamtą ulicę wspomogła następna (Dąbrowszcza
ków), w 1893 r. - trzecia (Kopernika), a w 1909 r. - czwar
ta (Kościuszki). Stało się więc faktem, że całe intensywnie 
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rozbudowujące się miasto milowymi krokami ruszyło od 
strony Górnego Przedmieścia ku dworcowi.

Ogromny napływ kapitału inwestycyjnego sprawił, że 
w ciągu lat 1885-1890 zbudowano 252 budynki mieszkalne. 
Była to liczba rekordowa. W tymże pięcioleciu liczba miesz
kańców wzrosła z 11 555 do 19 375. Pod względem rozwo
ju Olsztyn wysunął się na pierwsze miejsce w skali całego 
państwa pruskiego. Stawał się miastem bogatym. W 1897 r. 
zbudowano wodociągi z ujęciem wody przy Jeziorze Krzy
wym, które w całości zakupiono. W 1899 r. uruchomiono 
kanalizację. W 1907 r. zbudowano własną elektrownię wod
ną przy ujściu rzeki Wadąg do Łyny, z najnowocześniejszymi 
urządzeniami zakupionymi w Anglii. Ruszyły tramwaje. Gdy 
w 1903 r. Olsztyn przekroczył liczbę 25 tys. mieszkańców, 
burmistrz zastąpiony został przez nadburmistrza, który pod-

3. Fragment planu Olsztyna z 1930 r. - magia „dymiących 
lokomotyw”, czyli pęd miasta ku dworcowi:
1 - Dolne Przedmieście, 2 - Górne Przedmieście, 3 - Zatorze,
4 - dworzec kolejowy, 5 - zamek i zespól staromiejski,
6 - nowe centrum z nowym ratuszem, 7 - gmach rejencji jako 
zapowiedź rozwoju miasta w kierunku południowo-wschodnim

legał bezpośrednio prezydentowi rejencji w Królewcu. A już 
dwa lata później utworzono rejencję olsztyńską; tym samym 
Olsztyn, liczący 27,5 tys. mieszkańców, pod względem pu
blicznoprawnym zrównany został z Królewcem. Obok kolei 
żelaznej i szybko rozrastającego się garnizonu (zwano Olsz
tyn kasernopolis - miasto koszar, zob. artykuł na s. 28), urząd 
rejencji stał się kolejnym, znaczącym czynnikiem miastotwór- 
czym. Olbrzymi gmach rejencji zlokalizowano na kierunku 
południowo-wschodnim, gdzie przesunęło się nowe centrum 
miasta. Pasły się tam jeszcze krowy, ale uznano, że jest to 
właściwy kierunek dla dalszego rozwoju miasta. W istocie 
tak się stało, ale dopiero po wojnie.

Nowe centrum Olsztyna wyznaczało skrzyżowanie 
dwóch głównych arterii - owej pierwszej olsztyńskiej „ob

wodnicy” (ul. Pieniężnego), która w dalekim przedłużeniu 
wiodła teraz aż do dworca oraz przecinającej ją na linii od 
zachodu ku wschodowi dzisiejszej ul. Piłsudskiego (od Sta
rego Miasta ku gmachowi rejencji). Na tym właśnie skrzyżo
waniu, po likwidacji dwóch, a nawet trzech starych cmenta
rzy, w 1915 r. oddano do użytku nowy, okazały ratusz - naj
większą budowlę w mieście, zbudowaną przez przedsiębior
cę Wojciecha Dylewskiego oraz Franciszka Macpołowskie- 
go, rękami niemal wyłącznie polskich robotników.

Urbanistyka olsztyńska z przełomu tamtych stuleci re
alizowała modną wówczas koncepcję „miasta-ogrodu”. 
Różnorodną zieleń wprowadzono z rozmachem wprost do 
śródmieścia. Centralne ulice - dzisiejsze Pieniężnego i Dą
browszczaków, oprócz szpaleru lip miały zieleń ogrodową 
przed fasadami domów.

Wskutek przecięcia miasta linią kolejową wyodręb
niła się w końcu XIX w. dzielnica, zwana dziś Zatorzem. 
Łączyły ją ze śródmieściem dwa wiadukty drogowe nad 
torami. W ten sposób powstały dwie osie komunikacyj
ne Zatorza - dzisiejsze ulice Wojska Polskiego i Lima
nowskiego. Z czasem namnożyły się między nimi ulice 
poprzeczne. Cały duży kwartał tej dzielnicy zarezerwo
wano dla zabudowy mieszkaniowej, traktowanej kom
pleksowo. Zaplanowano więc dla niej całą niezbędną in
frastrukturę typu osiedlowego - z handlem, usługami, 
szkołą oraz przykładnie zaprojektowaną zielenią. Kom
pleks ten zrealizowano niedługo przed wybuchem dru
giej wojny światowej. Sowieckie zniszczenia z lutego 
1945 r. szczęśliwie nie dotknęły tej części miasta, chro
nionej dziś zapisami w rejestrze zabytków.

Niespełna pięć lat po wojnie, mimo zniszczeń 
36% zabudowy, Olsztyn liczył już więcej mieszkań
ców, niż przed wojną - 1 stycznia 1950 r. było ich 
45 737, a w 2000 r. - ponad 172 tysiące. Pomiędzy 
tymi dwoma datami w układzie przestrzennym mia
sta zawiera się cała epoka. Miasto rozwinęło się 
w dwóch głównych kierunkach: południowo- 
-wschodnim i południowym. Od początku lat sześć

dziesiątych XX w. powstawało wzdłuż osi ul. Kołobrze
skiej, a potem Pana Tadeusza, pierwsze osiedle spółdziel
cze „Pojezierze”. W tym samym czasie ulice Lubelską i To
warową zajęła rozległa dzielnica towarowo-składowa. 
W 1978 r. w kierunku południowym rozpoczęto budowę 
osiedla spółdzielczego „Jaroty”. Powstawało na gruntach 
dawnej wsi tej nazwy. Już 10 lat później liczyło 20 tys. 
mieszkańców, a niebawem ta liczba podwoiła się.

Piękne dzielnice willowe z lat międzywojennych, budo
wane wówczas na obrzeżach miasta - jak np. dzielnica nad 
Jeziorem Długim - znalazły się obecnie w środku miasta. 
Miasto bowiem, łakome nowych terenów, ogarnęło swymi 
granicami rozłożone dookoła wsie: wspomniane już Jaro
ty, a następnie Dajtki, Gutkowo, Likusy, Redykajny, Kieź- 
liny, Zalbki i Wójtowo. Były to wsie - bo już nimi nie są - 
tak stare, jak sam Olsztyn. Łączą je ze śródmieściem rów
nie stare trakty kołowe, którymi jeszcze przed wojną cią
gnęły na targ pod Starym Ratuszem chłopskie furmanki.

Jerzy Sikorski
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Kiedy kapituła warmińska objęła w posiadanie południową część Warmii 
w 1346 r. i przystąpiła do planowej akcji osadniczej, 

głównym ośrodkiem administracyjnym dla tej części Warmii miały stać się 
zamek i lokowane w zakolu Łyny miasto.

Rewaloryzacja budowli 
średniowiecznych

BARBARA ZALEWSKA

f amek olsztyński budowano etapami. Całe założe- 
f nie otrzymało ostatecznie kształt czworoboku z do- 
*-------ddatkowymi liniami zewnętrznych murów obron
nych. W pierwszej fazie, gotyckiej (około 1350 r. - druga 
ćwierć XVI w.), wzniesiono skrzydła północne (mieszkal
ne) i południowe (administracyjno-gospodarcze) wraz 
z wieżą i murami obronnymi. Do 1397 r. ukończono bu
dowę czworoboku murów obronnych, podwyższając ist
niejące kurtyny i wieżę narożną ze względu na to, iż oby
dwa skrzydła zamku nadbudowano kondygnacjami spi- 
chrzowo-obronnymi. Do połowy XV w. wzniesiono 
umocnienia zewnętrzne przystosowane do broni palnej, 
z umocnionymi basztami narożnikami oraz z systemem 
fos; ostatnie badania dendrochronologiczne wykazały, iż 
drewniane hurdycje zewnętrznego muru skrzydła połu
dniowego pochodzą z trzeciej dekady XV w. Schemat roz
planowania zamku nawiązywał do zamków konwentual
nych, budowanych w Prusach przez Krzyżaków.

W swojej pierwotnej formie zamek przetrwał do XVI w. 
W ciągu pierwszych dekad tego stulecia dokonano przebu
dowy niektórych wnętrz zamkowych. Refektarz i dawna 
izba mieszkalna przekryte zostały sklepieniami kryształowy
mi, a część pomieszczeń skrzydła południowego przebudo
wano na kaplicę i zakrystię. Kolejna wielka przebudowa 
przeprowadzona została w latach 1756-1758, gdy częściowo 
rozebrano mury południowo-wschodnie wraz z wieżą bram- 
ną i wzniesiono na ich miejscu nowe, barokowe skrzydło.

Po drugiej wojnie światowej w zamku znalazło siedzibę 
Muzeum Mazurskie (dzisiejsze Muzeum Warmii i Mazur, 
zob. artykuł na s. 34). Działania konserwatorskie powiąza
ne z adaptacją obiektu do nowych funkcji starano się wyko
nywać przy maksymalnym zachowaniu oryginalnej substan
cji. Patrząc z perspektywy czasu choćby na adaptację jednej 
z baszt na ośrodek skupiający część ówczesnego środowiska 
artystycznego, można stwierdzić, że dziś stanowi ona mate
rialne udokumentowanie panujących wówczas tendencji 
konserwatorskich. Ostatnie prace konserwatorskie, prowa
dzone od połowy lat dziewięćdziesiątych XX w., charakte

ryzowała metoda konserwacji zachowawczej. W jej ramach 
wykonano prace remontowo-konserwatorskie zewnętrzne
go odcinka murów obronnych zamku od strony miasta 
wraz z uczytelnieniem kurtyny i fragmentarycznie zachowa
nej baszty cylindrycznej. Rozebrano wówczas ceglane 
oplaszczowanie średniowiecznego, kamiennego muru, wy
konane w czasie restauracji w latach 1909-1911. Po wyko
naniu badań architektonicznych i archeologicznych zdecy
dowano się odtworzyć lico z cegły w wątku gotyckim, po
zostawiając średniowieczny rdzeń muru. Odsłonięte w cza
sie badań archeologicznych dolne partie baszty ukazały wie- 
loboczny fundament wraz z najniższym sześciowarstwo- 
wym murem ceglanym, przechodzącym wyżej w cylinder 
(W. Chodkowska, Sondażowe badania architektoniczne pd.- 
-wsch. fragmentu murów Zamku, Olsztyn 1994, mps w Od
dziale Wojewódzkim Służby Ochrony Zabytków w Olszty
nie). W trakcie prac zdecydowano się na nieznaczne obni
żenie terenu w celu uczytelnienia odsadzki baszty oraz od
słonięcia otworu strzelniczego. Zdjęto wtórne licowanie 
muru (wykonane prawdopodobnie przy konserwacji tego 
odcinka w latach pięćdziesiątych XX w.). W ekspozycji 
międzymurza pokazano konstrukcję muru.

Jedną z atrakcji olsztyńskiego zamku jest tablica astrono
miczna Mikołaja Kopernika (zob. s. 16), służąca do badania 
zjawiska równonocy, wykonana przez niego na tynku elewa-

1. Plan 
średniowiecznego 
Olsztyna 
(wg Hugo Bonk, 
Geschichte der Stadt 
Allenstein, Bd. II, 
Allenstein 1930)
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cji skrzydła północnego. Nie jest to jedyna pamiątka po wiel
kim astronomie. W zasobach muzeum znajduje się Biblia 
z odręcznymi zapiskami Mikołaja Kopernika, przebywające
go na tutejszym zamku w latach 1516-1519 i 1520-1521.

Budynek straży zamkowej (zob. s. 15), należący do 
kompleksu zamkowego, a przybudowany do zewnętrznej, 
południowej linii muru obronnego, określany dziś jako ma
gazyn solny (pełnił tę funkcję w XIX w.), stanowił pierwot
nie siedzibę załogi zamkowej. Połączony był z cylindryczną 
basztą usytuowaną od strony Łyny, flankującą dawny wjazd 
do zamku. Z pierwotnej artykulacji zachowały się fragmen
ty wykuszy ustępowych, widoczne od strony zewnętrznej 
muru. Prowadzone w ostatnich latach roboty budowlane 
związane z adaptacją budynku na Muzealne Centrum Infor
macji oraz towarzyszące im badania archeologiczne i archi
tektoniczne ujawniły relikty dawnych ciągów komunikacyj
nych średniowiecznego systemu obronnego oraz datowanej 
na XV-XVI w. artykulacji elewacji, podziałów wewnętrz
nych, posadzek i urządzeń grzewczych.

Średniowieczne założenie urbanistyczne, zamykające 
się niegdyś w obrębie dawnych murów obronnych, do 
dziś pozostało czytelne, ale z zabudowy zachowało się 
niewiele. Większość budynków mieszkalnych została spa
lona przez Armię Czerwoną w 1946 r. Przetrwało kilka 
domów z reliktami średniowiecznych murów w piwni
cach oraz jeden z zachowanym częściowo przyziemiem 
z podcieniem arkadowym. Zachowały się również domi
nanty urbanistyczne średniowiecznego założenia, tzw. 
stary ratusz, kryjący pod późniejszymi przekształceniami 
gotycką szatę, fragmenty murów obronnych z Bramą 
Górną, dawny kościół farny (dzisiejsza katedra).

Z racji metryki owe obiekty stanowią przedmiot szcze
gólnej troski samorządu miasta. Od 1995 r. poszczególne 
odcinki murów obronnych poddawane były rewaloryza
cji, którą zaplanowano jako przestrzenną ekspozycję 
architektoniczno-konserwatorską zachowanych reliktów 
średniowiecznych umocnień miejskich, w powiązaniu 
z ukształtowaniem terenu, obejmującym fragmenty daw
nej fosy łącznie z przedwalem i zachowanymi średnio
wiecznymi formami obronnymi. Sposób zagospodarowa
nia terenu uwarunkowany był koncepcją założenia ogól- 
nomiejskiego ciągu zieleni, mającego otaczać Stare Mia
sto. Ukoronowaniem działań przy odnawianiu murów 
obronnych była konserwacja Bramy Górnej, przeprowa
dzona w 2003 r. z okazji 650-lecia lokacji Olsztyna.

Odkrywane w trakcie prowadzenia prac ciekawe histo
rycznie rozwiązania i konstrukcje - baszty, furty, a nawet 
pewne partie łęków odciążających mury - zostały wyekspo
nowane. Starano się uczytelnić fakt, iż był to ciąg umocnień 
miasta, uzupełniając kilkumetrowy ubytek muru przy kate
drze, pozostawiając strzępia w partiach wykonanych z cegły 
(na całej linii muru), ukazując konstrukcję muru w Parku 
Zamkowym. Do uzupełniania ubytków partii ceglanych uży
wano cegły rekonstrukcyjnej (o wymiarach 30-14-8 cm), 
wiązanej w wątek gotycki. Ze względu na występujące obec
nie znaczne podwyższenie poziomu gruntu, usuwano jego 
nadmiar w celu odsłonięcia partii kamiennych (uniemożli
wiając podciąganie wilgoci przez mury ceglane z gruntu). 
Najtrudniejszy w realizacji okazał się odcinek muru stabilizu
jący skarpę przy katedrze. W 1995 r. próbowano zrealizo
wać pokutującą w mieście od wielu lat wizję poszerzenia bie
gnącej u podnóża kościoła ul. Pieniężnego. Rozebrano
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3. Relikty miejskich murów obronnych
4. Aranżacja dawnej baszty muru wysokiego
5. Katedra
6. Brama Górna, widok od strony dawnego Górnego 
Przedmieścia 

znaczną część dawnej Szkoły Katolickiej (ul. 
Pieniężnego 3) oraz budynki gospodarcze 
przylegające do muru. Okazało się wówczas, 
że posadowienie fundamentów tzw. muru 
wysokiego znajduje się około 20 cm poniżej 
poziomu terenu. Odsłonięte łęki odciążające 
zaczęły pękać w kluczach. Kilka miesięcy póź
niej runęło wtórne ogrodzenie ogrodów Kurii 
Metropolitalnej, pociągając za sobą fragment 
średniowiecznych obwarowań. Przygotowy
wane założenia projektowe wskazywały na 
konieczność umocnienia skarpy, na której 
wznosi się olsztyńska katedra. Za właściwe 
uznano oparcie się na rozwiązaniach histo
rycznych i uczytelnienie średniowiecznego 
układu umocnień - podwójnej linii murów 
(bez przywracania pierwotnej wysokości kur
tyn) wraz z częściową rekonstrukcją nasypu 
międzymurza oraz uczytelnienie (częściowe wymurowanie 
partii ceglanej) baszty przy ul. Lelewela i prostokątnej basz
ty przy budynku parafii św. Jakuba. W działania konserwa
torskie prowadzone przez samorząd lokalny włączyła się pa
rafia, kontynuując prace przy fragmentach muru stanowią
cych jej własność. Po wykonaniu badań archeologicznych 
w obrębie muru niskiego, z zachowaną basztą cylindryczną 
(uważaną pierwotnie za późniejszą, piętnastowieczną baste
ję), partie oryginalne poddane zostały konserwacji, przy 
czym koronę baszty podciągnięto w górę, a w celu zabezpie
czenia obiektu przed opadami atmosferycznymi zaaranżo
wano nad basztą stożkowe zadaszenie.

Postawiona u wlotu głównej drogi do miasta od strony 
północnej Brama Górna - nazywana obecnie Bramą Wyso
ką - poprzedzona przedbramiem, sięgającym w średnio
wieczu zwodzonego mostu przerzucanego nad fosą, dato
wana jest przez badaczy na koniec XIV bądź początek XV w. 
Budowana była prawdopodobnie w dwóch etapach: do 
około 1400 r. - budynek bramny, a na początku XV w. do
dano piętro i szczyty (Andrzej Rzempołuch, Przewodnik po

zabytkach sztuki dawnych Prus Wschodnich, Olsztyn 1992, 
s. 103; Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko, 
M. Arszyński, t. 2, Warszawa 1995, ss. 174-175).

W 1679 r. brama została strawiona przez pożar. 
Zniszczeniu uległy wówczas górne części szczytów, które 
zostały odbudowane w zmienionej formie w konstrukcji 
szkieletowej. W publikowanych przez badaczy niemiec
kich materiałach źródłowych znajduje się wzmianka, iż 
w 1770 r. postanowiono o corocznym odkładaniu 4000 
cegieł na wykonanie nowego, murowanego mostu przed 
bramą (na miejscu dotychczasowego - drewnianego); wy
budowano go przed 1782 r.

Troski o fortyfikacje miejskie zaniechano już w pierw
szej połowie XVIII w. Fosę w sąsiedztwie Bramy Górnej 
zlikwidowano ostatecznie w 1841 i 1844 r. Zapewne 
w tym czasie rozbiórce uległo też przedbramie.

Największe przekształcenia Bramy Górnej były skut
kiem jej adaptacji na więzienie. Przebudowę, połączoną 
z restauracją w duchu historyzmu narodowego, przepro
wadzono w 1858 r. Styl neogotycki stanowił wówczas ka
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non budowlany dla obiektów użyteczności publicznej. Re- 
gotyzację obiektu wykonano według projektu prowincjo
nalnego konserwatora zabytków Prus Wschodnich - Fer
dynanda von Quasta. Całej partii szczytowej budowli (po
zostającej od XVIII w. w konstrukcji szkieletowej) przy
wrócono formy „gotyckie”, wyprowadzając artykulację 
z zachowanych podziałów i nadając jej formę szczytów 
schodkowych. Poszczególne sterczyny rozczłonkowane 
zostały lancetowym pseudomaswerkiem. Część wtórnych 
przepruć zamurowano, rekonstruując zniszczone laskowa- 
nia. Ponadto wymieniono znaczną część lica murów, za- 
murowując przejścia z wieży na mury obronne. W nadanej 
wówczas stylistyce przetrwała brama do dnia dzisiejszego.

Prowadzona w 2003 r. rewaloryzacja Bramy Górnej, 
poza typowymi działaniami mającymi na celu zabezpie
czenie substancji zabytkowej, zastała wzbogacona zaaran
żowanym fragmentem muru z gankiem obronnym, co 
stworzyło zamknięcie obecnej ul. Staromiejskiej. W samej 
bramie zamontowana została drewniana brona, widoczna 
od zewnętrznej strony Starego Miasta. Ponadto w blen
dzie (gdzie przed wojną widniał wizerunek Najświętszej 
Marii Panny) z inicjatywy proboszcza parafii katedralnej 
umieszczono mozaikę, przedstawiającą Matkę Bożą 
z Dzieciątkiem, poświęconą przez Jana Pawła II.

Uposażenie parafii oraz konieczność przydzielenia jej 
parceli miejskiej kapituła warmińska określiła już w doku
mencie lokacyjnym, ale budowę dzisiejszej katedry (daw
nego kościoła farnego św. Jakuba), przynajmniej jej kor
pusu nawowego i dolnej kondygnacji wieży, ukończono 
dopiero około 1429 r. Wieżę nadbudowano jeszcze póź
niej, w latach 1562-1596. Przypuszczalnie przed rozpo
częciem prac budowlanych przy górnych kondygnacjach 
wieży, w pierwszej połowie XVI w. wykonano sklepienia 
sieciowe i kryształowe korpusu nawowego. Świątynia sta
nowi przykład hali, z niewyodrębnionym prezbiterium, 
z zakrystią usytuowaną w przęśle sąsiadującym z partią 
prezbiterialną. Po stronie przeciwnej znajdowała się do 
XVI w. przypuszczalnie część wyodrębniona, przeznaczo
na dla kanoników (Andrzej Rzempołuch, Architektura 
i urbanistyka Olsztyna 1353-1953, Olsztyn 2004, s. 24).

Gruntowną restaurację katedry w stylu neogotyckim 
przeprowadzono w latach 1866-1868. Zakres wykona
nych wówczas prac obejmował m.in. powiększenie otwo
rów okiennych, dodanie neogotyckich półszczytów oraz 
wzniesienie latarni na wieży. W 1930 r., ze względu na 
zły stan techniczny drewnianej więźby dachowej, wyko
nano nową żelbetową konstrukcję.

