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Rzeźbiarskie czy architektoniczne projekty związane 

z miejscami pamięci często wywołują w Polsce kontrowersje 

i dyskusje, bo są polem ścierania się opcji „patriotycznej” 

i „artystycznej”. Nowy gmach muzeum w Palmirach w patos 

na szczęście nie popada.
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na stronie obok, powyżej i po prawej:
prostą bryłę muzeum urozmaica skontrastowanie na 
jego elewacjach jasnego betonu z ciemnordzawą barwą 
blachy ze stali kortenowskiej; bliskość przyrody łagodzi 
surowość użytych materiałów
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rzut parteru

foyer

ekspozycja

zielone patia

sala wielofunkcyjna,  
biblioteka

magazyn

zaplecze techniczne

kuchnia

zaplecze sanitarne

pomieszczenie  
biurowe

po lewej (od góry) i powyżej:
dominujący we wnętrzach beton stanowi neutralne 
tło dla muzealnej ekspozycji; położenie budynku 
w sąsiedztwie lasu zainspirowało projektantów do 
wbudowania w bryłę gmachu niewielkich patiów, 
wewnątrz których zasadzono drzewa
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MUZEUM — MIEJSCE PAMIĘCI PALMIRY
Palmiry, Kampinoski Park Narodowy

INWESTOR: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta; 
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy

PROJEKT: WXCA 

AUTORZY: Zbigniew Wroński, Szczepan Wroński, 
Wojciech Conder

WSPÓŁPRACA: Marek Mikulski

KONSTRUKCJA: Sławomir Kaszewski, 
Sławomir Pastuszka

GENERALNY WYKONAWCA: WINNICKI

POWIERZCHNIA: 
— działki: 8 738 m2 
— zabudowy: 1 145 m2 
— użytkowa: 998,3 m2

KUBATURA: 4 400 m3

KALENDARIUM 
— projekt: 2009–2010 
— realizacja: 2010–2011

KOSZT: 8 mln PLN
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nowy gmach muzeum w Palmirach na 
szczęście nie wywołał debat nad zawar‑

tością „pierwiastka patriotyzmu” w projekcie. 
Może dlatego, że ukryty w podwarszawskiej Pusz‑
czy Kampinoskiej cmentarz zamordowanych przez 
hitlerowców cywili nie jest miejscem szczególnie 
eksploatowanym przez media czy wyznawców do‑
raźnej „polityki historycznej”; a może dlatego, że 
gmach — wzniesiony według projektu stołecznej 
pracowni WXCA — jest na tyle skromny, wręcz 
„przezroczysty”, że emocji ani kontrowersji po pro‑
stu nie wzbudza. I trzeba od razu zaznaczyć, że 
ta neutralność jest w tym wypadku wielką zaletą.  
„Warszawski Katyń”, jak niektórzy określają cmen‑
tarz w Palmirach, to miejsce o charakterze nadanym 
mu tuż po II wojnie przez Romualda Gutta, który za‑
projektował obiekt we współpracy z rzeźbiarką Ewą 
Śliwińską. To przede wszystkim cmentarz‑mauzo‑
leum — symetryczny, uporządkowany układ kilku 
szeregów jednakowych krzyży. Prosta, a zarazem 
wyrazista kompozycja tego miejsca mówi więcej 
o rozmiarze dokonanej tu zbrodni niż jakikolwiek 
pomnik czy muzeum. Ponad dwa tysiące cywilnych 
ofiar, warszawiaków, głównie przedstawicieli inte‑
ligencji, pomordowanych tu w latach 1939–43 upa‑
miętniono krzyżami, które zdają się ciągnąć po ho‑
ryzont, unaoczniając skalę wykonanych egzekucji. 
Otaczający cmentarz ze wszystkich stron las oraz 
położenie z dala od zabudowań mieszkalnych na‑
dają też temu miejscu kontemplacyjny charakter. 

