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OLGIERD CZERNER

SPOŁECZNE DZIAŁANIA NA RZECZ „PANORAMY RACŁAWICKIEJ”

Scharakteryzowanie przeze m nie tego zagadnienia 
nie będzie mogło być wyczerpane, ponieważ nie udało 
mi się dotrzeć do potrzebnych m ateriałów , być mo
że częściowo już one naw et nie istnieją. W tej sy
tuacji będę czasem posługiwał się intuicją, odczu
ciem subiektywnym . W przyszłości ktoś inny będzie 
mógł ten  tem at rozszerzyć.
U podstaw przekonań o konieczności społecznych 
działań na rzecz „Panoram y Racławickiej” legły t r a 
dycje legendy Tadeusza Kościuszki, pamięć o zwy
cięskiej bitw ie rozstrzygniętej dzięki bohaterskiem u 
w niej udziałowi chłopstwa, a także pogłębiająca się 
od m omentu udostępnienia obrazu opinia, że to w ła
śnie on jest najlepszym wyobrażeniem  tego zdarze
nia.
„Panoram a Racławicka” Jan a  S tyki i Wojciecha Kos
saka — obok romantycznej poezji, powieści H. Sien
kiewicza, muzyki F. Chopina i S. Moniuszki, obra
zów J. M atejki — stawała się jednym  z dzieł a r ty 
stycznych, trafiających do serc żyjących pod zabo
ram i Polaków, przypominających im o własnej na
rodowej historii i prawie do własnego państwa. Być 
może dla tych 72, którzy złożyli się na kapitał nie
zbędny dla powstania dzieła, był w tym  również za
m iar znalezienia źródła dochodu, ale przecież także 
zam iar stworzenia opartego na studiach i archiw a
liach obrazu, wiernego — na ile się dało wedle ów
czesnych możliwości — w ydarzeniu historycznemu. 
Patriotyczne było poczucie konieczności i ważność 
uprzytom nienia Polakom tej bitwy, w 100 rocznicę 
powstania kościuszkowskiego. Nie znano jeszcze wów
czas filmu, zastępował go obraz panoramiczny. 
Znaczna liczba zwiedzających „Panoram ę Racławic
k ą” przyczyniła się do szybkiego powstania jej w ła
snej legendy, nabierania przez nią wartości w ynika
jących z uczuć, jakie wzbudzała u  oglądających. Z 
im prezy sezonowej stawała się narodową pamiątką. 
Być może dlatego w 1912 r. w ykupiła ją gmina m ia
sta Lwowa i „Panoram a” stała się częścią Galerii 
Miejskiej.
Nie rozporządzam żadnymi danym i mówiącymi o 
ew entualnych społecznych działaniach na rzecz kon
serw acji „Panoram y” po zniszczeniach pierwszej 
wojny światowej w 1918 r. Żyli wówczas jeszcze 
niektórzy twórcy, przede wszystkim W. Kossak, któ
rzy może poczuwali się do konieczności napraw y 
tego, co świadczyło o ich talentach.
Inna sytuacja zaistniała po zniszczeniach w kw iet
niu 1944 r. Lwów pozostał pod okupacją hitlerowską, 
obowiązek ratow ania narodowej pam iątki obciążał 
patriotów. W prawdzie istniała dyrekcja Galerii Miej
skiej, ale do szybkiego w ykonania trudnej pracy 
nawinięcia uszkodzonego i porozdzieranego płótna 
trzeba było zmobilizować chętnych i odważnych, a 
zarazem sprawnie i szybko pracujących. Zawiązał 
się wtedy Kom itet Ratowania Panoram y. Należało 
doń około 14 osób, między innym i Leon Mątwi jo w- 
ski, Zygm unt Rozwadowski i żyjący we Wrocławiu 
architekt inż. Ferdynand Skomorowski. On kiero

