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1. Elewacja budynku sanatoryjnego od strony parku. Fot. B. Bielinis-Kopeç.
1. Southern elevation of the sanatorium building. Photo: B. Bielinis-Kopeç.

H

enry van de Velde, belgijski architekt, malarz
i teoretyk sztuki, uznawany jest za jednego z czo∏owych twórców secesji. Stanà∏ u progu wielkiej
kariery, kiedy w 1902 r. zosta∏ zatrudniony w Weimarze na dworze ksi´cia Wilhelma Ernesta jako doradca

w sprawach sztuki. Podjà∏ si´ wówczas zorganizowania Szko∏y Rzemios∏a Artystycznego w tym mieÊcie
oraz wykonania projektu jej siedziby, a tak˝e projektów willi Esche w Chemnitz i Archiwum Nietzschego w Weimarze.
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Fundacja sanatorium w Trzebiechowie
Niewielka wieÊ Trzebiechów, skrywajàca dotàd per∏´
lubuskiej secesji, po∏o˝ona jest w pd.-wsch. cz´Êci
województwa, w powiecie zielonogórskim, w odleg∏oÊci ok. 30 km od Zielonej Góry. To tu w 2003 r.
odby∏a si´ Mi´dzynarodowa Konferencja, na której
upubliczniono udzia∏ s∏ynnego artysty Henry’ego van
de Velde w projektowaniu wystroju i wyposa˝enia
wn´trz dawnego sanatorium w Trzebiechowie.
Powsta∏o ono w latach 1902-1904 z fundacji ks.
Heinricha VII Reuss-Köstritz i jego ma∏˝onki ks. Marie
Alexandrine. Sanatorium fizjoterapeutyczno-dietetyczne (Physikalische und diätetische Kuranstalt) oddano do u˝ytku w 1905 r. Nadzór nad budowà powierzono miejscowemu lekarzowi dr. Oskarowi Müllerowi. Autorem projektu budynków sanatoryjnych by∏ architekt Max Schündler ze Zwickau. W 1902 r. ks. Marie
Alexandrine zaakceptowa∏a ten projekt i w maju tego
roku rozpocz´∏a si´ budowa pierwszego obiektu, tzw.
domu lekarza, którà prowadzi∏ Carl Lorenz, przedsi´biorca budowlany z Zielonej Góry. W tym samym
roku ksi´˝na zaprosi∏a do wspó∏pracy Henry’ego van
de Velde. Konsultowa∏a z nim projekty architektoniczne i powierzy∏a mu zaprojektowanie wystroju
i wyposa˝enia cz´Êci wn´trz. Dzi´ki zachowanej

2. Plan sanatorium z 1902 r.
2. Plan of the sanatorium from 1902.

3. Pocztówka z 1906 r. WejÊcie g∏ówne
i dom lekarza.
3. Postcard from 1906. Main entrance
and a doctor’s building.

W tym czasie pracowa∏ równie˝ nad projektami
wn´trz dla trzebiechowskiego sanatorium na zlecenie
ksi´˝nej Marie Alexandrine von Reuss, kuzynki Wilhelma Ernesta. Dla wielkiego indywidualisty, jakim
by∏ van de Velde, nie by∏o to zadanie ∏atwe. Jego wizje
artystyczne musia∏y si´ bowiem wpisaç w ramy tradycyjnej architektury opartej na wzorach historycznych. Wywiàza∏ si´ jednak z niego nadzwyczajnie,
a badacze, mimo up∏ywu stu lat od powstania zespo∏u
sanatoryjnego w Trzebiechowie, wcià˝ odkrywajà nieznane wczeÊniej, ciekawe Êlady jego dzia∏alnoÊci.
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korespondencji mi´dzy ksi´˝nà a van de Velde wiemy, ˝e odwiedza∏ on Trzebiechów i nadzorowa∏ realizowane prace.
Sanatorium mia∏o charakter ekskluzywnego,
komfortowo urzàdzonego zak∏adu. Oferowa∏o kompleksowe badania i kuracj´ dostosowanà do indywidualnych potrzeb pacjentów. Leczono w nim m.in.
choroby nerek, ˝o∏àdka, jelit, wàtroby, p∏uc, anemi´,
reumatyzm. Do terapii wykorzystywano nowoczesne
urzàdzenia i aparaty. Lekarzem prowadzàcym zosta∏
dr Oskar Müller.
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W parku znajdowa∏o si´ rosarium z alejkami spacerowymi udekorowanymi pnàcymi ró˝ami, rabaty
kwiatowe, ocienione alejki z os∏oni´tymi ∏awkami,
miejsca do le˝akowania i tzw. domek szwedzki.
Wokó∏ sanatorim wytyczono szlaki spacerowe wÊród
∏àk, winnic, pól i lasów iglastych.
Rozplanowanie zespo∏u przedstawia niesygnowany plan, pochodzàcy prawdopodobnie z 1902 r., na
którym centralne miejsce zajmuje budynek sanatoryjny,
4. Prospekt reklamowy sanatorium Trebschen, projekt
szaty graficznej H. van de
Velde. Ze zbiorów E. Brockhorn von der Bank.
4. Advertisement prospectus
from the collections of
E. Brockhorn von der Bank,
graphic design: H. van de
Velde.

5. Budynek sanatoryjny od
strony parku. Fot. z 1906 r.
5. Sanatorium building from
the park. Photo: 1906.

Dzia∏alnoÊç sanatorium reklamowa∏ prospekt, do
którego szat´ graficznà opracowa∏ w 1904 r. Henry
van de Velde. Zamieszczono w nim zdj´cia kilku
wn´trz: pokoju bilardowego, czytelni z ogrodem zimowym oraz jadalni. PodkreÊlono znaczenie wystroju pomieszczeƒ „emanujàcych atmosferà intymnoÊci
i spokoju, które sà niezwykle wa˝ne dla samopoczucia chorych”. Pensjonariuszom oferowano, oprócz kuracji leczniczych, wypoczynek w komfortowych warunkach, zabawy na Êwie˝ym powietrzu i we wn´trzach, spacery, le˝akowanie w parku i na werandach.

skomunikowany ∏àcznikiem z budynkiem administracyjno-mieszkalnym tzw. domem lekarza, usytuowanym w pn.-wsch. naro˝niku posesji, przy dziedziƒcu, do którego wjazd prowadzi∏ od strony pó∏nocnej.
Pozosta∏e zabudowania wzniesiono po pó∏nocnej i zachodniej stronie dziedziƒca. W cz´Êci po∏udniowej
za∏o˝ono niewielki park z czytelnym uk∏adem Êcie˝ek. Korty do gry w tenisa i plac do siatkówki oraz
kr´gielnia znajdowa∏y si´ w pn.-zach. cz´Êci za∏o˝enia. W jego pd.-wsch. naro˝niku zlokalizowano zabudowania gospodarcze.

6. Pocztówka z 1907 r. Widok budynku
sanatoryjnego od strony parku.
6. Postcard from 1907. View of the
sanatorium building from the park.
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7. Jadalnia, zdj´cie z prospektu reklamowego ze zbiorów
E. Brockhorn von der Bank.
7. Dining rooms, photograph from an advertisement prospectus
from the collections of E. Brockhorn von der Bank.

8. Pokój bilardowy i palarnia, zdj´cie z prospektu reklamowego ze
zbiorów E. Brockhorn von der Bank.
8. Billiard and smoking rooms, photograph from an advertisement
prospectus from the collections of E. Brockhorn von der Bank.

9. Czytelnia z ogrodem
zimowym, zdj´cie z prospektu reklamowego ze
zbiorów E. Brockhorn
von der Bank.
9. Reading room with
a winter garden, photograph from an advertisement prospectus
from the collections of
E. Brockhorn von der
Bank.
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W budynku sanatoryjnym urzàdzono 23 wygodne, komfortowo wyposa˝one pokoje (jedno- i dwuosobowe). Zainstalowano w nich dzwonki do przywo∏ania personelu, ∏ó˝ka wyposa˝ono w specjalne
materace chronione patentem (system Reinhold und
Westphal), górne skrzyd∏a okien mia∏y otwory wentylacyjne, a ca∏e okna przes∏ania∏y drewniane ˝aluzje.
W pokojach znajdowa∏y si´ podwójne drzwi t∏umiàce
ha∏as, wkomponowane centralnie w zabudow´ szafy
wn´kowej. Cz´Êç pokoi mia∏a dost´p do balkonów.
Werandy i balkony skierowane by∏y na po∏udnie
i wschód. Od strony pó∏nocnej na wysokoÊci 2. pi´tra
znajdowa∏ si´ du˝y taras. Na wy˝szà kondygnacj´
mo˝na si´ by∏o dostaç g∏ównà klatkà schodowà lub
windà. Personel korzysta∏ z 2 dodatkowych klatek
schodowych ∏àczàcych piwnice z poddaszem.
Dla wygody kuracjuszy urzàdzono tzw. pokoje
towarzyskie. Na parterze zlokalizowano czytelni´
z ogrodem zimowym, a po obu jej stronach pokoje
dla paƒ i dla panów. WyjÊcia z nich prowadzi∏y na zadaszone werandy, z których wygodnymi, szerokimi
schodami mo˝na by∏o zejÊç bezpoÊrednio do parku.
W skrzydle bocznym znajdowa∏y si´ ponadto: pokój
Êniadaniowy, zwany te˝ muzycznym, z otwartà werandà; pokój kredensowy; pokój do gry w bilard i palarnia oraz sala z przyrzàdami do çwiczeƒ i funkcjonalne ∏aênie. Pensjonariusze jadali posi∏ki w przestronnej jadalni przesklepionej kolebà. Mog∏a ona
pomieÊç 50 goÊci przy 2 du˝ych sto∏ach. Wszystkie
pomieszczenia wyposa˝one by∏y w wentylacj´ i oÊwietlenie elektryczne. Do budynku doprowadzono lini´
telefonicznà. Sanatorium by∏o ogrzewane systemem
niskociÊnieniowym na par´.
Budynek sanatoryjny po∏àczono parterowym
∏àcznikiem z budynkiem administracyjno-mieszkalnym. T´dy kuracjusze udawali si´ na badania i zabiegi. Na parterze budynku znajdowa∏y si´: poczekalnia,

10. Budynek sanatoryjny, widok
od strony parku.
Fot. B. BielinisKopeç.
10. Sanatorium
building, view
from the park.
Photo: B. BielinisKopeç.

