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ROK PRACY DZIAŁU ROBÓT BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH 
PRACOWNI KONSERWACJI ZABYTKÓW

WŁADYSŁAW TERLECKI

W kwietniu roku 1956 upłynął rok od chwili uruchomienia nowego działu 
pracy Pracowni Konserwacji Zabytków — działu robót budowlano-konserwa- 
torskich. Okres ten ma charakter wstępny, gdyż metody pracy i jej organi
zacja nie mogą być na tym odcinku skrystalizowane prędko. Nie pozwala 
na to szybki rozwój Pracowni jak i brak wzorów do naśladowania, gdyż 
przedsiębiorstwa, które dawniej wykonywały roboty konserwatorskie, ogra
niczały swą działalność zarówno pod względem asortymentu robót jak i za
sięgu terytorialnego.

Tym nie mniej można podsumować już wyniki pierwszego roku pracy, 
jak również nabyte w tym czasie doświadczenia. Zanim jednak zajmiemy się 
wyciąganiem wniosków z tych doświadczeń, dokonajmy krótkiego przeglądu 
prac wykonanych w tym okresie.

Na pierwszy plan wysuwa się zdecydowanie rozpoczęta konserwacja ze
społu zabytkowego Wilanowa. Znaczenie tej pracy polega nie tylko na wartości 
zabytkowej i artystycznej obiektu, jego rozmiarach i rozległości, ale przede 
wszystkim na fakcie, iż konserwacja jego obejmuje pełną skalę robót kon
serwatorskich począwszy od gruntownego remontu budynków, poprzez pełny 
wystrój architektoniczny wnętrz aż do konserwacji polichromii, rzeźb, płas
korzeźb, tkanin, malarstwa stalugowego i zabytkowych mebli. Całość tych 
prac rozłożona jest na lat sześć. Użytkownikiem obiektu jest Muzeum Na
rodowe w Warszawie, które ustala program użytkowy zespołu wilanowskiego. 
Inwestorem finansującym roboty i sprawującym nadzór techniczno-konserwa- 
torski jest Zarząd Inwestycji budynków zabytkowych Warszawy. Dokumen
tację techniczną wykonuje pracownia architektury P.K.Z. w Warszawie.

Pierwsza seria robót ma doprowadzić stan surowy budynków zespołu do 
wyglądu zadawalającego. W granicach tego zakresu wykonano w roku ubie
głym przecięcie poziome budynków ponad ziemią i założenie izolacji pozio
mej, czemu towarzyszyło podmurowanie płytszych fundamentów, wymiana 
partii murów źle zachowanych i podpiwniczenie całego korpusu głównego, 
galerii i częściowo skrzydeł bocznych. Podkreślić należy, iż prace powyższe 
nie spowodowały najmniejszego nawet pęknięcia murów pałacu.

Izolacja od wilgoci jest kapitalnym zagadnieniem konserwacji większości 
zabytków architektury w Polsce, nie posiadających z reguły takiej izolacji. 
Brak jej powoduje powolne zawilgacanie budynków, gnicie, murszenie i za
grzybienie drewnianych elementów konstrukcyjnych, co w dalszej konsekwen
cji stawia nieraz pod znakiem zapytania istnienie samego zabytku. Przykładem 
typowym tego procesu jest pałac Radziwiłłów w Nieborowie, o którym bę
dziemy mówić niżej.

Dokonano w Wilanowie wymiany stropów drewnianych nad kondygnacją 
piwniczną w korpusie głównym na stropy niepalne typu „Wilanów“. Wystrój 
malarski pałacu został zdjęty i zabezpieczony o ile chodzi o malarstwo sta- 
lugowe, zaś polichromie i płaskorzeźby zabezpieczono na miejscu. Podobnie 
zdjęto i zabezpieczono tkaniny, stanowiące pokrycie ścian w niektórych 
salach oraz cenne rysunki znajdujące się w t.zw. pokojach chińskich górnej 
kondygnacji korpusu głównego.
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Podczas badania istniejących tynków w kilku miejscach odkryto da
wne polichromie przykryte późniejszymi nawarstwieniami tynków, wśród 
nich poważnym osiągnięciem jest odkrycie i odsłonięcie dość dobrze zacho
wanej polichromii w klatce schodowej, o wielkiej wartości artystycznej, 
pochodzącej prawdopodobnie z końca wieku XVII. Stan malowideł rokuje 
najlepsze nadzieje co do możliwości ich zakonserwowania i wydobycia peł
nego ich wyrazu i walorów kolorystycznych.