wał grupą techniczną, która nawinęła to wielkie 
płótno na wał 15 m długości. Wiadomo, że walec, 
schowany w 16 m długości skrzyni (wszystko ra 
zem ważyło 10 ton), został spraw nie załadowany i — 
chroniony przez polskich konspiratorów — przew ie
ziony do podziemi klasztoru bernardynów. Odważ
nym zakonnikom  należy się hołd za dwuletnią opie
kę nad „Panoram ą Racławicką”.
Niemała jest również zasługa społeczna Polaków 
przebyw ających jeszcze w 1946 r. we Lwowie w 
wyekspediowaniu obiektu, gdy już zapadła decyzja 
władz radzieckich przekazania go władzom polskim. 
Żyje jeszcze w Cieplicach p. Włodzimierz Bobyk, 
który w raz z podległą mu ekipą zajmował się prze
wiezieniem „Panoram y Racławickiej” z pomieszczeń 
klasztornych na dworzec kolejowy i załadunkiem  do 
wagonów.

W nocy z 21 na 22 lipca 1946 r. „Panoram a Racła
wicka” przyjechała do Wrocławia. Decyzję skiero
wania jej do tego miasta podjął Rząd Jedności N a
rodowej. W czasie, gdy „Panoram a” była początko
wo przechowywana w magazynach wojskowych na 
Brochowie, potem w koszarach na Hubach, a w re
szcie w sali gimnastycznej szkoły Towarzystwa P rzy
jaciół Dzieci przy ul. Dębickiego (obecnie szkoła 
podstawowa nr 74) — organizował się społeczny Ko
m itet Odnowienia Panoram y Racławickiej.
Jak  na razie, mało wiem o jego działalności. P ra 
cowali w nim między innymi: przewodniczący Wo
jewódzkiej Rady Narodowej Edward Paszkę, rektor 
Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych Eugeniusz Gep
pert, dyrektor Muzeum Śląskiego Jerzy Giittler. Ko
m itet zebrał wkrótce, do lipca 1947 r., 1 400 tys. 
złotych, zorganizował pierwsze prace konserw ator
skie, powierzając je Wacławowi Szymborskiemu z 
Krakowa. Znalazł oddźwięk wśród załogi Państw o
wej Fabryki Wagonów, która przygotowała krótsze 
walce, na jakie zamierzano nawinąć rozprute na 14 
brytów  malowidło. W ydaje się, że również z inicja
tyw y i za pieniądze tego kom itetu Stowarzyszenie 
Architektów Polskich rozpisało powszechny kon
kurs na projekt pawilonu. Przypuszczenie opieram 
na fakcie, że w składzie sądu konkursowego jako 
pierwszy jest wymieniony przedstawiciel komitetu. 
Pawilon zamierzano wówczas postawić w Parku 
Szczytnickim. Na konkurs wpłynęło 11 prac. 
Jednakże prace renowacyjne przy płótnie musiano 
przerwać. Nastąpiło to 1 sierpnia 1954 r. W aktach 
zachował się odręczny protokół, podpisany przez 
E. Gepperta i W. Szymborskiego. W jego ostatnim 
akapicie znalazło się zrozumienie dla trudnej gospo
darczo sytuacji Wrocławia, pilności innych przedsię
wzięć i obywatelska sugestia, że może inne, mniej 
zniszczone ośrodki winny zająć się tą narodową pa
miątką.
Sprawa um ilkła do 1956 r. Dnia 10 lipca 1956 r. 
uchwałą prezydium  Wojewódzkiej Rady Narodowej 
we W rocławiu został powołany kolejny komitet.
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1. Przewiezienie „Panoramy Ra
cław ickiej” do klasztoru bernar
dynów  w e Lw ow ie w  1944 r. 
(repr.: J. Natusiewicz, „Studium  
historyczne Panoramy Racławic
k ie j”, PKZ, W rocław 1970)

1. Transport of the Racławice 
Panorama to the Bernardine 
m onastery in  Lvov in 1944 
(repr.: J. Natusiewicz, ”A Histo
rical S tudy of the Racławice 
Panorama”, PKZ, W rocław 1970)

2. „Panorama Racławicka” prze
chowywana w  klasztorze bernar
dynów  w e Lw ow ie  (repr.: J. Na
tusiewicz, op. cit.)