2 gabinety lekarskie, pokój piel´gniarek, laboratorium,
rentgen, gabinety zabiegowe, pomieszczenie do masa˝u i biblioteka. Na pi´trze urzàdzono wygodne
mieszkanie dla lekarza kierujàcego sanatorium.
Dost´pne by∏o z g∏ównej klatki schodowej i przestronnej sieni z otwartà klatkà schodowà prowadzàcà
na poddasze. Na poddaszu znajdowa∏a si´ kuchnia
i pokoje goÊcinne. Lokalizacja kuchni nie by∏a przypadkowa. Dochodzàce z niej zapachy nie mia∏y przedostawaç si´ na parter dost´pny dla kuracjuszy.
Sanatorium przystosowane by∏o do przyj´cia jednoczeÊnie 60 pacjentów. Jednak w 1905 r. odwiedzi∏o
je zaledwie 53 chorych. Z powodu wysokich kosztów
utrzymania i ograniczonej liczby kuracjuszy, na co
mia∏o wp∏yw niekorzystne po∏o˝enie Trzebiechowa pod
wzgl´dem komunikacyjnym (podró˝ bryczkà z oddalonego o 11 km Sulechowa trwa∏a 2 godziny), ju˝ latem 1906 r. sanatorium zosta∏o zamkni´te. Podejmowane próby podtrzymania dzia∏alnoÊci zak∏adu da∏y po∏owiczne rezultaty. W 1907 r. prywatne sanatorium zosta∏o przekszta∏cone w spó∏k´ Sanatorium Trebschen
GmbH, której kierownictwo objà∏ dr Hans Brennecke.
Wraz z nim praktyk´ prowadzi∏ prof. dr J. Boas
z Berlina, specjalista chorób ˝o∏àdka, jelit i przemiany materii. Jednak ze wzgl´dów formalnych ju˝
w styczniu 1908 r. spó∏ka zosta∏a rozwiàzana.
W latach 1909-1911 w budynkach dawnego sanatorium funkcjonowa∏ dom wypoczynkowy Stowarzyszenia Niemieckich Urz´dników Bankowych,
którym kierowa∏ dr Ernst Diesing. Nast´pnie w latach
1912-1919 dzia∏a∏ tu Niemiecki Dom Wypoczynkowy

dla Wymagajàcych Odpoczynku. W 1920 r. w∏adze
powiatu sulechowsko-Êwiebodziƒskiego przej´∏y
budynki, w których urzàdzono publiczne sanatorium
przeciwgruêlicze finansowane z Fundacji Hermana
Vollmara (Vollmarstiftung). Jej za∏o˝yciel Herman
Vollmar utraci∏ ˝on´ i dzieci z powodu gruêlicy. Po
Êmierci postanowi∏ przekazaç ca∏y majàtek na walk´
z tà chorobà. W 1885 r. powo∏ano fundacj´, na którà
wp∏ywa∏y dochody z majàtku Vollmara. Nie by∏y one
jednak na tyle pokaêne, aby pokryç koszty budowy
nowego kompleksu sanatoryjnego. Pomys∏ przystosowania do tego celu dawnego sanatorium Reussów
by∏ wi´c najkorzystniejszym rozwiàzaniem zarówno
dla zarzàdzajàcych fundacjà, jak i borykajàcych si´
z d∏ugami w∏aÊcicieli Trzebiechowa. W 1926 r. ks.
Henryk XXXII von Reuss ostatecznie sprzeda∏ zespó∏, co umo˝liwi∏o mu sp∏at´ zaleg∏ych podatków.
Sanatorium Przeciwgruêlicze kierowane przez dr. Curta Schelenza dzia∏a∏o do stycznia 1945 r.
Po 1945 r. zespó∏ przej´ty zosta∏ przez Skarb
Paƒstwa. Do 1965 r. pe∏ni∏ nadal funkcj´ sanatorium
przeciwgruêliczego. Nast´pnie otwarto w nim oddzia∏ dla nerwowo chorych i rekonwalescentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zielonej
Górze. Od 1974 r. mieÊci si´ tu Dom Pomocy
Spo∏ecznej.
Od powstania zespo∏u do 1920 r. nie prowadzono
w nim znaczàcych prac remontowych. Podj´to je dopiero w momencie adaptacji na sanatorium przeciwgruêlicze. Rozpocz´ty w marcu 1920 r. remont
budynku sanatoryjnego zakoƒczono ju˝ w maju tego
9

11. Elewacja frontowa budynku
administracyjno-mieszkalnego od
strony dziedziƒca. Fot. B. BielinisKopeç.
11. Front elevation of the administrative-residential building from
the courtyard. Photo: B. BielinisKopeç.

roku. W trakcie prac zwi´kszono liczb´ pokoi g∏ównie kosztem pokoi towarzyskich, które podzielono na
mniejsze pomieszczenia. W miejsce jedno- i dwuosobowych pokoi urzàdzono pokoje dwu- i czteroosobowe. Ostatecznie budynek sanatoryjny móg∏ pomieÊciç jednorazowo 116 chorych. Czynne ca∏y rok
sanatorium w 1920 r. przyj´∏o 324 pacjentów. W kolejnych latach liczba ta zwi´kszy∏a si´. W 1921 r.
odnotowano 566, w 1926 r. – 632 kuracjuszy. Wraz
z uruchomieniem w 1920 r. linii kolejowej i budowà
dworca w Trzebiechowie znaczàco wzros∏a dost´pnoÊç zak∏adu. Liczne zachorowania na gruêlic´ po
I wojnie Êwiatowej sprawi∏y, ˝e oferta trzebiechowskiego sanatorium cieszy∏a si´ du˝à popularnoÊcià,
zw∏aszcza ˝e stanowi∏o ono alternatyw´ w stosunku
do znacznie dro˝szych kurortów w Szwajcarii.

12. Widok od strony dziedziƒca w kierunku budynku sanatoryjnego. Fot.
B. Bielinis-Kopeç.
12. View of the sanatorium
building from the courtyard. Photo: B. BielinisKopeç.
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Opis za∏o˝enia sanatoryjno-parkowego
w Trzebiechowie
Sanatorium powsta∏o w centrum wsi na obszarze
o powierzchni ok. 2,5 ha. Dominant´ za∏o˝enia stanowi∏ usytuowany centralnie budynek sanatoryjny.
Budynek administracyjno-mieszkalny, jak ju˝ wspominaliÊmy, zlokalizowano w pn.-wsch. naro˝niku terenu. Obydwa obiekty po∏àczono ∏àcznikiem przebiegajàcym ukoÊnie ze wschodu na zachód. Przy pó∏nocnej granicy za∏o˝enia wzniesiono dwa domy mieszkalne. W jednym z nich, stojàcym przy wjeêdzie
g∏ównym, umieszczono portierni´.
Budynki okalajà dziedziniec z bramà wjazdowà.
Ta cz´Êç za∏o˝enia o charakterze ogólnodost´pnym
rozplanowana zosta∏a w pó∏nocnej partii za∏o˝enia.
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13. Szczyt pó∏nocny budynku administracyjno-mieszkalnego. Fot.
B. Bielinis-Kopeç.
13. Northern gable in the administrative-residential building.
Photo: B. Bielinis-Kopeç.

Od po∏udnia przestrzeƒ dziedziƒca ogranicza ∏àcznik,
który oddziela dziedziniec od przeznaczonego dla
pensjonariuszy parku po stronie po∏udniowej. Na zachód od budynku sanatoryjnego znajduje si´ niewielki obiekt, dawna kr´gielnia u˝ytkowana obecnie jako
kostnica.
Od zachodu, pó∏nocy i wschodu
teren otacza ceglany mur, którego
prz´s∏a uj´to czworobocznymi s∏upkami zakoƒczonymi czapami w formie
dwuspadowych daszków. Prz´s∏a ogrodzenia poprowadzono malowniczo
wkl´s∏à linià i wykoƒczono dachówkà
ceramicznà.
Wjazd g∏ówny prowadzi od drogi po
pó∏nocnej stronie za∏o˝enia, szerokà
dwuskrzyd∏owà bramà wjazdowà o metalowych a˝urowych prz´s∏ach, uj´tà
dwoma ceglanymi s∏upkami. Po jej
zachodniej stronie znajduje si´ furtka
dla pieszych. Dziedziniec pokryty jest
nawierzchnià utwardzonà z kostki
chodnikowej i drogowej (betonowej)
o zró˝nicowanej kompozycji.
Park zajmuje powierzchni´ 1,09 ha.
Inwentaryzacja drzewostanu wykaza∏a
wyst´powanie 50 gatunków drzew
i krzewów. Wi´kszoÊç drzew reprezentuje gatunki liÊciaste: lipy, d´by, wiàzy, graby, kasztanowce, buki i topole.
Nieliczne drzewa iglaste to jod∏y,
Êwierki, sosny, daglezje, cisy oraz ˝ywotniki. Do drzew aklimatyzowanych
nale˝à: lipa szerokolistna odmiany
strz´polistnej, jawor odmiany purpurowej, kasztan jadalny, dàb b∏otny.

14. Widok z budynku sanatoryjnego w kierunku
budynku administracyjno-mieszkalnego. Fot.
B. Bielinis-Kopeç.
14. View of the administrative-residential building seen from the sanatorium building. Photo:
B. Bielinis-Kopeç.

Krzewy wyst´pujà na ca∏ym obszarze parku, przewa˝nie pojedynczo. Pierwotna sieç dróg o swobodnym
przebiegu zosta∏a cz´Êciowo zatarta. Czytelne sà trawiaste polany w Êrodkowej cz´Êci parku i bezpoÊrednio
przed elewacjà ogrodowà budynku sanatoryjnego.
Budynek sanatoryjny wzniesiono w historyzujàcej
formie architektonicznej. Jego elewacje licowane sà
ceg∏à w kolorze czerwonym. Jest on dwukondygnacyjny, nakryty wysokim spadzistym dachem o pokryciu z dachówki ceramicznej. Po∏acie dachu zdobià
wystawki okienne w ró˝norodnych kszta∏tach oraz
dekoracyjnie opracowane kominy i wywietrzniki.
Budynek za∏o˝ony zosta∏ na planie 2 prostopad∏ych prostokàtów wzbogaconych licznymi aneksami
i tarasami. Elewacje skomponowano asymetrycznie.
Fasada zwrócona jest w kierunku wschodnim, a elewacja ogrodowa – po∏udniowym. Bry∏´ malowniczo
rozcz∏onkowano licznymi przybudówkami nakrytymi daszkami wielospadowymi i szczytami uj´tymi

15. Otwarta klatka schodowa w sieni mieszkania lekarza w budynku administracyjno-mieszkalnym. Fot. B. Bielinis-Kopeç.
15. Open staircase in the hallway of a doctor’s apartment in the
administrative-residential building. Photo: B. Bielinis-Kopeç.

falistymi sp∏ywami. Do fasady dobudowano ukoÊnie
niewielki parterowy aneks z wejÊciem g∏ównym,
nakryty wielospadowym daszkiem i zwieƒczony szczytem. W po∏udniowà parti´ wkomponowano trójkondygnacyjne drewniane loggie, które otwarto na zewnàtrz podwójnymi arkadami o wykroju koszowym.

