Joanna
FIGUŁA-CZECH

Burzliwe losy
rzeźbiarskich wizerunków
Thomasa Woodrowa
Wilsona i Tadeusza
Kościuszki
W 1928 roku przygotowania do Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu toczyły się
pełną parą. Powstawały nowe pawilony wystawiennicze. Modernizowano miasto wraz
z jego infrastrukturą, zarówno naziemną, jak i podziemną. Tak poważne wydarzenia
często stają się inspiracją do upiększania miasta małymi formami przestrzennymi,
rzeźbami czy upamiętniania ważnych postaci pomnikami. W takich okolicznościach
władze miasta postanowiły ufundować monument, by uczcić pamięć Thomasa
Woodrowa Wilsona.

Główna brama wejściowa do parku od strony
ul. Głogowskiej, w prześwicie pomnik T.W. Wilsona
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Main entrance gate to the park from Głogowska street,
in the clearance statue of T.W. Wilson

W 1926 r. dawny ogród botaniczny, założony w latach 1902–03, przemianowano na
park T.W. Wilsona, by upamiętnić wkład amerykańskiego prezydenta w odzyskanie przez
Polskę niepodległości1. Informację o patronie umieszczono na głazie usytuowanym nieopodal głównego wejścia na teren parku, od
ul. Głogowskiej2. Aby w pełni uhonorować
zasługi Wilsona, władze miasta ogłosiły konkurs na projekt pomnika. Do udziału zaproszono sześciu artystów i 27 lutego 1928 r.
spośród siedmiu prac wybrano rzeźbę nr 4,
opatrzoną godłem „Ocean” autorstwa warszawskiej rzeźbiarki Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej3.
Projekt zakładał powstanie trzystopniowego
cokołu, na którym umieszczona była wysoka, smukła forma obelisku, z płaskorzeźbami personifikacji Stanów Zjednoczonych na
każdym z boków, zwieńczona popiersiem
Wilsona. Pomnik miał być ustawiony w specjalnie zaprojektowanym basenie wodnym4.
Artystka przystąpiła do pracy. Popiersie

Pomnik T.W. Wilsona w Poznaniu przedstawiający postać 28. prezydenta USA
T.W. Wilson statue in Poznan showing the figure of the 28th president of the USA

Zwycięski projekt pomnika T.W. Wilsona
autorstwa Z. Trzcińskiej-Kamińskiej,
luty 1928, ze zbiorów NAC
The winning design of T.W. Wilson
statueby Z. Trzcińska-Kamińska,
February 1928, from the collections
of NDA

Zwycięski projekt pomnika T.W. Wilsona
z widocznym obszernym basenem
wodnym autorstwa
Z. Trzcińskiej-Kamińskiej, luty 1928,
ze zbiorów NAC
The winning design of T.W. Wilson
statue with visible large water pool
by Z. Trzcińska-Kamińska,
February 1928,
from the collections of NDA
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1
Ogród botaniczny powstał w miejscu, gdzie od
1834 r. hodowano drzewa i krzewy, którymi obsadzano poznańskie ulice. W 1951 r. przemianowany
na park im. Marcina Kasprzaka, w 1990 r. ponownie na park im. Wilsona.
2
E. Nadolski, Pomnik Thomasa Woodrowa Wilsona
w Poznaniu, „Kronika Wielkopolski” 1994, nr 4, s. 59;
tam także informacje o dalszych losach głazu, s. 59.
3
„Sztuki Piękne”, 1927/28, nr 5, s. 189.
4
Informacje zaczerpnięte z listu rzeźbiarki, skierowanego do miejskiego konserwatora zabytków
w Poznaniu Eugeniusza Linette z dn. 22 VII 1974 r.
akta w zbiorach Miejskiego Konserwatora Zabytków
(dalej MKZ).
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Odnalezione popiersie T.W. Wilsona, 1973.
Fot.: K. Kucharska, ze zbiorów MKZ
Found bust of T.W. Wilson, 1973. Photo: K. Kucharska,
from the collections of MMC

