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Panorama Racławicka – jeden z pomostów łączących przedwojenny Lwów 
z powojennym Wrocławiem. 5 czerwca minęło 126 lat od jej otwarcia we 
Lwowie, zaś 14 czerwca mija 35 lat od jej wystawienia we Wrocławiu, do 
czego udało się doprowadzić po wielu latach starań. Spragnieni jej zobaczenia 
wrocławianie mogli ją podziwiać od 1 lipca 1985 r. Dziś jest najchętniej 

odwiedzaną przestrzenia muzealną we Wrocławiu.

14 CzeRWCa 
„Panorama zmartwychwstała!”,

czyli o otwarciu Panoramy Racławickiej

WROCŁaWSKIe HISTORIe 

Ogromnych rozmiarów panorama (15 x 114 m)  

upamiętniająca zwycięską bitwę pod Racławica- 

mi miała być najważniejszą atrakcją lwowskiej 

Powszechnej Wystawy Krajowej w 1894 r. Jan 

Styka, pomysłodawca tematu i współtwórca 

płótna, uznał, że to właśnie ta „krzepiąca serca”  

batalia najpełniej uczci setną rocznicę insurekcji 

kościuszkowskiej i odda hołd bohaterom wal-

czącym w obronie ojczyzny w przeddzień ostat-

niego rozbioru Polski. Nie pomylił się. Od dnia 

otwarcia 5 czerwca 1894 r. „Racławice” – jedna 

z czterech XIX-wiecznych panoram, stały się 

punktem obowiązkowym na mapie turystycznej 

najpierw Lwowa, potem zaś, 91 lat później, 

Wrocławia. 

Wielkich rozmiarów obraz, ukazujący zwycię-

stwo polskich żołnierzy nad wojskami rosyj-

skimi, w swojej ponad 120-letniej miał jednak 

trudny i długi okres tułaczki, nim w nowym 

miejscu został wystawiony na widok publiczny. 

Ważące blisko 3,5 tony płótno zwinięte i zło-

żone w specjalnej, 15-metrowej skrzyni, od 

1944 r. leżało ukryte w klasztorze bernardynów 

we Lwowie. Było już uszkodzone działaniami 

wojennymi, a teraz czekało na koniec wojny. 

Gdy ten nadszedł, okazało się, że zmieniły się  

granice, a dzieło Jana Styki zaczęło być proble-

matyczne… Bo co zrobić z malowidłem, które 

przypomina i gloryfikuje dawną wrogość po- 

między bratnimi teraz narodami? Niewiele bra- 

kowało, a płótno zostałoby pocięte na kawałki, 

wbrew Nikicie Chruszczowowi Józef Stalin 

uznał jednak, że obraz powinien trafić do Polski.  

Wiele miast było gotowych przyjąć Panoramę 

do siebie, zdecydowano jednak, że trafi do Wro-

cławia. Miała być jednym z symboli polskości na 

tzw. Ziemiach Odzyskanych. 

W lipcu 1946 r. malowidło było już w Polsce. 

Na stację kolejową w podwrocławskim Brocho- 

wie dotarło w wielkiej tajemnicy, skąd zostało  

przetransportowane do wojskowego magazynu,  

a później do magazynu Muzeum Narodowego. 

Okoliczności polityczne nie sprzyjały jakimkol-

wiek rozmowom na temat wystawienia Panora- 

my na widok publiczny. Gdyby nawet sprzyjały,  

Rotunda Panoramy Racławickiej we Lwowie, ok. 1910 r.,  
fot. domena publiczna
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to i tak jej ekspozycja nie była rzeczą prostą. 

Obraz został namalowany na cylindrycznym 

płótnie w taki sposób, że prezentowany musiał 

być jedynie z specjalnej rotundzie. Właśnie  

w takim gmachu o średnicy 38 m, wzniesionym 

na terenie Parku Stryjskiego, prezentowana 

była od 1894 r. we Lwowie. 

We Wrocławiu takiego obiektu brakowało  

i oficjalnie to właśnie było przeszkodą do jej 

wystawienia, choć wiadomo było, że powody 

były zupełnie inne. „Władze […] obawiały się 
zapewne, że treść Panoramy będzie niekorzystnie 
wpływała na nastroje w kraju, tam bowiem, gdzie 
w konflikcie polsko-rosyjskim zwycięża polski 
oręż, lepiej o tym głośno nie mówić, a tym bardziej 
tego pokazywać” – wspominała prof. Alfred Jahn.  

Społeczny komitet wspierany przez mieszkań- 

ców starał się o jej ekspozycję, ale bezskutecz-

nie. Z zebranych środków udało się sfinansować 

jedynie wstępną konserwację dzieła. Bezdomna 

Panorama przenoszona była z jednego miejsca 

na drugie…

Sytuacja zmieniła się dopiero po śmierci Stalina.  

Pojawiła się nadzieja na wzniesienie odpowied-

niego obiektu, w którym można by wreszcie 

wyeksponować malowidło. Zaprojektowana 

przez Ewę i Marka Dziekońskich rotunda wzno- 

szona była wiele lat, nie bez problemów i długich  

przestojów. Nadzieja na to, że płótno wreszcie 

ujrzą wrocławianie i turyści, powoli jednak 

gasła, szczególnie, że w czerwcu 1980 r. obraz 

został wywieziony do Warszawy, gdzie trafił do 

magazynów Zamku Królewskiego.