16. Dawna biblioteka w budynku
administracyjno-mieszkalnym
adaptowana na Izb´ Pami´ci.
Fotele wg projektu H. van de
Velde. Fot. B. Bielinis-Kopeç.
16. Former library in the administrative-residential building
adapted for a Memory Chamber.
Armchairs after a design by
H. van de Velde. Photo: B. BielinisKopeç.
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Fasad´ akcentuje przesuni´ty z osi pseudoryzalit
zwieƒczony szczytem z falistymi sp∏ywami. W szczycie umieszczono wysuni´ty przed jej lico zegar.
Otwory okienne komponowane swobodnie majà ró˝ny kszta∏t i wymiary. W osi pseudoryzalitu wzbogacone zosta∏y dekoracyjnymi obramieniami ze sztucznego kamienia. Zró˝nicowane podzia∏y okien, oddzia∏ujàce wi´kszymi taflami i drobnà siatkà krzy˝owych podzia∏ów stanowià wa˝ny pod wzgl´dem plastycznym akcent kompozycyjny elewacji.
Elewacj´ ogrodowà budynku wzbogacono wysuni´tà przed lico murów stalowà konstrukcjà przeszklonego ogrodu zimowego i du˝ym tarasem ze schodami w uk∏adzie lustrzanym, wiodàcymi do parku.
Budynek administracyjno-mieszkalny, drugi wyró˝niajàcy si´ w zespole, utrzymany jest tak˝e w malowniczej historyzujàcej szacie architektonicznej,
którà podkreÊlajà ceglane elewacje i wysoki dach
pokryty dachówkà.
W po∏acie dachowe wkomponowano wystawki
okienne, kryte daszkami pulpitowymi w formie powieki lub cebulastego he∏mu. WejÊcie g∏ówne w elewacji zachodniej od strony dziedziƒca umieszczono
w ryzalicie zwieƒczonym falistym szczytem. Wpisane
zosta∏o w dekoracyjny portal ze sztucznego kamienia. Otwory okienne zestawiono osiowo. Majà one
wykrój prostokàtny i zamkni´ty odcinkowo. Cz´Êç
z nich ozdobiona zosta∏a kamiennym obramieniem.
W elewacji wschodniej, przy naro˝niku pó∏nocnym, znajduje si´ ryzalit zwieƒczony falistym szczytem z loggià na pi´trze, która otwarta jest ∏ukiem koszowym. Pozosta∏e elewacje artyku∏owane sà otworami okiennymi w kszta∏cie i obramieniach analogicznych do fasady.
Parterowy ∏àcznik wzniesiono w konstrukcji ryglowej z wype∏nieniem ceglanym i nakryto segmentowymi dachami wielospadowymi z otwartym wiàzaniem dachowym, zdobionym skromnà dekoracjà snycerskà. Du˝e otwory okienne majà kszta∏t le˝àcych
prostokàtów zamkni´tych ∏ukami odcinkowymi,
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z cz´Êciowo zachowanym oryginalnym szkleniem.
W partii wschodniej i zachodniej znajdujà si´ szerokie bramy przejazdowe z drewnianymi wrotami.
Dwa parterowe budynki wchodzàce w sk∏ad zespo∏u nakryte zosta∏y dachami dwuspadowymi, komponowanymi symetrycznie.
Budynek mieszkalno-gospodarczy po zachodniej
stronie dziedziƒca sk∏ada si´ z kilku przylegajàcych
do siebie obiektów pe∏niàcych funkcje: gara˝u z mieszkaniem na pi´trze, warsztatu i stolarni, po∏àczonych
w cz´Êci Êrodkowej zadaszonà wiatà. Elewacje
budynku licowane sà czerwonà ceg∏à, bry∏´ nakryto
dachami wielospadowymi i podkreÊlono szczytem
o falistych sp∏ywach. Otwarta wiata wsparta jest na
dwóch ceglanych s∏upach, na których rozpi´to cztery
wyci´te koszowo arkady.
Dawna kr´gielnia to niewielki parterowy obiekt
wzniesiony na planie wieloboku, w konstrukcji ryglowej z wype∏nieniem ceglanym.

niegdyÊ cz´Êç gospodarcza, którà w∏aÊciciele sprzedali i wy∏àczyli z za∏o˝enia przed 1920 r.
Pierwotna kompozycja za∏o˝enia parkowego
uleg∏a cz´Êciowemu zatarciu. Uk∏ad dawnej sieci
dro˝nej jest nieczytelny. Stan sanitarny drzewostanu
ocenia si´ jako Êredni. Zabiegi piel´gnacyjne po
II wojnie Êwiatowej ogranicza∏y si´ do wycinki
drzew obumar∏ych, porzàdkowania terenu i koszenia
trawy. Nie podejmowano dzia∏aƒ zmierzajàcych do

Stan zachowania zespo∏u sanatoryjnoparkowego w Trzebiechowie
Zespó∏ dawnego sanatorium w Trzebiechowie zachowa∏ si´ w swoich historycznych granicach wraz
z kompleksem zabudowaƒ wkomponowanych w zieleƒ. Wyjàtek stanowi pd.-wsch. naro˝nik za∏o˝enia,

18. Klatka schodowa w budynku administracyjno-mieszkalnym.
Fot. B. Bielinis-Kopeç.
18. Staircase in the administrative-residential building. Photo:
B. Bielinis-Kopeç.

17. Stolarka drzwiowa w budynku sanatorium po renowacji
w 2005 r. Fot. B. Bielinis-Kopeç.
17. Door woodwork in the sanatorium building after renovation
in 2005. Photo: B. Bielinis-Kopeç.

rewaloryzacji parku. Nie przetrwa∏ do naszych czasów domek szwedzki w parku, którego fundamenty
czytelne sà w terenie. Nie zachowa∏y si´ tak˝e miejsca do le˝akowania po po∏udniowej stronie budynku
sanatoryjnego oraz place sportowe.
Budynki przetrwa∏y w pierwotnej formie architektonicznej z nieznacznymi zmianami, wynikajàcymi
z koniecznoÊci przystosowywania ich do wymogów
i potrzeb u˝ytkowników. Dawny budynek kr´gielni dostosowano do pe∏nienia funkcji kostnicy (likwidacji
uleg∏ tor do kr´gli zaznaczony na planach zespo∏u
z 1902 r.). W budynku administracyjno-mieszkalnym
zmieni∏y si´ funkcje pomieszczeƒ na parterze: gabinety zabiegowe przekszta∏cono w biura administracji
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Domu Pomocy Spo∏ecznej, w dawnej bibliotece urzàdzono sal´ pami´ci poÊwi´conà Henry’emu van de
Velde. Dawne lokum lekarza na pi´trze podzielono
na mieszkania dla pracowników. W g∏ównym budynku dawnego sanatorium wprowadzono niewielkie
zmiany, zwiàzane z dobudowà sanitariatów i przedsionka przed tylnym wejÊciem do kuchni. Nowym
obiektem jest pralnia wzniesiona w 1990 r. po zachodniej stronie budynku sanatoryjnego
Elementy wprowadzane do istniejàcego zespo∏u
harmonijnie wkomponowano we wczeÊniejszà zabudow´. Budynek pralni ma prostà form´ architektonicznà i elementy wykoƒczenia charakterystyczne dla
pozosta∏ych obiektów – ok∏adzina klinkierowa na elewacjach. W podobny sposób zrealizowano w 2003 r.
dobudow´ sanitariatów, wpisujàc rozbudowywany
cz∏on w istniejàcà przy ryzalicie wn´k´ i nawiàzujàc
do zastosowanych w nim form historycznych. Na uznanie zas∏uguje pieczo∏owitoÊç, z jakà przeniesiono
stare okna i osadzono je w nowych otworach, nie
niszczàc oryginalnej stolarki i nie szpecàc budynku.

21. Balustrada klatki schodowej w budynku sanatoryjnym. Fot.
B. Bielinis-Kopeç.
21. Staircase balustrade in the sanatorium building. Photo:
B. Bielinis-Kopeç.

W okresie powojennym nie prowadzono remontów, które w istotny sposób wp∏yn´∏yby na popraw´
stanu technicznego obiektów. Ogranicza∏y si´ one do
wymiany instalacji kanalizacyjnej, modernizacji
pomieszczeƒ sanitarnych, odnawiania wn´trz poprzez
nak∏adanie kolejnych warstw farby, renowacji stolarki drzwiowej i okiennej. Niestety, ze wzgl´du na
znaczne zu˝ycie starej stolarki okiennej i brak odpowiednich Êrodków finansowych przed kilku laty
wprowadzono bez uzgodnienia z urz´dem konserwatorskim kilka okien z PCV, nieprzystajàcych do zabytkowej substancji budynków.
19. Balustrada w budynku sanatoryjnym.
Fot. B. Bielinis-Kopeç.
19. Balustrade in the
sanatorium building.
Photo: B. BielinisKopeç.

20. Pokój bilardowy
w budynku sanatoryjnym po ukoƒczeniu
prac konserwatorsko-restauratorskich
w 2005 r. Fot. B. Bielinis-Kopeç.
20. Billiard room in
the sanatorium building after conservationrestoration in 2005.
Photo: B. BielinisKopeç.
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22. Elewacja tylna budynku sanatoryjnego. Fot. B. Bielinis-Kopeç.
22. Rear elevation of the sanatorium building. Photo: B. Bielinis-Kopeç.