wykonane z czeskiego granitu zrealizowano
bezpośrednio w kamieniołomach5. Po przesłaniu rzeźby do Poznania rzeźbiarkę zaproszono do stolicy Wielkopolski. W bezpośredniej
rozmowie z ówczesnym prezydentem miasta
Cyrylem Ratajskim dowiedziała się, że pomnik
Wilsona zostanie wykonany w Ameryce przez
tamtejszego rzeźbiarza: Bergluma6 (John
Gutzon de la Mothe Borglum). Fundatorem
amerykańskiego monumentu był sam Ignacy
Paderewski, w związku z powyższym sytuacja
stała się wysoce niezręczna. Rzeźbiarce zaproponowano finansową rekompensatę w zamian
za unieważnienie umowy, co spotkało się z jej
pełną dezaprobatą. Członkowie komitetu
przystali natomiast na pomysł Z. TrzcińskiejKamińskiej o możliwości wykonania innej
rzeźby. Na bohatera nowego monumentu
artystka zaproponowała Tadeusza Kościuszkę
(zadecydowały osobiste sentymenty: w rodzinie przechowywany był medalion z wizerunkiem Kościuszki ofiarowany prapradziadowi
rzeźbiarki Michałowi Kochanowskiemu osobiście przez Naczelnika)7. Realizacja nowego monumentu musiała być ukończona do
16 maja 1929 r. – dnia uroczystego otwarcia
Powszechnej Wystawy Krajowej.
Dalsze losy popiersia Wilsona są bardzo enigmatyczne. Wiadomo, że rzeźbę wystawiono na Powszechnej Wystawie
Krajowej w Pałacu Sztuki, następnie w 1937 r.
w Instytucie Propagandy Sztuki w Warszawie na
I Ogólnopolskim Salonie Rzeźby oraz w 1939 r.
w Katowicach na indywidualnej wystawie artystki8. W Zestawieniu zniszczonych i uszkodzonych pomników w Poznaniu z dnia 23 V
1945 r. widnieje zarówno pomnik Kościuszki,
jak i Wilsona, ale w przypadku tego drugiego
Ibidem.
Ibidem; szerzej na temat amerykańskiego pomnika
[w:], E. Nadolski, Pomnik Thomasa Woodrowa…,
s. 53–69.
7
Ibidem; H. Kondziela, Byłem konserwatorem zabytków miasta Poznania, „Kronika Miasta Poznania”
(dalej KMP) 2005, nr 2, s. 385–386.
8
E. Nadolski, Pomnik Thomasa Woodrowa
Wilsona…, s. 58.
5
6

Popiersie T.W. Wilsona eksponowane w Warszawie 1937 r.,
obok autorka, reprodukcja zdjęcia z materiałów
publikowanych w 1978 po śmierci rzeźbiarki,
ze zbiorów MKZ
Bust of T.W. Wilson exposed in Warsaw in 1937, next to it
the sculptress, photo reproduction from the materials
published in 1978 after her death,
from the collections of MMC

Zestawienie zniszczonych i uszkodzonych pomników w Poznaniu, 23.V.1945, Instytut Zachodni;
IZ.Dok.V-57.
10
„Express Poznański” 12 VI 1973, s. 1–2.
11
List Z. Trzcińskiej-Kamińskiej do H. Kondzieli
z 25 VI 1973, MKZ.
12
Korespondencja między Ludomirą Brzozowską,
ówczesną miejską konserwator zabytków, a Krystyną
9

Mijały kolejne lata, zmienił się układ polityczny, zmienili się bohaterowie zasługujący
na uwiecznienie na cokołach. Park Kasprzaka
stał się ponownie parkiem Wilsona13, zniknął
pomnik poprzedniego patrona14, zostało puste
miejsce po monumencie. W 1992 r. kończono prace przy przebudowie Palmiarni znajdującej się na terenie parku Wilsona, wykonywane przez firmę POZ-BUILDING Sp. z o.o.15
Przedsiębiorca, na którego terenie cały czas
przechowywane było popiersie, przetransportował je do parku Wilsona, ustawiając nieopodal Palmiarni16. Ta nieformalna „przeprowadzka” przypisała rzeźbę do miejsca, do którego
była stworzona. Podjęto wówczas także decyzję

Popiersie Woodrowa
Wilsona wykonano
z szarego granitu
pochodzącego z Czech
Woodrow Wilson’s bust
was cut from grey
granite coming from
the Czech Republic