W 1973 roku obok cmentarza powstał prosty, 
modernistyczny pawilon, w którym umieszczono 
eksponaty — pamiątki związane z tym miejscem 
i ofiarami zbrodni. Dotychczasowe, raczej symbo‑
liczne, miejsce pamięci — ukryty w lesie zakątek 
o prawie niematerialnym charakterze — wzbo‑
gacił się o zupełnie już materialne Muzeum Walk 
i Męczeństwa, które od 1980 roku jest oddziałem 
Muzeum Historycznego m. st. Warszawy. Pamiątek 
z lat wojny przez czterdzieści lat funkcjonowania 
muzeum zebrano tyle, że na początku XXI wieku bu‑
dowla okazała się nie tylko za mała (miała zaledwie 
100 m2, nowa siedziba jest dziesięć razy większa), 
ale też niespełniająca potrzeb ruchu turystycznego 
czy nawet elementarnych wymogów sanitarnych. 
Ulokowany dość głęboko w lesie, na uboczu teren 
był też nieraz miejscem kradzieży i ataków wan‑
dali. Wszystkie te powody (jak również zbliżająca 
się kampania wyborcza do władz samorządowych) 
zdecydowały, że w 2009 roku stołeczny Ratusz ogło‑
sił przetarg na projekt i budowę nowego gmachu 
muzeum. Nie odbył się konkurs architektoniczny 
— chęć rozpoczęcia realizacji projektu przed wy‑
borami w 2010 roku spowodowała, że na znalezie‑
nie projektanta i wykonawcy było bardzo mało cza‑
su. W warunkach przetargu wpisano konieczność 
zgłoszenia trzech propozycji: jednej, obejmującej 
modernizację istniejącego pawilonu oraz dwóch, 
zakładających rozbiórkę starego i budowę nowe‑
go obiektu. Proces przygotowań i budowy nowego 
muzeum przebiegł błyskawicznie: koperty złożone 
do przetargu otwarto 20 lipca 2009, 31 marca 2011 
budynek był gotowy. 

Być może, łutem szczęścia należałoby nazwać 
fakt, że w przetargu, którego ideą jest przecież wy‑
łonienie oferty przede wszystkim atrakcyjnej ce‑
nowo, wybrano projekt, który jest dobry także pod 
względem architektonicznym. Bo takim właśnie jest 
budynek stworzony przez warszawską pracownię 

WXCA, Szczepana Wrońskiego, Wojciecha Condera 
i Zbigniewa Wrońskiego. 

dosłowność versus metafora

Projektowanie obiektów związanych z tragiczny‑
mi wydarzeniami z historii nie jest w Polsce łatwe, 
przede wszystkim ze względu na specyficzny stosu‑
nek Polaków (a może raczej decydentów) do naszej 
przeszłości, w którym dominuje patos, bezkrytycz‑
ny stosunek do własnych zasług oraz niechęć do me‑
tafory (pewnie w obawie o niezrozumienie). W po‑
mysłach na uczczenie wydarzeń czy postaci histo‑
rycznych walczą ze sobą (mówiąc w uproszczeniu) 
dwie opcje: patriotyczno‑patetyczna i artystyczno‑
‑duchowa. Pierwsza chce o przeszłości opowiadać 
wprost, z dosłownym, wyrazistym podkreślaniem 
jej dramatyzmu. Tu celem jest prosty i patetyczny 
komunikat, nie wymagający od widza wysiłku ani 
zastanowienia, uderzający i formą, i treścią. Druga 
promuje propozycje bardziej wyszukane, operujące 
symbolami i skojarzeniami, zazwyczaj skromniej‑
sze i bardziej powściągliwe pod względem formy, za 
to dopracowane znaczeniowo. One też najczęściej 
zmuszają widza do refleksji, mniej oddziałując na 
„powierzchowne” emocje. 

Przez ostatnie lata doświadczaliśmy wielu dys‑
kusji na temat pomników czy obiektów, mających 
upamiętnić wydarzenia z dalszej i bliższej historii: 
jeszcze nie ucichła debata na temat pomnika ofiar 
katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleń‑
skiem (najwięcej emocji wywołała koncepcja obeli‑
sku z wychodzącymi z niego dziewięćdziesięcioma 
sześcioma powyginanymi w różnych kierunkach 
dłońmi); od lat wioski i miasta zapełniają się ka‑
rykaturalnymi postaciami Jana Pawła II, które też 
trudno uznać za wartościowe artystycznie; Kra‑
ków obecnie rozpala wizja pomnika pułkownika 
Kuklińskiego, którego forma i złe wpisanie w kon‑
tekst może zaburzyć porządek przestrzenny pla‑
cu im. Jana Nowaka‑Jeziorańskiego [por. str. 34]; 
w 2007 roku narodził się pomysł wzniesienia po‑
mnika ofiar ludobójstwa OUN‑UPA w formie pięcio‑
metrowego skrzydlatego drzewa, do którego przy‑
bite miały być sylwetki dzieci (niezrealizowany ze 
względu na swoją drastyczność). 

