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PIERWSZE REALIZACJE WALTERA GROPIUSA

(W STULECIE URODZIN)

Daleko od szlaków kom unikacyjnych, w głębi lasów 
Pomorza Zachodniego stoi dom odbiegający swą 
arch itek tu rą  od powszechnej przeciętności otocze
nia. Duży rozłożysty dach, założony na szerokim  
trakcie, spada okapam i nad ryzality  ścian, wzmoc
nione n a  narożach m asywnym i przyporam i. P rzy 
padkow em u obserw atorow i arch itek tu ra  ta po p ro
stu podoba się, fachowiec wyczuje w niej od razu 
rękę arch itek ta . Nie przypuści jednak, że była to 
ręka jednego z pionierów  m odernizm u m iędzyna
rodowego, tw órcy Bauhausu, W altera Gro plus a. 
Czworak pracow ników  A dm inistracji Lasów P ań
stwowych w Żołędowie — bo o nim  tu  mowa — 
jest bowiem  jedną z pierw szych realizacji W altera 
Gropius a, pow stałych jeszcze przed pierw szą wojną 
św iatow ą i zachowanych do dziś.
W alter Gropius, urodzony w 1883 r. w  Berlinie, 
miał n a  Pom orzu Zachodnim rodzinę — stry ja  E ri
cha Gropiusa — u której często w swych młodzień
czych latach  bywał, i dla k tó rej w ykonał po za
kończeniu studiów architektonicznych (1903—1905 
w M onachium i Berlinie) pierw sze projekty . Spę
dzał tam  też w iele czasu na wędrówkach, ogląda
jąc i podziw iając z ojcem — również arch itek
tem  — modne wówczas rezydencje wiejskie, k tó
rych au torem  był K. F. Schinkel. Jedną z nich 
— siedzibę von Borcke Goltz — przyszło mu n a 
wet rozbudować. W alter Gropius pozostawał wów
czas w yraźnie pod wpływami arch itek tu ry  histo
rycznej. Podziw iał — znowu razem  z ojcem — San
ssouci i o łtarz pergam oński, a ślady tego widocz
ne są w yraźnie jeszcze w projekcie szpitala w Al
feld (1913—1914), mimo że szukał już wówczas zu

pełnie odm iennej a rch itek tu ry  i m iał w  swym do
robku, podaw ane w  lite ra tu rze  m iędzynarodowej 
zazwyczaj jako pierw sze dzieło Gropiusa, charak te
rystyczne w tym  aspekcie domki dla robotników  
rolnych w Jankow ie (Janików) 1 pow stałe w  la 
tach  1906—1909. W alter Gropius zbudował je na 
fo lw arku  stry ja , posiadającego również swe dobra 
ziem skie w sąsiednim  D raw sku (Dramburg). Tam 
właśnie pracow ał G ropius — praw dopodobnie jesz
cze w ram ach p rak tyk i zawodowej — przez sezon 
letn i w  firm ie Solf i W ishards, budującej dom dla
E. Gropiusa w sty lu  m odnego już wówczas M uthe- 
siusa. W krótce potem  w niedalekim  sąsiedztw ie 
pow stał dom w tym  sam ym  stylu, zaprojektow any 
już przez W. Gropiusa na prośbę rodziny M etzker. 
Był to jeden z „grzechów młodości”, jak  określał 
to  później sam Gropius, do których już jako tw ór
ca B auhausu niezbyt chętnie we w spom nieniach 
swych w racał. „Nie wiedziałem jeszcze — mówił 
później — jak wpłynąć na swego klienta” , tłum a
cząc gustem  zam awiającego powstałe obiekty. 

Podobną arch itek tu rę  ma budow any przez niego 
na wspom nianym  już tu  fo lw arku  stry ja  spichrz 
w Jankow ie (Janików, 1905—1906), obecnie będą
cy własnością Państw ow ego G ospodarstw a Rolnego. 
Tam też pow stała kuźnia (nie istniejąca już) oraz 
poprzednio w ym ieniona kolonia domków dla ro 
botników rolnych (1906—1909). Po niej zachowa-

1 Dla ułatwienia konfrontacji obecnych nazw polskich 
ze źródłami niemieckimi, podawane będą w nawiasach 
także nazwy w dawnym brzmieniu niemieckim.