Nowakowską, ówczesną dyrektor BWA oraz Miejskim
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej, MKZ.
13
Uchwała nr XIV/70/90 Miejskiej Rady Narodowej
w Poznaniu z dnia 31 stycznia 1990 r. w sprawie
zmiany nazw ulic.
14
Pomnik autorstwa Anny Krzymańskiej i Ryszarda
Skupina, zdemontowany w nocy z 6 na 7 kwietnia
1990 r., został ponownie odsłonięty 30 kwietnia
1995 w Czołowie (gm. Kórnik), miejscu urodzenia M. Kasprzaka, pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_
Marcina_Kasprzaka_w_Czołowie (dostęp 23.07.2019).
15
Dawne Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane nr 3.
16
„Głos Wielkopolski” 6 IV 1992.
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zdecydowanie mowa jest o dziele Borgluma9.
Nieznane są losy rzeźby do czerwca 1973 r., kiedy to w trakcie prac porządkowych na posesji
przy ul. Na Podgórniku (w pobliżu Cytadeli),
należącym do Miejskiego Przedsiębiorstwa
Remontowo-Budowlanego nr 3, znaleziono
granitowe, męskie popiersie zakopane w ziemi10. Po jego wydobyciu okazało się, że jest
to popiersie T.W. Wilsona wykonane przez
Z. Trzcińską-Kamińską. Rzeźbiarka w piśmie
do Henryka Kondzieli (ówczesnego miejskiego konserwatora w Poznaniu) nie ukrywała
radości i wzruszenia, złożyła także deklarację
nadzorowania prac przy naprawie popiersia,
proponując, by prace te (uzupełnienie ubytków miałem granitowym z dodatkiem białego cementu) wykonał rzeźbiarz Kazimierz
Bieńkowski11. Rzeźba przedstawiała smutny
widok. W miejscu nosa widniała wielka dziura. Brakowało brody, silnie uszkodzone były
usta, lewe ucho i brew oraz fragment dolnej
partii ramienia. Na całej twarzy widoczne były
drobne ubytki powstałe na skutek długotrwałego zalegania rzeźby w ziemi. Na tylnej ścianie popiersia czytelna była sygnatura artystki
ZTK 1929. Mimo licznych uszkodzeń rzeźby,
widoczna była jej wysoka jakość artystyczna.
Twarz została opracowana śmiałym modelunkiem, z wyrazistymi kośćmi policzkowymi
i brwiami, głęboko osadzonymi oczodołami
i mięsistymi ustami. Krótkie włosy zaczesane
na prawą stronę opracowano w formie przenikających się zgeometryzowanych, niewielkich płaszczyzn. Ścięte po bokach ramiona
potraktowano syntetycznie, jako zwartą bryłę. Sposób opracowania popiersia przywołuje na myśl rzeźby Augusta Zamoyskiego czy
Zbigniewa Pronaszki, ale przefiltrowany przez
indywidualną stylistykę rzeźbiarki. W porównaniu z projektem konkursowym, gdzie rysy
twarzy opracowane były zaledwie szkicowo,
zaskakuje wysoka jakość rzeźby Wilsona. Mimo
wielkiej radości z odnalezienia popiersia, udało się je jedynie wydobyć z ziemi i wstępnie
oczyścić. Po raz kolejny sytuacja była niezręczna. Dawny park Wilsona miał innego patrona – Marcina Kasprzaka, którego pomnikowa
postać witała spacerowiczów przy wejściu do
parku. W 1986 r. planowano przeprowadzenie
prac konserwatorskich popiersia, a następnie umieszczenie go na Starym Rynku między Odwachem a Arsenałem (BWA)12, niestety zamiaru tego nie zrealizowano.
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o wpisaniu jej do rejestru zabytków17. Teraz
pozostało tylko przeprowadzenie prac konserwatorskich i wyeksponowanie popiersia
w odpowiednim miejscu parku.
Toruńska konserwatorka kamienia
Małgorzata Obajtek w 1993 r. na zlecenie
Palmiarni wykonała prace konserwatorskie18.
Rzeźba, dotkliwie zniszczona wcześniej, w ciągu dwudziestu lat została dodatkowo pomalowana różnymi farbami oraz zachlapana smołą.
Prace rozpoczęto od usunięcia farb oraz smolistych zacieków. Przeprowadzona analiza pektograficzna wykazała trwający proces wietrzenia minerałów, zwłaszcza skalenia. Następnie
wszystkie krawędzie ubytków delikatnie odkuto
i w najgłębszych (lewe ucho, nos, broda, dwa
dolne fragmenty ramienia) osadzono zbrojenie
z mosiężnych prętów. Na podstawie archiwalnych zdjęć rzeźbiarka Alicja Majewska wykonała gliniane uzupełnienia, z których zrobiono kauczukowe formy, a następnie gipsowe
odlewy. Poważnym wyzwaniem było opracowanie składu sztucznego kamienia, z którego
miały być wykonane docelowe odlewy imitu-