2. The Racławice Panorama as 
kept in the Bernardine monas
te ry  in Lvov (repr.: J. Natusie
wicz, op. cit.)

Oczywiście było to efektem zarówno różnorakich 
wystąpień, z listem  otw artym  na łam ach „Słowa 
Polskiego” z 8 czerwca 1956 r. włącznie, jak i uchwa
ły Komisji K ultury  WRN, która przecież jest komi
sją w ybranych przedstawicieli społeczeństwa. Komi
te t składał się więc zarówno z działaczy społecz
nych, przedstawicieli organizacji, wojska, zakładów 
pracy, uczelni, Kościoła katolickiego, jak i pracow
ników adm inistracji państwowej. Przewodniczącym 
został rektor PW SSP — prof. Stanisław Dawski, 
k tóry był zarazem przewodniczącym Wojewódzkie
go Komitetu Frontu  Jedności Narodu. Form alnie ko
m itet nosił nazwę: Komitet Odbudowy Starego W ro
cławia — Budowa Panoram y Racławickiej; siedziba 
początkowo mieściła się przy pl. Polskim, w PWSSP. 
Na liście członków doliczyłem się 26 osob; w ięk
szość z nich już nie żyje. Ze wzruszeniem myślę, że 
byłem członkiem tego kom itetu i że wraz z prof. S.

Dawskim w obecnym komitecie stanowimy jakby 
jego przedłużenie.
Uznanie władz wrocławskich za władze szczebla wo
jewódzkiego spowodowało pewne zmiany w składzie 
komitetu. Jego początkowo honorowym, a jak się 
zdaje później rzeczywistym przewodniczącym został 
Bolesław Iwaszkiewicz, przewodniczący prezydium  
Rady Narodowej M iasta W rocławia. Dokooptowano 
do kom itetu pewne nowe osoby. Wówczas zapewne 
albo niewiele później w  skład kom itetu wszedł prof. 
Alfred Jahn , przewodniczący obecnego Społecznego 
Komitetu Panoram y Racławickiej we Wrocławiu. Za
danie wzniesienia budynku dla „Panoram y Racła
wickiej” i podjęcia prac restauratorskich płótna sta
ło się zadaniem  m iasta.
Można stwierdzić, że kom itet w gruncie rzeczy ko
ordynował niem al wszystko, konsultował poprzez 
ośrodki masowego przekazu ze społeczeństwem usy
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tuow anie obiektu, zlecał rozpisanie nowego konkur
su na p ro jek t architektoniczny, delegował do Lwo
wa swych przedstawicieli, angażował i rozliczał kon
serw atora Wacława Szymborskiego i jego ekipę, zwo
ływał doradcze kolegium konserwatorów, gromadził 
środki finansowe, wydał reprodukcję fragm entu z 
T. Kościuszką.
Można uznać, że społecznym działaniem na rzecz 
„Panoram y” było przyznanie środków ze Społecz
nego Funduszu Odbudowy Stolicy na wzniesienie 
obiektu.
Poczynając od 1969 r. ciężar działań społecznych 
wyraźnie zmalał. Zaczęły go zastępować działania 
dyrekcji Muzeum Miasta Wrocławia (później Mu
zeum Historycznego we Wrocławiu), które stało się 
właścicielem płótna. W ydaje się, że wynikło to z 
fak tu  odejścia prof. В. Iwaszkiewicza ze stanowiska 
przewodniczącego Prezydium  Rady Narodowej Mia
sta W rocławia. W aktach kom itetu (np. w protokole 
z 19 stycznia 1973 r.) pojawia się nazwisko Jana 
Żuławińskiego jako jego przewodniczącego. Szczegó
łów nie znam, byłem już wówczas wyłączony z dzia
łań przy „Panoram ie Racławickiej”.
Ostatecznie, nieprzyznanie środków zatrzym uje p ra 
ce konserw atorskie przy „Panoramie Racławickiej” 
w trzecim  kw artale 1073 r. Prace budowlane zała
m ały się wcześniej. Nie znajdujem y śladów społe
cznych zorganizowanych działań dla zm iany tego 
stanu  rzeczy.
O zawiązaniu się obecnie działającego kom itetu, o 
tym , co legło u jego podstaw, jakie inicjatyw y — 
wobec faktu, że było to przecież niedawno, nie p i
szę. Chciałbym jedynie zwrócić uwagę na pewne