Równolegle do prac wewnątrz pałacu przebiegały roboty zewnętrzne 
polegające na układaniu zewnętrznej sieci przewodów wodociągowych, kana
lizacyjnych i centralnego ogrzewania. Roboty te pokrywając z konieczności 
park wilanowski siecią przekopów, nie spowodowały jednakże uszkodzenia 
ani jednego drzewa. Ubytki powstałe w zieleńcach i uszkodzone partie krze
wów będą mogły być bez trudu odtworzone. Przebudowano w stanie suro
wym stajnie Marconiego oraz dobudowano budynek kotłowni centralnego 
ogrzewania, zlokalizowany poza ścianą północną oranżerii. Obydwa budynki 
otrzymały dachy żelbetowe. Budynek oranżerii został podpiwniczony i piw
nice te przeznaczono na skład opału dla kotłowni zdała czynnego central
nego ogrzewania.

Nie wszystkie zamierzenia roku ubiegłego udało się jednakże zrealizo
wać. Planowana przebudowa drewnianego dachu pałacu na żelazobetonowy 
nie została przeprowadzona głównie z braku dostatecznej ilości drewna na 
konstrukcje pomocnicze. Niedostateczny postęp robót instalacyjnych unie
możliwił projektowane ogrzanie korpusu głównego przed okresem minionej 
zimy. Nie udało się uruchomić sieci wodociągowej koniecznej dla zaopatrze
nia zespołu w wodę gospodarczą, pitną i przeciwpożarową.

Są to zadania do zrealizowania w obecnym okresie budowlanym.
Z kolei wymienić należy prace nad wnętrzami pałacu na wodzie w Ła

zienkach, które w stanie surowym zostały odbudowane w poprzednich latach. 
Bogaty wystrój wnętrz, zniszczony w 1944 roku, wymaga wykonania bardzo 
pracochłonnych i kosztownych konserwacji względnie rekonstrukcji sztuka
terii, stiuków, marmurowych kominków, posadzek, rzeźb itp. Prace konser
watorskie w roku ubiegłym ze względu na szczupłość kredytów objęły jedy
nie część wnętrz pałacu. Wykonano plafon, fasetę kasetonową i gzyms sali 
balowej, jak również część stiuków na ścianach. W sali Bachusa — sufit 
i ściany. Podobnie w sali kąpielowej i w przedsionku, gdzie wykonano sufit 
z fasetami. Ocalałe fragmenty rzeźb i malowideł zostały starannie zabezpie
czone.

Całość robót rekonstrukcyjnych pałacu w Łazienkach rozłożona została 
na lat kilka. O przeznaczeniu użytkowym pałacu nie powzięto dotąd jeszcze 
ostatecznej decyzji, co odbija się ujemnie na przebiegu prac konserwator
skich.

Roboty konserwatorskie przeprowadzane w pałacu Krasińskich, również 
już odbudowanego uprzednio w stanie surowym, nie mogły być rozwinięte 
w roku ubiegłym na należytą skalę. Powodem tego był brak użytkownika 
i w konsekwencji tego brak sprecyzowanego programu użytkowego. W tym 
stanie rzeczy roboty wykończeniowe musiały być ograniczone jedynie do od
budowy elementów niezależnych od sposobu użytkowania budynku. Dotyczy 
to elewacji o licznych fragmentach wykonanych w kamieniu, której rekon
strukcja od strony placu Krasińskich jest już prawie ukończona, jak również 
robót sztukatorskich dwóch wielkich sal reprezentacyjnych. Dzięki zainstalo
waniu w pałacu kotła centralnego ogrzewania udało się ubiegłej zimy utrzy
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mać w części budynku tem 
p e ra tu rę  um ożliw iającą kon ty 
nuow anie robót. W ykonano su
fit z bogato zdobionym i fase
tam i w sali K aria ty d  oraz po
dobny sufit w  sali od strony 
placu K rasińskich.

