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PRACE KOMISJI KONSERWATORSKIEJ MKiS (1 STYCZNIA 1986-30 CZERWCA 1987) 1
W 1986 r. Komisja Konserwatorska
rozpatrzyła wiele tematów zgłoszonych
przez wojewódzkich konserwatorów za
bytków. Niektóre z nich skierowano do
opinii do różnych ośrodków nauko
wych w Polsce.
*
Decyzje Komisji Konserwatorskiej po
zwoliły na zachowanie wielu zabytków
architektury oraz obiektów położonych
w zespołach ogrodowych i wiejskich,
którym groziła zagłada z powodu prze
budowy lub rozbudowy osiedli czy
miast. Jeżeli przedstawiane Komisji roz
wiązania projektowe, dotyczące adap
tacji zespołów podworskich i rozbudo
wywania kościołów, budziły zastrze
żenia, rozpatrywano je ponownie po
wprowadzeniu koniecznych zmian.
W pierwszym półroczu 1987 r. nastą
piły zmiany w składzie osobowym Ko
misji. W dniu 18 stycznia zmarł na
gle dr Jarosław Widawski, pracownik
naukowy Wydziału Architektury Poli
techniki Warszawskiej, stały członek
Komisji. Dyrektor Zarządu Muzeów i
Ochrony Zabytków powołał do składu
Komisji mgr. inż. arch. Michała Witwickiego od wielu lat związanego z
pracami Komisji, głównego specjalistę
Zespołu Ekspertów Międzyresortowej
Komisji
do
Spraw
Rewaloryzacji
Miast
i Zespołów
Staromiejskich.
W kwietniu 1987 r. przewodniczą
cym Komisji został mgr Tadeusz
Zielniewicz nowo powołany General
ny Konserwator Zabytków i dyrektor
Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków
w MKiS. Z dniem 1 lipca 1987 r.
przeszła na wcześniejszą emeryturę mgr
Alicja Lutostańska, pełniąca funkcję
sekretarza Komisji przez 12 lat.
Komisja Konserwatorska rozpatrywała
następujące tematy i sprawy:

W roku 1986
— Koncepcja projektowa rozbudowy ko
ścioła parafialnego w Ujeździe (woj.
piotrkowskie).
Zalecono
rozwinięcie
wariantu nr 3 dokumentacji.
— Koncepcja projektu zagospodarowa
nia
rezerwatu
archeologicznego w
Krzemionkach Opatowskich (woj. kie
leckie). Przyjęto do aprobującej wia
domości.
— Propozycje projektowe dotyczące
konserwacji wystroju elewacji zamku
w Rydzynie (woj. leszczyńskie). Zaleco
no uzupełnienie dokumentacji ilustrują
cej przeprowadzone badania architek
toniczne. _
— Koncepcja programowo-przestrzenna
(oparta na badaniach) rekonstrukcji
dworu w Modliszewicach (woj. kielec
kie). Akceptowano koncepcję z uwaga
mi, zalecając uzupełnienia.
— Propozycje konserwatorskie dotyczą
ce wystroju elewacji zamku w Rydzy
nie. Akceptowano projekt z uwagami.
— Projekt rozbudowy siedziby Urzędu
Wojewódzkiego w Zamościu. Akcepto
wano wariant nr 1.
— Koncepcja
projektowa rozbudowy
kościoła parafialnego w Ujeździe. Pro
jektu nie akceptowano.
— Koncepcja projektu zabezpieczenia
m.in. dawnego pałacu Firlejów w D ą 
browicy (woj. lubelskie) i plan zago
spodarowania terenu. Projektu nie ak