ważne czynniki korzystnie wpływające na działal
ność Społecznego Kom itetu Panoram y Racławickiej. 
Są nimi:
— szerokie społeczne oparcie i poparcie; Komitet 
liczy praw ie 200 osób z całej Polski;
— niemal natychm iastowe, bo w 2—3 tygodnie po 
ukonstytuow aniu się, zaprezentowanie rzeczowo um o
tywowanego stanow iska centralnym  i wojewódzkim 
władzom państwowym  i znalezienie tam  zrozumie
nia;
— nieustanne współdziałanie z władzami i konser
watoram i poprzez uczestniczenie przedstawicieli ko
m itetu w zespole realizacyjnym , a przedstawiciela 
adm inistracji państwowej w pracach prezydium  ko
mitetu;
— szeroka działalność propagandowa, informowanie 
społeczeństwa o efektach prac;
— bieżące kontakty  z zespołami konserwatorskim i i 
budowlanymi;
— dotarcie do środowisk wychodźstwa polskiego;
— umiejętność godzenia przeciwstawnych poglądów.

Jeszcze raz podkreślam, że przedstawione wyżej za
gadnienie daleko odbiega od wyczerpania. Nie czynię 
sobie z tego wyrzutów. Jest to tem at może nawet 
na pasjonującą książkę. Mógłby podjąć taką próbę 
ktoś zawodowo parający się piórem, chociaż może 
mu zabraknąć tego kontaktu ze sprawą, jaki był 
moim, niemal ćwierćwiekowym udziałem.

prof, dr Olgierd Czerner 
w iceprzew odniczący Społecznego Kom itetu  

Panoram y Racławickiej w e W rocławiu  
M uzeum A rchitektury w e Wrocławiu

THE NATIONAL CONTRIBUTION TO THE RACŁAWICE PANORAMA

The national conistrübultion to the Racławice Panorama 
appears to be very significant; the people invoked in
spiration for its creation and organised various rescue 
actions in the difficult periods of its history. The author 
goes back to the time when the national appreciation 
of the victorious battle of Racławice was felt to be 
capable of upholding the patriotic spirit of the nation 
and for thiis reason it was decided to finance the Pa
norama. He presents several cases when this national 
monument was rescued but he highlights social actions

after April 1944 when the pavilion in Lvov was des
troyed, the painting damaged, rolled up, stared and 
eventually taken to Wrocław. Attention is drawn to the 
fact that it was only the activities of the last Racła
wice Panorama Social Committee — widely supported 
by the Polish people at home and abroad, assisted and 
highly appreciated in respect of their significance by 
the authorities — that seem to have contributed success
fully to the saving of the Racławice Panorama and to 
making it available to the public again.

MARIA REGULIŃSKA

BUDOWA TECHNICZNA I TECHNOLOGIA OBRAZU „PANORAMA RACŁAWICKA”

„Panoram a Racławicka” jest namalowana na podło
żu z płótna lnianego, k tóre zostało zamówione (jak 
podają źródła archiwalne) w fabryce Mommera w 
Brukseli. W ykonane zostało przez zespół tkaczy ho
lenderskich na specjalnie skonstruowanym krośnie 
odpowiednio dużych rozmiarów (14,20X8,10 m). W po
dobny sposób wykonywane były płótna do innych 
panoram  (Waterloo, Haga). W początkowym okresie 
płótna wykonywano w Irlandii, a następnie w Bel
gii-

Płótno „Panoram y Racławickiej” składa się z 14 
części — brytów, o w ym iarach ok. 14,20X8,10 m, 
zszytych bocznymi krawędziami w całość, zawieszo
ne w górze na zamkniętym  pierścieniu karniszy (we 
Lwowie była to belka drewniana, do której przy
bijano płótno). W dole zamknięta jest pierścieniem 
ru ry  obciążającej. Płótno dzięki w łasnemu ciężarowi 
(około 500 kg — jeden bryt) rozciąga się w k ierun
ku pionowym, a jednocześnie kurczy się horyzontal
nie. Ruchy płótna w kierunkach pionowych nie są
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