jące granit. Opracowano skład na bazie mielonego jasnoszarego i ciemnoszarego granitu,
białego marmuru oraz leukogranitu z dodatkiem żywicy epoksydowej. Po wykonaniu odlewów przymocowano ja na kicie podkładowym.
Drobniejsze ubytki wypełniono masą podkładową, a następnie zaprawą imitującą granit.
Na wypełnienia nałożono zaprawę wypełniającą przestrzenie między ziarnami imitującymi granit. Wszystkie naprawy wyszlifowano
papierem ściernym i na ciepło wtarto pastę
z mikrowosku. Prace zakończono w listopadzie 1993 r. Już na początku grudnia uzupełnienia „wybieliły” się, tworząc nieestetyczne
plamy na tle ciemniejszego granitu19. W marcu 1994 r. M. Obajtek wykonała prace naprawcze i zabezpieczyła rzeźbę Funcosilem AG.
W maju 1994 r. popiersie T.W. Wilsona
umieszczono na trzymetrowym cokole obłożonym fińskim granitem i posadowiono przy
wejściu do parku od strony ul. Głogowskiej20.
Trzy lata później ponownie pojawiły się
odbarwienia spowodowane utlenianiem się
Notatka A. Lewandowskiego konserwatora zabytków z dn. 4 XII 1993 akta MKZ.
20
„Głos Wielkopolski” 28 I 1994, nr 23, s. 1; Cokół
oraz postawienie pomnika wykonała nieodpłatnie,
w formie darowizny, firma POZ-BUILDING PPBP
Nr 2 Sp. z o.o. (wartość prac 441 471 300 zł) protokół z 27 V 1994, akta MKZ; lokalizacja zgodnie
z Uchwałą nr CVI/628/94 Rady Miejskiej Poznania
z dnia 17 V 1994 r. w sprawie wzniesienia pomnika
W. Wilsona w parku jego imienia w Poznaniu.
19

Rejestr zabytków ruchomych nr B 127 decyzją
z dnia 17 VIII 1992 r.
18
Przebieg prac konserwatorskich na podstawie:
M. Obajtek, Dokumentacja konserwatorska granitowego popiersia Prezydenta Stanów Zjednoczonych
Woodrow Wilsona autorstwa Zofii TrzcińskiejKamińskiej, Poznań 1993, mps, MKZ; I. Błaszczyk,
Konserwacja zabytków ruchomych w Poznaniu
w latach 1990–2007, Poznań 2008, s. 160.

Część krajobrazowa
parku z widocznym
w głębi pomnikiem
T.W. Wilsona
Landscape part
of the park with visible
statue of T.W. Wilson
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17

Projekt aranżacji terenu
wokół pomnika
T. Kościuszki z 1931 r.,
ze zbiorów APP
Landscaping design
around the statue
of T. Kościuszko from
1931, from the collections
of SAP

21
Prace konserwatorskie pod kierunkiem Piotra
Gierlasińskiego wykonywał Piotr Andruszka i artysta rzeźbiarz Witold Oleksiak, akta MKZ.