Skutkiem braku remontów i konserwacji jest
stwierdzone zawilgocenie murów wewn´trznych na
poziomie piwnic oraz murów zewn´trznych. Jest to
szczególnie widoczne w miejscach odprowadzenia
wód opadowych, przy rurach spustowych i rynnach.
Wilgoç spowodowa∏a zniszczenie materia∏u wià˝àcego, korozj´ wierzchnich warstw ceg∏y, naruszenie
spoistoÊci i statyki murów budowli. Równie˝ pokrycie dachów jest nieszczelne, a dachówka – w znacznym stopniu zlasowana – kwalifikuje si´ w ca∏oÊci do
wymiany. Cz´Êç elementów konstrukcyjnych wi´êby
dachowej uleg∏a zniszczeniu, zw∏aszcza w miejscach,
gdzie nara˝ona by∏a na dzia∏anie wód opadowych.
Wi´êba jest tak˝e pora˝ona przez owady, wymaga
konserwacji i wymiany uszkodzonych elementów.
Przemurowania i naprawy wymagajà kominy i wywietrzniki zdobiàce dachy, ukryte pod dekoracyjnà
formà wie˝yczek. W z∏ym stan technicznym znajdujà si´ obramienia szczytów. Widoczne sà ich sp´kania i odspojenia od pod∏o˝a.
Wystrój wn´trz i cz´Êç ich wyposa˝enia zachowane sà w stosunkowo dobrym stanie. Na Êcianach
i sufitach, pod wtórnymi pow∏okami farb, przetrwa∏y
pozosta∏oÊci ich pierwotnego wystroju kolorystycznego. Podobnie odtworzyç mo˝na pierwotnà kolory-

styk´ stolarki drzwiowej, okiennej, balustrad schodów i ∏awek. Niestety, do przyk∏adów êle prowadzonej renowacji, bez nadzoru konserwatorskiego, nale˝y przeprowadzony przed kilku laty remont drewnianej balustrady klatki schodowej w budynku sanatoryjnym. Opalono wówczas farb´ i pokryto drewno lakierem w kolorze ciemnego bràzu.
Wykorzystanie do budowy zespo∏u materia∏ów
o wysokiej jakoÊci oraz wstrzemi´êliwoÊç powojennych u˝ytkowników w dokonywaniu istotnych zmian
zadecydowa∏y, ˝e po stu latach od czasu powstania
zespó∏ ten nosi znaczàce cechy autentyzmu. Z tego wzgl´du zas∏uguje na szczególnà ochron´.
Zaniechanie w najbli˝szych latach podj´cia kompleksowych prac konserwatorskich i budowlanych skutkowaç b´dzie post´pujàcym niszczeniem zabytkowej
substancji.

Wystrój i wyposa˝enie wn´trz
Na podstawie zachowanych dokumentów mo˝na
ustaliç, ˝e w 1903 r. Henry van de Velde zaprojektowa∏ sieƒ z galerià w budynku administracyjnomieszkalnym, a weimarski meblarz Fritz Scheidemantel wykona∏ model balustrady klatki schodowej.
15

23. Drzwi z klatki schodowej do holu na parterze
budynku administracyjnomieszkalnego. Fot. B. Bielinis-Kopeç.
23. Door from the staircase
to the hall in the ground
floor of the administrativeresidential building. Photo:
B. Bielinis-Kopeç.

24. Drzwi g∏ówne w Archiwum Nietzschego w Weimarze. Fot. B. BielinisKopeç.
24. Main door in the
Nietzsche Archive in
Weimar. Photo: B. BielinisKopeç.

Wzór balustrady w klatce schodowej jest zbli˝ony do
tej, którà zrealizowano w tym samym czasie zgodnie
z projektem van de Velde w willi Esche w Chemnitz.
W tym samym czasie powsta∏y: projekt Êwietlika nad
sienià w mieszkaniu lekarza z dekoracyjnym uk∏adem

25. Balustrada schodów w budynku administracyjno-mieszkalnym.
Fot. B. Bielinis-Kopeç.
25. Stair balustrade in the administrative-residential building.
Photo: B. Bielinis-Kopeç.
26. Balustrada schodów w willi Esche w Chemnitz. Fot. B. BielinisKopeç.
26. Stair balustrade in the Esche Villa in Chemnitz. Photo:
B. Bielinis-Kopeç.
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szprosów, szablon fryzu w klatce schodowej w budynku administracyjno-mieszkalnym, a w domu sanatoryjnym projekty balustrady schodów, drzwi do
windy (niezachowane) oraz meble do jadalni, pokoju
muzycznego i kredens.
Zachowa∏y si´ wszystkie spoÊród 48 drzwi zrealizowanych na podstawie projektu artysty przez firm´
Scheidemantel z Weimaru. Stolark´ drzwiowà wpisanà w proste obramienia zdobi charakterystyczna
linearna dekoracja. W cz´Êci dekoracji wprowadzono
elementy z metalu (blacha stalowa malowana w kolorze jasnoszarym lub grafitowym).
Niektóre elementy wyposa˝enia pokoi pacjentów
oraz czytelni, pokoi dla panów i paƒ wykonano na
podstawie projektu Margarethe Junge i Gertrud
Kleinhempel, artystek z drezdeƒskich Warsztatów
Meblarstwa Niemieckiego. Zachowa∏y si´ szafy wn´kowe oraz kominek w holu na parterze, który pierwotnie zdobi∏ czytelni´.

27. Czytelnia i ogród zimowy w budynku g∏ównym. Fot. B. Bielinis-Kopeç.
27. Reading room and winter garden in the main building. Photo: B. Bielinis-Kopeç.

W budynku sanatoryjnym zachowa∏y si´ ponadto
elementy wyposa˝enia i wystroju, których autorstwo
mo˝na wiàzaç z van de Velde. Nale˝y do nich balustrada g∏ównej klatki schodowej o unikatowej w dorobku artysty formie, przepruta a˝urami o owalnych
wykrojach oraz 2 ∏awki w holu na parterze i pi´trze.
Z jego nazwiskiem powiàzaç nale˝y tak˝e dekoracje
sztukatorskie na sufitach w holu, czytelni i klatce
schodowej. Sà one porównywalne do wystroju sufitów w domu artysty w Weimarze, zwanego „Domem
pod wysokimi topolami”. Równie˝ doÊwietlenie górnej partii konstrukcji ogrodu zimowego skomponowane zosta∏o w uk∏adzie charakterystycznym dla stosowanej przez niego ornamentyki.
Elementy wystroju i wyposa˝enia zaprojektowane przez van de Velde zachowa∏y si´ równie˝ w budynku administracyjno-mieszkalnym. Sà to m.in. wzór
drzwi prowadzàcych z klatki schodowej do holu, analogiczny do wykonanych w tym samym czasie drzwi
w Archiwum Nietzschego w Weimarze, kominek,
kanapa z oryginalnym, ciemnoniebieskim obiciem
i pó∏kami wbudowana w schody w mieszkaniu lekarza
na pi´trze.

W 2005 r. odkryto i poddano konserwacji malarskà dekoracj´ szablonowà, która zdobi Êciany
w pokojach towarzyskich dla paƒ i panów, bilardowym, holach i na klatce schodowej w obydwu budynkach oraz zrekonstruowano dekoracj´ koleby nad
jadalnià. Na podstawie badaƒ ustalono i cz´Êciowo
odtworzono kolorystyk´ wn´trz i stolarki. Zarówno
wzory, jak i intensywne zestawienia kolorystyczne
wskazujà na udzia∏ artysty w ich wykonaniu.

Badania nad wystrojem wn´trz
zaprojektowanych
przez Henry’ego van de Velde
Niewàtpliwy udzia∏ Henry’ego van de Velde w aran˝acji wn´trz dawnego sanatorium w Trzebiechowie
zadecydowa∏ o podj´ciu przez Wojewódzki Urzàd
Ochrony Zabytków w Zielonej Górze badaƒ, których celem by∏o znalezienie Êladów pierwotnego ich
wystroju.
Pojedyncze odkrywki o charakterze sonda˝owym
wykonano w 2004 r. na Êcianach, sufitach i drewnianych elementach wyposa˝enia (balustrady schodów,
17

28. Odkrywka dekoracji malarskiej (lamperia) na klatce schodowej
w budynku administracyjnym. Fot. D. Markowski.
28. Uncovering painted decoration (wainscot) in the administrative
building staircase. Photo: D. Markowski.

stolarka drzwiowa i okienna) w cz´Êci reprezentacyjnych pomieszczeƒ w budynkach sanatoryjnym i administracyjno-mieszkalnym. Ods∏oni∏y one liczne
wtórne nawarstwienia oraz – co jeszcze wa˝niejsze –
dobrze zachowane warstwy pierwotnej kolorystyki.
Ustalono, ˝e w dawnej bibliotece Êciany i sufit pomalowane by∏y g∏adko w jednolitej niebieskoszarej tonacji. Dope∏nienie kolorystycznego wystroju wn´trza
stanowi∏a barwa stolarki, jak si´ póêniej okaza∏o, nie
zawsze malowanej obustronnie w tym samym kolorze, co uzale˝nione by∏o od koncepcji kolorystycznej
ka˝dego z wn´trz. Drzwi biblioteki pomalowane by∏y
na jasnà zieleƒ, natomiast okna od wewnàtrz i po
stronie zewn´trznej na jasny bràz.
Stolarka drzwiowa w dwóch sàsiadujàcych z bibliotekà pokojach – dawnym gabinecie lekarza kierujàcego sanatorium oraz pokoju zabiegowym – utrzymana by∏a, podobnie jak w bibliotece, w tonacji jasnej zieleni. Âciany tych wn´trz pomalowane by∏y
równie˝ na zielono. W gabinecie lekarza kolor po∏o˝ony by∏ jednorodnie na ca∏ej wysokoÊci Êcian, sufit
pozostawa∏ bia∏y. W gabinecie zabiegowym Êciany