Ostatnio powadzone prace konserwatorskie w kate
drze rozpoczęto pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX w. 
Początkowo zakładano wykonanie wyłącznie robót ele- 
wacyjnych. W ich ramach oczyszczono powierzchnie ce
gieł i usunięto wtórne uzupełnienia, odparzone tynki, 
zmurszałe fragmenty cegieł i spoin. Przeprowadzona kon
serwacja sterczyn wymagała wykonania uzupełnień 
kształtek z zaprawy sztucznej imitującej ceramikę. Wy
prawy wapienne uzupełniono w technologii tradycyjnej 
ze strukturalnym barwieniem zapraw. Cegły uzupełniano 
zaprawą imitującą cegłę (na bazie spoiw mineralnych), 
w większe ubytki wmurowywano cegły bądź warstwę li
cową z rozciętej cegły. W trakcie prowadzonych robót 
okazało się, że należy podjąć działania stabilizujące kon
strukcję wsporczą dzwonów, więźby dachowej wieży oraz 
jej hełmu i latarni. Konieczność wykonania tych prac by
ła następstwem wcześniejszych, niewłaściwie realizowa
nych remontów. Elementy konstrukcji więźby oparte zo
stały na drewnianej konstrukcji wsporczej dzwonów, co 
powodowało przenoszenie drgań na konstrukcję latarni, 
połączoną z więźbą dachową wieży. Spowodowało to de
formację geometrii słupów latarni, a belki i wymiany 
więźby dachowej wykazywały znaczne ugięcie oraz roz
luźnienie połączeń ciesielskich.

Zrealizowane prace remontowe polegały na likwidacji 
połączeń więźby z konstrukcją wsporczą dzwonów. 
Stwierdzono również, że balustrada latarni wykonana 
z drewnianych elementów opierzonych blachą miedzianą 
uległa znacznej degradacji. Elementy drewniane zostały
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7. Stary ratusz
(zdjęcia: Barbara Zalewska)

silnie zniszczone przez korozję biologiczną. Pokrycie bla
chą miedzianą uległo spękaniu, a łączenia zostały uszko
dzone lub rozłączone. W związku z tym wymieniono ele
menty zdegradowane, zabezpieczono konstrukcję na złą
czach ciesielskich. Uzupełniono ubytki elementów mocu
jących miedziane kwiatony oraz blachy na fartuchu 
i gzymsie latarni oraz iglicy. Przy demontażu poszczegól
nych elementów latarni znaleziono dokument zawierają
cy informacje, dotyczące prowadzonych w XIX w. prac 
przy regotyzacji obiektu.

Źródła historyczne milczą na temat początków budo
wy olsztyńskiego ratusza, zlokalizowanego w południowej 
części placu rynkowego. Przypuszczalnie pierwotnie pełnił 
głównie funkcję domu kupieckiego. Z czasem, wraz z roz
wojem miasta niezbędne stało się wzniesienie ratusza 
z prawdziwego zdarzenia - symbolu coraz silniejszego sa
morządu lokalnego. Wpływ na podjęcie tej decyzji miało 
wykupienie przez miasto sołectwa, które nastąpiło na po
czątku XV w. Jerzy Sikorski, Stary Ratusz w Olsztynie. 
Studium historyczne, Olsztyn 1995, s. 8, mps w Oddziale 
Wojewódzkim Służby Ochrony Zabytków w Olsztynie), 

jednakże wzniesienie murowanej budowli nastąpiło około 
100 lat później. Dzisiejsze założenie (na planie podkowy) 
jest wynikiem rozbudów w latach 1858-1859, gdy wznie
siono skrzydło zachodnie według projektu C. G. Fischera, 
oraz 1927-1928, gdy do istniejącego już założenia dobudo
wano trzecie skrzydło, północne. Całość zamknięto arka
dowym podcieniem, tworząc wewnętrzny dziedziniec.

Po spaleniu zespołu ratusza w 1946 r. obiekt odbudo
wano (w latach 1947-1950), zmieniając bryłę najstarsze
go, południowego skrzydła i przekrywając go dachem 
czterospadowym. Skrzydło to w ciągu wieków uległo naj
większym przekształceniom. Przypuszczalnie jeszcze w la
tach 1766-1770 pod nową klasycystyczną szatą stylistycz
ną zniknęły gotyckie mury wraz z ich artykulacją.

W 1996 r. rozpoczęto prace budowlane w związku z ko
lejną zmianą funkcji ratusza. Opracowano program adapta
cji obiektu dla potrzeb Biblioteki Wojewódzkiej. Przyjęta 
została koncepcja, aby przy okazji robót remontowo-ada- 
ptacyjnych przywrócić obiektowi znaną z ikonografii dzie
więtnastowieczną sylwetę oraz klasycystyczną artykulację 
elewacji — rekonstruując szczyty skrzydła południowego, 
opracowanie otworów okiennych oraz wznosząc drewnia
ną wieżyczkę, zwieńczoną smukłym hełmem. Ostatecznie 
nie zrealizowano jednak tej koncepcji. Po przystąpieniu do 
robót elewacyjnych przy skrzydle południowym, datowa
nym dotychczas na pierwszą ćwierć XVII w., okazało się, że 
pod wtórnym opłaszczowaniem kryją się dość dobrze za
chowane mury obwodowe średniowiecznej realizacji. Osta
tecznie podjęto dość trudną decyzję o przywróceniu i za
aranżowaniu gotyckiej artykulacji dwóch kondygnacji ele
wacji południowej i wschodniej, pozostawiając elewację za
chodnią, przebudowaną w XVII w., nieotynkowaną, scala
jąc tym samym bryłę budowli. W ten sposób jeden z najważ
niejszych obiektów w mieście został przywrócony jego 
mieszkańcom w formie, jakiej nikt się nie spodziewał, od
bieranej jako dokument polskości średniowiecznej Warmii, 
autonomicznej, niezależnej od Zakonu Krzyżackiego.

Barbara Zalewska

KAPLICA JEROZOLIMSKA

Kaplica filialna Świętego Krzyża, zwana Jerozolimską, należy do 
najstarszych zachowanych budowli sakralnych w Olsztynie. Po 
raz pierwszy wzmiankowana jest w 1565 r. w dokumencie dotyczą

cym funkcjonowania szpitala zakaźnego św. Jerzego. Kaplica, 
związana z upowszechnionym przez wyprawy krzyżackie kultem 
Męki Pańskiej, wzniesiona została niedaleko szpitala na terenie sta
rego cmentarza św. Jerzego poza granicami miasta przez prowizo
rów leprozorium. Niestety ani ta, ani kolejne 
wzmianki nie mówią nic o wyglądzie budowli, choć 
zawierają informacje o wyglądzie wnętrza. Wiado
mo, że w 1775 r. kaplica została odnowiona. 
W 1922 r. odrestaurowano wnętrze. Kaplica w obec
nej postaci - to jednokondygnacyjny budynek 
w stylu późnobarokowym, na planie prostokąta, 
o zwartej bryle, przykrytej dachem dwuspadowym. 
Elewacje nietynkowane, z narożnymi lizenami, 
zwieńczone otynkowanym gzymsem profilowanym; 

fasada zakończona wolutowym szczytem. Tynkowane jednoprze- 
strzenne wnętrze kaplicy zostało nakryte stropem belkowym. Drew
niany podest wyznacza część prezbiterialną z wnęką ołtarzową, na 
ścianie południowo-zachodniej znajduje się empora chórowa. 
Z dawnego wyposażenia wnętrza zachowała się późnogotycka gru
pa ołtarzowa: krucyfiks i dwa krzyże z łotrami oraz ludowe polichro
mowane rzeźby drewniane, przedstawiające Pietę i św. Barbarę.

Od XIX w. kaplica, odwiedzana chętnie przez 
ludność polską, czynna była przede wszystkim 
w czasie Wielkiego Postu i Dni Krzyżowych. Od 
zakończenia drugiej wojny światowej do 1963 r. 
była nieużytkowana. Po przeprowadzonych 
w latach 1972-1973 pracach konserwatorsko- 
-adaptacyjnych przywrócono jej dawny charak
ter kultowy.

Kamila Rzempofuch
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Dawny magazyn solny

O
d czasu pierwszego rozbioru 
Polski i sekularyzacji Warmii 
budynek stojący na południo
wym międzymurzu olsztyńskiego zam

ku (obecnie przy ul. Zamkowej 3) wy
korzystywany był przez przypadko
wych użytkowników i dopiero w 1998 r. 
przejęty został przez Muzeum Warmii 

nie dla bezpieczeństwa budynku i połu
dniowego skrzydła zamku.

Równocześnie z pracami zabezpiecza
jącymi przystąpiono do badań historycz- 
no-architektonicznych. Głównym ich ce
lem było stworzenie naukowych podstaw 
rewaloryzacji obiektu, wychwycenie 
i udokumentowanie historycznych form 

icyjnej interpretacji źródeł pisanych niż 
dowiedzionych faktów.

Już pierwsze dni badań prowadzo
nych równocześnie z usuwaniem wtór
nych dwudziestowiecznych elementów 
zaowocowały sukcesywnym odsłania
niem ukrytej dotąd historycznej budow
li i okazały się rewelacją, rzucając zupeł-

i Mazur, i w ten sposób ponownie włą
czony do zespołu zamkowego. Awaryj
ny stan obiektu, objawiający się silnym 
wychyleniem południowego muru 
obronnego, ugięciami stropów, pęka
niem ścian i zapadaniem posadzek, wy
magał szybkiej interwencji. Wykonano 
zatem tymczasowe konstrukcje zabez
pieczające, co dało czas niezbędny na 
opracowanie kompleksowego progra
mu specjalistycznych badań i prac bu- 
dowlano-konserwatorskich. Pierwsze 
badania, ukierunkowane na ustalenie 
stanu obiektu i przyczyn awarii, pozwo
liły na opracowanie metody wzmocnie
nia więźby i stropu, ustabilizowania 
ścian zewnętrznych i zakotwienia śre
dniowiecznego muru obronnego, któ
rego stateczność ma kluczowe znacze

priorytetowych dla projektowanej formy 
i układu funkcjonalno-przestrzennego.

Dotychczasowa wiedza o tej bu
dowli wyłaniała się z przeszłości w spo
sób niekonkretny, właściwie rozpozna
ny tylko dla wieku XIX i ograniczała 
się jedynie do skąpych informacji o je
go funkcji po 1772 r. i zaledwie zazna
czenia konturu na mapach, począwszy 
od 1826 r. Wiedza o początkach bu
dowli całkowicie ginęła w mrokach 
dziejów. Nawet pierwsze prace konser
watorskie z początku XX w. nie przy
niosły żadnych odpowiedzi. Do na
szych czasów pozostały niewyjaśnione 
kwestie formy i przekształceń dziejo
wych budowli. Przypisywana jej pier
wotna funkcja budynku dla załogi zam
kowej - miała bardziej charakter intu

1. Budynek dawnego magazynu solnego 
po przeprowadzeniu prac konserwatorskich
2. Fragment wnętrza jednej z izb
3. Schody do zburzonej narożnej baszty 
flankującej niegdyś most zwodzony

(zdjęcia: Marek Kowalczyk)

nie nowe światło na ocenę jej wartości 
kulturowej. Ranga budynku okazała się 
wysoka i jako kompozycja w miarę jed
norodna stanowi wyjątkową wartość 
dydaktyczną i dokumentacyjną.

Po usunięciu współczesnej betono
wej podłogi i metrowej warstwy gruzu 
po bez mała 200-letniej przerwie wyło
niły się relikty budowli, którą w 1821 r. 
strawił pożar tak wielki, że nie zdecy
dowano się na przywrócenie budynku 
do poprzedniego stanu.

W odsłoniętym zespole mieszkalnym 
dla załogi zamkowej uwidocznił się układ 
bardzo interesujący, bo typowy dla roz
wiązań z XVII w. ze względu na syme
tryczne rozplanowanie i rozmieszczenie 
funkcji budynku mieszkalnego. Takie 
rozwiązanie budynku załogi zamkowej 
i lokalizację w bezpośrednim sąsiedztwie 
głównej bramy twierdzy spotykamy 
w XVII w. w krajach kultury niemieckiej. 
Charakterystyczny i typowy jest sposób 
dyspozycji formalnej i funkcjonalnej pla-
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Wokół jednego zabytku

nu tego obiektu, z zastosowaniem na osi 
budynku oświetlonej dwoma oknami sie
ni wejściowej z dwoma przejściami do 
izb mieszkalnych w strefie bliżej wejścia 
i częścią kuchenną w głębi. Strefa w głę
bi sieni jest jakby węzłem obsługi pale
nisk dwóch pieców izb mieszkalnych 
i wielkiego, kuchennego okapu komino
wego, przylegającego do muru obronne
go. Komin budowy z jednym wspólnym 
wylotem spalin, do którego doprowa
dzono z boków przewody kominowe od 
pieców, byl typowy dla budynków służ
by. W taki sposób rozwiązywano wnę
trze sieni i zarazem uniwersalnej izby ku
chennej w wielu budynkach owego cza
su. Jednakże wobec zniszczenia górnych 
partii ścian nie można wykluczyć nieza
leżnego wyprowadzenia kominów znaj
dujących się w ścianach sieni przyległych 
do izb mieszkalnych.

Każda z dwóch izb o powierzchni 
25 m2 była oświetlona pojedynczym 
oknem, umieszczonym na osi frontowej 
ściany izby (od strony międzymurza) po
między dwiema wnękami, pełniącymi 
funkcję szaf ściennych. Obie izby ogrze
wały piece z zielonych kafli, dekorowa
nych motywami roślinnymi i zwierzęcy
mi (jelenie). Piece stały na zachowanych 
do dziś cokołach murowanych z profilo
wanej cegły. Pomiędzy piecami i drzwia
mi wejściowymi do izb zachowały się 
dolne partie kominków (palenisk), będą
cych formalną analogią do zachowanego 
do dziś kominka na pierwszym piętrze 
skrzydła południowego zamku i widocz
nego na fotografii z 1907 r. mniej okaza
łego zespołu pieca i kominka na parterze 
skrzydła północnego.

Z obu izb mieszkalnych są syme
tryczne przejścia na boki do komór, 
gdzie przechowywano podręczną broń 
i pancerze, odzież żołnierską załogi oraz 
inne niezbędne do pełnienia służby woj
skowej wyposażenie. Pomieszczenia te 
były oświetlone pojedynczymi oknami 
i najprawdopodobniej połączone scho
dami z dwoma gdaniskami, usytuowa
nymi na wprost komór i dostępnymi 
z ganku na koronie piętnastowiecznego 
muru obronnego. Z tychże gdanisk 
ostały się do naszych czasów jedynie 
murowane z cegły wsporniki.

O wyjątkowym charakterze odkry
cia zadecydowały posadzki wnętrz 
mieszkalnych. W chwili obecnej jest to 
jedyny w regionie zachowany niemal 
w całości komplet posadzek z XVII w. 
Zespół pomieszczeń załogi wyposażo
ny jest w posadzki z cegły palcówki na 
podsypce piaskowej, o regularnym 
układzie parkietowym w jodełkę w ob
ramieniach z pełnej gabarytowo cegły 

wzdłuż wszystkich ścian i linii otwo
rów drzwiowych. Posadzka komory 
wschodniej została ułożona z granito
wych otoczaków. Posadzka komory za
chodniej - wykonana z cegły w ukła
dzie parkietowym w jodełkę - iden
tyczna jest z posadzką w izbach miesz
kalnych. Jej fragmenty ułożone są z po
łówek cegły - prawdopodobnie jako 
efekt napraw w związku z przebiciem 
ściany zachodniej komory w trakcie re
alizacji murowanych konstrukcji w są
siednim pomieszczeniu, należącym do 
zespołu baszt i budynków głównej bra
my wjazdowej na zamek.

W 1823 r. przeprowadzona została 
adaptacja obiektu na magazyn soli. Zli
kwidowano wówczas ganek obronny 
wraz z krenelażem i gdaniskami, wybu
rzono ściany poprzeczne i połowę gru
bości muru obronnego, oddzielając bu
dynek nową ścianą szczytową od bar
dziej uszkodzonej zachodniej baszty na
rożnej, która wkrótce przestała istnieć. 
Stan piętnastowiecznego muru obronne
go pozwolił jednak na ustalenie pozio
mu ganku na jego koronie. Badania ce
gieł i zapraw, a także analizy porównaw
cze przybliżyły datowanie powstania 
obecnie nieistniejącej wieży zachodniej 
jako obiektu budowanego jednocześnie 
z południowym murem obronnym i na
leżącej do jednego zespołu z wieżą bram- 
ną z połowy XV w., zlokalizowaną w za
chodnim murze obronnym od strony 
Łyny. Określono również etapy powsta
wania zewnętrznej linii obronnej zamku 
w XIV i XV w. Mimo ograniczonych 
możliwości eksploracji podłoża stwier
dzono istnienie kolejno w jednym miej
scu dwóch nowożytnych budynków za
łogi zamkowej. Obydwa były murowane 
w wątku blokowym. Na fragmencie fun
damentów starszego obiektu, wzniesio
nego prawdopodobnie w XVI w., posa
dowiona jest ściana wschodnia badane
go budynku siedemnastowiecznego. 
W wyniku przeprowadzonych badań 
uzyskano wiedzę, pozwalającą na zamu
rowanie dwudziestowiecznych okien 
i przywrócenie wyglądu elewacji budyn
ku straży zamkowej z czasu jego powsta
nia. Zabiegi konserwatorskie objęły tak
że wnętrza siedemnastowiecznej budow
li, dziewiętnastowieczny dach i średnio
wieczny mur obronny.

Andrzej Koss 
Marek Kowalczyk

Prace konserwatorskie wykonał w latach 2004-2005 
na zlecenie Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie 
Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji 
Dzieł Sztuki we współpracy z firmą Kamex; projek
tant - Marek Kowalczyk, koordynacja i nadzór me
rytoryczny - Andrzej Koss.
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Na wewnętrznej ścianie krużganka olsz
tyńskiego zamku znajduje się niezwy

kła pamiątka po Mikołaju Koperniku - ta
blica obserwacyjna, jedyny zachowany do 
dziś instrument badawczy, wykonany 
przez samego astronoma! Tablicę wykre
ślił na tynku, nad drzwiami do swojej kom
naty. Każdy, kto się jej przygląda, dostrze
ga zrazu tylko niewiele znaczące ukośne li
nie, u dołu oznakowane cyframi. Nad jed
ną z tych linii znajdują się trzy litery, pozo
stałość po dłuższym napisie. Niestety, ta
blica nie zachowała się w całości. Spore 
fragmenty zostały zniszczone podczas 
prac budowlanych, przeprowadzonych 
jeszcze w XVII w.

Mikołaj Kopernik po studiach w Krako
wie i we Włoszech osiadł na stale na War
mii i spędził na niej blisko 40 lat życia. Tu 
także, po śmierci w 1543 r., został pocho
wany. Jego szczątki spoczywają w kate
drze fromborskiej. Dzięki poparciu wuja bi
skupa Łukasza Watzenrode został człon
kiem kapituły warmińskiej. Jako kanonik 
sprawował różne urzędy, powierzane mu 
przez kapitułę. Najpierw byl sekretarzem 
i lekarzem biskupa, później m.in. wizytato
rem, kanclerzem kapituły, a po wojnie pol- 
sko-krzyżackiej został w 1521 r. komisa
rzem Warmii. W 1523 r., w okresie wakan- 
su na tronie biskupim, przez osiem miesię
cy wykonywa! obowiązki generalnego ad
ministratora biskupstwa warmińskiego. Za
rządzał wówczas nie tylko dominium war
mińskim, ale i całą diecezją. Być może 
o tym, że powierzono mu tak zaszczytny 
urząd, zadecydowało doświadczenie, zdo
byte w czasie pełnienia przez Kopernika 
kilka lat wcześniej urzędu administratora 
dóbr wspólnych kapituły warmińskiej. Wła
śnie w tej roli jesienią 1516 r. Kopernik 
przybył z Fromborka do olsztyńskiego 
zamku, siedziby administratorów. Urząd 
administratora pełnił do 1521 r. Pracy miał 
co niemiara, bo dobra kapitulne byty dość 
rozległe. Stanowiły, bądź co bądź, trzecią 
część powierzchni całego dominium war
mińskiego. W Archiwum Archidiecezji War
mińskiej w Olsztynie zachowały się doku
menty świadczące o wszechstronnej dzia
łalności Kopernika jako administratora. 
Konno objeżdżał okoliczne wsie, osadzał 
chłopów na gospodarstwach, dla olsztyń
skich piekarzy wydał specjalną taksę regu
lującą wagę Chleba w stosunku do ilości 
zużytej mąki, uporządkował kapitulne ar
chiwum, napisał Traktat o monecie (wyda
ny później drukiem w Grudziądzu), przygo
towywał zamek do obrony przed wojskami 
wielkiego mistrza podczas wojny polsko- 
-krzyżackiej. Ale obowiązki te nie oderwały 
go od astronomii. Tu, na olsztyńskim zam
ku, spisał pierwszą księgę De revolutioni- 
bus... Tu także zachował się widomy i jedy-



Astronomiczna tablica Mikołaja Kopernika
ny w swoim rodzaju ślad pobytu Kopernika 
w Olsztynie - tablica doświadczalna, wyko
nana w 1517 r. Niestety, w żadnym z pism 
Kopernika nie ma choćby wzmianki o tym 
instrumencie badawczym, o istocie obser
wacji i badań, jakie dzięki niej poczynił.

Pierwszy, znany opis tablicy pochodzi 
dopiero z 1796 r., a wyszedł spod pióra 
pastora Henryka Reinholda Heina, miesz
kającego w tym czasie na olsztyńskim 
zamku. Hein określił tablicę mianem zega
ra słonecznego. Opisał także zasadę, na 
jakiej miał działać. Jego niezwykłość miała 
polegać na tym, że umieszczony byl w ta
kim miejscu, do którego w godzinach 
przedpołudniowych nie zaglądało słońce! 
Promienie słoneczne miały na nią trafiać 
za pomocą dwu luster - najpierw odbijały 
się od lustra umieszczonego na wieży 
zamkowej, a następnie od lusterka usta- 

tablicy przeprowadzili: astronom prof. Fry
deryk Koebke oraz wielki miłośnik i znaw
ca zegarów słonecznych - dr Tadeusz 
Przypkowski. Ten ostatni, korzystając tak
że z sugestii ojca Feliksa, odkrył, czym by
ła w istocie tablica astronomiczna Koper
nika. Wyniki swoich dociekań opublikował 
w kilku artykułach (m.in. w „Roczniku Olsz
tyńskim”, t. 2,1959). Tadeusz Przypkowski 
zebrał też wiele informacji dotyczących hi
storii tablicy.

