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łożono now y, w zboga
cając jego form ę doda
niem  faset, za którym i 
pozostało m alow idło  
póinogotyckie przykry
te  dw om a pobiałam i;

po 1850 r. — w ykonanie polichrom ii
przedstaw iającej iluzjo- 
nistyczną architekturę; 

pierw sza połow a X X  w. — zniszczenia spow odow a
n e przez dw ie w ojny  
św iatow e.

Kościół w Haczowie jest jedną z naszych n a j
cenniejszych gotyckich budowli drew nianych. 
Nic więc też dziwnego, że od w ielu la t sku
pia na sobie uwagę służby konserw atorskiej i 
licznego grona specjalistów. Doczekał się też

pewnej liczby publikacji Ubolewać jednak 
należy, że trw ające w nihi już  od kilkunastu 
la t prace konserw atorskie często znajdowały 
się w impasie spowodowanym niedostatkiem  
inform acji lub brakiem  ich uzgodnień. Stan ten 
nabiera szczególnego znaczenia w chwili obec
nej, gdy należy podjąć ostateczną decyzję 
określającą przyszły charak ter wnętrza. Z m y
ślą o ułatw ieniu tego zadania opracowano ni
niejszy artykuł.

dr Wojciech K u rp ik  
G łów ny K onserw ator  

Pań stw ow ego  M uzeum  Etnograficznego
W arszawa

8 Ibidem  — autor podaje bogaty zestaw  opracowań  
dotyczących kościoła w  Haczowie.

M URAL PAINTIN G S IN THE PARISH CHURCH AT 
OF CONSERVATION AND RESEARCH

The conservation w ork carried out in the parish  
church at H aczów  in 1959 and 1970—1975 gave the  
grounds to ascertain  that its interior had been d e
corated w ith  paintings, or w hitew ashed, f iv e  tim es. 
The author deals w ith  the respective paintings re 
vealed  in the course of th e inevstigations. The oldest 
layer dates from , the m id -l5 th  century. Traces have  
been preserved o f its red paint and Gothic letters. 
The second layer, from  1494, covered the w hole sur
face o f the w alls and ceiling. One o f its rem nants is 
the large scene o f C rucifixion, w ith  a panoram a 
of Jesuralem  in the background. In  1789 that poly- 
chrom y w as w hitened w hat is  confirm ed by a chro
n icler’s record so  far m isinterpreted as a m ention  
about a new  painting. The fact of the Gothic poly- 
chrom y having been w hitew ashed is also confirm ed  
by a stratigraphie analysis o f the poly chromy. A no

HACZÖW: RESULTS

ther layer of w hitew ash w as applied in the early  
19th century, and in its first half the interior of the 
church was altered and decorated again this time, 
w ith  paintings representing m otives of visionary  
architecture. In the course o f conservator’s research  
existen ce has been  ascertained of two layers of pain
tings, sim ilar as regarded their technological aspect. 
H ence the resultant conclusion about a change of 
the artist’s concept or a correction m ade by him.

Moreover, in the church concerned there w ere also 
found eleven  loose boards w ith  Gothic polychrom y 
also covered w ith two layers of w hitew ash what has 
confirm ed the earlier conclusion regarding the pre
served w all paintings. In the future the boards w ill 
be m atched w ith  the paintings preserved on the 
ceiling of the parish church at Haczów.

RYSZARD BRYKOW SKI

PROBLEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DREWNIANYCH ZABYTKÓW 
SAKRALNYCH ^

Pod koniec kw ietnia 1976 r., jak  podała prasa 
codzienna, spłonął drew niany zabytkowy ko
ściół parafialny w Zabełkowie na Śląsku Opol
skim, wzniesiony w połowie XVII w. Organa 
MO i Straży Pożarnej prowadzą dochodzenie, 
ale już na sam ym  wstępie wszystko wskazuje 
na to, że przyczyną pożaru była p r z e s t a 
r z a ł a  i n s t a l a c j a  elektryczna. Obiekt

spalił się doszczętnie, a wraz z nim  spłonęło 
wyposażenie zabytkowe, na które składały się 
ołtarze, ambona, chrzcielnica, obrazy, rzeźby, 
lichtarze, gromadzone tu  od XVI do bieżące
go stulecia к

Kościół w Zabełkowie jest pierwszym zabyt
kowym drew nianym  obiektem  sakralnym , któ-

1 Opis kościoła i jego w yposażenia podany został w  
K ata logu  za b y tk ó w  sz tuki w  Polsce,  Tom VII, W oje
w ó d z tw o  opolskie  (pod red. T. C hrzanowskiego i M. 
K orneckiego), Z eszyt 13, P o w ia t  raciborski  (opr. j.w.),