D alsze losy rekonstrukcji 
p a łacu  Rzeczypospolitej zależą 
od uzyskania  koniecznych k re 
dytów  i u stalen ia  sposobu jego 
użytkow ania. P rzew lekająca  
się odbudow a je s t zawsze b a r
dzo nieekonom iczna, a pałac 
K rasińsk ich  s ta je  się tego ty 
pow ym  przykładem . Z m aga
zynow ane w pałacu  liczne 
elem enty  sz tuka te rii oraz fra g 
m enty  rzeźb wokoło budynku 
czekające od la t m ontażu, u le 
gają  różnego typu  uszkodze
niom  i w  pew nej m ierze tracą  
sw ą w artość techniczną. P ałac 
K rasińsk ich  w roku  przyszłym  
obchodzić będzie dziesięciolecie 
swej wciąż niezakończonej od
budowy.

W roku  ubiegłym  Pracow nie 
p rze ję ły  rów nież dalszą rekon 
stru k c ję  w nętrz  pałacu  R aczyń
skich, mieszczącego A kadem ię 
Sztuk  Plastycznych. Prow adzone były roboty tynkarsk ie  i sz tukatorsk ie  w  czę
ści budynku  głównego. N ajw ażniejsza część robót polegająca na odbudowie 
v /nętrz  auli i k la tk i schodowej oraz elew acji i hełm ów  nie m ogła być w yko
nana w tym  czasie z powodu pow olnego dopływ u dokum entacji technicznej.

Poza W arszaw ą pow ażne roboty  prow adziły  Pracow nie w B iałym stoku 
przy  odbudow ie pałacu  B ranickich, będącego dziś siedzibą A kadem ii M edycz
nej. N ajciekaw szą pozycją tych robót by ł m ontaż rzeźb tym panonu i uzu
pełn iających  go figur, stanow iących m onum entalny  akcent fro n tu  budynku 
głównego. U staw ione tam  zostały na żelbetow ej ław ie trzy  rzeźby w  kam ie
niu w ykonane przez pracow nię rzeźby P.K.Z., w  tym  trzym etrow ej wysokości 
figura  A tlasa, w ażąca ponad 4 tonny. Na skrzydłach  bocznych ustaw iono 
cztery  ak ro terie  i a ttyk i. W ew nątrz  b u dynku  ukończono m onum entalną żel
betow ą w ykładaną m arm urem  k la tk ę  schodową, szereg fragm entów  w nętrz  
m. in. ozdobne fasety  w gabinecie rek to ra . O drem ontow ano ozdobną bram ę 
w jazdow ą i podstaw y rzeźb w  p a rk u  pałacow ym .

Rów nolegle do robót w B iałym stoku przebiegały roboty  konserw atorsk ie 
w pałacu Lubom irskich w  D ojlidach m ieszczącym  szkołę rolniczą. P rzep ro 
wadzono kap ita lny  rem ont w n ętrz  oraz zm ianę s tropu  nad  parterem . Roboty 
elew acyjne pałacu w ykonane zostały jedynie  w  30%> z powodu trudności

Ryc. 159. Wilanów — budowa tras instalacji 
centralnego ogrzewania i wodno kanalizacyjnych.
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Ryc. 160. Pałac Branickich w Białymstoku — rekonstrukcja figur 
zdobiących front pałacu.

atm osferycznych. Przeprow adzono rekonstrukc ję  tym panonu i m edalionów  
na elew acji frontow ej pałacu.

