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Bagna podwarszawskiej Puszczy Kampinoskiej 
stanowiły jedno z miejsc tajnych rozstrzeli-
wań ludności cywilnej w czasie II wojny świa-
towej. Zaraz po jej zakończeniu urządzono 
tu Cmentarz Patriotów – wyszukaną kompo-
zycję pomnikowo-krajobrazową zaprojektowa-
ną przez doświadczonego architekta Romualda 
Gutta i plastyczkę Ewę Śliwińską. Od lat jest 
to stały punkt wycieczek szkolnych z całego 
kraju. W latach 70. ubiegłego wieku w pobliżu 
wzniesiono niewielki pawilon mieszczący ekspo-
zycję historyczną. Budynek był zgrabnie wpisany 
w typową dla okolic piaskową wydmę, a jego 
późnomodernistyczną architekturę trzeba by 
dziś określić jako interesującą. Przez lata zmorą 

zagubionego w lesie obiektu były kradzieże 
i dewastacje. Wraz z narastaniem znaczenia 
polityki historycznej, władze Warszawy zwróciły 
uwagę na pogarszający się stan założenia, a pre-
zydent Bronisław Komorowski określił Palmiry 
mianem warszawskiego Katynia. Stąd pomysł, 
aby ekspozycję unowocześnić i rozbudować. 
Inwestycję zdecydowano się prowadzić inaczej 
niż w przypadku głośnych projektów, takich jak 
Muzeum Powstania Warszawskiego czy Muzeum 
II Wojny Światowej. Najprawdopodobniej ze 
względu na kalendarz wyborczy przetarg na pro-
jekt ogłoszono z wyśrubowanymi terminami, 
które zakładały zakończenie realizacji po roku, 
przed kolejnymi wyborami samorządowymi. 

Planowany pawilon muzealny miał być kilkakrot-
nie większy od dawnego i mieścić Muzeum Walki 
i Męczeństwa. Pomimo wymaganych do prze-
targu aż trzech wariantów koncepcji architekto-
nicznej, głównym kryterium wyboru projektanta 
była cena i podjęcie się wykonania kompletnego 
opracowania w czasie pięciu miesięcy.
Gdy przed minimalistyczną, modernistycz-
ną bryłą stoi jej twórca, Szczepan Wroński, 
wschodząca gwiazda warszawskiej architektury, 
i opowiada, jak wiele nauczył się przy swej 
pierwszej poważnej realizacji, ma się wrażenie, 
że system zamówień publicznych działa wręcz 
fantastycznie. Powstał zgrabny, nowoczesny 
obiekt (beton, szkło, stal kortenowska), projekt  

kosztował niedużo (na poziomie niecałych 
dwóch procent kosztów realizacji, jak wynika 
z przetargu, co jest faktem niebywale kontro-
wersyjnym w architektonicznym środowisku), 
politycy i media odtrąbili sukces (prezydent 
Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz: stał tutaj 
barak, i postanowiliśmy w ciągu roku zbudować 
muzeum. Wydawało się to niemożliwe do wyko-
nania, ale jednak stało się. Mamy piękne, nowe 
muzeum zbudowane od podstaw, gdzie będą mogli 
przyjeżdżać uczniowie).
Nowy pawilon usytuowano na tle drzew, 
na szczycie wydmy. Prostota formy to jego pod-
stawowa zaleta. Szklane płaszczyzny odbijają las. 
Rdzawa barwa stalowych okładzin, ozdobionych 

nieregularną pepitką przebić symbolizujących 
przeszywające mordowanych pociski, wtapia się 
w kolory pni drzew. Zaś zwieńczenie w postaci 
pasa jasnych okładzin z betonowych płyt ma 
niemal szarosiwy odcień nieba. Kulminacją prze-
strzeni wystawowych jest sala zamknięta szklaną 
ścianą, przez którą widać prześwitujące zza drzew 
krajobrazowe założenie cmentarza. Dysonans 
pomiędzy architekturą pawilonu a kompozycją 
cmentarza wrażliwy odbiorca odczuje, gdy przej-
dzie kilkadziesiąt metrów i znajdzie się wśród 
rzędów kolejnych mogił. Jest to jedno z zapo-
mnianych, niedocenianych, wybitnych dzieł XX 
wieku. Subtelność operowania przestrzenią, 
zagubiona gdzieś w żurnalowym minimalizmie 

