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Poznański zespół zabytkowej stolarki okiennej i drzwiowej należy do najcenniejszych i najbogatszych 
w Polsce, zarówno pod względem liczby czy dawności, jak i artystycznej jakości obiektów. Szacunkowo 
ponad pięć tysięcy budynków pochodzących sprzed 1945 roku posiada około dwa tysiące typów form sta-
rej stolarki. Niestety, w wyniku chaotycznie prowadzonych prac remontowych w większości przypadków 
stolarka poszczególnych budowli jest zdekompletowana. Zachowane zabytki reprezentują pełne spektrum 
chronologiczne, począwszy od XVII stulecia (dla kompletnie zachowanych drzwi) i wieku XVIII (dla 
okien), aż po połowę XX stulecia, oraz formy stylowe od manieryzmu poprzez barok, rokoko, klasycyzm, 
style historyzujące i secesję aż po modernizm. Pod względem liczby zachowanych obiektów stolarki sece-
syjnej w Polsce Poznań znajduje się na pierwszym miejscu.

Elementy wykończenia stolarskiego, chociaż powstały z potrzeb praktycznych (zamknięcie otworów, 
izolacja), w ciągu wieków nabrały form ozdobnych i współtworzą architekturę. Często mają także znacze-
nie symboliczne: w średniowieczu drzwi były dopełnieniem portalu katedry akcentującego granicę mię-
dzy światem doczesnym i niebiańskim. Łatwo było przenieść tę symbolikę do architektury świeckiej jako 
znak nobilitacji instytucji czy właściciela. Rozrastające się do wielkich rozmiarów gotyckie okna z wi-
trażami były postrzegane jako symbol przenikania duchowego światła przez materialną strukturę szkła. 
Okno katedry stawało się magiczną przesłoną wpuszczającą do wnętrza światło, które, niezatrzymane 
przez materię szkła, przenikając poprzez szklane wizerunki świętych, ulegało transformacji w migotliwą, 
odrealnioną, duchową świetlistość. Symbolika przekraczania granic przestrzeni przenosiła się również 
w obszary architektury świeckiej, w której stanowiła podkreślenie wkraczania w wydzieloną przestrzeń 
będącą zamkniętym obszarem prywatności czy też instytucji mieszczącej się w danym gmachu.

Pojęć „okna” i „drzwi” nie można zawężać do rodzaju wypełnienia otworów stolarką czy ślusarką. 
Obejmują one również same otwory – ich kształty oraz plastyczną obudowę – oboknia, odrzwia i por-
tale, które należą do wytworów rzemiosł: murarskiego, kamieniarskiego i sztukatorskiego. W skład tych 
terminów wchodzi również oszklenie. Okucia – szyldy, klamki, zawiasy, zamki, kraty, należące do istot-
nego wyposażenia drzwi i okien, z uwagi na swą specyfikę powiązania ze sztuką i rzemiosłem ślusarskim 
posiadają również odrębne fachowe opracowania w formie katalogów. Nie mogą być jednak traktowane 
w oderwaniu od stolarki, a stolarki nie sposób rozpatrywać bez nich.

Poza ustaleniem zakresu i tematu podstawowym zadaniem jest wyjaśnienie pojęć i terminologii. 
Ilustracje nr 1 i 2 przedstawiają w przejrzysty sposób elementy dawnych, ale już rozwiniętych stolarek 
zabytkowych drzwi i okien. Stosowane nazewnictwo w zasadzie zachowuje aktualność również w okresie 
współczesnym. Terminologia ta oraz systematyka drewnianych drzwi i okien na terenie Polski została 
ustalona przez profesora Jana Tajchmana w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu 
im. Mikołaja Kopernika w Toruniu1.

Zabytkowe okna i drzwi do końca lat 90. XX wieku były jednym z najmniej rozpoznanych proble-
mów badawczych historii architektury i budownictwa w Poznaniu. Pierwsze planowe działania w tej 
dziedzinie ograniczały się do podstawowych prac inwentaryzacyjnych, które na większą skalę rozpo-
częto przed I wojną światową. Była to inwentaryzacja rysunkowa drzwi i okien należących do domów 
położonych na obszarze historycznego Starego Miasta, prowadzona w latach 1911–1919 przez uczniów 

 1  J. Tajchman, Drewniane drzwi zabytkowe na terenie Polski. Systematyka i problematyka konserwatorska, [w:] „Ochrona 
Zabytków”, nr 4, 1991; J. Tajchman, Stolarka okienna w Polsce. Rozwój i problematyka konserwatorska, Ośrodek Dokumentacji 
Zabytków (w dalszej części w skrócie: ODZ), Warszawa 1990.
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pod kierunkiem cenionego w poznańskim śro-
dowisku inżyniera – profesora Alfreda Grottego. 
Z wykonanych wówczas prac zachowanych jest do 
chwili obecnej ponad dwadzieścia rysunków drzwi 
i okien (ilustracje nr 3, 4, 5, 6)2. Wszystkie nary-
sowane wówczas plansze posiadają bardzo istotną 
wspólną cechę – zawierają widoki oraz szczegóło-
we przekroje stolarki, które są niezbędne nie tylko 
dla określania architektury i stylistyki, ale także 
dla poznawania technologii i typów historycznych 
rozwiązań technicznych. Wybór już wówczas sta-
rych okien i drzwi, w zdecydowanej większości 
pochodzących z przełomu XVIII i XIX wieku, 
świadczy o zainteresowaniu ówczesnego poznań-
skiego środowiska architektonicznego formami 
historycznymi.