29. Odkrywka „schodkowa”
wykonana na drzwiach klatki
schodowej w budynku administracyjnym. Na zdj´ciu widoczna oryginalna, czerwona kolorystyka oraz wyst´pujàce na
niej warstwy przemalowaƒ. Fot.
D. Markowski.
29. “Steps” uncovering on the
doors of the administrative
building staircase. In the photograph: the original red colour
and layers of repainting. Photo:
D. Markowski.
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zró˝nicowane by∏y tonalnie, w dolnych partiach ciemniejsze, a powy˝ej nadpro˝y drzwiowych jaÊniejsze;
w jasnej tonacji utrzymany by∏ tak˝e sufit. Odcienie
zieleni oddziela∏ czarny pasek szerokoÊci ok. 3 cm.
Badania przeprowadzone w dawnym gabinecie
lekarza-asystenta wykaza∏y, ˝e by∏ on utrzymany w tonacji bràzu. Âciany zró˝nicowane by∏y tonalnie i podzielone na wysokoÊci nadpro˝y drzwiowych wàskim pasem o szerokoÊci ok. 5 cm, podkreÊlonym od
góry cienkà czarnà kreskà, a od do∏u czerwonà.
W pokoju piel´gniarek drzwi i okno od strony
wewn´trznej mia∏y kolor czerwieni, co ˝ywo kontrastowa∏o z niebieskimi Êcianami i sufitem. Âciany
podzielone by∏y na wysokoÊci nadpro˝y drzwiowych
niebieskim pasem o szerokoÊci ok. 7 cm, obramowanym od do∏u i góry wàskà czarnà kreskà. Ich dolna
partia mia∏a ciemniejszy odcieƒ, górna i sufit by∏y
o dwa tony jaÊniejsze.
Podczas dalszych badaƒ przeprowadzonych na
klatce schodowej i w sieni dawnego mieszkania lekarza w budynku administracyjno-mieszkalnym ustalono, ˝e dolne partie Êcian tych pomieszczeƒ,
balustrady schodów, boazerie oraz stolarka drzwiowa
i okienna od strony wewn´trznej pomalowane by∏y
na mocno nasycony b∏´kit. W sieni wyró˝nia∏y si´
one na tle jasnoszarych Êcian i kontrastowa∏y z intensywnie ceglastà barwà ceramicznej posadzki i kominka. Aran˝acj´ kolorystycznà tego wn´trza dope∏nia∏ dekoracyjny pas z ornamentem szablonowym
biegnàcy na wysokoÊci górnej linii lamperii1, szklenia w ró˝owym kolorze (w przepierzeniu mi´dzy
g∏ównà klatkà schodowà a mieszkaniem lekarza oraz
w Êciance wbudowanej w schody), ciemnoniebieskie
obicie kanapy wbudowanej w schody.
W wystroju holu na parterze dominowa∏a ciemna czerwieƒ, którà od wewnàtrz pokryto drzwi.
Harmonizowa∏a ona z barwà lastrykowej posadzki.
Niektóre drzwi, np. do pokoju piel´gniarek, pomalowane zosta∏y tym kolorem dwustronnie. Innym nadano od strony zewn´trznej ró˝ne barwy: jasnozielonà – drzwi w gabincie lekarza g∏ównego, bràzowà –
w gabinecie lekarza asystenta, niebieskà – na klatce
schodowej.
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30. Odkrywka dekoracji malarskiej biegnàcej przy stopniach
schodów w holu budynku g∏ównego. Fot. D. Markowski.
30. Uncovering painted decoration along the stairs in the main
building hall. Photo: D. Markowski.

W budynku sanatoryjnym na poczàtku 2005 r.
wykonano odkrywki na Êcianach i sufitach korytarzy
i holu. Wykaza∏y one, ˝e pierwszà warstwà malarskà
by∏a jasna zieleƒ. Artysta nie ró˝nicowa∏ kolorystycznie detalu architektonicznego, wyst´pujàcego na
sufitach w postaci plastycznej ramowej dekoracji,
scalajàc wn´trze jednà barwà.
Uda∏o si´ ustaliç pierwotnà kolorystyk´ stolarki
okiennej, która od zewnàtrz budynku malowana by∏a
na b∏´kit kontrastujàcy z ceglastymi elewacjami.
Po∏àczenie czerwieni i b∏´kitu artysta – jak wynika
z powy˝szych opisów – stosowa∏ tak˝e w sanatoryjnych wn´trzach, a tak˝e m.in. we w∏asnym „Domu
pod wysokimi topolami” w Weimarze. Po renowacji
w 2005 r. zosta∏a odtworzona oryginalna kolorystyka
stolarki okiennej.
Okna i drzwi w pokojach pensjonariuszy, znajdujàcych si´ w skrzydle bocznym, pomalowane by∏y
obustronnie na niebiesko. Stolarka okienna skrzyd∏a
sanatoryjnego zosta∏a zró˝nicowana kolorystycznie:
z zewnàtrz by∏a b∏´kitna, od wewnàtrz mia∏a wiele
barw. Okna i drzwi w ka˝dym wn´trzu utrzymywano
w tym samym kolorze: szaroÊci, zieleniach, bràzach,
fioletach, czerwieniach. Drzwi od strony holu prowadzàce do pokoi pensjonariuszy i pokoi towarzyskich
pokryte by∏y laserunkowym lakierem w barwie ciemnego bràzu.

wn´trz oraz zamys∏u, koncepcji i techniki wykonania
poszczególnych elementów wystroju pomieszczeƒ. Na
tej podstawie mo˝liwe by∏o stworzenie wytycznych
konserwatorskich dla prowadzonych w zabytkowych
wn´trzach prac remontowych i konserwatorskich2.
Badania obj´∏y nast´pujàce pomieszczenia i elementy ich wyposa˝enia:
q budynek administracyjno-mieszkalny: klatka schodowa – Êciany i sufit, drzwi, okna i balustrada; hol
na parterze – Êciany i sufit oraz drzwi wejÊciowe;
hol z kominkiem – Êciany i sufit, drzwi, boazeria
oraz balustrada;
q budynek sanatoryjny: pokoje towarzyskie I i II –
dekoracja malarska (ornament szablonowy), Êciany
i sufit, drzwi i okna; pomieszczenia dawnego pokoju
bilardowego – dekoracja malarska (ornament szablonowy), Êciany i sufit, drzwi i okna; hol g∏ówny
– dekoracja malarska przy stopniach schodów; filar
w holu g∏ównym – fragment dekoracji malarskiej;
Êwietlica – Êciany, sufit, drzwi i okna; jadalnia –
Êciany i sufit, drzwi i okno, 2 drewniane ∏awki
w holu g∏ównym, drzwi w holu g∏ównym.
Polichromie. Analiz´ budowy technicznej oraz badania technologii wykonania dekoracji przeprowadzono na podstawie próbek tynku z warstwà polichromii.
Wykonano szczegó∏owe badania tynku, u˝ytych
w farbach spoiw oraz wybranych pigmentów.
Stwierdzono, ˝e w badanych pomieszczeniach zosta∏
zastosowany tynk wapienno-piaskowy o stosunku
spoiwa (CaCO3) do kruszywa ok. 1:5, na który po∏o˝ono cienkà warstw´ szpachli gipsowej lub pobia∏y
wapiennej3. We wszystkich oryginalnych warstwach
malarskich wyst´powa∏ olej lniany (technika olejna)4.

Badania technologii dekoracji
malarskich
W 2005 r. wykonano dalsze odkrywki w pomieszczeniach budynku g∏ównego i administracyjnego, które potwierdzi∏y wyst´powanie dekoracji malarskich, okreÊli∏y ich zakres oraz stan zachowania. Przeprowadzono
równie˝ szczegó∏owe badania próbek warstw oryginalnych. Nadrz´dnym celem prac badawczych by∏o
okreÊlenie pierwotnych za∏o˝eƒ kolorystycznych

31. Odkrywka dekoracji malarskiej w holu budynku g∏ównego. Fot.
D. Markowski.
31. Uncovering painted decoration in the main building hall. Photo:
D. Markowski.
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W farbach, oprócz pigmentów naturalnych, znajdowa∏y si´ pigmenty syntetyczne5.
Po∏ysk dolnej partii oryginalnej lamperii na klatce schodowej budynku administracyjnego oraz w holu budynku g∏ównego uzyskany zosta∏ poprzez naniesienie na tynk olejnej warstwy izolacji, która zapobieg∏a wsiàkaniu naniesionej w nast´pnej kolejnoÊci
farby olejnej. Zastosowanie takiej techniki podyktowane zosta∏o zapewne wzgl´dami czysto u˝ytkowymi – odpornoÊcià na zniszczenia mechaniczne i ∏atwoÊcià utrzymania w czystoÊci warstwy olejnej.
W niektórych pomieszczeniach (np. Êwietlica)
przed naniesieniem warstwy malarskiej w partii sufitu po∏o˝ono wa∏kiem bia∏à, podk∏adowà farb´ emulsyjnà, co nada∏o powierzchni efekt rozwibrowania.
Stolarka okienna i drzwiowa, ∏awki. W wybranych
pomieszczeniach badaniom poddano kolorystyk´
i technik´ wykonania oryginalnych warstw malarskich drewnianych elementów ich wystroju – boazerii,
okien i drzwi.
Stwierdzono, podobnie jak w przypadku Êcian
i sufitów, zastosowanie farby o spoiwie olejnym.
Odmienny, laserunkowy charakter mia∏a warstwa
malarska wyst´pujàca na drzwiach i odrzwiach od
strony holu g∏ównego oraz na 2 ∏awkach zachowanych na pi´trach holu w budynku sanatoryjnym.
Szczegó∏owe badania wykaza∏y, ˝e oryginalnà warstwà po∏o˝onà bezpoÊrednio na drewnie jest barwiony
na kolor czerwonobràzowy olejny lakier. Obecnie
przykrywa go kilka warstw przemalowaƒ.

32. Odkrywka dekoracji malarskiej biegnàcej pod sufitem w pokoju towarzyskim II w budynku g∏ównym. Fot. D. Markowski.
32. Uncovering painted decoration along the ceiling in social room
II in the main building. Photo: D. Markowski.
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33. Odkrywka dekoracji malarskiej w pokoju bilardowym w budynku g∏ównym. Fot. D. Markowski.
33. Uncovering painted decoration in the billiard room in the main
building. Photo: D. Markowski.