Kolejne prace konserwatorskie o analogicznym zakresie przeprowadzono w 2012 r.22.
Czas powrócić do losów poznańskiego pomnika Tadeusz Kościuszki 23. Po zaakPomnik T. Kościuszki
ceptowaniu przez władze miasta Poznania znajduje się u zbiegu ulic
Grunwaldzkiej
propozycji wykonania „zastępczego” dziei Bukowskiej, przed
ła, rzeźbiarka określiła kształt przyszłego ścianą szczytową dawnej
monumentu. Miała to być forma obelisku elektrowni grunwaldzkiej
ozdobionego płaskorzeźbami z postacią T. Kościuszko monument
K. Michalak, Ramowy program prac konserwatorskich dotyczący pomnika Thomasa Woodrowa
Wilsona w parku Wilsona w Poznaniu, mps, 2012.
23
Część dotycząca historii pomnika T. Kościuszki na
podstawie J. Figuła-Czech, Potrójne życie pomnika
Kościuszki, KMP, 2/2011, s. 15–27.
22

III

is located at the
intersection
of Grunwaldzka
and Bukowska streets,
in front of the gable wall
of the former Grunwald
power plant
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spoiwa w sztucznym granicie. Popiersie było
silnie zabrudzone ptasimi odchodami, a impregnat został częściowo wypłukany. Stopniowo
zaczął się wykruszać kit ze spoin między granitowymi płytami, w kilku miejscach rzeźba
została uszkodzona przez wandali. Prace konserwatorskie podjęto w październiku 1997 r.21.
Po umyciu rzeźby ubytki wypełniono sztucznym granitem, przebarwienia scalono kolorystycznie oraz wykonano nowe kity w cokole.
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Nieukończony pomnik T. Kościuszki, fot. z 1929 r.
Fot.: Roman S. Ulatowski, ze zbiorów MKZ
Unfinished monument to T. Kościuszko, photo from 1929.
Photo: Roman S. Ulatowski, from the collections of MMC

Pomnik T. Kościuszki,
fot. z 1932 r. Fot.: Roman
S. Ulatowski, ze zbiorów
MKZ
Monument
to T. Kościuszko, photo
from 1932.
Photo: Roman
S. Ulatowski, from the
collections of MMC

Kościuszki na szczycie. Po zawiązaniu się
Komitetu Pomnikowego (pod przewodnictwem architekta Stefana Cybichowskiego)
rozpoczęto zbieranie datków na realizację
pomnika Naczelnika „obywatela i rycerza
bez plamy i skazy” 24. Rozpoczęto dyskusję
nad lokalizacją monumentu. Zdecydowano
o miejscu w bezpośrednim sąsiedztwie Hali
Reprezentacyjnej, u zbiegu ulic Grunwaldzkiej
i Bukowskiej. Przebudowano skwer z dwoma
klombami zieleni, tworząc specjalnie ukształtowaną wysepkę tak, by tłem dla pomnika –
widzianego od frontu – było niebo. W tym
samym czasie trwały prace przy cokole, który
planowano wykonać z dolomitu lub wapienia
muszlowego. Zadecydował czas, a w zasadzie
jego brak. Realizacji zlecenia na dostarczenie muszlowca w tak krótkim terminie podjęła się berlińska firma Schelling. Wykonanie
prac kamieniarskich zlecono firmie „Granit”
z Poznania (za kwotę 52 486 zł), podpisując
z nią umowę dopiero 3 kwietnia 1929 r. z terminem wykonania do 14 maja. W oczekiwaniu
APP, AmP 4697, s. 2–4 gdzie pełny tekst odezwy
i skład Komitetu.
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24

na transport kamienia zdesperowany dyrektor PeWuKi Stanisław Wachowiak zaproponował obłożenie trzonu cokołu drewnem.
Opracowane bloki kamienne dostarczono
do Poznania w czterech transportach między
6 a 19 kwietnia. W nerwowej atmosferze, pracując przez siedem dni w tygodniu, zakończono
prace przy montażu kamiennych elementów
w dniu 10 maja. Następnie na szczycie osadzono rzeźbę Kościuszki i 13 maja zdemontowano rusztowanie. Niedokończony pomnik
budził wiele wątpliwości natury estetycznej.
Na cokole w miejscu projektowanych płaskorzeźb, zamocowano nieopracowane kamienne płyty. Rzeźba Kościuszki – spatynowany,
gipsowy odlew – opracowana schematycznie,
przypominała bardziej rzeźbiarski szkic niż
skończone dzieło. Jedynym wytłumaczeniem
były ograniczenia czasowe. Już w czerwcu
władze miasta podjęły działania zmierzające
do wyłonienia firmy odlewniczej, dyskutując
jednocześnie nad modelem, z jakiego odlew
miałby być wykonany. Istniejący prowizoryczny modelunek rzeźby postaci Kościuszki nie
uzyskał akceptacji ówczesnego wojewódzkiego konserwatora zabytków kultury i sztuki
dra Nikodema Pajzderskiego. Z. Trzcińska-Kamińska w listopadzie 1929 r. zaprezentowała w swojej warszawskiej pracowni model
postaci w nowej interpretacji (…) skutkiem
czego rzeźba posiada obecnie wyraz daleko
bardziej monumentalny i poważny, i daleko
bardziej odpowiedni znaczeniu pomnika niż