ceptowano, zalecając uzupełnienie do
kumentacji badawczej.
— Koncepcja projektu remontu drew
nianego kościoła w Boguszycach (woj.
skierniewickie). Zalecono przeprowadze
nie ekspertyz drewna pod kątem och
rony polichromii.
— Projekt koncepcyjny rozbudowy Mu
zeum Karykatury przy ul. Koziej 11 w
Warszawie. Akceptowano koncepcję
projektu (bez latarni) z uwagami.
— Dwie koncepcje projektowe adapta
cji dla Towarzystwa im. F. Chopina
podziemi Zamku Ostrogskich przy ul.
Tamka w Warszawie. Projektu nie ak
ceptowano, zalecając uzupełnienie do
kumentacji.
— Koncepcja projektowa kościoła pa
rafialnego w Ujeździe. Wyjazdowe po
siedzenie Komisji. Akceptowano wa
riant przedstawiony w modelu.
— Badania architektoniczne i wnioski
konserwatorskie do zagospodarowania
zamku w Raciborzu (woj. katowickie).
Zalecono ograniczenie zakresu badań
i zabezpieczenie zamku.
— Uwagi do projektu odbudowy w ra
mach PP PKZ budynku przy ul. I Ar
mii WP w Warszawie. Przyjęto do
wiadomości, zalecając uzgodnienia z
Konserwatorem Zabytków m.st. W ar
szawy.
— Problematyka konserwatorska remon
tu i adaptacji dla PTTK kamienicy przy
placu 15 grudnia w Olkuszu (woj. ka
towickie). Zalecono uporządkowanie
dokumentacji oraz ścisły nadzór au
torski i konserwatorski.
— Koncepcja programowo-przestrzenna
rozbudowy zespołu szkół zawodowych
w budynku dawnego Zarządu Ordyna
cji Zamoyskich w Zwierzyńcu (woj. za
mojskie). Akceptowano wariant nr II
projektu.
— Koncepcja projektu ogrzewania ko
ścioła oo. Cystersów w Wąchocku (woj.
kieleckie). Projektu nie akceptowano.
Zalecono wykonanie ekspertyz pod ką
tem wpływu temperatur nà polichro
mie i organy.
— Warianty zabezpieczenia mostu o
brotowego w Giżycku (woj. suwalskie).
Akceptowano wzorowo
opracowaną
dokumentację i zalecono remont mo
stu.
— Problemy utrzymania starej zabudo
wy narożnika ul. Waryńskiego i ul.
Lenina w Suwałkach. Zalecono przygogotowanie opinii Zespołu Ekspertów
Międzyresortowej Komisji do Spraw Re
waloryzacji Miast i Zespołów Staro
miejskich.
— Koncepcja projektu rozbudowy ko
ścioła w Rutkach (woj. łomżyńskie).
Akceptowano rozbudowę nawy głów
nej, nie akceptowano rozbudowy prez
biterium.
— Koncepcja budowy 10 silosów zbo
żowych PGR w pobliżu zespołu pałacowo-parkowego w Opinogórze (woj.
ciechanowskie). Projektu nie akcepto
wano. Zalecono przygotowanie historyczno-przestrzennego studium dla ob
szaru dawnej Ordynacji Krasińskich.
— Koncepcja adaptacji dla liceum
sztuk plastycznych zespołu pałacowo-parkowego w Kruszynie (woj. często
chowskie). Zalecono uzupełnienie ba
dań.

W roku 1987 - do 30 czerwca
- Stan dawnego budownictwa cerkie
wnego w województwach południowo
-wschodnich Polski. Zalecono opraco
wanie wieloletniego planu działań w
zakresie ochrony zabytków sztuki cer
kiewnej.
- Koncepcja adaptacji zespołu pałacowo-parkowego w Kruszynie. Wyjaz
dowe posiedzenie komisji, wizja lo
kalna.
- Projekt techniczny modernizacji se
cesyjnej willi przy ul. Niepodległości 85
w Olsztynie. Zalecono opracowanie
nowej
koncepcji
zagospodarowania
willi łącznie z otoczeniem.
- Koncepcja adaptacji zespołu pałacowo-ogrodowego w Kruszynie. Akcep
towano nową funkcję zabytku i zaleco
no uzupełnienie dokumentacji projek
towej.
- Koncepcja projektu remontu i roz
budowy kościoła Św. Jerzego w Bił
goraju (woj. zamojskie). Akceptowano
wariant В z dobudową niższych naw
bocznych do głównej.
- Studium funkcjonalno-przestrzenne
bloku XXVII w Zamościu. Podjęto u
stalenia dotyczące potrzeb, funkcji i
parametrów nowej zabudowy.
- Propozycja konserwacji fasady i re
konstrukcji głównego wejścia ze scho
dami i gankiem do kościoła oo. Fran
ciszkanów w Zamościu. Zalecono ba
dania architektoniczne.
- Koncepcja rozbudowy zespołu klasz
tornego oo. Reformatów w Miednie
wicach (woj. skierniewickie). Koncepcję
akceptowano. Zalecono przestudiowa
nie perspektyw widokowych zespołu.
- Problemy związane z lokalizacją
banku na Starym Mieście w Kutnie
(woj. płockie). Projektu nie akceptowa
no. Zalecono przygotowanie nowej
koncepcji.
Problematyka lokalizacji szpitala
kardiologicznego prey zespole pałacowo-uzdrowiskowym w Nałęczowie (woj.
lubelskie). Akceptowano koncepcję bu
dowy z zaleceniem zmiany projektu
architektonicznego.
- Warianty projektu ukształtowania
dachu nad kamienicą pod św. Krzy
sztofem w Kazimierzu Dolnym (woj. lu
belskie). Akceptowano formę według
stanu przed pożarem, tj. projektu ar
chitekta J. K. Witkiewicza.
- Problem ochrony zabudowy osiedla
Giszowiec (woj. katowickie). Akcepto
wano koncepcję rozszerzenia ochrony
konserwatorskiej na dalszą część osie
dla. Zalecono remonty i dogęszczenie
zabudowy bez zmiany układu prze
strzennego.
- Problem ochrony zabudowy osiedla
Rybnik (woj. katowickie). Zalecono o
pracowanie koncepcji planu realizacyj
nego i przygotowanie uzgodnionej kon
cepcji architektonicznej osiedla jako
wytycznych do planu szczegółowego.
A lic ja Lutostańska

1 In fo rm a c je o p ra c a ch
K o m isji K o n se rw a
to rskiej w la ta ch 1970—1982 z a m ie szczo n e zo 
sta ły w „ O c h r o n ie Z a b y tk ó w ” 1983 nr 1—2,
s. 132—138, a w la ta c h 1982—1985 w „ O c h r o 
nie Z a b y tk ó w ” 1986 nr 3, s. 228—229.
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