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JESZCZE JEDEN NIEZNANY WZORNIK GOŁOŃSKIEGO. PROJEKTY
TYPOWE DOMÓW DRÓŻNICZYCH W KRÓLESTWIE POLSKIM
W poprzednim num erze zaprezentow ano sporzą
dzone przez Andrzeja Gołońskiego (1799-1854) „Pla
n y norm alne na za b udow ania m ieszkalne i ekono
m iczne plebańskie..." z 1849 r. Co prawda wzornik
ów jest odnotow any w słowniku Łozy, lecz do nie
daw na faktycznie znajdował się poza obiegiem na
ukow ym 1. Natomiast zupełnie chyba nieznane pozo
stawało wcześniejsze opracow anie tegoż autora, któ
ry wykonał obowiązujące od 1834 r., powtarzalne
„Plany na budowę koszar drogowych i celbud'.
Również i ten projekt powstał pod auspicjami Ra
dy Ogólnej Budowniczej, tym razem na użytek odpo
wiedzialnej za stan dróg Dyrekcji Komunikacji Lądo
wych i Wodnych. Zgodnie z obowiązującą procedurą
zatwierdzającym był Namiestnik Królewski, a skiero
w anie do realizacji poprzedziło rozporządzenie Ko
misji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych
i Oświecenia Publicznego — nakazując Radzie Bu
downiczej:
1. aby przysposobiła dostateczną liczbę planów
litograficznych i anszlagów [kosztorysów] drukow a
nych i takowe, w raz z p la n a m i do każdego anszlagu
dolączonem i, w potrzebnej liczbie egzem plarzy Kommissyi Rządow ej przedstawiła;
2. aby stosując się p o d względem cen do każdego
z miejsc, na którem koszary i celbudy stać będą, wy
gotowała stosowne na takowe anszlagi2.
Nie ulega wątpliwości, że zgodnie z powyższymi
zaleceniami, około połowy lat trzydziestych zaczęto
wznosić now ego typu koszary drogowe. W niniej
szym kom unikacie są one przedstawione na pojedyn
czej planszy z projektu Gołońskiego. Nie wdając się
w analizowanie form, które we właściwej sobie skali
stanowią jakby kwintesencję urzędowego klasycyzmu,
warto pamiętać, iż domki dróżnicze były elementem
infrastruktury powstającej w związku z planowym roz
wojem sieci dróg bitych w Królestwie Polskim.
Proces ten został zapoczątkow any jeszcze w dobie
konstytucyjnej, a przed powstaniem listopadowym
— w latach 1819-1830 — w ybudow ano ze środków

państwowych około 1000 km traktów głównych3.
W oficjalnych dokum entach na konieczność zapew 
nienia specjalnych pom ieszczeń dla służby drogowej
zaczęto zwracać uwagę od 1825 r. Wówczas to na
mocy najwyższego ukazu zapadła decyzja co „do
odstąpienia gruntów rządowych, któreby u zn a n e były
za potrzebne, dla wystawienia dom ów lub koszar
drogowych"4. Można sądzić, że w krótkim czasie
wzniesiono sporo takich obiektów, bo już w 1826 r.
ukazało się rozporządzenie rządowe, nakazujące za
kładanie szkółek drzew owocowych przy istniejących
dom kach dróżniczych5.
Zapewne nie były one jednak stypizowane, a pier
wszeństwo pod tym względem przypada budynkom
przeznaczonym nie dla dróżników, lecz nadzoru
technicznego z wyższych szczebli hierarchii służbo
wej. W trosce o ich wygodę Książę Namiestnik posta
nowił w 1825 r. co następuje: „Uznawszy potrzebę
wystawienia trzech dom ków na traktach bitych j u ż
w ykończonych od Kalisza do Terespola, dla in żyn ie
rów konserwacją tychże traktów trudnić się mających
i zatw ierdziw szy p la n takowych domków, upow aż
niam y Komisyę Rządow ą Spraw W ewnętrznych i Policyi, aby je (...) w miejscach do tego stosownych,
podług planu, wystawić k a za ła ’6. Na obecnym etapie
badań nie sposób o bliższe informacje, w przyszłości
należałoby pokusić się przynajmniej o identyfikację
tych budowli. Biorąc pod uwagę rozmach inwestycji
drogowych trudno wykluczyć, że zaakceptow any
urzędow o projekt wykorzystywano do stawiania po
dobnych dom ów także przy innych szlakach.
W każdym razie wydaje się być pew ne, iż na lata
1834-1854 przypada realizacja dom ków dróżniczych
w edług wzornika Gołońskiego. Końcowa cezura cał
kiem przypadkow o zbiegła się z datą śmierci archi
tekta, gdyż w rzeczywistości chodzi tu o m om ent
zatwierdzenia zamiennej dokumentacji, której auto
rstwo przypisywano armijnemu Naczelnikowi Inży
nierów'7. Dość zaskakujące jest również, że zasadni
cze novum proponow anego przezeń rozwiązania po-
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A. Goloński, dom dróżnika II i III klasy wg projektu typowego z 1834 r. Neg. w zbiorach autora
A. Goloński, A keeper’s house II and III class, according to a typical project from 1834. Neg. in the coll. o f the author

legało na zastosow aniu konstrukcji drewnianej. Oczy
wistą tego przyczyną było dążenie do zredukowania
kosztów, co pośrednio zdaje się też świadczyć o naro
słych zaległościach w budow ie koszar drogowych.
W tym że 1854 r. wspom ina się o brakujących
dwustu obiektach, których koszt jednostkowy w w er
sji drewnianej szacow ano poniżej 150 rubli srebrem,
podczas gdy w ykonanie podobnej budowli m urowa
nej było przynajmniej trzykrotnie droższe. Przykłado
w o na liczącym niespełna 400 km długości i budow a
nym od 1820 r. trakcie kowieńskim (Warszawa-Kowno), stało 31 zamiast 54 dom ków 8. Przy czym ich
zagęszczenie znacznie wzrastało, jeżeli obok drogi
przebiegała trakcja linii telegraficznej, także podlega
jąca nadzorow i przez dróżników.

Do połowy stulecia główne drogi bite w Królest
wie Polskim miały już ponad 2000 km długości.
Łatwo więc obliczyć, że dom ków dróżniczych pow in
no być około 350, z czego faktycznie egzystowało
chyba nie więcej niż 200 obiektów . Być m oże
w dekadzie poprzedzającej w ybuch pow stania sty
czniowego zdołano zmienić niekorzystne proporcje,
realizując na szerszą skalę typowy projekt anonim o
wego generała. Tak czy owak, pew ne jest, że wzdłuż
wielu polskich dróg stały, a niekiedy stoją zapew ne
do dzisiaj, charakterystyczne budow le — przynaj
mniej do 1863 r. w znoszone na podstaw ie trzech
rodzajów powtarzalnej dokumentacji.

8. Ibidem.

Yet another unknown pattern book by Gołoński. typical projects for keeper houses
in the Kingdom of Poland
The communique resents a pattern book for keepers’
houses, written in 1834 by Andrzej Gołoński (1799-1854).
At least two other recurrent projects were applied in the
Kingdom of Poland for this type of housing. At the present

stage of research they remained unidentified although
generally speaking we can assume that about 200 similar
objects were raised in the first half of the nineteenth
century in the region in question.
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