Jak już wspomniano na początku, 
znaczne fragmenty tablicy zostały znisz
czone podczas robót budowlanych na 
zamku jeszcze w XVII w. W XIX w. podjęto 
próbę odtworzenia brakujących fragmen
tów. Nie była to jednak rekonstrukcja po
przedzona badaniami naukowymi i w kon
sekwencji na tablicy pojawiło się wiele fan
tastycznych, bliżej nieokreślonych oznako- 

możliwość kontynuowania w Olsztynie 
badań nad rzeczywistą długością roku, 
nad nierównościami obiegu ziemi wokół 
słońca, mógł także wyznaczać dokładne 
terminy świąt ruchomych, np. Wielkiej No
cy, która obchodzona jest zawsze 
w pierwszą niedzielę, po pierwszej pełni 
księżyca następującej po równonocy wio
sennej. Tablica pozwalała również Koper
nikowi określać położenie słońca wzglę
dem równika niebieskiego. Wystarczyło, 
jak pisze Jan Pagaczewski, aby „w do
wolnym miejscu tablicy na pewien czas 
przed lub po wiosennej lub jesiennej rów
nonocy ukazał się w danym momencie 
«zajączek», będący odbiciem światła sło
necznego w rtęciowym lusterku, Kopernik 
zaznaczywszy jego miejsce grafitem na 
tablicy, mógł obliczyć przy pomocy gra
ficznej interpolacji, ile czasu po tym mo-
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wionego w pobliżu tablicy. Pierwszą na
ukową interpretację tablicy zaproponował 
Jan Śniadecki w swojej pracy o Mikołaju 
Koperniku. Posłużył się przy tym opisem 
sporządzonym przez Tadeusza Czackiego 
i Marcina Molskiego, którzy z ramienia To
warzystwa Warszawskiego w 1802 r. od
wiedzili kilka miejsc związanych z astrono
mem. Dotarli także do Olsztyna. Według 
Śniadeckiego „byl to zapewne gnomon 
astronomiczny, który sobie, w swym miesz
kaniu sporządzi! Kopernik, do czasu połu
dnia, do wysokości południowych Słońca, 
do obserwacji Solstitiorum et Aequinoctio- 
rum i do dochodzenia pochyłości ekliptyki" 
(Jan Śniadecki, O Koperniku, Wroclaw- 
-Warszawa-Kraków, 1953, ss. 55-56). Do
piero badania naukowe i prace konserwa
torskie, przeprowadzone w latach pięć
dziesiątych XX w., pozwoliły ostatecznie 
ustalić, do czego Kopernikowi owa tablica 
służyła i jaka była zasada jej działania. 
Prace konserwatorskie prowadzone były 
pod nadzorem prof. Bohdana Marconie
go, a badania nad istotą funkcjonowania 

wań. W trakcie konserwacji przeprowadzo
nej przez specjalistów z warszawskich 
Pracowni Konserwacji Zabytków zdecydo
wano się na usunięcie wszystkich przema
lować i uzupełnień, które nie miały szesna- 
stowiecznej metryki.

Tadeusz Przypkowski ustalił, że uko
śne linie na tablicy odzwierciedlają odcinki 
drogi słońca. Promienie wędrującego po 
niebie słońca odbijały się od lusterka 
umieszczonego na parapecie krużganka 
i padały na tablicę. Wykreślone dzięki te
mu, co pięć dni, linie posiadały kształt bie
gnących obok siebie hiperbol. Ale jedna 
z tych linii była idealnie prosta. Tę oznaczył 
Kopernik słowem łacińskim aeqinoctium, 
bo w istocie oznaczała ona moment rów
nonocy wiosennej lub jesiennej, czyli 
przejścia słońca przez równik niebieski. Li
nia ta wyróżniona została dodatkowo kolo
rem niebieskim. Z łacińskiego słowa za
chowały się do dziś tylko trzy litery.

Tablica obserwacyjna służyła zatem 
Mikołajowi Kopernikowi do wyznaczania 
momentów równonocy. Dzięki niej miał 

mencie upłynie jeszcze do momentu rów
nonocy względnie w jakim czasie po mo
mencie równonocy nastąpiła obserwacja" 
(Jan Pagaczewski, Obserwatoria Mikołaja 
Kopernika na Warmii, Olsztyn 1967, s. 56). 
Kopernik mógł ustalić ten czas z dokład
nością do kilku godzin!

Tablica obserwacyjna na olsztyńskim 
zamku, pomimo że poddana została skru
pulatnym badaniom przez konserwatorów, 
astronomów, a ostatnio także przez olsz
tyńskiego historyka i kopemikologa - dra 
Jerzego Sikorskiego, kryje w sobie jeszcze 
wiele tajemnic. Trzeba mieć nadzieję, że 
zostaną one rozwikłane podczas zbliżają
cej się w końcu 2006 r. wielodyscyplinar
nej sesji naukowej planowanej przez Mu
zeum Warmii i Mazur. Wyniki najnowszych 
badań będą wykorzystane do wirtualnej 
rekonstrukcji tablicy, do zbudowania mo
delu objaśniającego zasadę działania oraz 
istotę obserwacji dokonywanych dzięki 
niej przez Mikołaja Kopernika.

Janusz Cygański
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE-

Neostylowe kościoły Olsztyna

W
 pierwszych dziesięcioleciach 
XX w. w sąsiedztwie wielo
wiekowych murów katedry 
wyrosły nowe świątynie, a wśród nich 

dwa kościoły katolickie, wybudowane 
jeszcze przed pierwszą wojną światową: 
ewangelicki kościół garnizonowy oraz 

kościół i klasztor franciszkanów, budo
wane w latach dwudziestych i trzydzie
stych XX w.

W końcu XIX w. jedyną katolicką 
świątynią w Olsztynie była gotycka fa
ra św. Jakuba. Myśl o budowie drugie
go kościoła narodziła się wśród miesz
kańców w latach dziewięćdziesiątych 
XIX w. W 1895 r. założono Społecz
ny Komitet Budowy Kościoła Serca Je
zusowego, a dwa lata później zakupio
no parcelę budowlaną przy ul. Koper
nika. W 1900 r. przyjęto do realizacji 

projekt architektoniczny sporządzony 
przez Fritza Heitmanna z Królewca. 
Wkrótce po uzyskaniu stosownych 
pozwoleń od władz państwowych, 
w czerwcu 1901 r. rozpoczęto pierw
sze prace ziemne; już 3 października 
tego samego roku wmurowano ka
mień węgielny. Dwa lata później do
konano uroczystej konsekracji świąty
ni, poświęcając ją Najświętszemu Ser
cu Pana Jezusa. Samodzielną parafię 
utworzono w 1916 r.

Projektant kościoła Fritz Heit
mann był postacią powszechnie znaną 
i cenioną na Warmii. Zasłużył sobie 
nawet na miano architekta warmiń
skich kościołów. Według jego projek
tów wzniesiono m.in. kościół św. Jó
zefa w Olsztynie, kościoły parafialne 
w Biesowie, Dywitach i Kobułtach 
oraz przebudowano kościoły parafial
ne w Jonkowie i Sząbruku. Odwołu
jąc się do architektury średniowiecz
nej, a zwłaszcza popularnych tu form 
gotyku ceglanego, Heitmann umiejęt
nie zespalał w swojej twórczości du
cha regionalnej tradycji z własną kre
acją artystyczną. Najbardziej spekta
kularnym tego przykładem jest wła
śnie kościół Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Olsztynie. Jest to trójnawo- 
wa, sześcioprzęsłowa hala, z pojedyn
czą wieżą po stronie zachodniej i wie- 
lobocznym prezbiterium, flankowa
nym przez dwie wieże boczne. Impo
nuje nie tylko monumentalnością 
i skalą. Zachwyca jednorodnością 
i harmonijnością bryły, przy jedno
czesnym bogactwie i różnorodności 
form oraz detalu. Całość opięta jest 
strzelistymi wieżami, najeżona ster- 
czynami i schodkowymi szczytami, 
wzbogacona galeriami i fryzami. Sza
lenie dekoracyjnym elementem jest 
glazurowana cegła - zielona i żółta - 
znakomicie skontrastowana z czer
wienią ceglanej elewacji i tynkowany
mi blendami. Uskokowy portal, rów
nież zdobiony wielobarwnie, wieńczy 
iskrząca się kolorami mozaika 
z przedstawieniem Chrystusa-Króla. 
Na tym jednak nie koniec. Otóż pełne 
wrażenie harmonii stylowej uzyskuje

my po wejściu do wnętrza, gdzie 
umiejętnie zostały zespolone architek
tura oraz neogotyckie wyposażenie, 
na które składają się ołtarze, ambona, 
chór organowy, witraże, obrazy, rzeź
by na konsolach, a także większość 
mebli i sprzętów. I bez znaczenia po- 
zostaje fakt, że wśród ich wykonaw
ców znajdujemy różne firmy i osoby - 
m.in. zakład artystyczny H. Hartman- 
na z Wiedenbriick, firma Georga 
Schreinera z Ratyzbony, zakład arty
styczny Vettera z Dobrego Miasta, za
kład szklarski Roberta Sieberta z Kró
lewca - nie ma wątpliwości, że ko
ściół Najświętszego Serca Pana Jezusa 
stanowi jednorodne i harmonijne 
dzieło.

Fritz Heitmann zaprojektował 
w Olsztynie jeszcze jedną świątynię. 
Tym razem jednak sięgnął do tradycji 
romańskiej. Odwrotnie też niż w po
przednim kościele wrażenie piękna 
i harmonii osiągnął nie poprzez bogac
two i różnorodność form, ale poprzez 
oszczędność detalu i prostotę środków 
wyrazu. Kościół św. Józefa, bo o nim 
tu mowa, został wzniesiony w latach 
1912-1913 na Zatorzu, w centrum no
wo powstającej dzielnicy Olsztyna. 
Konsekracja świątyni odbyła się już po 
wojnie, 6 września 1920 r., zaś samo
dzielną parafię utworzono w 1932 r. 
Jest to monumentalna, trójnawowa ba
zylika z transeptem, na skrzyżowaniu 
naw nakryta potężną kopułą, poprze
dzona klasycznym westwerkiem 
(z uwagi na warunki lokalizacyjne ko
ściół nie jest orientowany). Gładką 
płaszczyznę ściany przecinają tynko
wane fryzy i niewielkie otwory okien
ne, górną partię budowli wieńczą fryzy 
arkadkowe, triforia bądź arkadkowe 
galerie, a poszczególne elementy - jak 
w budowli romańskiej - budują bryłę 
poprzez klarowne i czytelne zestawie
nie ich obok siebie. W przestronnym 
wnętrzu zdają się ginąć poszczególne 
elementy wyposażenia, potęgując wra
żenie monumentalności i prostoty. 
Istotnym komponentem wystroju jest 
zespół figuralnych witraży, umieszczo
nych w oknach prezbiterium oraz

1. Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa
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2.3.4. Kościoły: św. Józefa (2), garnizonowy (3), 
franciszkanów (4)

(zdjęcia: Iwona Liżewska)

w ramionach transeptu, wykonanych 
w 1912 r. w Dusseldorfie. W ostatnim 
okresie odsłonięto też spod warstw 
przemalowań figuralną dekorację ma
larską prezbiterium ze scenami z cyklu 
chrystologicznego.

Wzniesiony prawie w tym samym 
czasie ewangelicki kościół garnizono
wy, położony pomiędzy torami a zespo
łem dawnych koszar strzeleckich, góru
je nad parkiem, rozciągającym się 
wzdłuż brzegów Łyny. Pierwsze projek
ty tego kościoła wykonywał berliński 
architekt Ludwig Dihm. Ostateczny 
projekt został przygotowany i zatwier
dzony do realizacji w 1909 r.; nadzór 
techniczny sprawowali Heinrich Kic- 
kler, a później Erich Lubekę. Kamień 
węgielny poświęcono dopiero 4 maja 

1913 r., roboty opóźniła wojna, jednak
że kościół oddano do użytku 4 lipca 
1915 r. Później trwały jeszcze prace 
związane z wystrojem; konsekracja od
była się już po wojnie. W swoim spra
wozdaniu Ludwig Dihm poświęcił wie
le miejsca sprawie zharmonizowania ar
chitektury świątyni z dominującymi 
w pejzażu Starego Miasta gotyckimi bu
dowlami - zamkiem i kościołem św. Ja
kuba - pisząc m.in.: „Istotnym jest, aby 

osiągnąć jednorodność miejskiego pejza
żu”. W ten sposób powstała monumen
talna budowla, wywodząca się z ducha 
gotyckiej architektury ceglanej pobrzeża 
Bałtyku. Jest to trójnawowa, cztero- 
przęsłowa hala, z transeptem i prosto 
zamkniętym prezbiterium, poprzedzo
na dwiema strzelistymi wieżami; do 
prezbiterium przylega niska zakrystia, 
założona na planie wydłużonego pro
stokąta. Dekoracyjnym elementem do
minującym w bryle budowli są ażurowe 
szczyty z rozetami i tynkowanymi blen
dami, wieńczące ścianę prezbiterium 
oraz ramiona transeptu. Wewnątrz war
to zwrócić uwagę na sklepienia oraz po
lichromie w prezbiterium przedstawia
jące Kolegium Apostołów.

W okresie międzywojennym w Olsz
tynie powstała jeszcze jedna, monu
mentalna świątynia. Tym razem ini
cjatywa należała do franciszkanów. 
W 700. rocznicę urodzin św. Fran
ciszka ogłosili franciszkanie konkurs 

na projekt architektoniczny kościoła 
i klasztoru. Początkowo planowali 
wznieść świątynię o formach nowo
czesnych, jednak duch konserwaty
zmu przeważył i zlecono projektowa
nie według historycznych wzorów. 
Konkurs wygrał August Feddersen, 
ważna postać dla olsztyńskiej archi
tektury lat międzywojennych. Był on 
twórcą m.in. budynku olsztyńskiego 
teatru, zabudowy willowej wzdłuż 

obecnej ul. Michała Kajki 
czy domu towarowego Ar
tura Dose. Feddersen był 
wyznania ewangelickiego. 
Na projektowanie katolic
kiej świątyni musiał otrzy
mać specjalne zezwolenie 
od papieża. W tym celu 
udał się do Rzymu, pere
grynując jednocześnie do 
źródeł europejskiej archi
tektury. Doświadczenia te 
znalazły odzwierciedlenie 
w olsztyńskiej realizacji. 
Architektura kościoła 
franciszkanów przy ul. 
Stanisława Wyspiańskiego 
jest wyraźnym odwoła
niem się do baroku rzym
skiego, zwłaszcza w par
tiach fasady (kształtowanie 
frontonu oraz potężny, 
kolumnowy portyk), choć 

nie brakuje tu zapożyczeń z całego 
dorobku architektury nowożytnej. 
Realizacja ta wzbogaciła olsztyński 
pejzaż formami dalekimi od ducha 
średniowiecza. Szkoda, że zachowana 
do dnia dzisiejszego budowla nigdy 
nie została zrealizowana do końca. 
Według zamierzeń projektanta klasz
tor przylegający do kościoła miał być 
zbudowany na planie litery „L”, 
z krótszym skrzydłem równoległym 
do osi kościoła, co tworzyłoby rodzaj 
wewnętrznego, otwartego dziedzińca. 

Olsztyńskie świątynie, pieczołowi
cie remontowane i konserwowane 
w ostatnich latach, odzyskują świet
ność i blask. A dzieje się tak m.in. za 
sprawą rządców parafii, społeczności 
lokalnych, służb konserwatorskich 
i konserwatorów oraz wszystkich, któ
rzy z sercem i zaangażowaniem włą
czają się w ten proces.

Iwona Liżewska
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Olsztyńska secesja

N
a początku XX w., kiedy nastą
pił wielki rozwój zabudowy 
mieszkaniowej Olsztyna, poja
wiła się w mieście również architektura 

secesyjna.
Bogaci kupcy, fabrykanci, przed

siębiorcy budowlani przywieźli ze so
bą na początku XX w. do Olsztyna 
modę na krzywe linie w budownic
twie, asymetrię, różnorodne materia
ły i inspiracje tajemniczym, bujnym 
światem przyrody. Choć formy nie 
były czyste i często zabarwione przez 
gust właścicieli kamienic, stały się cie
kawym przykładem miejskiej archi
tektury czynszowej z lat 1904-1914. 
W Olsztynie dekoracja secesyjna sku
piła się przede wszystkim na fasadach, 
wyrażając się w bogatym zdobnictwie 
tynkowym o krzywych liniach i flory- 
stycznych kształtach. A oto kilka 
przykładów olsztyńskiej architektury 
secesyjnej:

Kamienica przy ul. Dąbrowszcza
ków 3, zbudowana na narożnej parce
li przy ul. Dąbrowszczaków i Mron- 
gowiusza, zakupionej w 1889 r. przez 

Ottona Naujacka, właściciela cegielni 
i inwestora. Budowę kamienicy za
kończono w 1907 r., o czym informu
je data, umieszczona na szczycie bu
dynku. Kamienica miała cztery duże, 
luksusowe mieszkania dla majętnych 
najemców. W użytkowej piwnicy mie
ściła się hala targowa z artykułami dla 
pań i biuro notarialne dra Hermanna 
Gradowskiego. W wynajmowanych 
mieszkaniach prowadzili swoje prak
tyki lekarze. W 1938 r. w kamienicy 
ulokował się XXII Oddział SS. Po 
wojnie w budynku umieszczono żło
bek i dzienny dom pomocy społecz
nej; obecnie kamienica należy do 
Miejskiego Ośrodka Kultury.

Budynek zbudowany jest na planie 
zbliżonym do prostokąta, z wyraźnie 
zaznaczonymi traktami: kuchennym 
i mieszkalnym. Bryła jest bardzo zróż
nicowana, podkreślona wieloma ryza
litami, wieżyczkami i balkonami. Dach 
przykrywający kamienicę jest wielo
płaszczyznowy. Elewacje są asyme
tryczne i rozbudowane. Elewacja fron
towa zaznaczona jest pięknym i boga

to zdobionym ryzalitem z wklejoną 
wieżyczką w południowo-zachodnim 
narożniku oraz loggią na wysokości 
trzeciej kondygnacji. Całość ryzalitu 
wieńczy trójkątny, wysoki szczyt, wy
sunięty poza budynek, ozdobiony bo
gatą dekoracją o motywach roślinnych 
i datą zakończenia budowy kamienicy. 
Na skrajnej osi budynku przed wej
ściem znajduje się portal, ozdobiony 
ornamentami roślinnymi oraz napi
sem „Salve”. Południowo-zachodni 
narożnik rozczłonkowany jest werty
kalnie trzema rzędami okien, zazna
czony przez daszek, balkonik w kształ
cie konchy i otwarty taras w kształcie 
łuku, obejmujący cały narożnik. W tej 
elewacji występuje bogaty detal archi
tektoniczny. Tworzą go dekoracje 
z kwiatowymi girlandami, obramienia 
biegnące wokół okien, profilowane 
gzymsy. Elewacja zachodnia, od ul. 
Mrongowiusza, zaznaczona jest płyt
kim ryzalitem, biegnącym przez dwie 
górne kondygnacje, ozdobionym or
namentami roślinnymi i ciekawym 
kartuszem z inicjałami właściciela ka-
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1-3. Kamienice 
secesyjne: przy ul. 

Dąbrowszczaków 3 (1), 
Knosaiy 7 (2), 

Mickiewicza 27 (3)

- ZABYTKI W KRAJOBRAZIE 

wykonanymi w tynku makami o dłu
gich łodygach. Portal zakończony jest 
łukiem odcinkowym, nad którym wid
nieje numer kamienicy, w otoczeniu 
stylizowanych liści. W bocznej elewa
cji znajduje się ogromny taras, umiesz
czony nad mieszkaniem na parterze. 
Stolarka okienna i drzwiowa jest 
drewniana, ozdobnie rzeźbiona. De
korację okien stanowią metalowe lam
brekiny ze stylizowanymi kwiatami.

mienicy. Zachowała się także prze
piękna klatka schodowa, z oryginalny
mi witrażami, glazurą, lastryko, balu
stradą schodów ze słupkiem w kształ
cie morskiego smoka. Wnętrza kamie
nicy również prawie w całości zacho
wały się. Można podziwiać piękne fa
sety i stiukowe dekoracje na sufitach, 
drewniane szafy wnękowe w koryta
rzach mieszkań, dekoracyjnie opraco
wany hol, kominek w salonie mieszka
nia na pierwszej kondygnacji, ozdobną 
stolarkę okienną i drzwiową, klamki 
i zamknięcia w oknach, oryginalną te
rakotę, glazurę i piec w kuchni na dru
giej kondygnacji, a na podwórzu za
uważyć można przetrwale do dziś mo
siężne kółka przytwierdzone do muru, 
do których wiązano konie.

Kamienica przy ul. Knosały 7 po
wstała około 1904 r., a jej właścicielem 
była firma Orlowski und Comp. 
Dampfsage und Mahlmiihwerke; 
Nutzholzhandlung. Mieszkania w tej 
kamienicy przeznaczone były dla loka
torów o specjalnym statusie. Pierwot
nie na każdej kondygnacji znajdowało 
się jedno mieszkanie, do którego 
z klatki schodowej prowadziły szero
kie, bogato zdobione drzwi. Mieszka
nia w trakcie frontowym i podwórzo
wym dzielił szeroki korytarz. Na sufi
tach mieszkań można było zobaczyć 
piękne fasety, bogato rozwiązaną sto
larkę drzwiową i rozsuwane na szero
kość całej ściany drzwi, prowadzące 
z pokoju do pokoju. Klatka schodowa 
była bardzo reprezentacyjna.

Stan pierwotny kamienicy zacho
wał się do 1945 r. W 1985 r. inżynier 
Leszek Paliński opracował projekt re
montu i adaptację kamienicy. Projekt 
wprawdzie nie przewidywał wyre
montowania kamienicy w pierwotnym 
kształcie i powrotu do poprzedniego

układu pomieszczeń, ale, na szczęście, 
nie wprowadzono żadnych zmian 
w wyglądzie zewnętrznym budynku. 
Elewacje zachowały swój oryginalny 
wygląd, pyszniąc się bogatymi orna
mentami roślinnymi. Fasada pokryta 
jest poziomo żłobkowanym, zielonym 
tynkiem, który kontrastuje z gładko 
opracowanymi opaskami wokół 
okien. Pomiędzy pierwszą i drugą 
kondygnacją biegnie gzyms, pod któ
rym wyrzeźbiony został w tynku pas 
z ornamentem roślinnym. Pierwsza 
kondygnacja zaznaczona jest przez ta
ras z osobnym wejściem do mieszka
nia. Nad wejściem znajduje się balkon, 
wsparty na trzech, pięknie opracowa
nych kolumnach, ozdobionych orna
mentem roślinnym. Na jednej ze skraj
nych osi na drugiej kondygnacji widać 
wielokątny ryzalit zakończony balko
nem i zwieńczony ozdobnym szczy
tem. Do kamienicy prowadzi ozdobny 
portal, oflankowany z dwóch stron 

Do naszych czasów zachowała się bar
dzo ciekawie zdobiona brama wjazdo
wa na posesję. Obecnie w budynku 
mieszczą się prywatne mieszkania 
i biuro Wrocławskiej Giełdy Nieru
chomości.

Kamienica przy ul. Mickiewicza 27, 
zwana potocznie „willą ze strażni
kiem”, wybudowana została około 
1907 r. u zbiegu ulic Kościuszki 
i Mickiewicza. Do 1945 r. kamienica 
była prywatną własnością. Po wojnie 
w mieszkaniu znajdującym się na par
terze otworzono bibliotekę, która 
działa do dziś. Pozostałą część kamie
nicy stanowią mieszkania.