Najwięcej kontrowersyjnych pomysłów rodzi 
się przy projektowaniu pomników, więcej dobrego 
można powiedzieć o projektach na zagospodaro‑
wanie miejsc pamięci. Muzeum — Miejsce Pamięci 
w Bełżcu, zbudowane w 2004 roku według wizji ar‑
chitektów z pracowni DDJM Biuro Architektonicz‑
ne i rzeźbiarzy Andrzeja Sołygi, Zdzisława Pideka 
i Marcina Roszczyka jest zachwalanym także poza 
Polską przykładem przestrzennego dzieła o mini‑
malistycznej formie, ale wyrazistego, wręcz przej‑
mującego. Mimo niewielkiego zakresu użytych mo‑
tywów oraz sięgnięcia po symbole z tradycji judai‑
stycznej, założenie jest zrozumiałe dla przedstawi‑
ciela każdej kultury. Wystające z ziemi na pustym 
polu fundamenty stodoły także wystarczają, by 
poczuć grozę wydarzeń z 10 lipca 1941 roku w pod‑
łomżyńskiej miejscowości Jedwabne.

Swoisty antypomnik stworzyli na krakowskim 
placu Bohaterów Getta Piotr Lewicki i Kazimierz 
Łatak, zamieniając zaniedbaną zajezdnię w prze‑
strzeń publiczną, o której historii przypominają 
właściwie tylko rozstawione na placu metalowe 
krzesła, symboliczna pamiątka po dobytku, porzu‑
conym przez zabieranych stąd do obozów koncen‑
tracyjnych Żydów. Idea założenia placu Bohaterów 

Getta przypomina nieco las betonowych bloków ber‑
lińskiego Pomnika dla Pomordowanych Żydów Eu‑
ropy projektu Petera Eisenmana [por.  A&B 5/2006] 
— oba są miejscami symbolizującymi dramatyczne 
karty z historii, ale funkcjonują jednocześnie jako 
miejska przestrzeń publiczna, której ludzie „używa‑
ją” na co dzień, nie tylko do zadumy i refleksji. 

Jedną z największych porażek polskiej archi‑
tektury pomnikowej jest niezrealizowanie w Aus‑
chwitz‑Birkenau wizji Pomnika Ofiar Faszyzmu au‑
torstwa Oskara Hansena (powstał we współpracy 
z Zofią Hansen, Jerzym Jarnuszkiewiczem i Julia‑
nem Pałką). Mimo że pracę jednogłośnie uznano za 
najlepszą w międzynarodowym konkursie w 1957 
roku (jury przewodniczył Henry Moore), nie po‑
wstała ze względu na sprzeciw Międzynarodowego 
Komitetu Oświęcimskiego, który nie zaakceptował 
hansenowskiej wizji, polegającej nie na opowiadaniu 
historii, a na współodczuwaniu emocji jej uczest‑
ników. Architekt chciał odtworzyć symboliczną 
„Drogę”, którą przebywali Żydzi z rampy do komór 
gazowych; nie tworzyć muzealnych zabudowań, peł‑
nych gablot i archiwalnych dokumentów, a wykreo‑
wać przestrzeń, w której każdy zwiedzający miałby 
szansę choć trochę poczuć to, co czuli prowadzeni 
na śmierć ludzie. Byli więźniowie zażądali jednak 
narracji, dosłownego opowiedzenia o tym, co działo 
się w obozie w Oświęcimiu. Dziś mówi się, że wizja 
Hansena wyprzedzała swój czas o kilka dekad…