Rysunki odzwierciedlają dużą wrażliwość ów-
czesnej architektury na problematykę związaną 
ze stolarką budowlaną w ogóle. Działania prowa-
dzone w Poznaniu inspirowane były znacznie roz-
leglejszym zainteresowaniem rozwojem dawnych 
rozwiązań stolarskich i ślusarskich, czego przykła-
dem mogą być zamieszczane na ten temat artyku-
ły w fachowych wydawnictwach, w szczególności 
w „Ostdeutsche Bauzeitung”.

Wykonane plansze stanowiły również istotną 
pomoc w prowadzonych badaniach poznańskich 
kamienic i domów. Efektem tych prac było wy-
danie w 1932 roku we Wrocławiu książki Alfreda 
Grottego Das Bürgerhaus in den Posener Landen, 
w której część inwentaryzacji rysunkowych sprzed 
I wojny światowej została wykorzystana jako ma-
teriał ilustracyjny. W publikacji znalazły się mię-
dzy innymi rysunki portalu pałacu Górków, drzwi 
pałacu Działyńskich, drzwi kamieniczki przy 
ul. Mokrej 23.

Poza pracami inwentaryzacyjnymi koordyno-
wanymi przez profesora Alfreda Grottego w tym 
samym okresie powstawały również indywidualnie 
wykonywane rysunki, których wprawdzie nie nale-
ży ze sobą łączyć w ciąg planowej akcji dokumenta-
cyjnej, ale odzwierciedlają one również wzmożone 
zainteresowanie poznańskiego środowiska dawną 
architekturą. Przykładem takiej działalności jest, 
między innymi, zachowany w archiwum Miejskiego 

2  Cenny zbiór rysunków inwentaryzacyjnych jest zachowany 
w archiwum Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu 
(w dalszej części w skrócie: MKZ w Poznaniu).
3  A. Grotte, Das Bürgerhaus in der Posener Landen, Breslau, 
1932, ss. 29, 85–87.

3. Drzwi klasycystyczne (obecnie nieistniejące) 
w kamieniczce przy Starym Rynku 43, rysunek 

inwentaryzacyjny wykonany w 1919 roku przez ucznia 
Szkoły Budowlanej Stanisława Skoczylasa pod kierunkiem 

prof. A. Grottego. 

4. Wrota klasycystyczne pałacu Działyńskich przy Starym 
Rynku 78, rysunek inwentaryzacyjny wykonany  

ok. 1910 roku pod kierunkiem prof. A. Grottego.  
Wrota zostały zrekonstruowane.
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5. Drzwi klasycystyczne (obecnie nieistniejące) domu przy ul. Wronieckiej 5, rysunek inwentaryzacyjny  
wykonany w 1911 roku przez ucznia Szkoły Budowlanej T. Grzeszkowiaka pod kierunkiem prof. A. Grottego. 

6. Okno klasycystyczne (obecnie nieistniejące) domu przy ul. Wrocławskiej 16, rysunek inwentaryzacyjny  
wykonany w 1913 roku w Szkole Budowlanej przez Waltera Kühnella pod kierunkiem prof. A. Grottego. 
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7. Drzwi klasycystyczne nieistniejącego obecnie budynku klasztoru Franciszkanów od strony ul. I. J. Paderewskiego 10, 
rysunek inwentaryzacyjny wykonany w 1910 roku przez urzędnika wydziału budownictwa Urzędu Miejskiego. 

Inwentaryzację prowadzono w związku z rozbiórką części klasztoru. Oryginalne drzwi nie istnieją, obiekt został 
zrekonstruowany i służy jako wejście do klasztoru od strony ul. Franciszkańskiej.

Konserwatora Zabytków rysunek klasycyzujących drzwi, wykonanych w 1786 roku, pochodzących z wy-
burzonego przed 1911 rokiem południowego skrzydła klasztoru oo. Franciszkanów (ilustracja nr 7).

Działalność związana z dokumentacją elementów architektonicznych, które – podobnie jak wspo-
mniane drzwi – najczęściej bezpowrotnie ginęły, miała związek z następującym w tym okresie wzrostem 
świadomości historycznej i rozwojem nauki konserwatorskiej. Stanowi ona świadectwo wzrastającego 
poziomu cywilizacyjnego, czego istotnym przejawem było dokumentowanie zabytków, mające ochro-
nić przynajmniej w ten sposób materialne pamiątki, których nie można było uratować przed fizyczną 
zagładą.

Tradycje inwentaryzacji zabytkowych elementów architektury związanych z drzwiami i oknami kon-
tynuowane były w okresie międzywojennym. Znaczącymi pracami pochodzącymi z tego czasu są rysunki 
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10. Okno skrzynkowe, 1903 rok, ul. Za Groblą 3/4.
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11. Secesyjne okno skrzynkowe, 1905 rok, ul. Mostowa 5. 
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12. Okno skrzynkowe, 1905 rok, ul. Grobla 27. 