Zew obrońcy, płaskorzeźba z pomnika
T. Kościuszki, „Architektura i Budownictwo”,
1931, nr 3

Zbudzony lud, płaskorzeźba z pomnika
T. Kościuszki, „Architektura i Budownictwo”,
1931, nr 3

Wielkopolska, płaskorzeźba z pomnika
T. Kościuszki, „Architektura i Budownictwo”,
1931, nr 3

Call of the defender, bas-relief from T. Kościuszko
monument, ”Architektura i Budownictwo”, 1931,
No. 3

Awakened people, bas-relief from T. Kościuszko
monument, ”Architektura i Budownictwo”, 1931,
No. 3

Wielkopolska (Greater Poland), bas-relief from
T. Kościuszko monument, ”Architektura
i Budownictwo”, 1931, No. 3

poprzednio25. W marcu 1930 r. gipsowa figura
spadła z postumentu, pozostawiając po sobie
ślady w formie większych i mniejszych kawałków rozsypanych na skwerze. Wydarzenie to
przyspieszyło prawdopodobnie podjęcie przez
25

Akta MKZ.

Magistrat uchwały 25 marca 1930 r., dotyczącej wydania firmie Słupczyński [z Dolnej
Wildy 35] 50 ctr. łomu spiżu z pozostałości po pomnikach pruskich na cele odlewu
pomnika Kościuszki w Poznaniu26. W maju
26

APP, AmP 4697, s. 139.

Zbudzony lud, płaskorzeźba przedstawiająca
sylwetkę woja w słowiańskim stroju

Wielkopolska, płaskorzeźba przedstawiająca
kobiecą personifikację Wielkopolski

Call of the defender, bas-relief depicting
the silhouette of a warrior in a Slavic costume

Awakened people, bas-relief depicting
the silhouette of a warrior in a Slavic costume

Wielkopolska, bas-relief depicting female
personification of Greater Poland
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Zew obrońcy, płaskorzeźba przedstawiająca
sylwetkę woja w słowiańskim stroju
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Prace przy figurze T. Kościuszki, z lewej strony rzeźbiarka,
z prawej mistrz gizerski Walter, 1930, fot. przekazana przez
Z. Trzcińską-Kamińską, ze zbiorów MKZ
Works on the figure of T. Kościuszko, on the left the
sculptress, on the right master caster Walter, 1930,
photo: delivered by Z. Trzcińska-Kamińska,
from the collections of MMC