nowego pawilonu, dotyczy tu skali ogólnej całe-
go założenia, ale też jego detali, duże znaczenie 
ma nawet ustawienie wobec siebie pojedynczych 
krzyży nagrobnych. Także świadome wykorzy-
stanie kompozycji z drzew i krzewów jest wciąż 
czytelne, mimo iż dokonano wyrębu części 
lasu w sąsiedztwie mogił. Zestawienie archi-
tektury młodych, przebojowych projektantów 
z finezyjnie zaprojektowanym przez Romualda 
Gutta miejscem kontemplacji sprzed sześciu 
dziesięcioleci wypada na korzyść tego drugiego. 
Tym razem architektoniczny pojedynek wygrywa 
jeszcze mistrz. 

Grzegorz Stiasny
Zdjęcia: Juliusz Sokołowski

Wyłoniony w przetargu projekt pawilonu muzeum broni się prostotą i brakiem pretensji do konkurowania z otaczającą przyrodą. Ale też 
nie nawiązuje dialogu z wyrafinowanym architektonicznie założeniem cmentarza autorstwa Romualda Gutta, rozciągającym się wokół \ 
Architecture of the museum pavilion, result of a tender, is redeemed by simplicity and no ambitions to compete with the surrounding nature. 
On the other hand, it does not enter into a dialogue with the sophisticated architectural layout of the surrounding cemetery, designed by 
Romuald Gutt

Muzeum w Palmirach pod Warszawą \ Museum in Palmiry  
near Warsaw

Muzeum – Miejsce Pamięci 
Palmiry\Palmiry Memorial 
Museum
Palmiry (Kampinoski Park Narodowy) 
Autorzy\Architects: WXCA s.c. 
Szczepan Wroński, Wojciech Conder
architekci Zbigniew Wroński, 
Szczepan Wroński, Wojciech Conder
Autor projektu ekspozycji\
Exhibition designer: 
Marek Mikulski
Konstrukcja\Structural 
engineering: Sławomir Kaszewski, 
Sławomir Pastuszka
Generalny wykonawca\
General contractor: Winnicki
Inwestor zastępczy\
Client’s representative: Stołeczny 
Zarząd Rozbudowy Miasta;
użytkownik: Muzeum Historyczne 
m.st. Warszawy
Powierzchnia terenu\
Site area: 8738 m2

Powierzchnia zabudowy\
Footprint: 1145 m2

Powierzchnia użytkowa\
Usable floor area: 998 m2

Powierzchnia całkowita\
Total area: 1133 m2

Kubatura\Volume: 4400 m3

Projekt\Design: 2009-2010
Realizacja\Construction:  
2010-2011
Koszt inwestycji\Cost of 
investment: 8 000 000 PLN

Biogram i zdjęcia autorów 
prezentujemy na str. 119
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1. New museum pavilion on the top 
of one of many forest dunes, among 
which the Patriots’ Cemetery is 
located
2. Road from the parking lot to the 
main entrance
3. Pavilion seen from the parking lot. 
Partly glazed walls were faced with 
Corten metal sheets, and the crown 
with fiber-concrete panels 

1. Nowy pawilon muzeum 
na szczycie jednej z leśnych 
wydm, między którymi znajduje się 
Cmentarz Patriotów 
2. Droga z parkingu do wejścia 
głównego
3. Bryła pawilonu widziana 
od strony parkingu. Część 
ścian obłożona została blachą 
kortenowską, a zwieńczenie płytami 
włóknistobetonowymi
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Z a ł o ż e n i a  a u t o r s k i e :

Ideą koncepcji jest wydzielenie z sosnowo-brzozo-
wego lasu wokół cmentarza przestrzeni muzealnej za 
pomocą najprostszych elementów architektonicznych, 
przy jak najmniejszej ingerencji w otoczenie. Pawilon 
muzeum to wygrodzony szklanymi oraz stalowymi 
ścianami i przekryty zielonym dachem fragment kampi-
noskiego lasu. Przestrzeń ekspozycyjna pośród drzew 
– niemych świadków tragedii sprzed lat. Bliską relację 
z otoczeniem dopełnia wprowadzenie zieleni do wnę-
trza budynku, do doświetlających ekspozycję patiów. 
Prostokątna część wystawowa wydzielona została 
z trzech stron rzeźbiarsko potraktowaną ścianą pokrytą 
stalą typu korten. Szerokim przeszkleniem otwiera 
się tylko na nekropolię, kierując wzrok zwiedzającego 
w stronę trzech białych krzyży na krańcu założenia. 
Patia, na których rosną sosny, doświetlają przestrzeń 
wystawową, wydzielając jednocześnie poszczególne 
części ekspozycji i organizując kierunek zwiedzania.
Kontakt wzrokowy odwiedzających muzeum z lasem 
i cmentarzem nie pozwala zapomnieć o kontekście 
palmirskiej tragedii.