Budynek wzniesiony jest na planie 
litery „L”. Ma cztery kondygnacje i jest 
podpiwniczony. Ciekawym elementem 
są widoczne na dachu dekoracyjne gą
siory ceramiczne, które nie występują 
w żadnej innej kamienicy w Olsztynie. 
Obie elewacje są rozbudowane przez 
wprowadzenie licznych loggii balko-
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nów, a na bogatą kolorystykę składa 
się czerwień licowej cegły, biała deko
racja tynkowa i delikatny róż tynku. 
Elewacja od strony ul. Kościuszki ma 
dekorację niespotykaną nigdzie indziej 
w Olsztynie. Są to dwie duże, reali
stycznie wykonane płaskorzeźby, 
umieszczone jedna pod drugą. W pły- 
cinie górnej przedstawiony jest krajo
braz z pagórkami, domkami, kościo
łem, chmurami i ptakami. Płaskorzeź
ba umieszczona niżej przedstawia 
strażnika miejskiego, ubranego w szy
nel i służbową czapkę z laską w jednej 
ręce i latarnią w drugiej, z upiętym do 
pasa pękiem kluczy i trąbką. Stoi on na 
tle drewnianych, okutych ćwiekami 
drzwi. Obok znajduje się półokrągły 
ryzalit z dekoracyjnymi opaskami ze 
stylizowanych liści, oplatającymi okna. 
Elewacja od strony ul. Mickiewicza 
podkreślona jest ryzalitem z loggiami, 
półokrągłym wykuszem, balkonami. 
Okna i drzwi wejściowe obramowane 
są opaskami z motywami roślinnymi 
i licową cegłą. Dodatkowym elemen
tem zdobiącym całą kamienicę jest 
przepiękna, rzeźbiarsko potraktowana 
klatka schodowa z portretami dzieci 
nad drzwiami i motywami roślinnymi 
na ścianach i sufitach.

Kamienica przy pl. Konsulatu Pol
skiego 5 powstała około 1910 r.; 
w latach międzywojennych mieścił się 
tu Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej. 
Po 1945 r. kamienica była siedzibą 
PPR oraz organizacji młodzieżowych, 
w 1958 r. budynek zaadaptowano na 
mieszkania, wstawiając ścianki działo-

(zdjęcia: Agnieszka Walentynowicz)
4. Kamienica secesyjna przy pl. Konsulatu Polskiego 5

we. Obecnie w kamienicy mieści się 
kilka biur, Towarzystwo Miłośników 
Olsztyna i mieszkania.

Budynek powstał na planie prosto
kąta, w zwartej zabudowie ulicznej. 
Ma cztery kondygnacje, z czego czwar
tą tworzą facjaty i pomieszczenia 
w szczytach ryzalitów. Fasada charak
teryzuje się bogatym zdobnictwem 
stiukowym o motywach roślinno-geo- 
metrycznych. Jej wertykalny podział 
wyznaczają trzy rozmieszczone asyme
trycznie ryzality i wielokątny wykusz, 
przybudowany do ryzalitu bocznego. 
Ryzality, dodatkowo zaakcentowane 
przez wykusze, zwieńczone są spływo
wymi szczytami ze sterczynkami na 
wierzchołkach. Podział poziomy ka
mienicy zaznaczony jest liniami balko
nów z murowanymi balustradami, 

ozdobionymi motywem arkadowym. 
Dodatkowy element zdobiący stanowi 
stolarka okienna. Okna otoczone są 
opaskami z dekoracjami roślinno-geo- 
metrycznymi. Pod oknami występują 
płyciny, wypełnione fryzami arkado
wymi. Motywami roślinnymi ozdobio
ne są także kolumny, znajdujące się 
przy drzwiach wejściowych do budyn
ku. Widać na nich liście kasztanowca, 
girlandy z liści i kwiatów. Same drzwi 
również udekorowane są stylizowaną 
plecionką roślinną. Nad drzwiami 
znajduje się owalne nadświetle, w któ
rym mieści się współcześnie wykonany 
witraż przedstawiający herb Olsztyna.

Secesja w Olsztynie trwała krótko, 
ale pozostawiła po sobie zabytki godne 
uwagi.

Agnieszka Walentynowicz

NOWY RATUSZ

Kamień węgielny pod budowę nowego ratusza położono 31 X1912 r. 
Wykonanie projektu budowli powierzono najzdolniejszemu wów
czas olsztyńskiemu architektowi (a zarazem architektowi miejskiemu) 

- Maksowi Boidtowi. W1912 r. Boldta na stanowisku architekta miej
skiego zastąpił kierujący budową Paul Zeroch, który wniósł do projek
tu jedynie niewielkie zmiany. Na lokalizację nowej siedziby władz mia
sta wybrano teren kościoła św. Krzyża (rozebranego w 1803 r.) i przy
kościelnego cmentarza, który na skutek tejże decyzji zlikwidowano 
w 1911 r. Oddany do użytku w 1915 r. nowy ratusz - to budowla neo- 
renesansowa, harmonijnie łącząca funkcjonal
ność z reprezentacyjnymi formami historyzujący
mi. Czterokondygnacyjny budynek na planie nie
regularnego wieloboku, o rozbudowanej, nakrytej 
wysokimi dachami bryle, wieńczy 60-metrowa, 
przykryta kopulastym blaszanym hełmem wieża, 
nadająca mu szczególne miejsce w panoramie 
miasta. Elewacje, w przyziemiu oblicowane pia
skowcem, pokryto tynkami z dekoracją sztukator- 
ską w postaci profilowanych obramień otworów 
okiennych, gzymsów wieńczących i płaskorzeźb.

Od strony ul. 1 Maja na wysokości drugiego piętra elewację zdobi 
pięć kamiennych posągów, symbolizujących alegorie cnót obywatel
skich (Sprawiedliwość, Mądrość, Piękno, Siłę i Pilność), wykonanych 
w pracowni berlińskiego artysty Maxa Krause. Elewację wschodnie
go skrzydła zdobią także trzy wykusze: tzw. rosyjski (znajdowała się 
na nim dekoracja przedstawiająca sceny z pierwszej wojny światowej 
i okupacji Olsztyna przez Rosjan, obecnie nie istnieje) oraz dwa z 12 
płaskorzeźbami symbolizującymi cztery żywioły. Do głównego wej
ścia, z kamiennym płaskorzeźbionym portalem, wiodą kamienne 

_ schody. Do najciekawszych elementów wypo- 
■§ sażenia wnętrza należą m.in. główna klatka 
8 schodowa z metaloplastyczną balustradą, ko- 
| lumna z bogatą płaskorzeźbioną dekoracją po
rt środku holu pierwszego piętra, sala posiedzeń 
| z dębową boazerią i kasetonowym stropem, 

oryginalna stolarka drzwiowa. Do dnia dzisiej- 
~ szego nowy ratusz w Olsztynie jest najbardziej 

reprezentacyjnym budynkiem w mieście.

Kamila Rzempołuch
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Założenia ogrodowe

1

W
 granicach Olsztyna, oprócz 
dużego kompleksu lasów na 
obrzeżach, znajduje się kilka 
założeń parkowych, zróżnicowanych 

pod względem czasu powstania i pier
wotnego przeznaczenia. Są to obiekty 
historyczne - zakładane jako parki miej
skie, dworskie, cmentarze - oraz założe
nia współczesne. Najstarszym parkiem 
miejskim jest park w Jakubowie, które
go początki sięgają połowy XIX w. 
(zob. s. 25). W latach 1884-1886 dla 
potrzeb zakładu leczniczego założony 
został park w Kortowie, obecnie park 
uniwersytecki. Inną kategorię stanowią 
dawne założenia dworsko-parkowe 
w Nagórkach, Pozortach, Tracku 
i Grądku. Zlokalizowane wokół Olszty
na stopniowo wchłonięte zostały przez 
miasto i pełnią funkcję zieleni miejskiej. 
Należą one do grupy najstarszych zało
żeń ogrodowych, których początki się
gają nawet XVII w. Park w Nagórkach 
stanowi obecnie otoczenie Działu Przy
rody Muzeum Warmii i Mazur. Rów
nież duży kompleks zieleni, znany jako 
park Podzamcze, położony w malowni
czej dolinie Łyny na obrzeżu Starego 
Miasta, jest ukształtowany obecnie 
w formie parkowej, sięgającej połowy

1. Pocztówka „Pozdrowienia z Olsztyna” 
z ok. 1898 r. - różne widoki z Lasu 
Miejskiego: „Most Justusa”, restauracja
w Jakubowie, pomnik Lentza oraz budynki 
koszarowe przy ul. Kromera (wg Rafat 
Bętkowski, Olsztyn jakiego nie znacie, 
Olsztyn 2003, s. 16, poz. VIII)
2. Zieleń komponowana przy budynkach 
użyteczności publicznej - Sąd i Liceum 
nr 1 przy ul. Dąbrowszczaków, stan
z pocz. XX w. (oprać. Urszula Knercer)
3. Fragment parku w Kortowie

XIX w. Park nad Jeziorem Czarnym 
i park im J. Kusocińskiego są obiektami 
założonymi współcześnie, w drugiej po
łowie XX w. Funkcje parków pełnią 
w Olsztynie również dawne cmentarze.

Wiek XIX przyniósł nowe spojrze
nie na rolę zieleni w otoczeniu człowie
ka. Już w pierwszej połowie wieku na te
renie Królestwa Prus zwrócono uwagę 
na znaczenie upiększonego krajobrazu. 
W 1822 r. zostało założone Vereins zur 
Befórderung des Gartenbaues - Towa
rzystwo dla Ulepszania Ogrodnictwa. 
Aktywnymi jego członkami byli m.in. 
Joseph Lenne i gen. Dezydery Chłapow
ski. W drugiej połowie XIX w. również 
zaczęły powstawać stowarzyszenia pro
wadzące działalność na rzecz upiększa
nia miast. W Olsztynie Towarzystwo 
Upiększania Miasta (Verschonerungsve- 
rein) powstało w 1879 r. Odegrało ono
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4. Park w Nagórkach - fragment
z widokiem w kierunku dworu
5. Park Podzamcze - centralna część 
parku nad rzeką Łyną, związana z parkiem 
przy koszarach przy ul. Kromera
6. Park po dawnym cmentarzu ewangelickim

(zdjęcia: 3-6 - Janusz Liżewski) 

bardzo ważną rolę w kształtowaniu zie
leni na terenie miasta.

Pierwszym obszarem, pełniącym 
funkcję parku o charakterze publicz
nym, stał się Las Dywicki, który już 
w pierwszej połowie XIX w. był licz
nie odwiedzany przez mieszkańców. 
Jego atrakcyjność i dostępność wzro
sła na początku drugiej połowy XIX w., 
kiedy w 1859 r. została wybudowana 
droga do Dywit. W miejscu tym po
wstało najstarsze założenie parkowe - 
park Jakubowo, ściśle związany 
z kompleksem leśnym.

Z inicjatywy Towarzystwa Upięk
szania Miasta, szczególnie aktywnego 
od 1884 r. pod kierownictwem pod
pułkownika Lentza, w latach 1884- 
-1886 urządzono w lesie miejskim 
trakt spacerowy poprowadzony nad- 
łyńskimi wzgórzami. Wysadzony po 
obu stronach drzewami i zaopatrzony 
w ławeczki dla spacerowiczów, zaczy
nał się w rejonie skweru przy ówcze
snym kasynie oficerskim, przy kosza
rach artylerii na lewym brzegu Łyny 
i prowadził skrajem wysokiej skarpy 
wzdłuż koryta rzeki, następnie wkra
czał na teren leśny zwany „Lasem Cy
trusowym”. Tutaj też przerzucony był 
przez Łynę mostek zwany „Mostem 
Cesarza Fryderyka”, pozwalający skró
cić trasę spaceru. Stąd można było 
dojść do obecnej al. Wojska Polskiego 
albo podążać dalej lasem w kierunku 
Jakubowa. Szlak spacerowy był zago
spodarowywany pod kątem wypo
czynku gęstą siecią ścieżek spacero
wych, uroczyskami, punktami widoko
wymi, polanami leśnymi, lokalami ga
stronomicznymi, miejscami pikniko
wymi oraz urządzeniami sportowymi. 
Miejsca atrakcyjne krajobrazowo mia
ły swoje nazwy. Było więc „Zaręczyno
we Źródełko”, „Elysium”, „Eden”, 
„Nektar”, „Olimp”. Na drugą stronę 
rzeki prowadziła kolejna kładka, zwa
na „Mostem Justusa”, a dalej następna, 
którą wkraczało się na teren parku 
w Jakubowie.

Ważne miejsce w układzie prze
strzennym miasta zajmuje kształtowany 
od końca XIX w. zespół parkowy nad 
Łyną - Podzamcze. Stanowi on ciąg 
wnętrz parkowych, pierwotnie pełnią
cych różnorodne funkcje. Część dzisiej
szego parku stanowiły zabagnione nie
użytki nadrzeczne i ogrody użytkowe. 

Najstarszym fragmentem o charakterze 
parkowym był ogród przy kasynie ofi
cerskim. Po 1945 r. został on potrakto
wany jako teren parkowy o szczególnym 
znaczeniu dla miasta. W latach 1954- 
-1955 powstał szczegółowy projekt za
gospodarowania tego terenu w celu 
stworzenia założenia parkowego, obej
mującego obszar wzdłuż Łyny, od mostu 
przy ul. Niepodległości do wiaduktów 
kolejowych. W założeniach projektu 
(autorem opracowania był inż. Stefan 
Elek z Gdańska) zapisano: „W projekcie 
urbanistycznym miasta Olsztyna nieza
budowane osiedlowe tereny położone 
wzdłuż rzeki Łyny przeznaczone są pod 
zieleń. Na tych terenach powstać ma 
w IV etapach do 1970 r. Centralny park 
wypoczynkowy oraz ciągi promenadowe, 
od Parku Centralnego wokół Starego 
Miasta do wiaduktu kolejowego, łączące 
z Parkiem Centralnym odnowione obiek
ty zielone przy zabytkowym Zamku".

Rozwój gospodarczy i przestrzenny 
Olsztyna sprzyjał tworzeniu nowych te
renów zielonych na terenie miasta i włą
czaniu ich w układ urbanistyczny. Stop
niowo zasypywane były fosy, a przy no
wo wytyczanych ulicach tworzono aleje 
i skwery, niektóre kształtowane na wzór 
reprezentacyjnych bulwarów - ulice 
Dąbrowszczaków, Kajki, 1 Maja, Party
zantów. Budynkom mieszkalnym towa
rzyszyły ogrody i przedogródki. Budyn
ki użyteczności publicznej (szkoły, szpi
tale, placówki opiekuńcze, dworzec, bu
dynki administracji itp., a także tereny 
koszar wojskowych) zawsze związane 
były z różnymi formami zieleni. Jednym 
z najciekawszych założeń parkowych 
nadal funkcjonującym na terenie miasta 
jest park w Kortowie (obecnie uniwer
sytecki), wpisany w zespół miasteczka 
akademickiego, pięknie usytuowany 
nad Jeziorem Kortowskim.

Na początku XX w. realizowano no
woczesną koncepcję urbanistyczną mia- 
sta-ogrodu, zharmonizowanego z walo
rami krajobrazowymi terenu. Powstały 
ogrodowe przedmieścia, jak np. Osiedle 
nad Jeziorem Długim, ulice willowe, po
tem całe zielone osiedla przeznaczone 
zarówno dla wysokich rangą funkcjona
riuszy (np. przy ul. Radiowej, ul. Gra
bowskiego), jak i dla średniozamożnych 
urzędników (np. przy ul. Piłsudskiego).

Wiktor Knercer
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Park miejski w Jakubowie

R
ola ogólnodostępnych parków 
publicznych i ich znaczenie dla 
stworzenia warunków higienicz
nego życia ludności miejskiej zostały do

cenione przez władze Olsztyna, kiedy 
wiosną 1862 r. wyznaczono teren znaj
dujący się w północnej części miasta, na 
pograniczu gminy i majątku Starkernthal, 
w celu umożliwienia mieszkańcom wy
poczynku poza miastem. Do realizacji 
planu urządzenia parku powołano 
przedsiębiorstwo leśne Jakobsberg, któ
rego nazwę wybrano na cześć św. Jaku
ba, patrona Olsztyna. I tak w sierpniu 
1863 r. założono Jakubowo, osuszając 
jednocześnie podmokle tereny tzw. Ja- 
kubowej Doliny.

Park w Jakubowie ukształtowany 
został dwuetapowo, w ciągu pierwsze
go trzydziestolecia XX w. Wydarze

wa budynki wystawowe: lekkie, drew
niane konstrukcje, które po zakończe
niu imprezy zostały zlikwidowane. Du
żo uwagi poświęcono samemu założe
niu parkowemu: powstały pergole, tre
jaże, murki oporowe, schody terenowe 
oraz wodotrysk. Wprowadzono też 
różnorodne formy kwiatowe, w tym 
rośliny kubłowe. Z trwałej zabudowy 
powstały restauracja „Neu Jakobs
berg”, willa „Waldwilla” oraz muszla 
koncertowa. Po zakończeniu wystawy 
rozebrano tymczasowe zabudowania, 
a tereny powystawowe przekształcono 
w park miejski.

Dość dobrze zachowany materiał 
ikonograficzny z okresu wystawy po
zwala określić częściowo pierwotny 
skład gatunkowy szaty roślinnej oraz 
formę zagospodarowania terenu. Pod 

1. Park w Jakubowie na pocztówce z ok. 1930 r. - widok lotniczy na staw i skwery w głębi 
parku (wg Rafał Bętkowski, Olsztyn jakiego nie znacie, Olsztyn 2003, s. 125, poz. 247)

niem, które miało istotny wpływ na 
rozwój i formę założenia, stała się Pro
wincjonalna Wystawa Przemysłowa. 
Do tego czasu park miał najprawdopo
dobniej charakter leśny. Od 1910 r. za
łożenie zostało wzbogacone nowymi 
elementami i stało się terenem rekre
acyjno-wypoczynkowym. W związku 
z wystawą powstały na terenie Jakubo

koniec lat trzydziestych XX w. został 
zagospodarowany obszar po południo
wej stronie parku, wokół tzw. Stawu 
Browarnego. W 1927 r. nauczyciel An
ton Funk zgłosił pomysł ustawienia na 
terenie parku pomnika plebiscytowe
go. Uroczystość jego odsłonięcia odby
ła się 8 lipca 1928 r. Przy tej okazji 
uporządkowano teren, wytyczono ciągi 

spacerowe, wprowadzono nasadzenia. 
Przed monumentem, od południa, usy
tuowano fontannę. Całe założenie ota
czające pomnik nazwano placem Geor
ga Ziilcha, na cześć ówczesnego nad- 
burmistrza Olsztyna Jerzy Sikorski, 
Zarys historii rozwoju miasta Olsztyna, 
obszar północny i północno-zachodni 
ograniczony od południa linią kolejo
wą. Szczegółowe studium historyczno- 
-urbanistyczne Olsztyna - północna 
część miasta, Olsztyn 1997).

Rok 1945 przyniósł straty w parku 
miejskim w Jakubowie. Pomnik plebi
scytowy oraz budynek restauracji „Neu 
Jakobsberg” zostały zniszczone. W okre
sie powojennym powstało kilka projek
tów nowego zagospodarowania i prze
kształcenia parku, jednak szczęśliwie nie 
doczekały się one realizacji. W latach 
1948-1950 w miejscu restauracji „Neu 
Jakobsberg”, wykorzystując fragmenty 
pierwotnego budynku, odbudowano 
obiekt w formie odbiegającej od histo
rycznej. Kilkakrotnie wzbogacano też 
program użytkowy parku: po 1950 r. na 
terenie parku uruchomiono wieżę sko
ków spadochronowych oraz tor dla mo
deli latających na uwięzi (obecnie nieist
niejące). W 1972 r. w miejscu usytuowa
nia pomnika plebiscytowego ustawiono 
pomnik zaprojektowany przez Bolesła
wa Marshalla, poświęcony bojownikom 
o wyzwolenie Warmii i Mazur. Jedno
cześnie na teren parku oraz w jego naj
bliższe otoczenie wprowadzone zostały 
elementy, które negatywnie wpłynęły na 
pierwotną kompozycję i układ prze
strzenny parku. W 2005 r. na wniosek 
właściciela - Gminy Olsztyn, park miej
ski w Jakubowie wpisany został do reje
stru zabytków.

Kompozycja parku miejskiego Ja
kubowo wykazuje tendencje charakte
rystyczne dla ogrodów pierwszej poło
wy XX w., polegające na dążności do 
układów geometryczno-architekto- 
nicznych i łączenia ich z malowniczo- 
-krajobrazowymi. Park ma kompozy
cję złożoną. W części północnej prze
ważają elementy o charakterze swo
bodnym, rozproszonym i naturalnym: 
brak symetrii, urozmaicona rzeźba te
renu, znaczny udział nieregularnych 
grup drzew, przewaga drzewostanu
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2. Wyspa na stawie południowym

3. Centralne wnętrze parku
z soliterową jodtą kalifornijską

4. Fontanna zachowana
z pierwotnego wyposażenia parku

(zdjęcia: Janusz Liżewski)

o charakterze leśnym. W części połu
dniowej przeważają elementy o cha
rakterze geometrycznym, osiowym 
i regularnym: symetria, nieznaczne de
niwelacje terenu, przewaga regular
nych form roślinnych. Podstawę wy
kształconego typu układu przestrzen
nego parku stanowiły naturalne wa
runki przyrodnicze - układ wodny,

rzeźba terenu oraz zieleń. Układ wod
ny tworzą dwa stawy: mniejszy, zwany 
historycznie jeziorkiem Mummelsee, 
o kształcie zbliżonym do koła, usytu
owany w północno-zachodniej części 
parku, oraz większy, o regularnym 
kształcie owalu, tzw. Staw Browarny, 
usytuowany w południowej części par
ku, na osi założenia. Elementem wy

dzielającym dwie części założenia jest 
usytuowany na lekkim wyniesieniu 
monumentalny pomnik, stanowiący 
zamknięcie widokowe. W północno- 
-wschodnim krańcu parku oraz wzdłuż 
jego wschodniej granicy porastają ma
sywy drzew o charakterze leśnym. Od 
północnego zachodu i zachodu miesza 
się roślinność parkowa z drzewosta
nem lasu miejskiego. W założeniu wy
stępują też regularne i geometryczne 
elementy kompozycyjne: szpalery, ale
je, para drzew tworząca bramę pod
kreślającą wejście do parku, dwie sy
metrycznie rozmieszczone, regularne 
grupy drzew tworzące kształt okrę
gów. Ponadto na terenie parku wystę
pują swobodne grupy drzew oraz wie
le efektownych syngieltonów. Wokół 
wschodniej i południowej granicy po
rastają nasadzenia graniczne, wśród 
których dominuje dąb czerwony. 
W parku wyróżniono 31 gatunków 
drzew, z tego 26 gatunków drzew li
ściastych oraz 5 gatunków drzew igla
stych. Drzewa iglaste przeważają 
w północnej części parku, strukturalne 
formy zieleni porastają głównie w czę
ści południowej. W składzie gatunko
wym przeważają klon pospolity, wiąz 
szypułkowy, lipa drobnolistna, dąb 
czerwony, brzoza brodawkowata, ol
sza czarna, sosna pospolita. Najstarsze 
drzewa mają ponad 120 lat. Niestety, 
na terenie parku niemal nie występują 
formy kwiatowe.