straż pożarna przy ul. Masztalarskiej, gdzie
składowano niemieckie pomniki, wydała
Słupczyńskiemu metal z pomników Wilhelma
i Fryderyka27.
Uroczyste odsłonięcie pomnika odbyło
się w 12. rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego, 27 grudnia 1930 r. Tym razem
pomnik, utrzymany w tradycyjnej konwencji, wzbudził pozytywne emocje. Na cokole zamontowane zostały trzy płaskorzeźby:
Zbudzony lud, Zew obrońcy i Wielkopolska.
Na dwóch bocznych ścianach przedstawiono męskie sylwetki wojów, a na frontowej –
kobiecą personifikację Wielkopolski. Postaci
w historycznych, słowiańskich strojach, zgeometryzowane, opracowane ostrymi cięciami
przywołują skojarzenia z rzeźbą formistyczną.
Wyrazisty światłocień i efekt „wielopłaszczyznowości” uzyskała artystka poprzez głęboki, misternie opracowany ryt. Z awangardowymi płaskorzeźbami cokołu kontrastowała
realistyczna figura Kościuszki. Bohater przedstawiony został w postawie stojącej, ubrany
w tradycyjną chłopską sukmanę, przyciskający szablę do piersi. Rzeźba opracowana realistycznie, z pełną dbałością o szczegóły, nosiła zaledwie lekkie znamiona nowoczesności,
z ciekawym światłocieniem w modelunku
twarzy, fałd szat. Najciekawiej prezentowała
się w widoku od frontu. Pomnik Kościuszki
wraz z innymi poznańskimi monumentami
został zniszczony w 1939 r. przez Niemców.
Po raz trzeci artystka (przy współpracy z mężem Zygmuntem Kamińskim – malarzem), przystąpiła do pracy nad pomnikiem
Tadeusza Kościuszki w 1966 r.28. Niezwykle
pomocna okazała się dokumentacja fotograficzna prac przy pomniku w 1930 r., zachowana w zbiorach rzeźbiarki i przekazana miejskiemu konserwatorowi zabytków w Poznaniu. Po
kilkumiesięcznych dyskusjach na temat nowej
lokalizacji (po modernizacji ul. Grunwaldzkiej
dawny skwer przestał istnieć), wybrano miejsce
u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Świerczewskiego
Ibidem, s. 168.
28 stycznia 1966 r. na posiedzeniu Prezydium
Rady Narodowej podjęto uchwałę o przywróceniu
pomnika miastu.
27

28

Kościuszko przedstawiony został w postawie stojącej,
ubrany w tradycyjną chłopską sukmanę,
przyciskający szablę do piersi
Kościuszko presented in a standing position, dressed
in a traditional peasant sukmana (a type of coat),
pressing a sword to his breast

się jednak znacznie od pierwowzoru. Straciły
na sile wyrazu, głębi i bogactwie detalu, płytszy ryt spowodował uboższą grę światłocienia. Kościuszko przedstawiony został w analogicznym ujęciu i podobnie jak płaskorzeźby
utracił swą pierwotną artystyczną klasę. Postać
opracowano szkicowo, sukmana zatraciła plastyczne szczegóły, zniknęło kubizujące opracowanie włosów.
W kolejnych latach uporządkowano teren
wokół pomnika i zainstalowano iluminację.
Na przełomie lat 60. i 70. XX w. planowano
remont i aranżację ściany szczytowej budynku
dawnej elektrowni, stanowiącej tło dla pomnika. Jednak zamierzenia nigdy nie zrealizowano. W 2006 r. pomnik T. Kościuszki wpisano
do rejestru zabytków29. Po czterdziestu latach
od powstania pomnika konieczne stało się
podjęcie prac konserwatorskich. Rzeźba była
zabrudzona ptasim odchodami, odspajały się
granitowe płyty cokołu częściowo porośnięte
glonami. Prace konserwatorskie przeprowadzono w 2008 r.30. Po wyczyszczeniu pomnika metodą hydrodynamiczną przeprowadzono dezynfekcję, następnie przymocowano
wszystkie odspojone płyty, całość zabezpieczono impregnatem.
Rejestr zabytków ruchomych 142/ Wlkp/B
z 12 XII 2008 r.
30
Prace wykonała mgr Ewa Budzyńska z zespołem.
29
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Uroczystość odsłonięcia
pomnika T. Kościuszki,
27 grudnia 1930 r. (w tle
Hala Reprezentacyjna),
fot. przekazana przez
Z. Trzcińską-Kamińską,
ze zbiorów MKZ
Ceremony
of T. Kościuszko
monument unveiling,
27 Dec, 1930
(in the background
Representation Hall),
photo delivered
by Z. Trzcińska-Kamińska,
from the collections
of MMC
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(dzisiejszej Bukowskiej), przed ścianą szczytową dawnej elektrowni grunwaldzkiej. Projekt
nowego pomnika, repliki wersji międzywojennej, uzyskał akceptację samego ministra obrony
narodowej Mariana Spychalskiego, który jako
architekt pracował w Poznaniu w latach 30.
Z końcem roku rozpoczęto ustalanie szczegółów
prac kamieniarskich w granicie strzegomskim.
W maju 1967 r. zdecydowano, że płaskorzeźby
zostaną wykonane w sjenicie z Przedborowa.
Decyzją ówczesnego ministra kultury i sztuki
Lucjana Motyki wyrażono zgodę na realizację
rzeźby Kościuszki z brązu, co było równoznaczne
z przydziałem czterech ton tego metalu. Odlew
wykonano w Gliwicach i komisyjnie odebrano
we wrześniu 1967 r. Z. Trzcińska-Kamińska, ze
względu na podeszły wiek, nie realizowała dzieła bezpośrednio, a jedynie nadzorowała prace
kamieniarskie. Wykonanie płaskorzeźb zlecono Kazimierzowi Bieńkowskiemu, natomiast
wykucie napisu Janowi Marii Jakóbowi, poznańskim rzeźbiarzom. Pomnik Kościuszki w kolejnym wcieleniu został odsłonięty 30 września
1967 r. Tak jak w poprzedniej wersji pomnik
posadowiono na niewielkim wyniesieniu z trzema stopniami od frontu. Wysoki betonowy
trzon obłożono granitowymi płytami, ujętymi
w dolnej części masywnymi, sześciennymi blokami, między którymi z trzech stron wmontowano płaskorzeźby wykonane w sjenicie przedborowskim. Opracowanie płaskorzeźb różni
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Odlew figury T. Kościuszki wykonano w Gliwicach w 1967 r.
The figure of T. Kościuszko was cast in Gliwice in 1967

