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KRONIKA

PRACE KONSERWATORSKIE W WOJEWÓDZTWIE SIEDLECKIM 
W LATACH 1975-1998

Służby konserwatorskie woje
wództwa siedleckiego w latach 
1975-1998 realizowały zamierze
nia określone w wieloletnich pro
gramach ochrony dóbr kultury, 
opracowywanych w miarę postę
pu prac badawczo-terenowych, 
prowadzonych przez Biuro Badań 
i Dokumentacji Zabytków w latach 
funkcjonowania tej jednostki.

Prowadzono prace badawczo- 
-konserwatorskie i remontowe, od 
robót zabezpieczających do peł
nych remontów kapitalnych, przy
w racających daw ną św ietność 
164 obiektom kubaturowym, m.in. 
w W ęgrowie w yrem ontow ano 
XVII-wieczną kaplicę cmentarną 
Kościoła Ewangelicko-Augsbur
skiego oraz dawny zajazd zwany 
Domem Gdańskim (ob. Miejska 
Biblioteka Publiczna), pałac w Miń
sku Mazowieckim z przeznacze
niem na Miejski Ośrodek Kultury 
i B ibliotekę Publiczną, ratusz 
w Siedlcach (ob. Muzeum O krę
gowe), daw ną cerkiew unicką 
w Zakępiu itd.

Inwestorami tych prac byli wła
ściciele lub użytkownicy oraz Wo
jewódzki Konserwator Zabytków.

W ciągu 24 lat istnienia woje
wództwa siedleckiego można by
ło zaobserwować kilka okresów, 
w których zmieniało się zaintere
sowanie osób i instytucji przejmo
waniem do zagospodarowania pa
łaców, dworów, parków itp. M i
mo wielu utrudnień, nastąpiła zmia
na właścicieli i użytkowników 62 
obiektów i zespołów zabytkowych.

W omawianym okresie wyko
nano studia historyczno-urbani- 
styczne 31 miejscowości i histo
rycznych miast (Węgrów, Siedlce, 
Stanisławów, Łuków itp.), wyty
czne konserwatorskie do planu 
zagospodarowania przestrzenne
go województwa oraz 48 doku
mentacji architektoniczno-histo
rycznych kościołów i pałaców. 
Poddano zabiegom konserwator
skim łącznie 121 obiektów rucho
mych, stanow iących w łasność 
parafii różnych wyznań, prywat
ną i muzealną.

W zakresie archeologii prowa
dzono prace ewidencyjne w ra
mach AZĘ w wyniku których zare
jestrowano 3676 stanowisk ar
cheologicznych.

Działaniami konserwatorskimi 
objęto także założenia parkowe 
i cmentarne. Pracami ewidencyj
nymi na obszarze województwa 
siedleckiego objęto 203 parki 
wchodzące w skład zespołów ar
chitektonicznych oraz 214 cmenta
rzy, w tym 142 cmentarze rzym
skokatolickie, 24 wyznania moj
żeszowego, 2 ewangelicko-augs
burskie, 1 unicki, 2 prawosław
ne, 3 mariawickie, 15 epidemicz
nych i 25 wojennych.

Konserwację i rewaloryzację 
dóbr kultury zlecano wyspecjali
zowanym instytucjom: PP PKZ 
w W arszawie i Lublinie, spół
dzielniom „Plastyka”, ARS AN
TIQUA z Warszawy, a ostatnio 
w dużym stopniu rzemiosłu i spół
kom, a także firmom polonijnym.

ZABYTKI ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
BOROWIE 

Dwór

Murowany, klasycystyczny, zbu
dowany w 1 pol. XIX w.

W 1. 1984-1986 przeprowa
dzono prace budowlano-konser- 
wacyjne polegające na naprawie 
więźby dachowej, wymianie pokry
cia, remoncie elewacji, wymianie 
instalacji elektrycznej i c.o.

W 1. 1995-1997 właściciel-in- 
westor przeprowadził prace reno-

wacyjno-konserwatorskie i pie
lęgnacyjne drzewostanu i roślin
ności parku oraz wykonał (przy
wrócił) stylowe ogrodzenie ze
społu zabytkowego.

Inwestor: Urząd Gminy w Bo- 
rowiu.

BOŻA WOLA (gm. Siennica) 

Dwór

Murowany, z 2 pol. XIX w.
W 1. 1 9 7 9 -1 9 8 4  w łaściciel 

R. Chwalczuk przeprowadzi! peł

ny zakres prac budowlano-kon- 
serwatorskich. Obiekt odzyskał 
swoją dawną świetność.

W ykonawcy: m iejscowi rze
mieślnicy.

Inwestor: właściciel.
Od 1991 r. właścicielem zespo

łu dworsko-parkow ego jest Sto
warzyszenie Doskonalenia Umie
jętności z Warszawy.
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