Park Jakubowo jest częścią krajobra
zu kulturowego miasta oraz świadec
twem przemian, jakie następowały 
w Olsztynie na przełomie XIX i XX w. 
Założenie ma wartość historyczną jako 
świadectwo czasów, w których powsta
ło, zwłaszcza ze względu na zachowane 
elementy pierwotne, które mogą być 
poddane konserwacji i uczytelnieniu. Ma 
duże znaczenie dla historii urbanistyki 
Olsztyna oraz dla dziejów kształtowania 
przestrzeni miejskiej, stanowi jednorod
ny i czytelny krajobraz historyczny. Od
grywa ponadto istotną rolę jako czynnik 
ekologiczno-przyrodniczy. Dodatko
wym walorem parku Jakubowo jest 
możliwość zachowania jego pierwotnej 
funkcji: ogólnodostępnego parku miej
skiego oraz możliwość jej kontynuacji, 
co przy wzbogaceniu programu użytko
wego przyczyni się do wzrostu atrakcyj
ności założenia.

Anna Juszczyszyn
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Olsztyńskie mosty kolejowe

B
udowa mostów kolejowych 
w Olsztynie wiąże się z realizacją 
linii kolejowej Toruń-Wystruć 
-Królewiec, na której Olsztyn zaplano

wano jako jeden z węzłów komunika
cyjnych. Trasa kolejowa została wyty
czona poza miastem, na północnym je
go obrzeżu. Ze względu na zróżnico
wane ukształtowanie terenu oraz ob
szary podmokłe konieczna była w doli
nie Łyny budowa potężnego nasypu 
i mostu. W 1872 r. zrealizowano obec
ny most północny, natomiast drugi, 
równoległy - południowy - dwadzie
ścia lat później, w latach 1892-1893.

Obydwa olsztyńskie mosty stanowią 
dwie bliźniacze konstrukcje, o trzech 
przęsłach w kształcie półkolistych skle
pień. Łyna płynie pod przęsłem środko
wym. Pod przęsłami skrajnymi równo
legle do rzeki na poziomie około 
5 m wyżej od rzeki biegną jednokierun
kowe ulice. W obydwu mostach sklepie
nia (łuki) murowane są z cegły cera
micznej pełnej; ich grubość wynosi 
1,2 m. Filary są zbieżne ku górze, co do- 
daje konstrukcji lekkości. Rozpiętość 
przęseł w świetle wynosi 15,6 m, całko
wita długość mostów - 68,2 m, a wyso
kość mierzona od poziomu chodnika do 
lustra wody - 21,6 m. Każdy z mostów 
ma szerokość koryta jezdnego dostoso
waną do ułożenia dwóch torów; wyno
si ona 6,6 m. Po obu stronach toru jezd
nego znajdują się wspornikowe wysu
nięte chodniki kamienne o szerokości 
1,25 m każdy. Wsporniki ukształtowa
ne są w formie arkadowych fryzów, 
podkreślających linię torów. Ściany czo
łowe starszego mostu wykonane są z re
gularnych, obrabianych młotem ciosów 
granitowych, które kontrastują z czer
wonym kolorem ceramicznych sklepień 
oraz arkadowego fryzu. Nad filarami 
znajdują się okrągłe rozety z osadzony
mi w środku kratkami doświetlająco- 
-wentylacyjnymi oraz rurkami odwad
niającymi komory odciążające. Później
szy most różni się sposobem opracowa
nia ścian czołowych. Zostały one wy
murowane z żółtej cegły klinkierowej, 
która w zestawieniu z czerwoną cegłą fi
larów, łuków i gzymsów dodaje ekspre
sji elementom konstrukcyjnym. Dla 
podkreślenia lekkości przęseł zastoso
wano kute, żelazne słupki i poręcze.

Obydwa mosty bardzo pięknie pre
zentują się w otoczeniu zamku i kościo-

ła garnizonowego, a widok Starego 
Miasta z mostu należy do najpiękniej
szych panoram Olsztyna. Podczas 
pierwszej wojny światowej mosty były 
zagrożone, gdy w sierpniu 1914 r. wtar
gnął do Olsztyna korpus piechoty rosyj
skiej. Dowodzący nim generał Kujew 
podobno chciał je wysadzić. Na szczę
ście dla obiektów okupacja trwała tylko 
1,5 dnia i nie doszło do zniszczeń. Oby
dwa mosty służą nieprzerwanie do dziś 
i możemy podziwiać kunszt ich budow
niczych, ich wrażliwość, poczucie este
tyki oraz umiejętność podkreślenia pro
porcji. Piękno olsztyńskich mostów do
cenił prof. Zbigniew Wasiutyński, 
umieszczając w swojej książce O archi
tekturze mostów ich fotografię pośród 
przykładów dzieł mostowych z całego 
świata (Z. Wasiutyński, O architekturze 
mostów, Warszawa 1971).

Obecnie obydwa olsztyńskie mosty 
kolejowe wymagają pilnie remontu! Od

1.2. Mosty kolejowe: 
północny, 1872 r. (1)
i południowy,1892-1893 (2)

(zdjęcia:
Kazimierz Sobaczewski)

około 10 lat wysolenia 
na czołowych ścianach 
mostów są coraz bardziej 
intensywne. Świadczy to 
o nieszczelnościach izo
lacji koryta balastowego. 
Sole i wilgoć powodują 
uszkodzenia lica cegieł 
i spoin. Wysunięte arka

dowe gzymsy mają liczne ubytki cegieł. 
Dotychczasowe naprawy mostów miały 
charakter doraźny i niefachowy. Ogra
niczały się do cementowych uzupełnień 
ubytków cegieł i spoin. Nie usuwały 
przyczyny zniszczeń. Wykonana 
w 2004 r. opinia o stanie technicznym 
mostów wykazała, iż spękane są skle
pienia komór nad filarami mostu pół
nocnego, a także zarysowana jest ściana 
czołowa i zachodni filar mostu połu
dniowego. Ponieważ destrukcja obiek
tów jest coraz gwałtowniejsza, koniecz
ne jest jak najszybsze przystąpienie do 
prac. W lipcu 2004 r. wykonana zosta
ła dokumentacja projektowa remontu 
obiektów oraz gotowy jest program 
prac konserwatorskich. Do dnia dzisiej
szego PKP - właściciel mostów nie roz
począł jednak remontu z braku nie
zbędnych na ten cel środków.

Barbara Rams
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Miasto koszar
Z

anim wzniesiono w Olsztynie 
pierwsze koszary, mieszkańcy 
doświadczyli skutków stacjono
wania wojsk, m.in. w latach 1626 

i 1657, kiedy miasto zostało splądro
wane przez Szwedów oraz w 1807 r., 
gdy przebywały tu wojska pod do
wództwem Napoleona. Późniejsze losy 
Olsztyna również naznaczone były po
bytem żołnierzy, w tym przez krótki 
okres lokalnego garnizonu, który jed
nak na stałe zagościł w mieście dopiero 
w XIX w.

Wiek XIX - to dla Olsztyna czas 
zmian w wyglądzie miasta. Nastąpił 
wówczas wzmożony ruch budowlany, 
pojawiły się liczne inwestycje - m.in. 
komunalne, wojskowe i kolejowe, które 
stawiały Olsztyn w rzędzie miast szybko 
rozwijających się. Jednym z ważniej
szych czynników miasto twórczych było 
również tworzenie w Olsztynie dużego 
garnizonu, które zapoczątkowało prze
niesienie w 1884 r. z Braniewa Wschod- 
niopruskiego Batalionu Strzelców Nr 1.

Funkcjonowanie garnizonu miało jed
nak też i ujemne skutki dla życia miasta. 
Kroniki kryminalne przełomu XIX 
i XX w. zanotowały wiele przestępstw 
z udziałem uzbrojonych żołnierzy. Były 
to przede wszystkim bójki i napady, 
głównie w celach rabunkowych. Zaob
serwowano także zwiększoną liczbę 
prostytuujących się kobiet, przybyłych 
do Olsztyna za wojskiem. Określane 
one były przez mieszkańców mianem 
„Regiment Marie”. Innego rodzaju nie
bezpieczeństwem była militaryzacja ży

cia społecznego i duchowego. Dotkliwie 
odczuli również mieszkańcy Olsztyna 
wzrost czynszów i spekulacje na rynku 
mieszkaniowym, co wiązało się z zakwa
terowaniem wojska. Z tym jednak pró
bowały walczyć władze miasta.

W latach 1884-1885, specjalnie dla 
tworzącego się garnizonu, wzniesiono 
szpital przy dzisiejszej ul. Warszawskiej, 
wkomponowany w założenie parkowe. 
W 1885 r. Olsztyn liczył 11 555 miesz
kańców (w tym 576 żołnierzy). W latach 
następnych, wraz z rozbudową koszar, 
liczby te szybko rosły. Pod względem 
wielkości garnizonu Olsztyn znajdował 
się w czołówce miast Prus Wschodnich, 
tuż za Królewcem. „Olbrzymi garnizon 
pruski nadawał mu [Olsztynowi] piętno 
wybitnie militarne, [...] miasto otoczone 
dookoła kasarniami, wyglądało jak obóz 
wojskowy. [...] Kasarnie nadały miastu 
przydomek Kasernopolis" (Mieczysław 
Orłowicz, Ilustrowany przewodnik po 
Mazurach Pruskich i Warmii, Olsztyn 
1991). Przed wybuchem pierwszej woj
ny światowej, podczas której Olsztyn zo
stał tylko na krótko zajęty przez Rosjan, 
zakwaterowano w mieście nowe jed
nostki wojskowe, m.in. oddział sterow- 
ców w Dywitach i oddział lotniczy 
w Dajtkach. Po wojnie, w listopadzie 
1918 r., wybrano w Olsztynie Radę Żoł
nierską, która oprócz organizowania 
wieców współrządziła miastem.

Koszary przy ul. Marcina Kromera. 
Przeniesiony z Braniewa 1 kwietnia 1884 r. 
Wschodniopruski Batalion Strzelców 
Nr 1 stacjonował w koszarach przy dzisiej
szej ul. Marcina Kromera (dawniej Kosza
rowa - Kasernen Strasse). Określane one 
byty mianem „baraków koszarowych” 
i zostały wzniesione w konstrukcji ryglo
wej. Istniejący do dziś budynek przy 
ul. Kromera nr 5 i 7, wzniesiony niewąt

pliwie w tym samym czasie, co koszary, 
prawdopodobnie był pierwszym kasynem, 
pobudowanym dla wojska. Po drugiej woj
nie światowej budynki pokoszarowe za
adaptowano na mieszkania komunalne 
o dość niskim standardzie. Wśród miesz
kańców Olsztyna nazywano je wówczas 
„Pekinem”. Na początku lat osiemdziesią
tych XX w. dawne koszary rozebrano, 
a na ich miejscu wzniesiono bloki miesz
kalne.

Koszary przy ul. Gietkowskiej i Dą
browskiego. 31 marca 1886 r. pięcioma 
transportami kolejowymi sprowadzono 
do nowych koszar 10. Wschodniopruski 
Pułk Dragonów z Metzu w Lotaryngii, 
przemianowany później na Pułk Drago
nów im. Króla Saksonii Alberta (Wschod
niopruski). Oficjalne powitanie połączo
no ze wspólną zabawą z mieszkańcami 
Olsztyna. W pobliżu koszar wzniesiono 
również ujeżdżalnię. Po drugiej wojnie 
światowej funkcjonowała ona pod zarzą
dem wojska jako kino „Grunwald”, dziś 
mieści się tu sala wykładowa prywatnej 
wyższej szkoły. Inne obiekty wykorzysty
wane są jako budynki mieszkalne, sklepy 
i magazyny. Część z nich znajduje się nie
stety w złym stanie technicznym.

Koszary prywatne. W tzw. koszarach 
prywatnych, wzniesionych przy dzisiej
szych ulicach Jana Kasprowicza (przez 
Antona Funka w latach 1889-1898) i Ma
rii Zientary-Malewskiej (przez Floriana 
Materna w latach 1888-1890), stacjono
wał batalion 4. Wschodniopruskiego Puł
ku Grenadierów im. Króla Fryderyka II 
oraz przybyły ze Szczytna batalion fizylie- 
rów. W latach 1919-1920 koszary za
adaptowano na mieszkania, a po drugiej 
wojnie światowej jeden z budynków za
mieniono na hotel migracyjny, który stał 
się pierwszym hotelem miejskim („Robot
nik”, później „Nad Łyną” - dziś mieści się

1. Mapa Olsztyna z okresu 
międzywojennego 
z zaznaczonymi miejscami 
gdzie zlokalizowane były 
zespoły koszarowe
2. Zespól koszar 
przy ul. W. Pstrowskiego 
z okresu, gdy mieściła się 
w nich szkoła żandarmerii
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3. Tzw. stara poliklinika przy al. Wojska 
Polskiego, 1936 r.;
do 1945 r. mieścito się tu dowództwo 11. Dywizji, 
w czasie drugiej wojny światowej
- związki garnizonowe Wehrmachtu oraz Obwodowa 
Komenda Obrony Rzeszy, po drugiej wojnie światowej
- siedziba sztabu dywizji, później Milicji Obywatelskiej

4. Jeden z obiektów koszarowych 
przy ul. Artyleryjskiej po remoncie, 
obecnie siedziba NIK

(zdjęcia: 2 - reprodukcja ze zbiorów Tajnego 
Archiwum Fundacji Pruskiego Dziedzictwa 

Kulturalnego w Berlinie, 3 - Adam Ploski, 
4 - Joanna Derewońko-Milewicz)

tu dom studencki). Pozostałe po kosza
rach obiekty przy ul. M. Zientary-Malew- 
skiej - to budynki numer: 5, 7 i 9.

Koszary nad Jeziorem Długim. W za
mian za gospodarcze korzyści płynące ze 
zwiększania garnizonu olsztyńskiego 
władze miasta zobowiązały się bezpłatnie 
dostarczyć wojsku nowe tereny pod bu
dowę koszar i na plac ćwiczeń. W tym 
celu miasto zakupiło obszar nad Jeziorem 
Długim. Powstałe tu koszary, przez bli
skość Dworca Przedmieście (dzisiejszy 
Zachodni), otrzymały miano „Koszar na 
Przedmieściu”; wizytował je m.in. mar
szałek Paul von Hindenburg. W ich po
bliżu, nad Jeziorem Długim, powstało 
kąpielisko wojskowe. Cały kompleks 
wznoszony byl w trzech etapach: 
1897-1898, 1904-1905, 1910-1911.

Koszary przy ul. Artyleryjskiej. W la
tach 1887-1889 na zapleczu istniejących 
już koszar dragonów wzniesiono koszary 
artyleryjskie, które w latach 1901-1902 
zostały rozbudowane. Sprowadzono do 
nich z Grudziądza 2. Oddział Zachod- 
niopruskiego Pułku Artylerii Nr 1. 
W niedługim czasie umieszczono tu rów
nież oddziały nowo uformowanego 73. 
Pułku Artylerii. Szeroko opisywana przez 
ówczesną prasę niemiecką sprawa mor
derstwa w 1907 r. majora dragonów 
(mieszkającego w budynku, na którego 
miejscu, przy ul. Zamkowej, stoi dawny 
klub garnizonowy „Casablanca”) doty
czyła kapitana właśnie z tego pułku.

Koszary przy ul. Jagiellońskiej. 
Wzniesione zostały w latach 1905-1906 

w stylu historyzującym, nawiązującym 
do neogotyku. Do dziś zachował się cały 
zespół w nienaruszonym prawie stanie, 
z czytelnym układem przestrzennym. Po 
przeciwnej stronie ulicy (w kierunku 
wschodnim) zbudowano kolejne koszary 
dla 3. Batalionu 146. Pułku Piechoty. 
Przekazano je do użytku 1 października 
1910 r. Najbardziej reprezentatywny dla 
tego zespołu obiekt zachował się do dziś 
i wykorzystywany jest jako szkoła.

Koszary przy ul. Wincentego Pstrow
skiego. Wzniesiono je w 1913 r. dla no
wo uformowanego 2. Pułku Artylerii 
Ciężkiej. Koszarowcom nadano formę 
masywnych, dwupiętrowych budowli. 
Kasyno oficerskie zlokalizowano w bu
dynku przy dzisiejszej ul. Żołnierskiej 4, 
gdzie mieściły się później także biblioteka 
garnizonowa i sąd Wehrmachtu. Po dru
giej wojnie światowej budynek przezna
czono na przedszkole milicyjne; dziś peł
ni funkcję hotelowo-restauracyjną. 
W wyniku postanowień traktatu wersal
skiego z 1918 r. koszary te przejęła poli
cja państwowa (Schutzpolizei). W czasie 
plebiscytu stacjonował w nich oddział 
wojsk angielskich, a na przełomie lat 
dwudziestych i trzydziestych XX w. mia
ła tu siedzibę Szkoła Żandarmów. Po 
dojściu do władzy Adolfa Hitlera do ko
szar powróciło wojsko: oddziały łączno
ści Wehrmachtu i oddziały szturmowe
S.A. Olsztyn odwiedzali wówczas Hitler 
i Herman Góring. Dziś w koszarach ma
ją siedzibę jednostki policji.

Koszary przy ul. Warszawskiej. 
Ostatni zespół koszarowy wzniesiono 
w Olsztynie przed wybuchem drugiej 
wojny światowej - wiosną 1939 r., dla ka
walerii zmotoryzowanej, a bezpośrednio 
po wojnie urządzono tu obóz przejściowy 
dla cudzoziemskich robotników przymu
sowych III Rzeszy z terenu Prus Wschod
nich. Są to dziś ostatnie koszary w Olszty
nie, w których stacjonuje jeszcze wojsko.

Mieszkańcy przedwojennego Olszty
na wystawili poległym żołnierzom garni
zonu olsztyńskiego pamiątkowe pomni
ki: przy rondzie Bema, przy kościele gar

nizonowym oraz przy drodze do koszar 
dragonów. 25 sierpnia 1939 r. oddziały 
niemieckie opuściły olsztyńskie koszary 
i zajęły pozycje do ataku na Polskę.

W 1945 r. wojska Armii Czerwonej 
wkroczyły do wyludnionego Olsztyna, 
zdobyły miasto i zajęły zespoły koszaro
we. Do momentu wzniecenia licznych 
pożarów przez wracające do domów 
pododdziały radzieckie większość bu
dynków w mieście stała nienaruszona 
przez działania wojenne. Początek no
wemu, już polskiemu, garnizonowi olsz
tyńskiemu dał przybyły z Lublina 9. Za
pasowy Pułk Piechoty. Żołnierze poma
gali przy odbudowie zniszczonego mia
sta, integrowali się z mieszkańcami. 
W grudniu 1945 r. uruchomiono szpital 
garnizonowy. Oprócz skoszarowania 
nowych jednostek wojskowych utwo
rzono w Olsztynie w 1949 r. Oficerską 
Szkołę Artylerii nr 2 (w 1956 r. została 
rozformowana). Klub garnizonowy po
czątkowo zorganizowano w secesyjnej 
kamienicy przy ul. Dąbrowszczaków. 
W latach sześćdziesiątych klub zagościł 
w dawnej willi olsztyńskiego wydawcy 
Ernsta Haricha, przy zamku, gdzie 
wcześniej mieściło się reprezentacyjne 
mieszkanie wojewody. W ramach olsz
tyńskiego garnizonu funkcjonowało 
również Ogólnokształcące Liceum Woj
skowe i Centralny Ośrodek Szkolenia 
Specjalistów Uzbrojenia i Elektroniki. 
W 2001 r. zlikwidowano olsztyńską 15. 
Dywizję Zmechanizowaną. Istniejące 
obecnie Stowarzyszenie Oficerów Pięt
nastej Warmińsko-Mazurskiej Dywizji 
Zmechanizowanej im. Króla Władysła
wa Jagiełły zbiera pamiątki i kultywuje 
tradycje jednostki.

Wyprowadzenie wojsk z koszar, co 
wiązało się m.in. z wstąpieniem Polski 
do NATO, stało się sytuacją charaktery
styczną dla województwa warmińsko- 
-mazurskiego. Olsztyn jest tu sztandaro
wym przykładem tego typu działań. Po
zostałe po jednostkach wojskowych roz
ległe, zabytkowe kompleksy koszarowe 
przeznaczono na sprzedaż. Stanowiące 
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Zabytkowe cmentarzejedność układy zabudowy podzielono 
na części, wytyczono nowe działki. Sto
sunkowo łatwo znalazły nabywców bu
dynki gospodarcze: dawne magazyny, 
stajnie, garaże, trudniej natomiast jest 
znaleźć gospodarza dla budynków peł
niących wcześniej funkcje mieszkalne. 
Są to przecież olbrzymie powierzch
nie, niełatwe do zagospodarowania. 
W dawnych budynkach koszarowych 
powstały hurtownie, zakłady rzemieśl
nicze, przemysłowe, sklepy, firmy. Wy
dawać by się mogło, iż tak właśnie być 
powinno, bowiem każdy budynek „ży- 
je” dopóty, dopóki ma gospodarza, jed
nakże przy okazji podejmowanych 
przez nowych właścicieli prac adapta
cyjnych poszczególnych obiektów na
stąpiła wyraźna dekapitalizacja zabyt
kowych zespołów koszarowych. Wpro
wadzane w wyglądzie poszczególnych 
budynków zmiany, bez uzgodnienia ze 
służbami konserwatorskimi, powodują 
pogłębianie się dysharmonii w zespo
łach. Obiekty te pozbawia się wartości, 
które decydują o ich zabytkowym cha
rakterze. Nagminnie montuje się stolar
kę PCV, bardzo często zmieniając przy 
tym otwory komunikacyjne, ociepla się 
budynki styropianem, nadając im przy 
tym nową kolorystykę, często niena- 
wiązującą do barw pierwotnych i nie
dostosowaną do sąsiadującej zabudo
wy. Banery reklamowe, krzykliwe szyl
dy burzą dawną atmosferę komplek
sów wojskowych. Przy tym wszystkim 
dopuszcza się wprowadzanie nowej za
budowy, całkowicie niedostosowanej 
do architektury istniejących już budyn
ków. Nieuporządkowane place między 
budynkami oraz nowo wytyczane dro
gi wewnętrzne powodują, iż zacierają 
się układy przestrzenne kompleksów. 
Niewiele jest w Olsztynie budynków 
wchodzących w skład zespołów daw
nych koszar wojskowych, które miały 
szczęście znaleźć gospodarza świado
mego ich wartości zabytkowej i respek
tującego zasady sztuki konserwator
skiej. Na wyróżnienie zasługuje tu 
przede wszystkim siedziba NIK przy ul. 
Artyleryjskiej.

Życzeniem konserwatora zabytków 
jest zapewnienie budynkom powojsko- 
wym takiego gospodarza, który dokona 
ich remontu i adaptacji z poszanowa
niem zasad konserwatorskich, a przy 
tym będzie czerpał nie tylko satysfak
cję, ale i wymierne korzyści z faktu po
siadania zabytku.