Balustrady. Wykonano szczegó∏owe badania oryginalnej warstwy malarskiej (balustrada w budynku administracyjnym) oraz oryginalnej, laserunkowej warstwy barwnej (balustrada w budynku sanatoryjnym).
Na balustradzie na klatce schodowej w budynku administracyjnym pod warstwami przemalowaƒ wyst´puje oryginalna b∏´kitna warstwa malarska. Jej spoiwem jest olej lniany, a jako pigmenty zosta∏y u˝yte
b∏´kit pruski i niewielka iloÊç bieli cynkowej.
Na balustradzie w budynku sanatoryjnym nie wyst´pujà warstwy wtórne, na co wskazuje analiza wizualna. Zosta∏y one usuni´te podczas remontu schodów. Stwierdzono ponadto brak Êladów polichromii
nawet w zag∏´bieniach pod∏o˝a oraz pozosta∏oÊci
prawdopodobnie oryginalnego lakieru barwionego po∏o˝onego bezpoÊrednio na drewnie. Analogiczna warstwa wyst´puje pod przemalowaniami na drzwiach,
odrzwiach oraz ∏awkach holu g∏ównego, co mo˝e
wskazywaç, ˝e jest to warstwa pierwotna.
We wg∏´bieniach na s∏upkach balustrady stwierdzono Êlady warstwy malarskiej w postaci drobnych
czàsteczek b∏´kitu. Szczegó∏owa analiza mikroskopowa stratygrafii warstw wykaza∏a, ˝e pod nimi wyst´puje pierwotna warstwa czerwonobràzowa (barwiony lakier). Mo˝na zatem jednoznacznie stwierdziç, ˝e fragmenty b∏´kitnej warstwy farby olejnej
(mieszanina b∏´kitu pruskiego i bieli cynkowej) pochodzà z przemalowania, które w przesz∏oÊci usuni´to,
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a warstw´ oryginalnà stanowi czerwonobràzowa olejna warstwa laserunkowa (brunatny barwnik ˝elazowy,
czerwieƒ ˝elazowa, czerwony barwnik syntetyczny).
Badania potwierdzi∏y przypuszczenia, ˝e Henry
van de Velde, projektujàc wn´trza sanatorium, uzale˝ni∏ dzia∏anie koloru równie˝ od techniki malowania – charakteru pod∏o˝a i sposobu po∏o˝enia farby
b∏yszczàcej lub matowej, rozcieƒczonej, laserunkowej lub po∏o˝onej fakturalnie, o wyraênej strukturze.
Jako przyk∏ad mo˝e pos∏u˝yç kolorystyka holu w budynku sanatoryjnym. Pierwotnie jego Êciany i sufit
mia∏y rozbielony, jasnozielony kolor, balustrada schodów, stolarka okienna i drzwiowa utrzymane by∏y
w mahoniu (barwiona bejca olejna), a metalowe okucia i klamki lÊni∏y z∏otem mosiàdzu.
Badania wykaza∏y równie˝, ˝e w Trzebiechowie
nie oby∏o si´ bez autorskich zmian koncepcji, czego
dowodem mo˝e byç dekoracja malarska w jednym
z pomieszczeƒ towarzyskich, w którym artysta zmieni∏ kolorystyk´ sufitu z pomaraƒczowej na zielonà
i poszerzy∏ pas ornamentu biegnàcego wzd∏u˝ Êcian.

Prace konserwatorsko-restauratorskie
Wszystkie pomieszczenia, a tak˝e ∏awki, okna i drzwi
by∏y wtórnie przemalowane kilkoma warstwami farby. Âciany przemalowano najcz´Êciej bez podzia∏ów
kolorystycznych. Na oryginalnych polichromiach po∏o˝onych zosta∏o w ró˝nych pomieszczeniach od 3 do
7 warstw przemalowaƒ. Najcz´Êciej oprócz cienkich
warstw farby wyst´powa∏a równie˝ wyrównujàca
warstwa szpachlówki.
Prace konserwatorskie rozpocz´to w 2004 r.
Pierwszym pomieszczeniem, któremu przywrócono

34. Pokój towarzyski I w budynku g∏ównym, fragment dekoracji
malarskiej w trakcie usuwania warstw przemalowaƒ. Na zdj´ciu
widoczne zniszczenia polichromii. Fot. D. Markowski.
34. Social room I in the main building. Fragment of painted decoration in the course of removing layers of repainting. In the photograph: visible damaged polychrome. Photo: D. Markowski.

35. Pokój towarzyski I, fragment dekoracji malarskiej z widocznymi zniszczeniami tynku i polichromii. Fot. D. Markowski.
35. Social room I, fragment of painted decoration with visibly
damaged plaster and polychrome. Photo: D. Markowski.

pierwotnà kolorystyk´, by∏a dawna biblioteka w budynku administracyjno-mieszkalnym. Âciany pomalowano jednolicie niebieskoszarym kolorem, a drzwi
w tonacji jasnej zieleni. Identyczny kolor stolarki
drzwiowej przywrócono w 2 sàsiadujàcych z bibliotekà pokojach – w dawnym gabinecie lekarza kierujàcego sanatorium oraz pokoju zabiegowym. W nich
równie˝ odtworzono pierwotnà, utrzymanà w tonacjach zieleni, kolorystyk´ Êcian i sufitów. W nast´pnej
kolejnoÊci wykonano renowacj´ Êcian i stolarki
w dawnym gabinecie lekarza asystenta, które utrzymane by∏y w barwach bràzu, oraz w dawnym pokoju
piel´gniarek, gdzie czerwieƒ drzwi i okna od strony
wn´trza kontrastowa∏y z niebieskim kolorem Êcian
i sufitu.
W 2005 r. przeprowadzono prace konserwatorsko-restauratorskie w wybranych pomieszczeniach
w budynku sanatoryjnym – 2 pokojach towarzyskich,
dawnym pokoju bilardowym, holu (dekoracja przy
stopniach schodów) i jadalni (rekonstrukcja dekoracji
sklepienia). Przywrócono równie˝ pierwotny wyglàd
∏awek w holu oraz drzwi prowadzàcych z holu do
korytarza jadalni.
Pokój towarzyski I (dla panów). W wyniku licznych
remontów i przemurowaƒ znaczna cz´Êç tynków
wraz z pierwotnà polichromià zosta∏a zniszczona. Ze
Êcian, poni˝ej ornamentu, przed ich ponownym pokryciem farbà usuni´to niegdyÊ a˝ do tynku pierwotnà warstw´ malarskà.
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37. Pokój towarzyski I,
fragment pomieszczenia po konserwacji i restauracji. Fot. D. Markowski.
37. Social room I,
fragment of interior
after conservation and
restoration. Photo: D.
Markowski.

W partiach nara˝onych na zawilgocenia – przyleg∏ych do okna oraz znajdujàcych si´ w sàsiedztwie
wtórnie zamontowanego zlewu – wyst´powa∏y najwi´ksze zniszczenia w obr´bie zarówno warstwy malarskiej, jak i tynków. Znaczne zniszczenia stwierdzono tak˝e w miejscach wtórnego rozmieszczania
przewodów elektrycznych oraz instalacji wodnej.
Prawdopodobnie mechaniczne uszkodzenia oraz
zawilgocony i os∏abiony tynk by∏y powodem jego
odspajania od pod∏o˝a.
Pokój towarzyski II (dla paƒ). Widoczne by∏y w nim
liczne naprawy tynku. W miejscach prowadzenia instalacji elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej wyst´powa∏y znaczne ubytki oryginalnego tynku. Mo˝na
by∏o wyodr´bniç kilka przeróbek instalacji, w wyniku których zniszczeniu uleg∏a oryginalna polichromia
wraz z tynkiem.
W jednym z naro˝ników pomieszczenia znajdowa∏ si´ zlew, a wokó∏ niego obszar wy∏o˝ony kafelkami. Przed ich po∏o˝eniem usuni´to warstw´ oryginalnà wraz z tynkiem, który zosta∏ skuty niemal do

36. Pokój towarzyski II, fragment dekoracji malarskiej po usuni´ciu warstw przemalowaƒ. Fot. D. Markowski.
36. Social room II, fragment of painted decoration after the
removal of layers of repainting. Photo: D. Markowski.
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ceg∏y. W górnych partiach Êcian oraz naro˝nikach,
szczególnie przy Êcianie zewn´trznej z oknem widoczne by∏y liczne ubytki i odspojenia tynku. Stan
taki móg∏ byç efektem zawilgocenia tych partii Êcian
na skutek zamakania murów lub nieszczelnoÊci
dachu.
W miejscach wtórnych napraw i uzupe∏nieƒ
nowymi tynkami z dodatkiem cementu oryginalny
tynk zosta∏ os∏abiony i wykazywa∏ tendencje do odspajania. Nale˝y wiàzaç to z zastosowaniem zbyt silnej zaprawy z dodatkiem cementu w sàsiedztwie oryginalnej zaprawy wapienno-piaskowej. Ogólny stan
zachowania tynku mo˝na by∏o jednak uznaç za
dobry.
Oryginalna warstwa malarska (olejna w partii sufitu i ornamentu, klejowa w partii Êcian) by∏a zachowana dobrze. Wykazywa∏a dobrà przyczepnoÊç do
pod∏o˝a; nie zaobserwowano jej ubytków. W partii
ornamentu widoczne by∏y drobne przebarwienia i zachlapania. W obu pomieszczeniach wyst´powa∏y
równie˝ zamalowane Êlady po drewnianych ko∏kach,
które w przesz∏oÊci mog∏y s∏u˝yç np. do mocowania
ozdobnych listew.
Podstawowym celem prac konserwatorskich w pomieszczeniach towarzyskich by∏o przywrócenie ich
pierwotnego wyglàdu. W obszarze dekoracji malarskiej zosta∏ wykonany pe∏ny program konserwatorsko-restauratorski. W partii sufitu, ze wzgl´du na
trudnoÊci z ods∏oni´ciem orygina∏u bez spowodowania dodatkowych zniszczeƒ w warstwie pierwotnej,
monochromatyczna powierzchnia po usuni´ciu dajàcych si´ rozdzieliç warstw przemalowaƒ zosta∏a pomalowana w kolorystyce zgodnej z orygina∏em. Na
suficie pozostawiono ods∏oni´ty fragment oryginalnej warstwy malarskiej w formie Êwiadka w obiekcie.
Âciany, ze wzgl´du na z∏y stan zachowania warstwy pierwotnej po usuni´ciu przemalowaƒ, zosta∏y

38. Pokój towarzyski II,
fragment pomieszczenia
po konserwacji i restauracji. Fot. D. Markowski.
38. Social room II, fragment of interior after conservation and restoration.
Photo: D. Markowski.