Szczepan Wroński

One of the places where executions of civil population 
were carried out during World War II was located on 
the marshes in Kampinos Forest near Warsaw. Right 
after the war, the Patriots’ Cemetery was built here: 
a refined monumental and landscaping composition, 
designed by renowned architect Romuald Gutt and 
artist Ewa Śliwińska. A small pavilion with a historical 
display was constructed nearby in the 1970, built into a 
sandy dune. Unfortunately, the building, hidden in the 
woods, was frequently devastated. Finally it state was 
so bad that it was decided to modernize and extend 
the exhibition. The planned museum pavilion was to 
be several times larger than the previous one, and 
contain a Museum of War and Martyrology. There was 
no design competition, only a tender, with two prin-
cipal criteria: the price and production of a complete 
project in five months. The best offer was submitted 
by architects from a young WXCA practice, for whom 
it was the first serious constructed project. Simplicity of 
form is the main advantage of the design. A rusty color 
of steel lining, decorated with 2252 perforations sym-
bolizing bullet holes, fuses with the color of pine trunks. 
The exhibition space focuses on a hall with a glass wall, 
through which, among trees, one sees the cemetery. 

4. Sytuacja. Oznaczenia: 1 – parking; 
2 – muzeum; 3 – Cmentarz Patriotów
5. Rzut parteru. Oznaczenia: 1 – hol; 
2 – recepcja\kasa; 3 – sala 
wielofunkcyjna; 4 – magazyn;  
5 – administracja; 6 – przestrzeń 
ekspozycyjna 
6. Przekrój A-A
7. Przekrój B-B
8. Przeszklone płaszczyzny 
ścian muzeum zbudowano jako 
dwuwarstwowe fasady. Warstwę 
wewnętrzną, ze względu na położenie 
budynku w obszarze leśnym, wykonano 
ze szkła ognioodpornego, zewnętrzną 

7. B-B section
8. Glass wall surfaces of the museum 
were built as two-layer facades. The 
internal layer is made of fireproof 
glass, because the building is located 
in a forest reserve; the external glass 
panels are an additional protection 
against damage to the fireproof wall
9. Detail of Corten steel facing with 
an ornament of irregular circular 
perforations, resembling bullet holes
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przed uszkodzeniami chroni 
dodatkowe szklenie pożarowe
9. Detal okładziny z blachy 
kortenowskiej z ornamentem 
z nieregularnie rozmieszczonych, 
okrągłych przebić, przypominających 
ślady kul

4. Site plan. Key: 1 – parking lot; 
2 – museum; 3 – Patriots’ Cemetery
5. First level plan. Key: 1 – lobby; 
2 – reception\ticket office; 
3 – multipurpose hall; 4 – storage; 
5 – office; 6 – exhibition space
6. A-A section
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10. Przestrzeń wystawowa 
wykończona surowym betonem 
i czarnym aluminium
11, 12. Przestrzeń wystawowa ze 
szklaną studnią doświetlającą

10. Exhibition space finished in raw 
concrete and black aluminum 
11, 12. Exhibition space with a glass 
light well

12

11

10
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13. Fragment holu. Ściany 
podtrzymują dach w konstrukcji 
stalowej. Ażurowym sufitom 
towarzyszy wykonana z siatek 
zabudowa mieszcząca część 
recepcyjną pawilonu. Szklane ściany 
z wielkoformatowymi fototapetami 
z motywem lasu oddzielają salę 
spotkań i pokoje administracyjne
14. Fragment wnętrza
15. Sala wystawowa ze szklaną 
ścianą otwartą na las 

13. Fragment of the lobby. Walls 
suport the steel frame roof. Openwork 
ceilings are accompanied by net 
structure containing the reception. 
Glass walls with large-format 
photograph wallpaper with a forest 
motif separate the meeting hall and 
offices. Interior fragment 
14. Fragment of interior 
15. Exhibition hall with a glass wall 
open toward the forest 
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