Adam Pfoski 
Joanna Derewońko-Milewicz

Z
 dawnych olsztyńskich nekropolii 
niektóre przetrwały do dnia dzi
siejszego z pierwotnym układem 
alei oraz częścią starych nagrobków, 

niektóre natomiast zostały przekształ
cone w parki i skwery. Ze względu na 
wielkość założenia i zachowane nagrob
ki wyróżniają się dwa cmentarze rzym
skokatolickie: cmentarz parafii św. Ja
kuba oraz cmentarz parafii św. Józefa 
i Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Cmentarz dawnej parafii św. Jaku
ba, obecnie położony przy al. Wojska 
Polskiego, powstał w 1870 r., z chwilą 
zamknięcia cmentarza katolickiego 
przy dawnym kościele św. Krzyża. Za
łożony został na planie wielokąta, po
dzielony alejami na nieregularne kwa
tery; aleje obsadzono lipami i klonami. 
Większość zachowanych grobów i mo
gił pochodzi już z okresu powojenne
go, starsze nagrobki w znacznej części 
zdewastowane i zniszczone, zachowały 
się nielicznie. Przetrwały natomiast 
niektóre kute i żeliwne krzyże oraz 
ogrodzenia kwater, a także najstarszy 
pomnik nagrobny - z 1848 r., wykona
ny z piaskowca, a upamiętniający Adol
fa Schlimpha; najprawdopodobniej po
mnik ten przeniesiony został ze zlikwi
dowanego cmentarza św. Krzyża. 
Cmentarz parafii św. Józefa i Najświęt
szego Serca Pana Jezusa, obecnie usytu
owany przy ul. Rataja, założony został 
w 1904 r.; w tym samym roku powsta
ła też kaplica cmentarna. Powstał na 
planie litery „L”, o regularnym ukła
dzie kwater, wyznaczonym przez aleję 
główną i równoległe alejki boczne. Ale
je obsadzono głównie lipami i klonami. 
Poszczególne kwatery założone są na 
planie kwadratu i położone symetrycz
nie po obu stronach alei głównej. 
Większość grobów i mogił, będąca 
efektem wtórnych pochówków, po
chodzi z okresu powojennego. W la
tach dwudziestych XX w. cmentarz ten 
powiększony został w stronę dzisiejszej 
ul. Jagiellońskiej, w latach sześćdziesią
tych XX w. został zamknięty. Pomimo 
zniszczeń zachowało się na nim wiele 
elementów sztuki sepulkralnej z pierw
szej i początku drugiej połowy XX w.

Zachowane na obu cmentarzach 
kute ogrodzenia kwater grobowych 
tworzą dość jednorodną grupę stylo
wą. Datowanie utrudnia jednak fakt, że 
poszczególne formy i detale były po

wielane oraz przetwarzane. Większość 
pochodzi z końca XIX oraz przełomu 
XIX i XX w., część powstała w okresie 
międzywojennym. Na cmentarzu św. 
Józefa oprócz klasycznych zdobień po
jawia się ciekawy detal modernistyczny 
i secesyjny. Z kolei nagrobki wykonane 
są w większości ze sztucznego kamie
nia, nieliczne z kamienia naturalnego. 
Przeważnie stanowią powtarzalne 
przykłady typowej dla przełomu wie
ków sztuki nagrobnej. Zachowało się 
też kilka przykładów krzyży opracowa
nych w drewnie. Są one w większości 
w bardzo złym stanie, na uwagę zasłu
guje krzyż kapliczkowy na grobie bur
mistrza Karla Bahra z 1941 r., z sygna
turą artysty - M. Lipowa, na cmenta
rzu św. Józefa.

Najstarszą zachowaną nekropolią 
w Olsztynie jest cmentarz żydowski 
przy dzisiejszej ul. Zyndrama z Masz- 
kowic, powstały w 1818 r. Cmentarz 
założony został przez lokalną gminę 
żydowską; w latach 1912-1913 stanął 
przy nim dom przedpogrzebowy, wy
budowany według projektu późniejsze
go wybitnego architekta Ericha Men- 
delsohna (zob. s. 37). Cmentarz prze
trwał w stanie niezmienionym do lat 
sześćdziesiątych XX w., kiedy został 
zdewastowany i zamieniony przez ów
czesne władze na „park miejski”. Mi
mo likwidacji nagrobków, zachował się 
w historycznych granicach układ prze
strzenny, wyznaczony przez staro
drzew lipowo-klonowy. Zachowały się 
też betonowe schody, prowadzące 
z części starszej cmentarza do nowszej 
oraz fragmenty murowanego ogrodze
nia. Ślady po tym cmentarzu oraz przy
legły dom przedpogrzebowy są jedyny
mi materialnymi świadectwami istnie
nia w Olsztynie gminy żydowskiej.

Pomiędzy dzisiejszymi ulicami Woj
ska Polskiego i Rataja od końca XIX 
do końca lat sześćdziesiątych XX w. 
znajdował się cmentarz ewangelicko- 
-augsburski. Obecnie na jego miejscu 
jest park, z zachowanym układem prze
strzennym cmentarza, a dawna kaplica 
cmentarna pełni funkcję cerkwi prawo
sławnej.

Oprócz wymienionych cmentarzy 
wyznaniowych w obrębie miasta były 
jeszcze dwa cmentarze: jeden w pobli
żu szpitala mariackiego (obecnie szpital 
miejski), założony w drugiej połowie
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XIX w. jako miejsce pochówków 
zmarłych chorych i personelu szpitala, 
oraz drugi - cmentarz komunalny zało
żony w 1923 r. na skraju lasu miejskie
go, tuż za dawnym szpitalem kolejo
wym; obecnie zachował się w stanie 
szczątkowym, wchłonięty przez las.

W dzisiejszych granicach Olsztyna 
znalazły się jeszcze cmentarze, które 
niegdyś były poza jego obrębem; są to 
dawne wiejskie cmentarze parafialne 

grobki, kute i odlewane krzyże oraz ta
blice nagrobne z czarnego szkła.

W lesie miejskim, oprócz wymienio
nego wyżej cmentarza komunalnego, 
znajdują się jeszcze dwa cmentarze wo
jenne z okresu pierwszej wojny świato
wej. Po zachodniej stronie szosy do Dy- 
wit usytuowany jest cmentarz wojenny 
żołnierzy niemieckich. Cmentarz ten 
częściowo został odrestaurowany. Jego 
układ przestrzenny oparty jest na 

Zachowane w Olsztynie dawne 
cmentarze wymagają podjęcia kom
pleksowych prac, obejmujących drze
wostan, aleje, ogrodzenia oraz inne 
komponenty układu przestrzennego. 
Szczególnie ważne jest rozpoczęcie pla
nowej i systematycznej konserwacji na
grobków i metaloplastyki, w tym za
równo ogrodzeń kwater grobowych, 
jak i krzyży, które stanowią przykłady 
dawnego rzemiosła kowalskiego, re-

w Gutkowie i Dajtkach oraz mały 
cmentarzyk na terenie dawnego mająt
ku ziemskiego w Pozortach. Cmentarz 
parafialny przy ul. Sielskiej założony 
został w związku z powstaniem w 1879 r. 
wsi Dajtki; zamknięto go w latach 
sześćdziesiątych XX w. Ma plan rów- 
noległoboku, z główną aleją, prowa
dzącą do kaplicy cmentarnej. Zacho
wały się na nim niektóre kamienne na

dwóch kolistych kwaterach oraz kilku 
półkolistych rzędach mogił. Z okresu 
drugiej wojny światowej pochodzi 
cmentarz wojenny przy ul. Szarych Sze
regów. Pochowani są na nim żołnierze 
armii radzieckiej, którzy polegli na tere
nie Prus Wschodnich w 1945 r. Znaj
duje się tu również kwatera żołnierzy 
polskich oraz lotników francuskich 
z pułku Normandia-Niemen.

1. Cmentarz św. Jakuba, z lewej - pomnik 
Adolfa Schlimpha
2. Cmentarz św. Józefa - krzyż na grobie 
burmistrza Karla Bahra
3. Dawny cmentarz parafialny w Dajtkach

(zdjęcia: 1,2 - Urszula Ulatowska,
3 - Paulina Żukowska)

prezentując nierzadko wysoki poziom 
artystyczny.

W ubiegłym roku opracowane zo
stały programy prac konserwatorskich 
na cmentarzach św. Jakuba i św. Józefa 
- odrestaurowano już część nagrobków 
na cmentarzu św. Jakuba, a kolejne 
prace konserwatorsko-remontowe za
planowano na rok bieżący. Dzięki akcji 
„Ratujmy cmentarze” oraz środkom 
z budżetu miasta jest szansa na stopnio
we przywracanie dawnych walorów za
bytkowym cmentarzom, a tym samym 
ocalenie tego świadectwa przeszłości 
dla przyszłych pokoleń. Zabytkowe 
cmentarze są dokumentem mówiącym 
o minionej epoce i jej ludziach, stano
wią element na trwałe wpisany w kraj
obraz miasta, warto o nich pamiętać, 
gdyż stanowią ważną część naszego 
dziedzictwa kulturowego.

Urszula Ulatowska
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Zagadkowy relikwiarz

P
rzy okazji konserwacji wyposaże
nia kościoła Matki Boskiej Różań
cowej, znajdującego się przy ul. 
Sielskiej olsztyńskiego osiedla Dajtki, 

wystąpiło kilka ciekawych problemów, 
związanych z historią poszczególnych 
obiektów.

Niewielki neogotycki kościółek po
wstał w 1878 r. - pierwotnie jako ka
plica różańcowa w podolsztyńskiej wsi 
Dajtki, wybudowana w rok po obja
wieniach gietrzwałdzkich. Pełnił on 
funkcję stacji na trasie pielgrzymkowej 
do sanktuarium maryjnego w pobli
skim Gietrzwałdzie - stąd wybierały się 
do Gietrzwałdu dziękczynne piel
grzymki warmińskie, zwane „łosięta
mi”. Później został rozbudowany i do 
1978 r. był kościołem filialnym parafii 
św. Jakuba w Olsztynie.

Pracami konserwatorskimi, rozpo
czętymi w maju br. we wnętrzu kościo
ła Matki Boskiej Różańcowej, objęto 
m.in. ołtarz główny. Został on zmon
towany z nastawy neogotyckiej - daru 
parafii św. Jakuba w Olsztynie oraz ba
rokowego obrazu olejnego na płótnie, 
przedstawiającego Matkę Boską 
z Dzieciątkiem i św. Rozalią, pocho
dzącego z pierwszej połowy XVIII w., 
a także dwóch barokowych, z początku 
XVIII w., figur zakonników - św. An
toniego Padewskiego oraz św. Fran
ciszka. Konstrukcja ołtarza ozdobiona 
została płaskorzeźbionymi złoconymi 
maswerkami oraz stemplowanym or
namentem roślinnym.

Obraz przedstawia klęczącą św. Ro
zalię, przyjmującą z rąk Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem wieniec różany. Nie
znane jest miejsce pochodzenia obrazu, 
ale jego kompozycja, sposób malowa
nia postaci oraz tonacja barwna zbliżo
na jest do dzieł Piotra Kolberga, war
mińskiego malarza, czynnego w Do
brym Mieście. Być może obraz i figury 
zakonników pochodzą z wyposażenia 
olsztyńskich kościołów - św. Krzyża, 
rozebranego w 1801 r. lub św. Ducha, 
zniszczonego w 1803 r. Wyposażenie 
z tych kościołów zostało przeniesione 
m.in. do kościoła św. Jakuba i być mo
że razem z nastawą neogotyckiego oł
tarza podarowane filii w Dajtkach.

Przy demontażu konstrukcji ołtarza 
okazało się, że zawiera on nieduży reli
kwiarz w formie płaskiej drewnianej 
skrzyneczki z dnem z kamiennej płytki, 
opatrzony dwoma lakowymi pieczęcia

mi oraz okolicznościowym napisem. 
Inskrypcja, niestety, w wielu miejscach 
jest nieczytelna, a największemu znisz
czeniu uległa w części środkowej, po
nieważ drewno zostało zaatakowane 
przez grzyb, który zniszczył wierzchnią 
warstwę drewna wraz z fragmentem 
napisu. Po rozebraniu skrzynki reli
kwiarza stwierdziłam, że w zagłębieniu 
wyżłobionym w kamiennej płytce, pod 
kamienną przykrywką, znajdują się nie
zidentyfikowane relikwie - trzy ko
steczki, owinięte w szczątki papieru ze 
śladami napisu i lakową pieczęcią.

Mając na uwadze bliższe określenie 
pochodzenia obiektu, zwróciłam się do 
specjalistów z laboratorium kryminali
stycznego Komendy Wojewódzkiej Po
licji w Olsztynie z prośbą o pomoc 
w odczytaniu napisu i rozpoznaniu pie
częci na relikwiarzu. Dzięki przychylno
ści pani naczelnik kierującej laborato
rium - mgr Jolanty Łukaszewicz-Babec- 
kiej i pełnemu zaangażowaniu dwóch 
specjalistów - pana Wojciecha Czer
niawskiego - eksperta w odczytywaniu 
dokumentów i pana Wojciecha Sokoła - 
eksperta fotografa udało się uczytelnić 
zachowane fragmenty inskrypcji na reli
kwiarzu. Wymagało to zastosowania 
najnowszej aparatury badawczej, wyko
rzystywanej w kryminalistyce, oraz 
żmudnej analizy porównawczej. Przy 
uczytelnianiu napisu posłużono się kry
minalistyczną fotografią badawczą, wy
konaną w bliskiej podczerwieni, lumini- 
scencją w podczerwieni, luminiscencją 
wzbudzoną czerwienią oraz luminiscen
cją w promieniowaniu ultrafioletowym. 
Zdjęcia wykonano z zastosowaniem 
techniki barwnej fotografii cyfrowej 
(w tym makrofotografii) i obróbki 
w komputerowych programach w celu 
dodatkowej poprawy czytelności słabo 
widocznych fragmentów napisu na 
uszkodzonej powierzchni relikwiarza. 
Na obecnym etapie badań nie udało się 
zrekonstruować całości napisu, ale bez 
wątpliwości można odczytać kilka jego 
fragmentów, m.in. zawierający nazwi
sko Filipa Krementza, biskupa warmiń
skiego w latach 1867-1885 („[...] Eppus 
Warmiensis Philippus Krementz [...]”). 
Za jego urzędowania wybudowano ka
plicę różańcową w Dajtkach.

Odczytanie całości napisu na reli
kwiarzu przyczyniłoby się z pewnością 
do określenia, skąd znalazł się on w ko
ściółku w Dajtkach i pozwoliłoby wyja-
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1. Relikwiarz wraz z pieczęcią lakową 
oraz inskrypcją
2. Pieczęć lakowa oraz szczątki papieru,
w którym znajdowały się relikwie
3. Fragment zniszczonego napisu, zdjęcie 
w świetle białym

(zdjęcia: 1,2 - Andrzej Ulewicz, 3 - Wojciech Sokót)

śnić, czy został ofiarowany razem z na
stawą ołtarzową nowo powstałej kapli
cy różańcowej, czy też trafił tam w in
nych okolicznościach.

Niniejszy komunikat jest tylko 
wstępną próbą wyjaśnienia wielu ta
jemnic związanych z pochodzeniem 
wyposażenia kościółka w Dajtkach, 
a dalszy przebieg prac konserwator
skich i badawczych, mam nadzieję, po
zwoli rozwikłać wiele zagadek.

Barbara Kulczyńska-Nowak
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Księgi przywilejów

W
2005 r. zostały wykonane 
prace konserwatorskie trzech 
ksiąg przywilejów, znajdują
cych się w zbiorach Archiwum Archi

diecezji Warmińskiej w Olsztynie. Czas 
powstania tych dokumentów - to od
powiednio: XIV-XVI w. dla kodeksu B, 
XV-XVII w. dla kodeksu C oraz XV w. 
dla kodeksu F. Są to zbiory przywile- 

zszytych dokumentów, są księgami wpi
sów, czyli powstały jako oprawne nieza- 
pisane kodeksy, do których wpisywano 
w porządku chronologicznym poszcze
gólne nadania, dokumenty, przywileje.

Przebieg konserwacji tych zabytków 
poznajemy na przykładzie prac przy 
księdze przywilejów - kodeksie B. Księ
ga ta zawiera przywileje wpisywane od

Artystycznych walorów księdze 
nadają dekoracyjne inicjały, zdobione 
bogatą floraturą w kolorach czerwo
nym i niebieskim. Początkowe wpisy 
są rubrykowane (litery wykonane 
czerwoną farbą, wyrabianą w średnio
wieczu z rubrum, czyli tlenku żelaza, 
stąd nazwa rubryka). Na niektórych 
kartach widoczne są naprawy perga-

jów, nadane Olsztynowi i innym miej
scowościom należącym do komornic- 
twa olsztyńskiego oraz różnym grupom 
zawodowym i rzemieślniczym. Są zatem 
bezcennym źródłem do badań nad dzie
jami Olsztyna i jego okolic. W każdym 
z kodeksów odnajdujemy odpis aktu lo
kacyjnego miasta - szczególnie istotny 
dokument, gdyż nie zachował się orygi
nał. Ponadto księgi te mają duże walory 
artystyczne. Nie stanowią one zbioru 

XIV do XVI w. różnym krojem i cha
rakterem pisma. Ma wielkość 29 
x 21 cm i sporządzona została na per
gaminie (zawiera 292 karty). Karty za
pisywane były z dwóch stron. Każdą 
stronę ponumerowano i wykreślono ta
kie same górne, dolne i boczne margi
nesy, tak aby sporządzane przez wieki 
wpisy miały ten sam układ na karcie; 
tylko jedno bifolium zostało doszyte 
w późniejszym czasie.

1.2. Księga przywilejów - kodeks B, strona 2 i 3, 
stan przed konserwacją: widoczne silne 
zabrudzenie w dolnym narożniku strony 3, 
pofalowanie pergaminu i ubytek pergaminu 
w lewej części górnej krawędzi strony 2 (1), 
stan po konserwacji (2)

3.4. Księga przywilejów - kodeks B, 
strona 290 i 290a - jedyna papierowa karta, stan 
przed konserwacją: widoczne liczne zniszczenia 
papieru ze śladami wcześniejszych napraw (3), 
stan po konserwacji (4)

(zdjęcia: Andrzej Ulewicz) 
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minu, polegające na zszyciu pęknięć 
w skórze. Wykonano je zapewne 
w trakcie produkcji pergaminu.

Niestety, nie zachowała się orygi
nalna oprawa kodeksu, który musiał 
zostać przeoprawiony prawdopodob
nie w XVIII w. (półskórek oblekany 
papierem marmurkowym). Księga 
uszyta jest na cztery wypukłe zwięzy. 
Wyklejki zostały zapewne dodane 
w trakcie przeoprawienia - wykonano 
je z papieru czerpanego.

Zasadniczymi zniszczeniami księgi 
były uszkodzenia oprawy, papierowe
go bifolium oraz deformacje i zabru
dzenia kart pergaminowych. Osłabio
ne było również szycie księgi.

Ze względu na zniszczenia okładek 
i ich nieoryginalny charakter w przyję
tym programie prac konserwatorskich 
założono wykonanie nowej oprawy, 
nawiązującej do kodeksów pergamino
wych z tego okresu. Po dezynfekcji 
i zrobieniu fotografii dokumentujących 
stan zachowania zabytku zdemontowa
no oprawę i rozłożono księgę na poje
dyncze karty. Każdą stronę oczyszczo
no mechanicznie i uzupełniono ubytki 
w pergaminie poprzez wklejenie papie
ru japońskiego w dwóch warstwach. 
Następnie karty prasowano. Papierowe 
bifolium również oczyszczono mecha
nicznie, usunięto wcześniejsze naprawy 
oraz poddano kąpieli wodnej. Ubytki 
w papierze uzupełniono masą papiero
wą, pęknięcia sklejono, silnie zniszczo
ne marginesy podklejono bibułką ja
pońską. Całość wzmocniono struktu
ralnie metylocelulozą i wyprasowano. 
Na koniec wszystkie karty złożono po
nownie w składki i uszyto, odtwarzając 
szycie na cztery wypukłe zwięzy.

Zgodnie z założonym programem 
prac wykonano nową oprawę, nawią
zującą do tych z okresu powstania 
księgi i oprawy kodeksu F. Okładki 
przygotowano z desek z sezonowane
go drewna, które po zawieszeniu na 
bloku księgi obciągnięto skórą cielę
cą. Wykonano zapinki. Taki typ opra
wy będzie chronił pergaminowe karty 
przed deformacjami i zabrudzeniem. 
W celu zabezpieczenia okładzin przed 
uszkodzeniami mechanicznymi wyko
nano na wymiar futerał ochronny do 
przechowywania księgi.

Monika Bogacz-Walska

Działalność edukacyjna 
Muzeum Warmii i Mazur

M
uzeum Warmii i Mazur mieści 
się w olsztyńskim zamku. Poza 
główną siedzibą w Olsztynie, 
ma osiem oddziałów w innych miejsco

wościach. Pod jego bezpośrednią opieką 
znajduje się też 15 zabytkowych budow
li. Wśród nich szczególne miejsce zajmu
ją zamki w Lidzbarku Warmińskim, 
Reszlu i właśnie w Olsztynie. Opiekuje 
się również m.in. Polami Grunwaldzki
mi, siedemnastowiecznym pałacem Do- 
hnów w Morągu, odbudowanym bu
dynkiem redakcji „Gazety Olsztyńskiej”.

W zbiorach muzeum znajduje się po
nad 97 tys. muzealiów, obrazujących hi
storię i kulturę artystyczną Warmii, Ma
zur, Powiśla, a także terenów sąsiadują
cych (m.in. Królewca, Litwy). Wiele ko
lekcji - m.in. siedemnastowiecznego 
portretu holenderskiego, rzeźby śre
dniowiecznej i nowożytnej z terenu 
Warmii, Prus Królewskich i Książęcych, 
malarstwa XIX i XX w., rzemiosła arty
stycznego od XIV do XX w. czy ikon 
staroobrzędowców - ma charakter uni
katowy. Niezwykle ważne dla polskich 
tradycji na Warmii i Mazurach są zbiory 
etnograficzne, a szczególnie kolekcja 
mazurskich kafli i warmińskich rzeźb lu
dowych. Bogate zbiory archeologiczne 
dotyczą całego południowo-wschodnie
go pobrzeża Bałtyku. W bibliotece Mu
zeum Warmii i Mazur znajduje się po
nad 50 tys. woluminów, w tym około 
2,5 tys. starodruków.

Muzeum Warmii i Mazur prowadzi 
też szeroką działalność edukacyjną, 
której niektóre formy mają kilkunasto
letnią tradycję. Najdłuższą tradycję ma
ją otwarte niedziele. Pokazują one mu
zeum nie tylko od strony sal wystawo
wych, ale można zobaczyć miejsca na 
co dzień niedostępne, mieć bezpośred
ni kontakt z eksponatem, spotkać się 
z opiekunami kolekcji, autorami wy
staw i opracowań. Chętni mogą poznać 
warsztat pracy muzealnika, konserwa
tora itp. Każda niedziela ma odrębny 
temat, o którego wyborze decyduje ak
tualność. Pretekstem może być np. 
otwarcie wystawy, pozyskanie obiektu 
do zbiorów, wyniki ekspedycji badaw
czych, konserwacja muzealiów.