pomalowane w kolorze zgodnym z fragmentami orygina∏u. Kierujàc si´ pierwotnym wyglàdem pomieszczenia, uwzgl´dniono równie˝ ró˝norodny charakter
techniki malowania poszczególnych partii Êcian i sufitu. Drzwiom i oknom, po usuni´ciu warstw wtórnych, przywrócono pierwotnà kolorystyk´.
Pokój bilardowy. W przesz∏oÊci zosta∏ on przedzielony Êcianà przebiegajàcà wzd∏u˝ dekoracyjnej belki
na suficie na 2 mniejsze pomieszczenia. Âci´to wówczas fragment tej belki, aby dostosowaç jej szerokoÊç
do gruboÊci Êciany dzia∏owej Na Êcianie na wprost
okien wybity zosta∏, obok oryginalnego, nowy otwór
drzwiowy. W wyniku tych zmian oraz innych remontów i przemurowaƒ du˝a cz´Êç tynków wraz z pierwotnà polichromià zosta∏a zniszczona.
W partiach nara˝onych na zawilgocenia, przyleg∏ych do okna oraz znajdujàcych si´ w sàsiedztwie
wtórnie zamontowanych zlewów, wyst´powa∏y najwi´ksze zniszczenia zarówno warstwy malarskiej,
jak i tynków. Zniszczenia pojawia∏y si´ tak˝e w miejscach póêniejszego rozmieszczania przewodów elektrycznych oraz instalacji wodnej. ZaÊlepiono prawdopodobnie otwór grzewczy w dolnej cz´Êci Êciany,
a znajdujàcy si´ pierwotnie powy˝ej otwór wentylacyjny zamurowano.
Pokój bilardowy przed rozpocz´ciem prac konserwatorskich pomalowany by∏ na bia∏o bez podzia∏ów kolorystycznych. W partii sufitu oraz ornamentu
na oryginalnej warstwie malarskiej po∏o˝ona by∏a
warstwa farby olejnej, na niej 2 warstwy emulsyjnej,
wyrównujàca szpachlówka i kolejna warstwa farby
emulsyjnej. Na Êcianach, na pozosta∏oÊciach orygina∏u, wyst´powa∏y 2 warstwy farby olejnej i 1 emulsyjnej, a na nich wyrównujàca szpachlówka i kolejne
2 warstwy przemalowaƒ: emulsyjna (powy˝ej lamperii) i olejna (lamperia). Po usuni´ciu przemalowaƒ
okaza∏o si´, ˝e oryginalna warstwa malarska jest êle

39. Pokój bilardowy, fragment dekoracji malarskiej w trakcie
usuwania warstw przemalowaƒ. Fot. D. Markowski.
39. Billiard room, fragment of painted decoration in the course of
removing layers of repainting. Photo: D. Markowski.

zachowana. Najwi´ksze ubytki ornamentu wyst´powa∏y w miejscu wybicia wtórnego otworu drzwiowego. Warstwa malarska wykazywa∏a dobrà przyczepnoÊç do pod∏o˝a.
Aby przywróciç pierwotny wyglàd pomieszczeniu, konieczne by∏o wyburzenie Êciany dzia∏owej
oraz zamurowanie dodatkowego otworu drzwiowego. W obszarze dekoracji malarskiej wykonano pe∏ny
program prac konserwatorsko-restauratorskich.
Sufit, Êciany, drzwi i okna – po uwzgl´dnieniu
uwarunkowaƒ, takich jak wyst´pujàce w pomieszczeniach towarzyskich oraz usuni´ciu przemalowaƒ –
otrzyma∏y kolorystyk´ zgodnà z orygina∏em. Najlepiej zachowany oryginalny fragment warstwy
malarskiej Êciany pozostawiono w formie Êwiadka
w obiekcie.
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Hol. Âciany holu, nara˝one na uszkodzenia mechaniczne, by∏y kilkakrotnie przemalowane farbà olejnà.
Partie Êcian na parterze przy wejÊciu ulega∏y zawilgoceniu, co uwidoczni∏o si´ w ca∏kowitej wymianie
tynku i w kilkakrotnych jego naprawach. W tym miejscu oryginalna warstwa malarska uleg∏a ca∏kowitemu
zniszczeniu. Wiele zniszczeƒ spowodowa∏o równie˝
montowanie skrzynek elektrycznych – otwory wybijano, nie majàc ÊwiadomoÊci, ˝e wyst´pujà tam polichromie – oraz centralnego ogrzewania (szczególnie

40. Pokój bilardowy, fragment dekoracyjnej belki na suficie po
uzupe∏nieniu ubytków tynku. Profile belki w trakcie murowania
Êciany przedzielajàcej pomieszczenie na dwa mniejsze zosta∏y
cz´Êciowo zniszczone. Fot. D. Markowski.
40. Billiard room, fragment of decorative ceiling beam after supplementing the missing plaster.The beam sections had been partly
destroyed in the course of building a wall dividing the interior into
two smaller ones. Photo: D. Markowski.

41. Pokój bilardowy, fragment Êciany po uzupe∏nieniu ubytków
tynku, w trakcie uzupe∏niania ubytków polichromii. Fot. D. Markowski.
41. Billiard room, fragment of wall after supplementing the missing
plaster in the course of filling gaps in the polychrome. Photo:
D. Markowski.
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dotyczy to pó∏pi´ter). Zniszczenia w partiach dolnych
spowodowano wymianà stopni schodów, które osadzono poni˝ej ich pierwotnej wysokoÊci.
Oryginalna polichromia zamalowana zosta∏a monochromatycznie kilkoma warstwami olejnych przemalowaƒ. Na 2 warstwach farby olejnej po∏o˝ono wyrównujàcà szpachlówk´, a nast´pnie 2 warstwy olejne. Polichromia we fragmentach zachowa∏a si´ dobrze
i wykazywa∏a odpowiednià przyczepnoÊç do pod∏o˝a. Przywrócenie pierwotnego wyglàdu dekoracji
wymaga∏o usuni´cia przemalowaƒ i szpachlówki,
uzupe∏nienia ubytków tynku i warstwy malarskiej.
Wykonano równie˝ rekonstrukcj´ brakujàcych fragmentów dekoracji.
Dwie drewniane ∏awki. ¸awki znajdujà si´ w pierwotnych miejscach – specjalnych wn´kach; opierajà
si´ cz´Êciowo na wyst´pach murków. Powierzchnia
∏awek zosta∏a kilkakrotnie przemalowana. Pierwotna
warstwa malarska zosta∏a w przesz∏oÊci usuni´ta poprzez opalenia powierzchni, przed ponownym pomalowaniem kryjàcà farbà olejnà. Na nià podczas kolejnego odÊwie˝ania naniesiono 2 warstwy kryjàcej
farby olejnej. Stan zachowania drewna by∏ ogólnie
dobry. Nie znaleziono Êladów ˝erowania owadów.
Wyst´powa∏y jedynie rozklejenia desek siedziska
i drobne rozejÊcia w nogach ∏awek oraz ubytki
drewna spowodowane zniszczeniami o charakterze
mechanicznym.
Po usuni´ciu przemalowaƒ stwierdzono uszkodzenie struktury drewna spowodowane w przesz∏oÊci
przegrzaniem powierzchni (nadpaleniem) na skutek
u˝ywania opalarek p∏omieniowych. Widoczne by∏y
równie˝ g∏´bokie zarysowania ostrym narz´dziem.
Pozosta∏oÊci pierwotnej warstwy malarskiej zachowa∏y si´ jedynie na spodzie ∏awek.
Prace konserwatorskie przywróci∏y ∏awkom oryginalny wyglàd, uwzgl´dniono laserunkowy charakter oryginalnej warstwy malarskiej.
Drzwi w holu g∏ównym. Pierwotna warstwa malarska zosta∏a z dwóch stron drzwi przynajmniej
trzykrotnie przemalowana. Drewno by∏o dobrze zachowane, nie stwierdzono wyst´powania Êladów ˝erowania owadów. P´k∏y jedynie pojedyncze listwy
przy szybach. Drobne ubytki drewna spowodowane
by∏y zniszczeniami mechanicznymi.
Po usuni´ciu warstw przemalowaƒ stwierdzono
zniszczenia struktury drewna spowodowane takimi
samymi przyczynami, jak w przypadku ∏awek.
Widoczne w drewnie ma∏e otwory przy klamkach sà
pozosta∏oÊciami po mocowaniu nieistniejàcych ju˝
okuç.
Stan zachowania warstw pierwotnych by∏ ogólnie dobry. Jasnoszarej farby i bejcy na drzwiach nie
mo˝na uznaç jednoznacznie za warstwy pierwotne,
choç ich kolorystyka jest oryginalna. Analiza stanu
zniszczeƒ wskazuje, ˝e w przesz∏oÊci pierwotne
warstwy zosta∏y usuni´te i odtworzone zgodnie
z orygina∏em. Potwierdza to wyst´powanie na

42. Pokój bilardowy po konserwacji i restauracji. Fot. D. Markowski.
42. Billiard room after conservation and restoration. Photo: D. Markowski.

drewnie Êladów po opaleniu, na których pojawia si´
warstwa olejnej bejcy.
Podstawowym zadaniem by∏o usuni´cie warstw
wtórnych z zachowaniem warstwy barwnej. Przyj´to,
˝e warstwà malarskà od strony holu i klatki schodowej b´dzie farba laserunkowa – olejna bejca, która
w przesz∏oÊci wyst´powa∏a zapewne równie˝ na balustradzie. Drewno zosta∏o pokryte laserunkowo jedynie olejnym lakierem barwionym na mahoƒ, co podkreÊli∏o jego us∏ojenie. Od strony korytarza jadalni
warstw´ malarskà stanowi kryjàca, jasnoszara farba
olejna.
43. Schody w holu budynku g∏ównego,
przenoszenie szablonu rysunku ornamentu przed wykonaniem rekonstrukcji
niezachowanych fragmentów dekoracji
malarskiej. Fot. D. Markowski.
43. Hall stairs in the main building,
transference of the pattern prior to the
reconstruction of the unpreserved
fragments of painted decoration. Photo:
D. Markowski.