N iezw ykle in teresu jąco  zapow iadają się roboty budow lano-konserw ator- 
skie na teren ie  starego  m iasta  w  Jarosław iu , gdzie znaczna ilość budynków  
zabytkow ych ulega zniszczeniu na sku tek  osiadania fundam entów . Drążone 
od stuleci pod terenem  starego m iasta  przejścia podziem ne, często k ilkukon- 
dygnacjow e, spow odow ały osiadanie dużych połaci terenów  i konieczność w y
konania robót konstrukcy jnych  i zabezpieczających n a  w ielką skalę. P ierw sza 
seria tych robót, k tó rych  w ykonania  podjęły się Pracow nie, polegała na roze
b ran iu  uszkodzonych części budynków , odgruzow aniu te ren u  oraz robotach 
m urarsk ich  w zm acniających podziem ne przejścia. N ależy się spodziew ać roz
w ijan ia  się robót w Jarosław iu  n a  skalę coraz w iększą, co znajdu je  odzw ier
ciedlenie w pow ażnych kredy tach  przeznaczonych na  ten  cel.

K olejną serię robót odbudow y stan u  surow ego w ykonały  P racow nie 
w rom ańskiej kolegiacie w Tum ie pod Łęczycą. Przeprow adzono w zm ocnienie 
pękających kolum n podtrzym ujących  ścianę k ap ita ln ą  naw y głów nej, u ło
żono gzyms kam ienny w zdłuż ścian bocznych tej naw y, wzm ocniono fragm en
ty  fundam entów  budynku, osadzono żelazne okna w  p rezb iterium  i w yko
nano inne drobne roboty.

Rozpoczęto na razie na n iew ielką skalę roboty  rem ontow e w  pałacu  Ra
dziwiłłów w Nieborow ie. B udynek nie posiadający izolacji poziomej u leg ł za
wilgoceniu i zagrzybieniu sięgającem u dachu. Zabezpieczenie i pe łny  rem ont 
budynku w ym agać będzie w ielkich nakładów . W ykonano w zm ocnienie więźby 
dachowej, w stępny rem ont pokrycia  dachowego, w raz z ryn n am i i obrób
kam i blacharsk im i dachu i elew acji.

N adto w ykonały  Pracow nie roboty  konserw atorsk ie  w Siedlcach, gdzie 
odbudow any został w  stan ie  surow ym  jeden  z budynków  zabytkow ych m iesz
czący gim nazjum , spalony podczas ostatniej w ojny. W Jab łonn ie  odbudow ano 
w stan ie  surow ym  budynek  S tare j Poczty oczekujący obecnie na  robo ty  w y
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kończeniowe. W P u łtu sk u  wzniesiono od fundam entów  budynek  ratusza, 
rów nież osiągając pełny  stan  surow y. Ponad to  w  P u łtu sk u  w ykonały  P ra 
cow nie p o rta l kam ienny w budynku  Sądu Pow iatow ego.

W ym ienić należy poza tym  drobne roboty  zrealizow ane w Żelazowej 
W oli po legające na przebudow ie i rem oncie elem entów  m ałej a rch itek tu ry  
w  p a rk u  oraz konserw ację dachu kry tego  gontam i w zabytkow ym  dw orku 
w L askow ie G łuchym .

P ierw szy  rok p rac  budow lano-konserw atorsk ich  P racow ni przyniósł rów 
nież założenie pierw szego oddziału prow incjonalnego w G dańsku, w oparciu 
o istn ie jące  tam  pracow nie a rch itek tu ry  i m alarstw a P.K.Z.

U tw orzony późną jesienią oddział w  G dańsku zdołał w ykonać k ilka ro 
bót, z k tó ry ch  w ym ienim y odbudow ę zniszczonej zabytkow ej w ieży strażn i
czej w  W isłoujściu, gdzie przeprow adzono odgruzow anie terenu , rozbiórkę 
zniszczonych fragm entów  wieży i rekonstrukc ję  tych  fragm entów . W G dań
sku p rzebudow ana została do s tan u  pierw otnego uszkodzona gotycka B ram a 
S trag an ia rsk a , przeprow adzono konserw ację i odbudow ę fragm entów  m urów  
m iejskich oraz rozbiórkę uszkodzonych fragm entów  i zabezpieczenie budynku 
zabytkow ego na ul. Z am urnej.