W tym samym duchu była oferta 
„Zamek bez tajemnic”, realizowana 
w okresie sezonu turystycznego. Cztery 
lata temu zdecydowano o powstaniu no

wej, cyklicznej imprezy wakacyjnej - 
„Czwartki z Mikołajem Kopernikiem”. 
Autorzy koncepcji zaproponowali tury
stom poznawanie historii regionu i prze
szłości poprzez postać najwybitniejszego 
mieszkańca olsztyńskiego zamku. Zwie
dzanie muzeum z Kopernikiem, w które
go postać wciela się Marian Czarkowski 
- aktor olsztyńskiego teatru, cieszy się 
niesłabnącym zainteresowaniem.

W atmosferze paramuzealnych dzia
łań i zabawy odbywają się „Uczty z du
chami”, przygotowywane wspólnie 
z olsztyńskim oddziałem Soroptimist In
ternational w celu pozyskania środków 
na konserwację wybranego obiektu mu
zealnego, zakup eksponatów itp. 
Z udziału Muzeum Warmii i Mazur 
w Międzynarodowej Nocy Muzeów 
i wcześniejszych doświadczeń powstała 
nowa oferta „Noc w Muzeum Warmii 
i Mazur”. Stanowi ona nie tylko okazję 
do pokazania ekspozycji i obiektu w nie
typowej porze, ale także proponuje bo
gaty program specjalny, obejmujący 
m.in. elementy zabawy i rekreacji.

Przed dwunastoma laty zaczęto or
ganizować comiesięczne niedzielne po
południa w zamku „Cavata na olsztyń-

1. Fragment imprezy „Czwartki z Mikołajem 
Kopernikiem”
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Z WIZYTĄ W MUZEUM

2. Młodzież uczestnicząca w zamkowych 
zabawach historycznych
3. Prezentacja, pamiątek podczas wieczoru 
zamkowego „Życiorysy”

(zdjęcia z Archiwum Muzeum Warmii i Mazur)

skim zamku, czyli cymelium muzealne 
i koncert kameralny przy filiżance ka
wy”. Pretekstem jest jeden obiekt i jego 
miejsce w zbiorach muzealnych. Popu
larnonaukowa prezentacja, bezpośred
nia rozmowa z kustoszem i koncert ka
meralny w wykonaniu zespołu „Pro 
Musica Antiqua”, działającego pod pa
tronatem muzeum, stwarzają niepowta
rzalną atmosferę takiego popołudnia.

Od siedmiu lat działa w muzeum 
„Galeria Jednego Obrazu”. Autorzy po
mysłu chcą pokazywać dzieło współ
czesnego plastyka olsztyńskiego, do
tychczas nieprezentowane publicznie. 
Cykliczny charakter mają również co
miesięczne środowe wieczory zamkowe 
„Życiorysy”. Pokazują one postacie, 
które w historii regionu, miasta czy śro
dowiska nie są anonimowe - ludzi na
uki, kultury, życia społeczno-politycz
nego, nauczycieli, lekarzy itp. Kilkugo
dzinną wystawę okolicznościową po
przedza szeroka kwerenda. W muzeum 
pozostaje dokumentacja i bardzo często 
pamiątki i dokumenty, o których prze
kazaniu po takim wieczorze decyduje 
rodzina lub prawni spadkobiercy.

Inny, ale także cykliczny charakter ma
ją „Wieczory z filmem przyrodniczym” 
i popołudniowe „Spotkania z przyrodą”, 
od lat cieszące się niesłabnącym zaintere
sowaniem. Podobnie odbierane są przez 
bywalców muzeum zupełnie odmienne 
w tematyce spotkania z cyklu „Z dziejów 
Morąga i okolic” w Morągu czy „Kultura 

ludowa znana i nieznana” w Domu „Ga
zety Olsztyńskiej”.

Formę swoistego benefisu przybrały 
spotkania realizowane we współpracy 
z Olsztyńskim Forum Naukowym, odby
wające się od czterech lat w salach koper
nikowskich olsztyńskiego zamku w ostat
ni wtorek miesiąca. Zamierzeniem orga
nizatorów jest pokazanie dorobku olsz
tyńskich naukowców w kontekście in
nym niż sala wykładowa, katedra uni
wersytecka czy publikacja naukowa. Be
neficjantami są uczeni o uznanym w kra
ju i za granicą dorobku, nie zawsze znani 
mieszkańcom swego miasta i regionu.

Do miłośników starożytności adre
sowany jest program cyklu „Warsztaty 
Bałtyjskie”, organizowany we współ
pracy ze stowarzyszeniem „Pruthenia”.

Szczególne miejsce w działalności 
Muzeum Warmii i Mazur zajmuje oferta 
adresowana do dzieci i młodzieży. Lek
cje organizowane w muzeum mają cha
rakter interdyscyplinarny, uczą globalnej 
percepcji rzeczywistości. Obcowanie 
z zabytkami buduje emocjonalny stosu
nek do zachowanych świadectw działal
ności przodków, uczy umiejętności do
strzegania istotnych szczegółów i analizy 
materiału historycznego. Nauczycielom 
i wychowawcom proponuje się około 70 
tematów, realizujących hasła programo
we ustawy o treściach nauczania, a wy
korzystujących zbiory i ekspozycje mu
zeum. Szczególnym zainteresowaniem 
dzieci i młodzieży cieszy się oferta edu
kacyjna, realizowana w formie warszta
tów tematycznych. W okresie świąt Bo
żego Narodzenia i Wielkanocy od kilku 
lat spotykają się w muzeum najmłodsi, 
by poznać zwyczaje i wierzenia Warmia
ków i Mazurów, własnoręcznie przygo

tować ozdoby wykonywane dawną tech
niką i z tradycyjnych materiałów. Do tej 
grupy wiekowej adresowane są także 
specjalne zajęcia „Muzeum bez tajem
nic”, przygotowujące do pierwszej wizy
ty w muzeum.

Aktywny udział uczniów stanowi też 
podstawę takich zajęć, jak m.in. „Moja 
książka”, „Pocztówka z Olsztyna, czyli co 
wiem o moim mieście”, „Święty Jakub, 
czyli herb Olsztyna”, „Poznajemy War
mię i Mazury”, „Od szota do pofajdoka 
- tańce i śpiew na Warmii” czy warsztaty 
archeologiczne „Zabawy z gliną”.

W kręgu zainteresowania muzealni
ków pozostaje również współpraca 
z nauczycielami akademickimi, przygo
towującymi przyszłe kadry dla szkol
nictwa. Jej wynikiem jest obecność stu
dentów w życiu i zdarzeniach Muzeum 
Warmii i Mazur.

Oddzielne zagadnienie stanowi 
współdziałanie muzeum ze środkami 
masowego przekazu w zakresie edukacji 
regionalnej. Warto wspomnieć o takich 
przedsięwzięciach, jak cykliczne audycje 
tematyczne w olsztyńskim radiu, obec
ność problematyki muzealnej w progra
mach informacyjnych. Również z redak
cją „Gazety Olsztyńskiej” realizowane 
są projekty edukacyjne. W 2002 r. na la
mach „Gazety” rozpoczęto cykl popula
ryzujący zbiory w formie cotygodnio
wych prezentacji pod hasłem „Muzeum 
w Gazecie”. Powstaje w ten sposób je
dyne w Polsce „gazetowe muzeum” re
gionalne. Młodszym chronologicznie 
przedsięwzięciem jest seria reprintów 
pocztówek ze zbiorów muzeum, reali
zowana wspólnie z wydawcą „Gazety”.

Ada Bogdanowicz
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Wolontariat w ochronie krajobrazu kulturowego 
na Warmii i Mazurach

W
 kwietniu 2005 r. stowarzysze
nie Wspólnota Kulturowa Bo
russia w Olsztynie rozpoczęło 
realizację projektu „Międzynarodowy 

wolontariat w ochronie krajobrazu kultu
rowego na Warmii i Mazurach”. Pomy
słodawcą projektu jest niemiecka fundacja 
„Pamięć i Przyszłość”, która do tego 
przedsięwzięcia w Polsce oprócz stowa
rzyszenia Borussia zaprosiła Fundację dla 
Porozumienia Europejskiego Krzyżowa. 
Ideą projektu Borussii jest próba połącze
nia edukacji nieformalnej młodzieży 
z praktyką konserwacji zabytków oraz 
działaniami na rzecz krajobrazu naszego 
regionu. Dziewiętnastu młodych ludzi 
z Polski, Niemiec i Rosji przez rok pracu
je na Warmii i Mazurach jako wolontariu
sze w organizacjach oraz instytucjach, 
które zadeklarowały udział w projekcie. 
W realizację przedsięwzięcia zaangażowa
ne są: Muzeum im. Wojciecha Kętrzyń
skiego w Kętrzynie, Archiwum Państwo
we w Olsztynie, Dom Kultury w Gołdapi, 
Muzeum Mazurskie w Szczytnie, Cen
trum Kultury w Dobrym Mieście, Stowa
rzyszenie na rzecz ochrony krajobrazu 
kulturowego Sadyba w Kadzidłowie, 
Ośrodek Pogranicze w Sejnach, Regional
ny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabyt
ków w Olsztynie, Stowarzyszenie „Zielo
na Gmina” w Godkach, Muzeum Ziemi 
Piskiej w Piszu, Gminny Ośrodek Kultury 
w Gietrzwałdzie, Muzeum Warmińskie 
w Lidzbarku Warmińskim. I jest to zaan
gażowanie zarówno instytucjonalne, jak 
również osobiste wszystkich osób, które 
na co dzień pracują z wolontariuszami, 
ponieważ ludzie ci biorą na siebie trudne 
zadanie bycia opiekunami merytoryczny
mi, mentorami i przyjaciółmi w jednej 
osobie. Jednocześnie entuzjazm i oddanie 
sprawie przekazują swoim podopiecz
nym, z którymi wspólnie zajmują się opie
ką nad zabytkami (dokumentowaniem za
bytków, badaniami, inwentaryzacją 
obiektów historycznych), pracami muze
alnymi (oprowadzaniem wycieczek, przy
gotowywaniem i organizacją wystaw), 
uczytelnianiem cmentarzy.

Wolontariusze dzięki organizowa
nym wspólnie z konserwatorami semi
nariom i warsztatom mają okazję do 
uczenia się tej trudnej sztuki, a następnie 
do sprawdzenia swoich umiejętności

w praktyce. W tym roku wolontariuszki 
pracujące w Muzeum Warmińskim 
w Lidzbarku Warmińskim zajęły się za
bytkowymi nagrobkami na tamtejszym 
cmentarzu i dzięki ogromnemu wspar
ciu i pomocy pani kustosz, Urzędu Mia
sta w Lidzbarku Warmińskim i oczywi
ście lidzbarskiej młodzieży udało się od
restaurować kilkanaście nagrobków.

Prace realizowane przez wolontariu
szy mają jeszcze jeden wymiar: powodu
ją bardzo często powstawanie lokalnych 
koalicji różnych osób i środowisk, zain
teresowanych ochroną miejscowych za
bytków i krajobrazu. Mechanizm ten za
obserwowaliśmy np. w Giżycku, gdzie 
pomysł zrealizowania warsztatów z kon
serwacji cegły w Twierdzy Boyen został 
bardzo dobrze przyjęty przez tamtejsze 
władze oraz Towarzystwo Miłośników 
Twierdzy Boyen, które aktywnie włą
czyły się w inicjatywę Borussii.

Innym przykładem efektywnej 
współpracy podjętej w ramach realizacji 
projektu jest włączenie się Borussii 
w działania studentów Wydziału Archi
tektury Krajobrazu Uniwersytetu War
mińsko-Mazurskiego, których celem jest 
uporządkowanie terenu Kalwarii War
mińskiej w Glotowie (dziewiętnasto
wieczny krajobrazowy park pielgrzym
kowy z architektonicznym i rzeźbiar
skim programem pasyjnym). Obiekt 
znajduje się na terenie sanktuarium piel
grzymkowego położonego w wąwozie 
i w związku z tym w chwili obecnej za
grażają mu zjawiska erozyjne i zanie
czyszczenia ekologiczne. Biorąc pod 
uwagę charakter i rozmiary obiektu, 

działania z udziałem studentów i wolon
tariuszy, przy ogromnym wsparciu pra
cowników naukowych Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego, władz Dobre
go Miasta, proboszcza parafii w Gloto
wie oraz Regionalnego Ośrodka Badań 
i Dokumentacji Zabytków w Olsztynie, 
mogą się okazać ratunkiem dla tego 
miejsca.

Projekt realizowany przez Borussię 
daje możliwość prowadzenia komplek
sowych działań na rzecz ochrony krajo
brazu kulturowego wspólnie ze spraw
dzonymi partnerami w regionie oraz 
pozwala wykorzystać doświadczenie 
w pracy z wolontariuszami. Od samego 
początku projekt wywołał duże zainte
resowanie w miejscach, gdzie mieszkają 
i pracują wolontariusze, którzy swoją 
postawą mobilizują mieszkańców, ale 
przede wszystkim młodzież. Akcjom 
podejmowanym przez wolontariuszy 
towarzyszy też zainteresowanie me
diów.

O sukcesie realizacji całego przed
sięwzięcia decydować będzie meryto
ryczny i finansowy wkład osób i instytu
cji zaangażowanych w ochronę krajo
brazu kulturowego Warmii i Mazur. 
Projekt finansowany jest przez Fundację 
Erinnerung und Zukunft, Wspólnotę 
Europejską w ramach programu Mło
dzież oraz Polsko-Niemiecką Współpra
cę Młodzieży.

Beata Samojtowicz

(Więcej informacji o projekcie oraz rezultatach pracy 
wolontariuszy można znaleźć na stronie internetowej 
www.borussia.pl).
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Dom Mendelsohna

Ostatnim materialnym śla
dem istniejącej od dru

giego dziesięciolecia XIX w. 
w Olsztynie gminy żydowskiej 
jest dawny Dom Oczyszczenia 
(Bet Tahara), usytuowany przy 
obecnej ul. Zyndramaz Masz- 
kowic. Budynek powstał w la
tach 1912-1913 wraz z sąsied
nim domem mieszkalnym, tuż 
przy założonym w 1818 r. 
cmentarzu. O jego znaczeniu 
na kulturalnej mapie miasta 
świadczy fakt, że jest to reali
zacja debiutanckiego projektu 
jednego z wybitniejszych ar
chitektów XX w. - Ericha Men
delsohna.

Mendelsohn urodził się 
w Olsztynie w 1887 r., jako syn 
modystki Emmy Esthery 
i olsztyńskiego kupca Dawida 
Mendelsohna. Po maturze 
w olsztyńskim gimnazjum hu
manistycznym początkowo 
podjął studia ekonomiczne 
w Monachium, by w 1908 r. 
przerwać je na rzecz zgłębia
nia wiedzy na temat swej naj
większej życiowej pasji - archi
tektury na uniwersytecie tech
nicznym w Berlinie-Charlotten- 
burgu (1908-1910). Naukę 
ukończył i dyplom uzyskał na 
politechnice monachijskiej 
w 1912 r. Byt jednym z wielkich 
nowatorów w architekturze, 
zachowując przy tym umiło
wanie i szacunek dla tradycji. 
Wielkość jego dzieł polegała 
na organicznym wręcz wpisy
waniu ich w otoczenie, zgod
nie z często cytowanym przez 
architekta hasłem „budowania 
w ciągłości’’. Byt artystą 
wszechstronnym: projektował 
obiekty przemysłowe, handlo
we, mieszkalne, sakralne, ma
lował, zajmował się scenogra
fią, tworzył projekty kostiumów 
teatralnych, mebli, plakatów. 
Jego projekty architektoniczne 
realizowane byty na całym 
świecie (Niemcy, Polska, Wiel
ka Brytania, Palestyna, Zwią
zek Radziecki, USA). Związa
ny byt z najważniejszymi 

awangardowymi ugrupowa
niami artystycznymi tamtego 
czasu: „Blaue Reiter", „Die 
Brucke", ale i sam wytyczał 
nowe kierunki oraz formułował 
własne teorie architektonicz
ne. Jego najsłynniejsza praca, 
dzięki której zyskał światowy 
rozgłos w latach dwudziestych 
XX w., tzw. Wieża Einsteina 
w Poczdamie (1921 r.), stano
wi sztandarowy przykład eks- 
presjonizmu w architekturze. 
Zmart na raka w 1953 r. w San 
Francisco, gdzie osiadł osta
tecznie wraz z rodziną po opusz
czeniu hitlerowskich Niemiec 
w latach trzydziestych XX w.

Dom Oczyszczenia w Olsz
tynie jest jednym z czterech za
chowanych w Polsce dziel 
Mendelsohna (Gliwice, Głu
szyca kolo Wałbrzycha, Wro
cław). Obiekt jest usytuowany 
kalenicowo do ul. Zyndrama 
z Maszkowic, założony na pla
nie prostokąta, jednokondy
gnacyjny, przekryty wysokim, 
czterospadowym dachem. 
Skromnie opracowane elewa
cje (nie mamy pewności, iż jest 
to autorska koncepcja Mendel
sohna) rozczłonkowane zosta
ły wysokimi, wąskimi okienka
mi, rozdzielonymi kamiennymi 
słupkami, zgrupowanymi po 
dwa, trzy lub po cztery. Takie 
rytmicznie powtarzające się, 
wąskie, prostokątne okna bę
dą często pojawiać się w póź
niejszej twórczości Mendel
sohna. W stanie obecnym je
dyną dekoracją elewacji są 
dyskretne lizeny. Wnętrze Do
mu Oczyszczenia rozplanowa
ne zostało adekwatnie do prze
znaczonej mu funkcji. Zgodnie 
z teorią zamieszczoną w mo
nografii obiektu (Andrzej 
Rzempoluch, Żydowski Dom 
Oczyszczenia (Bet Tahara) 
przy ul. Zyndrama z Maszkowic 
w Olsztynie. Monografia histo- 
ryczno-architektoniczna, 2003, 
archiwum Miejskiego Konser
watora Zabytków w Olsztynie), 
symetryczny podział na trzy

1. Dom Oczyszczenia wraz z budynkiem mieszkalnym od strony
ul. Zyndrama z Maszkowic, obok z tego samego okresu budynek mieszkalny
2. Alejka dawnego cmentarza żydowskiego,
w głębi Dom Oczyszczenia

(zdjęcia: Paulina Żukowska)

główne wnętrza, połączone 
amfiladowo, związany byt ści
śle z żydowskim obrzędem 
przedpogrzebowym. Central
nie usytuowana sala główna, 
obejmująca całą szerokość 
budynku, przekryta jest pirami
dalnie zamkniętym quasi-skle- 
pieniem, wspartym na czte
rech filarach o przekroju pro
stokąta i pólfilarach przyścien
nych. Poza światłem, wpusz
czanym przez trzy biforyjne 
okienka w ścianach bocznych, 
salę oświetlały strumienie 
światła wpadające przez lukar- 
ny zlokalizowane we wzdłuż
nych połaciach dachu, prowa
dzone przez drewniane „prze- 
pustnice” do wnętrza.

Po obu stronach sali 
głównej układ pomieszczeń 
byt identyczny: trójdzielny sy
metryczny, od strony cmenta
rza (zachód) w pomieszcze
niach bocznych wydzielone 
zostały wąskie aneksy, oświe
tlone pojedynczymi okienka
mi, o analogicznym do pozo
stałych kształcie i propor
cjach. Pomieszczenie w na
rożniku północno-wschodnim 
służyło jako miejsce obmycia 
ciał, o czym świadczy zacho
wany do dziś w posadzce 
otwór odprowadzający wodę. 
Wejście do Domu Oczyszcze
nia znajdowało się od strony 
północnej, natomiast na 
cmentarz prowadziła szeroka 
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brama zlokalizowana w ścia
nie południowej.

W obiekcie zachowała się 
więźba dachowa o gęstej, stol- 
cowo-jętkowej konstrukcji, a we 
wnętrzach, w dość dobrym sta
nie, oryginalne lastrykowe po
sadzki z dekoracją pasową 
oraz usytuowaną centralnie 
w sali głównej gwiazdą Dawida 
w kolorze czarnym. Dzięki prze
prowadzonym w 2003 r. sonda
żowym badaniom konserwator
skim znana jest również pier
wotna aranżacja kolorystyczna 
ścian wewnętrznych: na bar
wionym w masie czarnym tynku 
położona została fioletowa war
stwa malarska. Prawdopodob
nie również stolarka okienna 
malowana była na kolor czarny. 
Bogatą i ciekawą dekorację 
miało sklepienie sali głównej, 
zwanej przez Andrzeja Rzem- 
potucha salą pożegnań. W tyn
ku wykonane zostały prostokąt
ne ptyciny, pomiędzy którymi 
na fioletowym podkładzie ko
lorystycznym ułożona została 
ciemnoniebieska mozaika 
z kwadratowych szkiełek w ukła
dzie pasowym, rozdzielonych 
dodatkowo ciemnozielonymi 
akcentami kolorystycznymi. 
U podstawy sklepienia salę 
obiegał napis w języku hebraj
skim. Całości dopełniały proste 
i funkcjonalne meble, prawdo
podobnie zaprojektowane przez 
samego Mendelsohna. Po
wściągliwość zarówno w archi
tekturze, jak i w dekoracji oraz 
wystroju wnętrza Domu Oczysz
czenia w Olsztynie jest cechą 
podkreślaną przez badaczy 
twórczości architekta również 
w jego późniejszych dziełach, 
zwłaszcza tych realizowanych 
dla gmin żydowskich w Europie 
oraz w Stanach Zjednoczonych.

Po stronie północnej od 
Domu Oczyszczenia jednocze
śnie wzniesiony został nieco 
niższy budynek mieszkalny, 
o analogicznej bryle i podob
nych rozwiązaniach architekto
nicznych. Pierwotnie służył on 
za mieszkanie ogrodnika lub 
strażnika cmentarza. Od za
chodu obydwa budynki przyle
gały do cmentarza, który w la

tach sześćdziesiątych XX w. 
został zdewastowany, ale do 
dzisiaj dzięki zachowanemu 
drzewostanowi ma czytelny za
sadniczy układ kompozycyjny 
(zob. s. 30).