44. Pas dekoracji malarskiej biegnàcej
przy stopniach schodów po konserwacji i restauracji. Fot. D. Markowski.
44. Strip of painted decoration along
the stair tread after conservation and
restoration. Photo: D. Markowski.
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45. Fragment zrekonstruowanej dekoracji malarskiej na sklepieniu
i Êcianach jadalni w budynku g∏ównym. Fot. D. Markowski.
45. Fragment of reconstructed painted decoration on the dining
room ceiling and walls in the main building. Photo: D. Markowski.
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Sklepienie jadalni (rekonstrukcja). Dekoracja malarska na sklepieniu jadalni uleg∏a w ca∏oÊci zniszczeniu. Podstawowym za∏o˝eniem prac by∏o wi´c
wykonanie pe∏nej jej rekonstrukcji na podstawie
archiwalnych, czarno-bia∏ych fotografii. Wykonano
wiele projektów rysunkowych i kolorystycznych.
W doborze kolorystyki kierowano si´ zestawieniami barwnymi w poddanych konserwacji pomieszczeniach oraz analogiami do innych realizacji artysty. Ods∏oni´tà podczas prac badawczych i zachowanà Êladowo zieleƒ Êcian uznano za pierwotnà ich kolorystyk´. Niezwykle wa˝ne by∏o tak˝e walorowe zestawienie kolorów na fotografiach czarno-bia∏ych.
Umo˝liwi∏o bowiem analiz´ porównawczà kontrastów
na zdj´ciach archiwalnych i czarno-bia∏ych przedstawieniach projektów kolorystycznych. Rekonstrukcj´
dekoracji wykonano za pomocà szablonów. Ich wielkoÊç obliczono na podstawie zachowanych archiwalnych fotografii wn´trza.
W 2005 r. poddano renowacji zewn´trznà stolark´ okiennà w budynku sanatoryjnym i administracyjnym, przywracajàc jej oryginalnà barw´.
Prace konserwatorsko-restauratorskie przeprowadzone w latach 2004-2005 ukaza∏y w cz´Êci pierwotnà koncepcj´ wystroju wn´trz zaprojektowanych
przez wybitnego Belga. Wiele pomieszczeƒ nadal
czeka na przywrócenie im dawnej ÊwietnoÊci
Omawiane wn´trza uzupe∏nia∏y niezachowane do
dziÊ detale – meble, pod∏ogi, lampy. Podczas przedstawionych powy˝ej prac dodatkowy nacisk po∏o˝ono na znaczenia szczegó∏u, czego efektem by∏o
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przywrócenie pierwotnego wyglàdu pod∏ogom –
w pokoju towarzyskim ciemnobràzowego linoleum,
modnego w czasie powstawania sanatorium, w pokoju bilardowym parkietu w kolorze bràzowo-czerwonym – oraz zawieszenie stylowych lamp. W dalszej kolejnoÊci planowane jest wyposa˝enie wn´trz
w odpowiednie meble.

Znaczenie odkryç dokonanych
w Trzebiechowie
Prace konserwatorsko-restauratorskie, które umo˝liwi∏y poznanie pierwotnej kolorystyki wn´trz, rysunku dekoracji oraz techniki ich wykonania, okaza∏y
si´ wydarzeniem zw∏aszcza dla badaczy twórczoÊci
Henry’ego van de Velde. Czytelne sta∏y si´ zamys∏y
artysty zwiàzane z poszczególnymi pomieszczeniami
sanatorium. Niezwyk∏e jest to, ˝e polichromie, choç
cz´Êciowo mocno zniszczone i przemalowane, przetrwa∏y do dziÊ. Warto wspomnieç, ˝e wi´kszoÊç oryginalnych polichromii w innych realizacjach artysty
uleg∏a zniszczeniu, a pozosta∏e sà niemal w ca∏oÊci
uwspó∏czeÊnionym powtórzeniem tego, co zaprojektowa∏. Dekoracje malarskie w Trzebiechowie sà wi´c
dzie∏em oryginalnym, stworzonym dla konkretnego
miejsca, zachowanym w oryginalnej formie, barwie
i technice malarskiej.
Analiza dekoracji potwierdza szczególne znaczenie ornamentu w twórczoÊci Henry’ego van de Velde.
Mia∏o ono, wg artysty, wymiar symboliczny. Potwierdza to tytu∏ jednego z rozdzia∏ów jego ksià˝ki Die
Renaissance im moderne Kunstgewerbe, wydanej
w 1901 r. w Berlinie, który brzmi Das Ornament als
Symbol 6. „Uwolnijmy otaczajàce nas przedmioty
u˝ytkowe od takich ornamentów, które niczego nie
oznaczajà, które nie posiadajà racji bytu, a wskutek
tego nie zawierajà ˝adnego pi´kna” – pisa∏ we wspomnianym rozdziale Henry van de Velde.

46. Drzwi w holu g∏ównym po konserwacji i restauracji. Fot.
D. Markowski.
46. Doors in the main hall after conservation and restoration. Photo:
D. Markowski.

Artysta ten, projektujàc wn´trza i wyposa˝enie
sanatorium w Trzebiechowie, urzeczywistni∏ ide´,
w myÊl której „nie mo˝emy dopuszczaç do ˝adnych
podzia∏ów sztuki, które by mia∏y którejkolwiek
z wielorakich jej form i z mo˝liwoÊci wypowiedzi
przyznaç wy˝szà ani˝eli pozosta∏ym rang´”7.
Zarówno prace badawcze, jak i konserwatorskorestauratorskie w trzebiechowskim sanatorium nie
zosta∏y jeszcze zakoƒczone. Ale ju˝ dziÊ z ca∏à stanowczoÊcià mo˝na stwierdziç, ˝e tak bogatego programu kolorystyki wn´trz z poczàtku XX w. nie odkryto w ostatnich latach, a autorstwo Henry’ego van
de Velde znaczàco podnosi rang´ tego zespo∏u
w dorobku kulturowym nie tylko naszego kraju, ale
i Europy.

47. Jedna z dwóch zachowanych ∏awek w holu w budynku g∏ównym po konserwacji i restauracji. Fot. D. Markowski.
47. One of the two preserved benches in the main building hall after
conservation and restoration. Photo: D. Markowski.
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Mgr Barbara Bielinis-Kopeç, absolwentka Uniwersytetu
Jagielloƒskiego w Krakowie i studiów podyplomowych
z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego na
Politechnice Wroc∏awskiej, od 1992 r. pracowa∏a w urz´dzie konserwatorskim w Zielonej Górze, od 2005 r. pe∏ni
funkcj´ lubuskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Autorka ksià˝ki „Zabytki Zielonej Góry”, licznych
artyku∏ów popularyzujàcych zabytki i problematyk´ konserwatorskà („Czas architekturà zapisany”, „Lubuskie
materia∏y konserwatorskie”, „Spotkania z zabytkami”
i prasa regionalna).

Dr hab. Dariusz Markowski, konserwator malarstwa
i rzeêby polichromowanej, jest pracownikiem naukowym
Zak∏adu Konserwacji Malarstwa i Rzeêby Polichromowanej Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Miko∏aja Kopernika w Toruniu. Ma na swym
koncie liczne artyku∏y w czasopismach i publikacjach
naukowych, poÊwi´cone konserwacji malarstwa sztalugowego i Êciennego oraz rzeêby polichromowanej. Jest
autorem wielu realizacji konserwatorskich. Zajmuje si´
g∏ównie zagadnieniami badawczo-konserwatorskimi malarstwa XIX i XX w.

Przypisy
1. Wyst´powanie dekoracji malarskiej potwierdzi∏y wykonane
w 2005 r. odkrywki.

4. Badania spoiw metodà chromatografii gazowej (GC) wykona∏
mgr G. Jaworski z ZTiTM UMK w Toruniu.

2. D. Markowski, Dokumentacja prac badawczych wn´trz
pomieszczeƒ reprezentacyjnych projektu Henry’ego van de Velde
w budynkach Domu Pomocy Spo∏ecznej w Trzebiechowie,
2004/2005, mpis w archiwum Wojewódzkiego Urz´du Ochrony
Zabytków w Zielonej Górze; D. Markowski, Dokumentacja prac
konserwatorsko-restauratorskich polichromii projektu Henry’ego
van de Velde w pokoju towarzyskim w budynku g∏ównym Domu
Pomocy Spo∏ecznej w Trzebiechowie, 2005, mpis w archiwum
Wojewódzkiego Urz´du Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.

5. Analiz´ na przekrojach stratygraficznych wykona∏a dr Z. Roz∏ucka z ZKMiRzP UMK. Badania pigmentów metodà rentgenowskiej
analizy fluorescencyjnej wykona∏ mgr A. Cupa z ZTiTM UMK
w Toruniu.

3. Badania sk∏adu tynków wykona∏a dr Maria K´sy-Lewandowska
z ZKEiDA UMK w Toruniu.

6. H. van de Velde, Die Renaissance im moderne Kunstgewerbe,
Berlin 1901, s. 83-91.
7. H. van de Velde, Uwagi ogólne o syntezie sztuki, przek∏ad rozprawy Allgemeine Bemerkungen zu einer Synthese der Kunst,
„Pan”, R. 5, 1899, z. 4, s. 261-272, cyt. za: E. Grabska, ModerniÊci
o sztuce, Warszawa 1971, s. 495.

INTERIOR DECORATION IN THE FORMER SANATORIUM IN TRZEBIECHÓW
THE WORK OF HENRY VAN DE VELDE
STATE OF RESEARCH AND CONSERVATION IN 2004-2005

A

physiotherapy-diet sanatorium founded by
Prince Heinrich VII Reuss-Köstritz and his
wife, Princess Marie Alexandrine, was opened in
Trzebiechów in 1905. The author of the project was
Max Schündler, an architect from Zwickau. The
decorations and outiftting of the stately interiors were
entrusted to the Belgian artist Henry van de Velde.
Extant parts of the former sanatorium include the
buildings of the complex and the park. The absence
of significant repair during the inter-war period
proved conducive for the preservation of numerous
elements of the original outfitting and interior design.
In 2004 the connection of the monument with the
name of the celebrated Belgian artist proved decisive
for the inauguration of studies, and a year later – for
the first conservation-restoration undertakings aimed
at recreating the original colours of the interiors,
whose essential element consists of the perfectly
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preserved window and door joinery, the stair
balustrades, the panelling and the benches.
The conducted research disclosed the original
intense colours either harmonising or contrasting
with the walls and ceilings embellished with original
ornamental motifs. The eight discovered decoration
motifs of the interior constitute the most extensive set
of the artist’s preserved works in Europe; in 2005
they were subjected to conservation. Both the investigations and the conservation and restoration carried
out in the Trzebiechów sanatorium have not been
completed. Nonetheless, it may be said with full
conviction that such a copious programme of interior
design by Henry van de Velde has not been found
elsewhere, a fact which enhances the rank of this
particular complex among the cultural resources not
only of Poland but also on a European scale.