T ak  w ygląda k ró tk ie  zestaw ienie w yników  pracy  P racow ni na odcinku 
robót budow lano-konserw atorsk ich  w  roku  ubiegłym .

P race  powyższe pozw alają rów nież pod
sum ow ać pierw sze doświadczenia.

W ykazują  one, jak  pow ażne zakłócenie 
pracy  pow oduje niedostateczny i niesprecy- 
zow any p rog ram  prac, k tó ry  o trzym ują  P ra 
cow nie p rzed  początkiem  nowego roku. Z le
ceniodaw cy często do ostatn iej chw ili nie 
zn a ją  sw ych możliwości finansow ych i za
k resu  robó t konserw atorskich. W zw iązku 
z tym  pow sta je  d la przedsięb iorstw a tru d 
ność, gdyż n ie  wie, jak ie  m ateria ły  budow 
lane i w  jak ie j ilości m a zaplanow ać na rok 
przyszły? P y tan ie  to sta je  się łam igłów ką 
bez praw idłow ego rozw iązania, sku tk i zaś 
tego s tan u  rzeczy n ęk a ją  w ykonaw cę przez 
cały rok.

Jed y n ie  pew ne i w term in ie  zgłoszone 
zlecenia pozw olą Pracow niom  skom pletow ać 
s ta łe  zespoły robotnicze i w  przyszłości p rze
szkolić zw ykłych rzem ieślników  n a  rzem ieśl- 
n ików -konserw atorów  zw iązanych na  sta łe  
z przedsiębiorstw em  i jego zadaniem . Tylko 
zespoły pracow ników  zam iłow anych w sw ym  
zaw odzie i dostatecznie w ynagradzanych  
m ogą dać pełne w ynik i p rac  konserw ato r
skich. R ealizacja szeroko pom yślanego p la 
nu szkolenia zawodowego m ożliw a je s t ty l
ko p rzy  stab ilizacji k a d r P racow ni.

R oboty budow lano-konserw atorsk ie  z m a
łym i w y ją tk am i są albo drobnym i robotam i Ryc ш  Pałac Branickich w Bia_ 
rozrzuconym i w terenie, często zdała od szla- łymstoku — model figury Atlasa.
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ków komunikacyjnych — albo stanowią kolejne serie robót na większych 
obiektach ograniczone do ram) posiada îych, zwykle niewielkich kredytów.

Stwarza to trudną sytuację dla wykonawcy zmuszonego operować licz
nymi a niewielkimi zespołami roboczymi, bowiem najmniejszy nawet z nich 
wymaga przynajmniej trzech pracowników umysłowych: majstra kierującego 
robotami, technika obliczającego wyniki pracy robotników, co mu pozwala 
zestawić listę płac dla robotników oraz sporządzić rachunek dla zlecenio
dawcy — oraz magazyniera odpowiedzialnego za materiały budowlane. Sze
regowe zjednoczenie budowlane operujące na niewielkim terenie i realizu
jące kilka większych obiektów zatrudnia średnio jednego pracownika umy
słowego na pięciu pracowników fizycznych. Proporcja ta w warunkach pracy 
Pracowni nie da się utrzymać i stwarza poważne trudności.

Duże kłopoty powodowała w roku ubiegłym spóźniona lub nieodpowiednia 
dokumentacja. Uznaną zasadę, iż dokumentację opracowuje się w roku po
przedzającym realizację budowy, niestety łamie się zbyt często. Zlecenio
dawca doręczając projekt budowy sądzi nieraz, iż uczynił już wszystko co 
potrzeba i nagli o rozpoczęcie robót, zapominając, iż jedynie kosztorys urzę
dowo zatwierdzony umożliwia zawarcie umowy zaś wykaz potrzebnych ma
teriałów jest podstawą do ich zaplanowania. -

Od chwili złożenia zapotrzebowania na materiały, co jest punktem wyj
ściowym cyklu produkcyjnego — do chwili ich otrzymania upływają średnio 
trzy miesiące. Zatem pełna dokumentacja projektowo-kosztorysowa dostar
czona Pracowniom w trzecim kwartale pozwala rozpocząć roboty w sposób 
prawidłowy na początku roku następnego.