Dom Oczyszczenia w chwi
li obecnej jest ruiną na granicy 
katastrofy budowlanej. Po dru
giej wojnie światowej do po
czątku lat pięćdziesiątych ubie
głego wieku pełnił funkcję 
mieszkalną, a jego właścicie
lem było Zjednoczenie Żydów 

w Rzeszy. W 1951 r. obydwa 
budynki zostały przejęte i za
adaptowane na potrzeby Ar
chiwum Państwowego w Olsz
tynie, co spowodowało zatar
cie pierwotnej koncepcji archi
tektonicznej Mendelsohna, 
m.in. położono strop Kleina 
nad pomieszczeniem sali 
głównej Domu Oczyszczenia, 
zamknięto wyjście na cmentarz 
w ścianie południowej, wybu
dowano łącznik pomiędzy Do
mem Oczyszczenia a domem 
mieszkalnym. Charakter wpro
wadzanych zmian nie spowo
dował, na szczęście, nieodwra
calnego zniszczenia koncepcji 
projektowej, choć dla uzyska
nia pełnego obrazu oryginalne
go projektu Ericha Mendelsoh
na konieczne jest przeprowa
dzenie szczegółowych badań 
architektonicznych.

Od czasu opuszczenia bu
dynku przez Archiwum Pań
stwowe na początku lat dzie
więćdziesiątych XX w. obiekt 
stopniowo popadał w ruinę. Na
dzieję na uratowanie tak cenne
go dziedzictwa kulturowego 
rokuje przejęcie budynku przez 
olsztyńskie stowarzyszenie 
Wspólnota Kulturowa Borussia, 
które ma w planach rewalory
zację cmentarza oraz Domu 
Oczyszczenia, zakładającą przy
wrócenie pierwotnej koncepcji 
projektowej wybitnego architek
ta. Interdyscyplinarny projekt, 
nazwany „Dom Mendelsohna”, 
zakłada utworzenie tam stałej 
wystawy poświęconej Erichowi 
Mendelsohnowi oraz centrum 
kulturalnego.

Paulina Żukowska

Olsztyńskie pomniki
Historyczne pamiątki i ży

wa pamięć o nich konsty
tuują tożsamość lokalnej spo
łeczności. Świadectwem dzie

jów Olsztyna są trzy historycz
ne pomniki, symbole prze
szłości zamknięte w rzeźbiar
ską formę. Każdy z nich miał 
swoją burzliwą historię. Ża

den nie stoi w miejscu, gdzie 
został pierwotnie ustawiony.

Dwa z nich są świadec
twem wielkiej dżumy z lat 
1709-1710. Zaraza zbierająca 
na Warmii straszliwe żniwo 
nie ominęła też Olsztyna. Dla 
upamiętnienia tych czasów 
olsztyńscy mieszczanie wy
stawili dwa pomniki. Pierwszy 
z nich, tzw. Boża Męka, po
wstał krótko po zarazie. Wy
konany z kamienia, rzeźbiony 
i polichromowany, przedsta
wiał Chrystusa dźwigającego 
krzyż. Pomnik ustawiono po
za murami miejskimi, w miej
scu zwanym później Targiem 
Końskim (obecnie pl. Roosvel- 
ta). Jak wspominał Alojzy Śli

wa w swoich Spacerkach po 
Olsztynie: „Stal tam na wyso
kim piedestale, ozdobnie 

okratowany pomnik Chrystusa 
krzyż dźwigającego z polskim 
napisem «ldż za mną!»" (Aloj
zy Śliwa, Spacerki po Olszty

nie, Olsztyn 1970). Przez 
dziesiątki lat przypominał 
mieszkańcom o jednym z naj
tragiczniejszych w jego dzie
jach okresie. W latach trzy
dziestych XX w. przeniesiono 
go na skwer u zbiegu ulic pro
wadzących z Olsztynka 
i Ostródy (dzisiaj skrzyżowa
nie ulic Kazimierza Jagielloń
czyka i Alojzego Śliwy), gdzie 
stoi po dzień dzisiejszy.

Drugi pomnik - to baroko
wa rzeźba Salvatora Mundi, 
wykonana w 1737 r„ ustawio
na na terenie cmentarza cho
lerycznego, położonego przy 
trakcie prowadzącym do Do
brego Miasta (obecnie skrzy
żowanie ulic 1 Maja i Bogumi
ła Linki). Umieszczona na wy
sokim cokole z łacińskim napi
sem „DOMINE / Qui salvas et / 
nostri Salva/tor Miserere / Ao 
1737" przedstawiała Chrystu
sa jako Króla Świata, z unie

sioną ostrzegawczo prawicą, 
z kulą ziemską w lewej ręce.

38 SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 11 • 2006



1. Pomnik „Boża Męka”
2. Rzeźba Chrystusa Króla
3. Pomnik Mikołaja Kopernika

(zdjęcia: Iwona Liżewska)

Pozostawiona na terenie nie
czynnego cmentarza, prze
trwała w swoim pierwotnym 
otoczeniu po lata pięćdziesią
te XX w. Wówczas to pewnej 
nocy została zniszczona i wy
rzucona na śmietnik. Pozba
wiona głowy, z licznymi uszko
dzeniami i ubytkami, została 
odzyskana staraniem Zbignie
wa Rewskiego, ówczesnego 
wojewódzkiego konserwatora 
zabytków i przeniesiona na te
ren przy kościele Najświętsze
go Serca Pana Jezusa. Trzeba 
dodać, że zdarzenie to zawa
żyło na losach Zbigniewa 

Rewskiego, który niedługo po
tem został usunięty ze stano
wiska konserwatora, sama zaś 
figura przetrwała w nowym 
miejscu do dnia dzisiejszego. 
Staraniem ks. infułata Juliana 
Żotnierkiewicza poddana zo

stała w ostatnich latach pra
com konserwatorskim i odno
wiona ze zrekonstruowaną 
w piaskowcu nową głową cie
szy swoim wyglądem zarówno 
mieszkańców, jak i zwiedzają
cych.

W 1913 r. - w 440. roczni
cę narodzin i 370. rocznicę 
śmierci Mikołaja Kopernika - 
Rada Miejska Olsztyna podję
ła decyzję o wystawieniu 
u podnóża zamku pomnika 
wielkiego astronoma. Inicjato
rem pomysłu byt ponoć sam 
cesarz Wilhelm II, który na ten 

cel miał wyasygnować z ce
sarskiej szkatuły 10 tys. ma
rek. O wykonanie brązowego 
popiersia astronoma zwróco
no się do Johanna Gótza, ce
nionego berlińskiego artysty, 
autora wielu wystawianych 
i nagradzanych w Niemczech 
prac. Popiersie było gotowe 
w 1914 r. (sygnatura: „J. 
Gótz/1914”), a uroczyste od
słonięcie odbyto się w 1916 r.; 
opóźnienie było zapewne 
spowodowane toczącą się 
wojną. Popiersie ustawiono 
na wysokim postumencie, 
pod rozbudowanym, neogo
tyckim baldachimem na skra
ju dawnej fosy, przed zam
kiem. W takim stanie pomnik 
przetrwał do końca wojny. 
W 1945 r. w obawie przed ra
bunkiem - brąz byt wtedy 

----- ROZMAITOŚCI

w cenie - został zdemonto
wany i ukryty w magazynach 
zamkowych. W 1946 r., już 
bez neogotyckiej oprawy, 
ustawiony został w innym 
miejscu i odsłonięty ponow
nie. Wydarzeniu temu nadano 
rangę manifestu polityczne
go, poprzez osadzenie po
mnika w nowym kontekście 
historycznym. Pomijając mil
czeniem zarówno historię sa
mego pomnika, jak i osobę 
jego twórcy, odnotowano 
w prasie, iż odsłonięcia po
mnika dokonano „w 430 rocz
nicę pobytu astronoma na 
olsztyńskim zamku, dzięki sta
raniom wojewody olsztyńskie
go Z. Robią. Na postumencie 
zaś umieszczono napis 
«OBROŃCY GRODU OLSZ
TYŃSKIEGO / PRZED NA
JEŹDŹCĄ / KRZYŻACKIM 
WIELKIEMU POLAKOWI/ MI
KOŁAJOWI KOPERNIKOWI / 
WDZIĘCZNI RODACY»". Z tyłu 
zachowały się jeszcze otwory 
i ślad po dawnej tablicy, a po
niżej wykuta została nowa da
ta „1946". Tak oto historyczny 
pomnik Kopernika doczekał 
się dwóch odsłon, a sam 
uczony dwóch pomników, 
bowiem przed zamkiem 
umieszczona jest wykonana 
w ostatnich latach naturalnej 
wielkości figura, przedstawia
jąca siedzącą postać wielkie
go astronoma.

Iwona Liżewska

Spotkanie z książką
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA OLSZTYNA

ca do lektury nie tylko badaczy tematu, lecz także wszystkich cie
kawych historii miasta. Książka pokazuje nam, jak często powsta

nie i wygląd budynku zależały od konkretnych wyda
rzeń lub światopoglądu i osobowości ludzi liczących 
się w mieście. Porusza też kwestię bardzo ważną, 
a często pomijaną, czyli autorstwo zabytków archi
tektury. Poprzez archiwalia - plany, fotografie, pro
jekty - poznajemy najważniejszych olsztyńskich ar
chitektów, niejednokrotnie liczących się również poza 
granicami miasta. Architektura i urbanistyka Olsztyna 
1353-1953 jest pozycją naukową, jednakże dzięki 
przejrzystej i bogatej szacie graficznej może trafić do 
szerokiego kręgu odbiorców, (kr)

Książka Andrzeja Rzempotucha Architektura i urbanistyka Olsz
tyna 1353-1953. Od założenia miasta po odbudowę ze znisz
czeń wojennych (Wydawca: Urząd Miasta w Olszty

nie, Olsztyn 2004) jest jednym z wydawnictw powsta
łych z okazji obchodów jubileuszu 650-lecia miasta. 
Jest to pierwsze tak obszerne powojenne opracowa
nie zabytków architektury Olsztyna. Publikacja składa 
się z części tekstowej, ujętej w sześć rozdziałów oraz 
albumu z fotografiami autorstwa Grzegorza Kumoro- 
wicza. Tekst, traktujący nie tylko o architekturze, lecz 
również o historii miasta i jego mieszkańców, prze
plata się z bogatym materiałem ikonograficznym, 
często publikowanym po raz pierwszy. Autor zachę-
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OLSZTYN W INTERNECIE

www.eurob.info

Strona międzynarodowego projektu 
„Europejski Szlak Gotyku Ceglane
go", w którym Olsztyn uczestniczy 
od 2002 r. Projekt jest współfinanso
wany przez UE w ramach programu 
INTERREG III B BSR. Koordynatorem 
projektu jest Niemieckie Stowarzy
szenie Mieszkalnictwa, Urbanistyki 
i Rozwoju Przestrzennego, wspierany 
jest również przez Niemiecką Funda
cję Ochrony Zabytków. W projekcie 
uczestniczy 28 miast z Niemiec, Da
nii, Szwecji, Polski, Litwy, Łotwy i Es
tonii.

www.zamkigotyckie.org.pl

Strona stowarzyszenia gmin „Polskie 
Zamki Gotyckie". Stowarzyszenie 
zajmuje się współpracą gmin w za
kresie promocji tych średniowiecz
nych zabytków. Gminy należące do 
stowarzyszenia: Bytów, Malbork, 
Sztum, Gniew, Kwidzyn, Ostróda, 
Nidzica, Olsztyn, Lidzbark Warmiń
ski, Kętrzyn, Ryn. Na stronie można 
znaleźć informacje o zamkach w po
szczególnych miastach członkow
skich oraz informacje niezbędne dla 
każdego turysty.

l Olsztyn

KLUB
RENUMERATORÓW
„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI"

Wędrówki 
. P° •

W tym miesiącu nagrody otrzymują:

/ Stanislaw Cholewa z Gliwic - Mieczysław Wieliczko, Olsztyn, Wydawnictwo Buffi, 
Bielsko-Biała 2006

/ Ryszard Gapski z Nowego Targu - Olsztyn - miasto w Europie, Wydawnictwo Unitex, 
Bydgoszcz 2006

/ Danuta Krementowska z Gdyni - Stanisław Achremczyk, Olsztyn - dzieje miasta, Wy
dawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2004

/ Jacek Bukowski z Lodzi - Anna Andrusikiewicz, Wędrówki po Olsztynie, Pracownia 
Wydawnicza „ElSet”, Olsztyn brw.

/ Powiatowy Zespół Szkół Budowlanych nr 5 w Oświęcimiu - Jerzy Sikorski, Galopem 
przez stulecia. Olsztyn 1353-2003, Edytor „Wers”, 2003

Kolejna atrakcja: dzięki współpracy z zaprzyjaźnionymi z redakcją wydawnictwami 

i muzeami każdego miesiąca będziemy przekazywać pięciu losowo wybranym 

Prenumeratorom książki oraz płyty CD o tematyce związanej z profilem 
„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI”.

Korzyści wynikające z prenumeraty naszego miesięcznika 
są oczywiste:

• wygoda • pewne i nieprzerwane dostawy ulubionego czasopisma 
• rabat w wysokości 10% na wszystkie wydawnictwa książkowe 
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami (na podstawie numeru

Karty Prenumeratora, którą przesyłamy Prenumeratorom z pierwszym zamówionym 
numerem miesięcznika) • dla szkól i bibliotek gratisowe roczniki 2003 i 2004 

„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI”.

PRENUMERATA

prowadzona jest przez:

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-460 Warszawa, ul. Agrykoli l, BPH 
SA Warszawa nr 02 1060 0076 0000 4210 2000 2418. Wpłat prosimy doko
nywać na blankietach przekazów pocztowych i bankowych. Prenumeratę 
można rozpocząć w dowolnym miesiącu; cena numeru 6 zł za 1 egz., cena pre
numeraty opłaconej na cały 2007 r. - 72 zł. Prenumerata zagraniczna jest 
o 150% droższa. Archiwalne numery z lat 2000-2004 w cenie 1,50 zł za 1 
egz. dostępne są w siedzibie wydawcy. Wszelkie informacje można uzyskać 
pod nr. tel. 0-22 629-62-26, 0-22 621-62-41 w. 252 (e-mail: zabytki @zabyt- 
ki-tonz.pl).
Pocztę Polską - przedpłaty przyjmowane są we wszystkich urzędach poczto
wych oraz przez listonoszy od mieszkańców wsi i małych miasteczek, gdzie 
dostęp do urzędów pocztowych jest utrudniony. Urzędy pocztowe właściwe 
dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora oraz listonosze przyj
mują przedpłaty w terminach: do 30 listopada na okres od 1 stycznia następ
nego roku, do końca lutego na okres od 1 kwietnia, do 3 1 maja na okres od 
1 lipca, do 31 sierpnia na okres od I października.

Wszystkie urzędy pocztowe bez względu na miejsce zamieszkania prenume
ratora przyjmują przedpłaty do 25 listopada, lutego, maja, sierpnia 
z uwzględnieniem okresów przedpłat podanych wyżej.

Wpłaty na prenumeratę są przyjmowane bez pobierania dodatkowych opłat, 
bez obowiązku wypełniania blankietów wpłat. Zaprenumerowane egzempla
rze są doręczane do miejsca zamieszkania prenumeratora lub jego siedziby. 
Prenumeratę można zamawiać również za pośrednictwem stron interneto
wych (www.poczta.lublin.pl/gazety).

Ruch S.A. - zamówienia na prenumeratę na I kwartał 2007 r. przyjmowane są 
do 5 grudnia br.

UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” można nabywać w Warsza
wie m.in. w Księgarni Naukowej im. Bolesława Prusa (ul. Krakowskie Przed
mieście 7), „Księgarni Zamkowej” (Plac Zamkowy 4), Centrum Taniej Książ
ki w Hali „Na Koszykach”, w Towarzystwie Opieki nad Zabytkami (ul. Agrykoli 
1), w kioskach muzealnych oraz kioskach Ruchu na terenie całego kraju.
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Barwą i światłem opowiedziane
Sztuka witrażowa niezwykle silnie od

działuje na estetyczną wrażliwość od
biorcy. Technika ta, popularna w śre

dniowieczu, niemalże zapomniana 
w czasach nowożytnych, odrodziła się 
w Europie doby romantyzmu. W okresie 
renesansu i baroku wprawdzie nie za
marła, ale zredukowana została do 
ozdobnej, malowanej szybki, umieszczo
nej w oknie jako element dekoracyjny. 
Ten tzw. witraż gabinetowy, najczęściej 
zdobiony motywami heraldycznymi bądź 
symbolicznymi, przeznaczony byt do 
oglądania z bliska. Charakteryzowała go 
stosunkowo mata świetlistość i niewiel
kie wysyuenie barw. Pierwsze badania 
nad odtworzeniem tradycyjnej techniki 
witrażowej prowadzono od początku XIX w. 
w manufakturach porcelany, m.in. 
w Sóvres, Berlinie, Wiedniu i Nymphen- 
burgu pod Monachium, a pierwsze kró
lewskie pracownie witrażownicze po
wstały w Monachium (1827) i Berlinie 
(1848). Od potowy XIX w. zakłady witra
żownicze zaczynały się mnożyć. Wtedy 
też sztuka witrażownicza przeżywała 
swój renesans. Ogromna liczba zacho
wanych do dnia dzisiejszego obiektów - 
to dzieła, które powstawały od połowy 
XIX w. aż po koniec belle epoque.

Te powszechne w sztuce europej
skiej zjawiska nie ominęły też Olsztyna. 
I chociaż zakładów witrażowniczych 
praktycznie tu nie było - jak dotychczas 
w całej prowincji rozpoznana jest tylko 
jedna realizacja wytwórni z Królewca - to 
witraże spotykamy niemal na każdym 
kroku. Są to dzieła pracowni niemiec
kich, sprowadzane z większych ośrod
ków, m.in. Koblencji, Trewiru, Ratyzbo- 
ny, Wrocławia. Bez wątpienia największa 
liczba zachowanych obiektów - to witra
że sakralne, pozostałe stanowią rzad
kość. W Olsztynie zachowało się kilka 
dobrych przykładów witraży figuralnych 
i ornamentalnych. Do nich należą m.in. 
oszklenia kościołów Najświętszego Ser
ca Pana Jezusa i św, Józefa.

Zespół okien w kościele Najświętsze
go Serca Pana Jezusa wykonany został 
przez zakład Roberta Sieberta z Królew
ca w 1903 r. Za pracę tę otrzymał wyna
grodzenie w wysokości 7 tys. marek, 
a pośrednikiem w znalezieniu wykonaw
cy mógł być architekt kościoła - Fritz 
Heitmann z Królewca. Witraże te tworzą 
jednorodny, harmonijnie wkomponowa
ny w architekturę kościoła zespół - 
ostrotukowe, podzielone ceglanym la- 
skowaniem bitoryjne okna nawy oraz 
trójdzielne okna kaplic - u dużyuli walo
rach barwnych i dekoracyjnych. Okna 
nawy wypełniają ostrotukowe arkady 
z monochromatycznego szkła, ujęte 
w ornamentalną bordiurę, pokryte deli
katną pajęczyną ołowianej konstrukcji, 
tworzącej romboidalną siatkę. W podlu- 
czu umieszczone są figuralne przedsta

wienia proroków Starego Testamentu 
oraz Ojców Kościoła zachodniego. Po 
stronie północnej są to: Izajasz, Eze
chiel, Jeremiasz i Daniel, po południo
wej: Ambroży, Augustyn, Hieronim, Leon 
i Grzegorz. I ntoryjne okna kaplic wypeł
nione są znakomicie komponowanymi 
scenami figuralnymi, umieszczonymi 
pod dekoracyjnym, architektonicznym 
baldachimem. W oknach kaplicy św. Jó
zefa przedstawiono sceny z życia Śwlę-

Wyjątkiem są witraże w kamienicy 
przy ul. Dąbrowszczaków 3 w Olsztynie. 
Po pierwsze należą do nielicznych dziel 
sztuki świeckiej, po drugie - co ważniej
sze - niosą ze sobą echa sztuki secesyj
nej. Zostały wykonane w pierwszej deka
dzie XX w., zapewne około I907 r., na 
zlecenie przedsiębiorcy Ottona Naujac- 
ka. Umieszczone w oknach klatki scho
dowej, wypełniają duże, prostokątne, 
półkoliście zamknięte otwory okienne.

Witraże w kamienicy przy ul. Dąbrowszczaków 3 w Olsztynie; pozostałe zdjęcia olsztyńskich 
witraży na s. IV okładki

(zdjęcia: Jacek Grudziński)

tej Rodziny - „Ucieczkę do Egiptu” oraz 
„Śmierć św. Józefa” - w kaplicy chrzciel
nej calopostaciowe przedstawienia św. 
Franciszka i sw. Notburgi.

Drugi znakomity zespól wielobarw
nych i wielofiguralnych witraży zdobi 
okna kościoła św. Józefa. Te ozdobne 
oszklenia wykonała w 1913 r. firma Gas- 
sen&Blaschke z Dusseldorfu (sygnatura 
w oknach transeptu: „Gassen&Blaschke 
/ Kunstglasmalerei / Dusseldorf / 1913)’’. 
Rozbudowany i zróżnicowany zespół 
tworzą: witraże okien transeptu z symul
tanicznym przedstawieniem scen z No
wego lestamentu, postacie apostołów 
w arkadowych oknach prezbiterium, 
symbole ewangelistów w oknach kopuły 
na skrzyżowaniu nawy głównej i transep
tu oraz witraże z dekoracją roślinną 
w oknach naw bocznych. Szczególnie 
piękne są nawiązujące do witiaży śie- 
dmowiecznych, zakomponowane w ukła
dzie pasowym monumentalne, trlforyjne 
okna transeptu ze scenami z cyklu chry
stologicznego i maryjnego. Nie ustępuje 
im arkadowa galena z prezbiterium z po
pularnym nie tylko na Warmii cyklem 
„Kolegium Apostolskiego".

Okno pierwszego piętra zdobi pejzaż 
w typowo secesyjnym obramieniu, o ka
pryśnie wyginanej linii rysunku i moty
wach roślinnych, okna drugiego piętra 
wypełnia kwiatowa bordiura o bujnych 
formach oraz umieszczony centralnie 
medalion z pejzażem i architekturą De
koracyjne. ornamentalno-roślinne moty
wy zdobią też ozdobne oszklenia okien 
klatki schodowej budynku rejencji 
(obecnie siedziba Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego). Jest to przykład sty
listyki czerpiącej z repertuaru form histo
rycznych, zapewne godnej powagi 
wznoszonego urzędu, mieszczącej się 
w tradycyjnym nurcie sztuki eklektycz
nej. Jest to tez jeden z nielicznych przy
kładów witraży zachowanych na naszym 
terenie w budynkach użyteczności pu
blicznej.

Niezależnie ud funkcji i stopnia złożo
ności witraża, reprezentuje on sztukę 
umiejętnego operowania barwą i świa
tłem, za Ich pomocą opowiada i wprowa
dza nastrój. Niewątpliwie ten cel został też 
osiągnięty w Olsztynie.

Iwona Liżewska



1 -4. Witraże z kościoła Najświętszego Serca Pana 
Jezusa: prorok Daniel (1), św. Hieronim (2), „Ucieczka 
do Egiptu” (3) i „Śmierć św. Józefa" (4)

5.6. Witraże ze scenami z Nowego Testamentu w oknach 
transeptu kościota św. Józefa: „Zwiastowanie” (5)
i „Śmierć Chrystusa na krzyżu” (6)

(zdjęcia: Janusz Liżewski)

•Isztyńskie witraże