2252 

Młodzi architekci z pracowni WXCA mieli o tyle 
łatwiejsze (a może właśnie trudniejsze?) zadanie, 
że przygotowywali projekt dla istniejącego już za‑
łożenia przestrzennego. Musieli dopasować się nie 
tylko do formy cmentarza‑pomnika, ale i do oto‑
czenia przyrodniczego, piaszczystych wydm i sosno‑
wo‑brzozowych zagajników, porastających tę część 
Puszczy Kampinoskiej. Postanowili jak najmniej in‑
gerować w otoczenie, stworzyć projekt, który sam 
w sobie nie będzie przykuwał uwagi, oddając pole 
i temu, co wokół, i ekspozycji, którą miał pomieścić. 

Płaski, prostopadłościenny budynek wzniesiono 
z użyciem tylko trzech materiałów: betonu, szkła 
i stali kortenowskiej. Ten pierwszy dominuje we 
wnętrzu (w formie „klasycznej”, jasnoszarej), po‑
krywa też górną część elewacji (tu ma nieco jaśniej‑
szy odcień). Pozostałe części ścian zewnętrznych 
pokryto panelami z rdzawej stali, przebitej 2252 
otworami jak po pociskach, symbolizującymi ilość 
osób zamordowanych w tej okolicy. W dzień przez 
otwory światło dostaje się do środka budynku, wie‑
czorem sztuczne oświetlenie wnętrza wydostaje się 
na zewnątrz. Jak określili to autorzy projektu: „na 
elewacjach powstał rysunek złożony z drobnych 
punktów świetlnych”.

Elewacja, skierowana w stronę cmentarza, jako je‑
dyna została przeszklona — dzięki temu zwiedzają‑
cy muzealną ekspozycję prawie cały czas mają widok 
na pole krzyży. Tym sposobem obie części muzeum 
— obie jego „ekspozycje” — przenikają się, zostały 
ze sobą wizualnie połączone. 

Ważnym zadaniem dla architektów było funk‑
cjonalne rozplanowanie wnętrza. Na tysiącu stu 
metrach kwadratowych pomieścili dużą przestrzeń 
ekspozycyjną (zajmuje ona ponad połowę budyn‑
ku) oraz — od strony zachodniej — część użytko‑
wą z pomieszczeniami administracyjnymi, salami 
edukacyjnymi, zapleczem technicznym, toaleta‑
mi. Poszczególne części ekspozycji rozdzielono za 

pomocą lekkich ścianek działowych i wielkoforma‑
towych wiszących z sufitu siatkowych wydruków, 
dzięki czemu zachowana została „przestrzenność” 
wnętrza. Aranżacja samej wystawy to dzieło Mar‑
ka i Macieja Mikulskich, jej zawartość i scenariusz 
opracowali historycy z Muzeum Historycznego 
m. st. Warszawy, w tym kuratorka palmirskiej pla‑
cówki, Joanna Maldis. Choć muzeum jest poświęco‑
ne przede wszystkim zbrodniom z lat 1939–43, nar‑
racja ekspozycji zaczyna się wcześniej, przypomi‑
nając m.in. zbrodnie, które w tej okolicy popełniali 
Rosjanie tuż po powstaniu styczniowym. W pierw‑
szej części wystawy znalazł się np. dębowy konar, na 
którym wieszano powstańców w 1864 roku.

Ten nietypowy eksponat podoba się architektom, 
bo pasuje do ich idei, by włączyć przyrodę także do 
wnętrza muzeum. Jego położenie w środku lasu za‑
inspirowało ich do wbudowania w obręb budynku 
czterech szklanych walców — tubusów, w których 
posadzono sosny. Te nietypowe, niewielkie patia 
pełnią dwojaką funkcję: doświetlają wnętrze, ale też 
stanowią swoisty hołd dla otoczenia. Za kilkanaście 
lat, gdy dziś niewielkie sosny urosną, wewnątrz mu‑
zeum będzie widać tylko ich pnie, za to na zewnątrz 
z dachu (który zresztą także obsadzono roślinami) 
będą wyrastać dorodne drzewa. Ich obecność ma 
znaczenie symboliczne, wszak „tylko one były je‑
dynymi świadkami tamtej tragedii”, jak tłumaczy 
Szczepan Wroński z WXCA.