1. Zolędowo k. D rawska Pom or
skiego, woj. koszalińskie  — 
czw orak zaprojektow any przez 
arch. W altera Gropiusa w  la
tach 1913— 1914 '

1. Zolędowo near D rawsko Po
m orskie, Koszalin district, far
mers building designed by ar
chitect W alter Gropius in the  
years 1913— 1914
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2. Żołędowo к. Drawska Pomor
skiego, woj. koszalińskie — frag
ment muru i bramy wejściowej 
do dworu, projektował arch. 
Walter Gropius w latach 1913— 
1914

2. Żołędowo near Drawsko Po
morskie, Koszalin district, detail 
of the wall and entrance gate 
to the mansion, designed by ar
chitect Walter Gropius in the 
years 1913—1914

3. Jankowo k. Drawska Pomor
skiego, woj. koszalińskie — dom 
dla robotników rolnych, projek
tował arch. Walter Gropius w 
latach 1906—1909

3. Jankowo near Drawsko Po
morskie, Koszalin district, build
ing for farmers, designed by ar
chitect Walter Gropius in the 
years 1906—1909

ly  się jedynie 2 domy. Jeden odrestaurow any po o 
sta tn ie j wojnie stracił swój charakter, drugi zaś za
niedbany, ale w stanie w m iarę oryginalnym , o 
charakterystycznej dla późniejszych dzieł G ropiu
sa szarej cegle, czeka na swój dalszy los. K ierow 
nictw o PGR, świadome — od czasu wizyt za in te
resow anych tym obiektem  fachowców, a zwłaszcza 
prof. R. Isaacka z uniw ersytetu  H arvard, czołowe
go biografa i osobistego przyjaciela Gropiusa — 
posiadania na swym teren ie czegoś, co w yraźnie 
in teresu je świat, w strzym uje się z jego rem ontem , 
nie chcąc nieodpowiednim  działaniem  zniszczyć za
chowane jeszcze wartości. Dom nadaje się do — 
jak  się to dziś określa — rew aloryzacji i może stać 
się interesującym  przyczynkiem  do historii arch i
tek tu ry  światowej, znajdującym  się n>a ziem iach 
Polski. Gorzej przedstaw ia się spraw a ze spich

rzem, którego stan  techniczny nie rokuje chyba 
możliwości dalszego jego użytkowania. Spraw ą 
konserw atorów  zabytków  powinno być określenie 
jego przyszłości.
W samym Draw sku (D ram bm g ) powstało kilka 
wczesnych obiektów W. Gropiusa, zostały one zni
szczone jednak przez czas i ostatn ią wojnę. Oprócz 
stajn i i obiektów  gospodarczych wybudowanych na 
fo lw arku stry ja, W alter Gropius zaprojektow ał w 
tym  mieście wspólnie z A. M eyerem Bank Oszczęd
nościowy (1913—1914) oraz przędzalnię baw ełny dla 
firm y K leffel (1913—1914), z k tórej nikłe frag 
m enty przetrw ały  w śródmieściu. W okolicach 
Draw ska natom iast, we wspom nianym  już na wstę
pie Żołędowie (M itteljelde) zrealizował W alter 
Gropius w latach 1913—1914 na folw arku rodziny 
von B rockenhausen opisany już czworak oraz pew-
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4. Jankowo к. Drawska Pomorskiego, woj. koszalińskie — spichrz, projektował arch. Walter Gropius w latach 1905— 
1906 (wszystkie zdjęcia autora)