Wrocławianie nie chcieli pogodzić się z „porwa- 

niem” Panoramy. Powstał kolejny – trzeci już 

– Społeczny Komitet Ukończenia Budowy Pa- 

noramy Racławickiej, na czele którego stanął  

lwowianin, prof. Alfred Jahn, były rektor 

Uniwersytetu Wrocławskiego. Cele były jasno  

określone: ukończyć budowę rotundy, spro- 

wadzić malowidło z Warszawy i doprowadzić 

do jego ekspozycji. W efekcie licznych zabie- 

Po II wojnie światowej gmach rotundy pełnił wiele funkcji m.in. domu kultury 
i magazynu, fot. z 2013 r., Marcin Bradke / Centrum Historii Zajezdnia

Rotunda Panoramy Racławickiej we Wrocławiu pod koniec budowy,  
I poł. lat 80. XX w., fot. Zbigniew Nowak / Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”

Jedna ze zbiórek społecznych, I poł. lat 80. XX w.,  
fot. Zbigniew Nowak / Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”
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gów dyplomatycznych w listopadzie 1980 r. 

Panorama triumfalnie powróciła do Wrocławia. 

W ukończonej rotundzie przystąpiono do trud-

nego i żmudnego procesu renowacji malowidła, 

a następnie wyposażania obiektu. Wszystkie 

prace chętnie finansowali mieszkańcy, w ramach  

prowadzonych zbiórek społecznych. 

Wreszcie nadszedł rok 1985 i długo wyczeki-

wany moment. Uroczyste otwarcie Panoramy 

Racławickiej, którego dokonano 14 czerwca, 

było jednym z najważniejszych – o ile nie 

najważniejszym – wydarzeniem kulturalnym 

we Wrocławiu w latach 80. „Już tylko radość, 
radość nasz wszystkich, Polaków. Panorama zmar- 
twychwstała! Vivat Kościuszko! Vivat wszystkie 
stany! Panorama restituta!” – donosiły lokalne  

media. Strzelały szampany, cieszyli się konser-

watorzy, cieszyli się członkowie społecznego 

komitetu, a radość mieszkańców była ogrom- 

na. Do otwarcia udało się doprowadzić dzięki  

ogromnemu zaangażowaniu ponad 30 rozma-

itych przedsiębiorstw, nie tyko budowlanych. 

Ojcem sukcesu okrzyknięto prof. Alfreda Jahna  

kierującego pracami trzeciego społecznego ko- 

mitetu. „Ten obraz jest związany z moją młodością, 
bo pochodzę ze Lwowa. […] Przekonałem się, że 

Prace konserwatorskie przy malowidle, I poł. lat 80. XX w., fot. Zbigniew Nowak / Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”
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Polecamy audycję Radia Wrocław z cyklu „Dźwiękowa historia”, gdzie o lwowskich i wrocławskich losach Panoramy Racławickiej 
opowiadała Beata Stragierowicz, kustosz Gabinetu Dokumentów Muzeum Narodowego we Wrocławiu. W audycji wykorzystano 

także archiwalne nagrania m.in. wspomnienia biletera ze Lwowa oraz relację z otwarcia w 1985 r. Polecamy także artykuł Sebastiana 
Ligarskiego i Grzegorza Majchrzaka pt. „Panorama Racławicka. Historia nie całkiem jawna” opublikowany w kwartalniku „Pamięć  

i Przyszłość nr 1/2016 (41).  
4

Rotunda Panoramy Racławickiej z lotu ptaka,  
fot. Marcin Bradke / Centrum Historii Zajezdnia

Fragmenty malowidła, fot. Marcin Bradke / Centrum Historii Zajezdnia

mam poparcie nie tylko społeczeństwa, ale także 
– co było dla mnie istotne – mam życzliwość 
i poparcie władz. […] Cel istnienia Panoramy, 
skutki jakie ona dla miasta stworzy – to wszystko 
razem zachęcało nas do podjęcia takiego wysiłku, 
który rzeczywiście dał efekty. Prawie pięć lat 
bardzo zorganizowanej i bardzo intensywnej pra- 
cy. Oczywiście pięć lat nie było pozbawionych  
i zgrzytów, i trudności, i przeszkód, ale […] to była 
praca wyjątkowo sprawna, w wyjątkowo zgodnej 
atmosferze […]. To może być ukazane jako dowód, 
że Polacy potrafią dobrze pracować” – mówił  

w dniu otwarcia prof. Jahn. 

Po uroczystym otwarciu Panorama Racławicka 

została udostępniona zwiedzającym 1 lipca  

1985 r. Od tego czasu zachwyca wrocławian,  

turystów, polityków, władców i najznamienitsze 

osobistości z całego świata. Jest obowiązkowym 

punktem na mapie turystycznego Wrocławia. 

Podziwiała ją m.in. holenderska królowa Be- 

atrycze, zachwycał się nią papież Jan Paweł II,  

a także premier Chin Zhao Ziyang. Mimo upły- 

wu lat jej popularność nie maleje. 

Kamilla Jasińska
Starszy specjalista w Dziale Redakcja  
Centrum Historii Zajezdnia

https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/87484/Dzwiekowa-historia-Panorama-Raclawicka-po-lwowsku-i-wroclawsku-POSLUCHAJ
https://www.zajezdnia.org/uploads/media/default/0001/08/5623323475edaa932b00760ab1c8d91eb0cdc326.pdf
https://www.zajezdnia.org/uploads/media/default/0001/08/5623323475edaa932b00760ab1c8d91eb0cdc326.pdf