***
W sierpniu 2009 roku pracownia WXCA otrzy‑

mała I nagrodę w konkursie architektonicznym na 
gmach Muzeum Wojska Polskiego, które ma stanąć 
na terenie warszawskiej Cytadeli. Mimo że przyszłą 
siedzibę Muzeum Wojska Polskiego trudno porów‑
nać z palmirskim muzeum, bo różni je i skala, i kon‑
tekst urbanistyczny, i skomplikowanie funkcjonal‑
ne, da się dostrzec wspólne inspiracje. Konkursowe 
jury projekt Muzeum Wojska Polskiego chwaliło za 
prostotę i oszczędność zwartej formy oraz dobre 
wpasowanie nowego budynku w zabytkowe zabu‑
dowania. I w tym wypadku architekci jako głównego 
środka wyrazu użyli rdzawych paneli ze stali kor‑
tenowskiej, tu także mają one mieć liczne otwory. 
Kolor rdzy ma dopasować nowy gmach do ceglanych 

zabudowań Cytadeli, otwory zaś mają imitować siat‑
kę maskującą, powszechnie używaną w wojsku. Nie‑
stety, na ostateczny efekt i możliwość porównania 
obu realizacji trzeba będzie poczekać co najmniej 
kilka lat, bo rozpoczęcie budowy wciąż się odsuwa 
w czasie (pierwotny wariant oddania budynku do 
użytku w 2015 roku nie jest już aktualny).

Przy projektowaniu obiektów związanych z hi‑
storią, szczególnie tą odbieraną emocjonalnie, ła‑
two popaść w patos, monumentalizm, egzaltowaną 
dosłowność. Tym bardziej gdy wie się, że takie pro‑
jekty mogą się odbiorcom spodobać. Architektom 
z WXCA przy projekcie muzeum w Palmirach udało 
się tego uniknąć — bo kierowali się pokorą wobec 
zastanego otoczenia. Stworzyli budowlę, która nie 
razi i nie przytłacza, pozostając jedynie tłem, funk‑
cjonalnym zapleczem dla ważnego w dziejach War‑
szawy miejsca. 

Na dostępnych przed rozpoczęciem budowy wizu‑
alizacjach budynek prezentował się niezwykle lekko, 
sprawiał wrażenie prawie unoszącego się w powie‑
trzu (mimo betonowej „czapy” dachu). W rzeczywi‑
stości jego sylwetka jest dość ciężka, może nawet to‑
porna, ale zróżnicowanie materiałów na elewacjach 
(jasny beton i ciemnordzawa stal) urozmaica bryłę, 
a bliskość przyrody łagodzi surowość użytych mate‑
riałów. O tej porze roku, w słońcu i wśród dorodnej 
zieleni gmach muzeum z niektórych miejsc jest pra‑
wie niewidoczny, z innych łagodnie łączy się z kra‑
jobrazem. Ale łatwo sobie wyobrazić, że jesienią lub 
zimą będzie wyglądał zupełnie inaczej. Nie jest chy‑
ba przypadkiem, że autorskie wizualizacje pokazują 
muzeum w listopadowej szarudze — wydaje się, że 
właśnie przy takiej pogodzie może on pokazać inne 
oblicze, „pazur”, większą wyrazistość. Pod śniegiem, 
wśród nagich drzew i oszronionych krzyży pawilon 
na pewno będzie sprawiał przejmujące wrażenie. 

Anna CYMER
fot.: Rafał Kłos

Anna Cymer — historyczka sztuki i architektury, współpracuje 
m.in. z „Gazetą Wyborczą”, „Wprost”, miesięcznikami „A&B” 
i „Stolica”, serwisami sztuka-architektury.pl, bryla.pl; stypendystka 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pracuje nad książką 
o architekturze okresu PRL; prywatnie wielbicielka polskich 
blokowisk oraz Górnego Śląska.

powyżej i na stronie obok:
otwory w blasze ze stali kortenowskiej pokrywającej elewacje 
muzeum nawiązują do hitlerowskich egzekucji, wykonywanych 
w tym miejscu na mieszkańcach Warszawy w czasie II wojny 
światowej