4. Jankowo near Drawsko Pomorskie, Koszalin district, granary, designed by architect Walter Gropius in 1905— 
1906

ne elem enty ich dworskiej siedziby, jak  bram ę 
wejściową z ogrodzeniem  oraz oranżerię z piękną 
kratą . O statnia wojna oraz fak t pozostawania tego 
terenu  do połowy lat siedem dziesiątych w obsza
rze poligonu wojskowego pozostaw iły jedynie frag 
m enty m urowanego ogrodzenia, krytego dachówką 
z ciemnozieloną polewą, oraz czworak użytkowany 
obecnie przez pracow ników  A dm inistracji Lasów 
Państwowych.
Nie są to wszystkie realizacje W. Gropiusa na 
tych ziemiach. Jest ich chyba więcej, ale nie udało 
mi się n iestety  — mimo poszukiwań — ich ziden
tyfikować. Między innym i chodzi tu  o budynki za
projektowane przez W. Gropiusa w Miastku (Rum 
melsburg), k tóre nie było zniszczone w czasie o
statn iej wojny. W zasadzie istnieje więc praw do
podobieństwo, że obiekty te istnieją w tym  m ieś
cie, o ile zostały zrealizow ane i nie przebudowano 
ich w okresie m iędzywojennym  lub też już po o
statn iej wojnie. Jeden z tych projektów  dotyczył 
budynku adm inistracyjnego określanego w lite ra 
turze bądź jako siedziba władz regionalnych, bądź 
też jako bank (1913—1914), drugi natom iast pow
stał na zamówienie rodziny Volkenhagen lub też 
Folkenhagen, k tóra chciała zbudować sobie willę. 
W ybuch pierw szej wojny światowej mógł spowodo
wać jednak, że pro jek ty  te pozostały jedynie na 
papierze.

Przedstaw iając działalność W altera Gropiusa na 
obecnych ziemiach Polski należy wspomnieć też o 
projektach, które wykonał dla Poznania, a które 
rów nież w pełni nie zostały zidentyfikow ane. W ia
domo jedynie, że około 1910 r. został w ykonany 
dla tego m iasta plan urbanistyczny, którego au to 
rem  był form alnie Richard Stüben, a którego część 
wykonał W alter Gropius, wspólnie z pracującym  z 
nim  często w tym  czasie A. Meyerem. Inform acje 
te pokryw ają się w pewnym stopniu z jednej s tro 
ny z niepełnym i danym i biograficznym i (według 
prof. R. Isaacka), z drugiej zaś z w yjaśnieniam i 
prof. Wł. Czarneckiego, stw ierdzającego, że „za
częli ten plan architekci z Berlina a form alnie o- 
praoował go R. S tüben”. O jaką część tego p lanu 
chodzi trudno  jest powiedzieć. Być może było to 
osiedle Sołacz (1907—1912), którego plan opraco
w any dla dr. B arucha z B erlina firm uje również 
R. Stiiben, a ibyć może charakterystyczne w swym 
regularnym  planie osiedle Żabinkowo, pow stałe o 
koło 1910 r. w  w yniku działań Komisji Koloniza- 
cyjnej. P lan, o k tórym  mowa, nie jest chyba jed
nak tym  z 1911 r., znajdującym  się w Bibliotece 
Głównej U niw ersytetu im. A. M ickiewicza w Poz
naniu (Nr 150756 Ubersichtsplan der Residenzstadt 
Posen), w ykonanym  w  skali 1:8000, podanym  bez 
autorstwa*.
Obracając się w kręgu tem atyki poznańskiej w arto
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dodać również, że w re jon ie Piątkow a (Pentkowo) 
powstał w latach 1913—1914 magazyn lub też w a r
sztat projektu  W altera Gropiusa. Bliższych danych 
umożliwiających jego identyfikację n iestety  brak. 
Nie może ich podać również biograf W altera G ro
piusa prof. Reginald Isaaek z un iw ersy te tu  H ar
vard, k tó ry  obok wdowy po tw órcy B auhausu p. 
Ise Gropius, był bardzo ważnym źródłem inform a
cji. N iestety w czasach m ych kontaktów  z W alte
rem  Gropiusem  m oje rozeznanie co do najw cześ
niejszego rozdziału jego twórczości było zbyt jesz
cze nikłe, a sam  Gropius — jak  już tu  nadm ienio
no — niezbyt chętnie spraw y te z w łasnej in ic ja ty 
wy poruszał.
Pozostaje wreszcie na zakończenie problem, czy n a 
leży zajmować się na łam ach poświęconych ochro
nie zabytków  obiektam i, k tóre nie są objęte ich 
rejestrem ? Sądzę, że istn ieją pew ne zabytki, k tó 
re m ając m niejsze znaczenie dla k u ltu ry  danego n a 
rodu, będąc chronione dla ich wartości ogólno
światowych, określają przez to dobitnie k u ltu rę  
właśnie tego narodu. Może się bowiem zdarzyć, że 
wartość taka — jak to  m iało miejsce w pierw szej 
połowie lat pięćdziesiątych z uszkodzonym w  cza
sie ostatn iej wojny a rozebranym  dla uzysku cegły 
klasycznym  dziełem Mięsa van der Rohe, w illą W ol
fa w G ubinie (1926) — zniknie bezpowrotnie. W 
w ypadku W. Gropiusa istnieje jeszcze jeden dodat