Bardzo często zleceniodawcy nie doceniają wagi dokumentacji instala
cyjnej, której brak w chwili ukończenia robót stanu surowego powoduje 
przerwanie robót i niewykorzystanie z trudem zdobytych kredytów.

Jakże często w trakcie robót staje się jasne, iż program użytkowy nie 
został dokładnie przemyślany i ostatecznie sprecyzowany. Ten stan rzeczy 
powoduje konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej. 
Skutkiem tego są zawsze straty gospodarcze wynikłe z kosztu dokumentacji 
zamiennej, kosztu robót zamiennych i straconego czasu. Trudności te i koszty 
potęgują się w wypadku braku programu użytkowego wogóle, co zilustrował 
przykład odbudowy pałacu Krasińskich.

Odrębnym zagadnieniem jest sprawa wynagrodzeń robotniczych. Roboty 
konserwatorskie powinny być z reguły wykonywane bez pośpiechu celem 
uzyskania najwyższej jakości. Zbyt niskie stawki dniówkowe uzyskane przez 
Pracownie dają w wyniku zaniżone zarobki robotnicze, co powoduje koniecz
ność stosowania systemu akordowego wszędzie, gdzie to jest możliwe. Jest 
rzeczą prawdopodobną, iż niektórych robót konserwatorskich Pracownie nie 
będą w stanie wykonać z powodu niemożliwości ich zakordowania i w kon
sekwencji braku wykonawców.

Prace konserwatorskie wymagają w niektórych wypadkach rezerw ma
teriałowych, że wymienimy drewno, które powinno być wbudowane po ko
niecznym okresie suszenia. Konieczność szybkiego wyliczania się ze sposobu 
zużycia poprzednio otrzymanych przydziałów drewna stolarskiego, warunku
jącego otrzymanie następnego przydziału, utrudnia utworzenie rezerw ma
teriału drzewnego i jego należyte wysuszenie.

Podane wyżej uwagi, nie wyczerpujące tematu, w większości wypadków  
stanowią zagadnienia dobrze znane, jednak w praktyce nierozwiązywane. 
Fakt ten zmusza do przypominania ich przy każdej okazji.
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Ryc. 162. Łazienki — roboty rzeźbiarsko-sztukatorskie 
w  pokoju Bachusa Pałacu na Wodzie.

Pracow nie m ają jeszcze przed sobą zadanie harm onijnego zgrania całej 
ich w ew nętrznej organizacji, w szczególności zaś rozw iązania spraw y nale
żytej w spółpracy pracow ni pro jek tow ych z k ierow nictw am i poszczególnych 
budów. P ierw szy rok wspólnej p racy  u jaw n ił p u nk ty  new ralgiczne i słabe 
strony  istniejącego apara tu , n ieuniknione przy  pow staw aniu  nowego działu 
pracy. Rok najbliższy pow inien te trudności zlikw idow ać m ożliwie bez reszty.

W ynik pracy przedsięb iorstw a zależy od odpowiedniego doboru zespołów 
w ykonaw ców  oraz od zrozum ienia czynników  nadrzędnych  dla specyfiki 
i odrębnych potrzeb Pracow ni. Im  więcej dział robót budow lano-konserw a- 
torskich będzie przypom inać szeregow e zjednoczenie budow lane i rządzić sit? 
będzie jego zasadam i pracy — tym  słabsze będą w yniki p racy  w terenie. 
Należy wierzyć, iż p raw da ta znajdzie zrozum ienie u czynników  decydu
jących.
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