Dwie rzeźby autorstwa Z. TrzcińskiejKamińskiej łączy niezwykła historia. Obie
powstały w związku z PeWuKą, żadna z nich
jednak nie znalazła się w wyznaczonym miejscu w dniu otwarcia wystawy 16 maja 1929 r.
Popiersie Wilsona musiało ustąpić miejsca
rzeźbie fundacji Paderewskiego. Zniknęło, ale
jednocześnie ocalało dzięki ukryciu go w ziemi. Kościuszko, jako gipsowy model osadzony
na niedokończonym cokole, w czasie PeWuKi
jedynie zwiastował realizację pomnika. Gdy
monument już zrealizowano, nadeszła wojna,
która unicestwiła go już w pierwszym roku.
Dopiero trzecia realizacja wykonana przez tę
samą autorkę na trwałe wpisała się w przestrzeń
między ulicami Grunwaldzką i Bukowską, nieopodal wejścia na teren Międzynarodowych
Targów Poznańskich.
Joanna Figuła-Czech
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
w Poznaniu

Projekt proponowanej lokalizacji pomnika T. Kościuszki,
1966 r., ze zbiorów MKZ
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Design of the proposed location of T. Kościuszko
monument 1966, from the collections of MMC

Turbulent fates of the sculptural
images of Thomas Woodrow
Wilson and Tadeusz Kościuszko

Joanna
FIGUŁA-CZECH

During the preparations for the organization of the Polish General Exhibition in Poznan, the
city authorities did not forget about the monuments commemorating the heroes, important for
the history of Poland. In 1928, a competition for the T.W. Wilson monument was announced, it
was won by the Warsaw sculptress Zofia Trzcińska-KamińskaUnfortunately, after making a granite bust, the city authorities had to withdraw from the work. Ignacy Paderewski founded to the
city of Poznan a monument which was made in America by sculptor John Gutzon Borglum.
Wilson’s bust made by Z. Trzcińska-Kamińska was lost during World War II. It was found in 1973
and after conservation works carried out in 1993–94, set up in Wilson Park, near the entrance
from Głogowska street. The sculptress’ another work realized for PGE was a statue of Tadeusz
Kosciuszko – a compensation for the inability to accomplish the Wilson monument. Due to time
restrictions, the sculptress was unable to complete the work. Therefore, on the opening day of
PGE, a plaster cast of the hero stood on the unfinished pedestal. The monument was erected
and officially unveiled in 1930. After nine years it was destroyed by the Germans during World
War II. Replica of the Kosciuszko monument, was made by the same sculptress in 1966–67. The
sculpture permanently inscribed into the space between Grunwaldzka and Bukowska streets,
near the entrance to the MTP Poznań Expo.

Installation of the bas-relief Wielkopolska
on a pedestal of T. Kościuszko monument,
M. Kucharski’s photo from 1967,
from the collections of MMC
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Montaż płaskorzeźby Wielkopolska
na cokole pomnika T. Kościuszki,
fot. z 1967 r. M. Kucharski, ze zbiorów MKZ
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