kowy aspekt. Poruszyłem  go otw ierając pośm iertną 
wystawę jego twórczości zorganizow aną w  W arsza
wie w 1974 r. Przytoczyłem  wówczas wypowiedź 
W altera G ropiusa na otw arciu, w pierw szych la 
tach powojennych w W aszyngtonie wystaw y „W ar
szawa żyje znow u”. „Od k ilku  lat — m ówił on 
wówczas — jestem  obyw atelem  Stanów  Zjednoczo
nych A m eryk i Północnej. Opuściłem N iem cy do
browolnie w roku 1934, bo h itleryzm  napawał m nie  
w strętem . Ale jestem  N iem cem  z urodzenia i dla
tego czuję się w jakiś sposób współodpow iedzialny  
za to, co hitlerowcy uczynili z W arszawą. I jestem  
pełen podziwu dla architektów  i urbanistów  pol
skich, wśród których m am  serdecznych przyjaciół, 
że m im o śmiertelnego zagrożenia pr'adowali przez 
cały czas trwania okupacji nad planam i odbudow y  
i przebudowy stolicy swego kraju burzonej z peł
ną prem edytacją, że tw orzy li nowe fo rm y prze
strzenne dla nowego społeczeństwa, rozwijając tw ór
cze zasady, które precyzow ały kolejne kongresy  
CIAM. Dlatego otwarcie te j w ystaw y uw ażam  za 
swój obow iązek”.
Pam iętając o jego postawie, powinniśm y pam iętać 
również o jego pierw szych dziełach istniejących je 
szcze na naszych ziemiach.

m gr inż. arch. Tadeusz Barucki 
W arszawa

FIRST WORKS BY WALTER GROPIUS
(ON THE HUNDREDTH ANNIVERSARY OF HIS BIRTH)

In his youth Walter Gropius, born in 1883 in Berlin, 
often used to stay with his family in West Pomerania. 
It was there that he created his first architectural works 
inspired still by forms of historic architecture under 
the influence of either K.F. Schinkel or later of Mu- 
thesius. Out of the buildings of this kind we should 
mention here a granary at Janików (1905—>1906) iden
tified by the author of the article, and the remains of 
a grange belonging to the family of von Brockenhausen 
in Żołędów (Mittelfelde, 1913—1914) with a well-preserv

ed farm-hands’ living quarters. Apart from that, one 
building in the farm-hands’ housing estate in Janików 
survived in its original modern form in the years 
1966—1969. In addition to the preserved and identified 
structures the author draws anttention to further ob
jects designed by W. Gropius in West Pomerania, i.a. 
in Drawsko (Dramiburg) and in Miastko (Rummelsburg) 
as well as architectural projects made by him for Po
znań in ca 1910. The author points a need for conser
vation authorities to get interested in this problem.
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