W arszawa 1967, s. 79—80, fig. 56—7, 89, 104, 138, 176; 
zob. też T. C h r z a n o w s k i ,  A lb u m  Rodzinny,  „Ty
godnik Pow szechny” X X IX , nr 27, 1975, s. 1 i 6.
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ry  w tym  roku zabrał „czerwony k u r”. Ale 
drew niane kościoły palą się każdego roku, a li
sta s tra t zasobów zabytkowych tylko w tej 
jednej dziedzinie i tylko z tej jednej przy
czyny wydłuża się niepokojąco i coraz szyb
ciej.
W dniu 25 grudnia 1975 r. spłonął drewniany 
kościół w W itkowicach, a w dniu 1 czerwca 
tegoż roku spaliła się dawna cerkiew unicka 
w Nowej Wsi pod Krynicą. Kok wcześniej, w 
m arcu 1974 r., ogień straw ił dawną cerkiew w 
Kulasznem, położoną w Dolinie Osławy na po
graniczu Bieszczadów i Beskidu Niskiego.
W powojennych latach pożary zniszczyły m. 
in. drew niane zabytkowe obiekty sakralne (ko
ścioły i cerkwie) w następujących miejscowo
ściach: Chechło (1949), Czerwonka, Nieciecza 
(1950), Korzenna (1952), Iwkowa (par.), K ar- 
czówka (1953), Wilczyska (1954), Pniów, Wola 
W ereszczyńska (1956), Radzików Wielki (1957), 
M ajdan Sieniąwski (przed 1959), Wilamowi
ce (1959), Łagiewniki Wielkie (1961), Biała 
Górna, Praw no (1962), W itanowice (1963), 
Świlcza (po 1963), Pisarzowice (1964), Szem- 
rowice (1965), Stawisza (cerkiew, 1966), Ulani- 
ca (1968), Jasienica Rosielna (1970), Hulcze 
(cerkiew, 1973).
A przecież nie jest to lista pełna, n ikt bo
wiem nie prowadzi takiego rejestru  na bieżąco 
i może jedynie na podstawie dokumentów 
Kom endy Głównej Straży Pożarnych byłoby 
można w ykaz taki odtworzyć, szczególnie za 
okres, kiedy ewidencja zabytków nie objęła 
jeszcze całego kraju.
W szystkie te  obiekty, tak  jak  kościół w Zabeł- 
kowie, spłonęły doszczętnie wraz z setkami 
przeróżnych zabytków ruchomych. A każdy 
spalony kościół — to nie tyllko s tra ty  m ate
rialne, które szacuje się na setki tysięcy zło
tych, ale przede wszystkim — niewym ierne 
s tra ty  dla polskiej ku ltu ry  i nauki.

W okresie powojennym znane są tylko cztery 
wypadki, kiedy z poważniejszej pożogi udało 
się uratować drew niane obiekty sakralne. W 
1947 r. ugaszono pożar traw iący namiotowe 
łam ane dachy gontowe nad cerkwią w Bielan- 
ce, ra tu jąc  zrąb ścian i wyposażenie. Znacznie 
gorzej ucierpiały natom iast kościoły w Woźni
kach (1959, d. woj. krakowskie) i w Bieruniu 
Starym  na Górnym Śląsku. Ten ostatni ko

ściół był dwukrotnie w yryw any z objęć „czer
wonego kura” (1971 i 1972). Tylko w jednym  
wypadku odbudowa odbyła się przy bezpośred
niej ingerencji i zaangażowaniu służby kon
serwatorskiej, przy jej pomocy i fachowym 
nadzorze. Toteż pierwsza w dziejach naszego 
konserwatorstwa odbudowa częściowo spalo
nego kościoła drewnianego w Woźnikach, po
łączona z jego rekonstrukcją, należy niew ąt
pliwie do najchlubniejszych kart d. W oje
wódzkiego Urzędu Konserwatorskiego w K ra
kowie 2.
Oczywiście „czerwony k u r” nie wybiera tylko 
zabytkowych drew nianych obiektów sakral
nych, ale niesie spustoszenie we wszystkich 
dziedzinach arch itek tury  oraz budownictwa. 
Jednak zabytki wzniesione z drewna wybrano 
tu  specjalnie do omówienia, a obiekty sakral
ne szczególnie. Drewno bowiem jest przede 
wszystkim narażone na zniszczenie przez ogień, 
a równocześnie jako m ateriał budowlany na
leży już właściwie do przeszłości. Radykalne 
przeobrażenie wsi i m ałych miasteczek po
woduje, że świecki zabytek drew niany będzie 
można w niedługim czasie oglądać już tylko w 
skansenach, bowiem poza nimi pozostaną je 
dynie nieliczne, pojedyncze, najcenniejsze 
obiekty. Większość tych świeckich zabytków 
przeznaczona zostanie na cele muzealne, a ja 
ko takie nie będą zelektryfikowane, więc i sto
pień ich zagrożenia będzie znacznie mniejszy. 
Tak więc drew niany zabytek kultowy ma naj
więcej możliwości na najdłuższe przetrw anie 
i przebywanie na swym pierw otnym  miejscu 
i — co jest najistotniejsze — na zachowanie 
swej pierwotnej funkcji użytkowej, służąc 
przez setki lat tem u samemu przeznaczeniu,
0 czym świadczą dobitnie trzynastowieczne 
drewniane kościoły skandynawskie. A jeśli na
wet stanie się w danej miejscowości zbytecz
ny, bo obok wyrośnie nowa, m urowana świą
tynia, to i w tedy można jeszcze przenieść go 
na inne miejsce, gdzie nadal pełnić będzie tę 
samą funkcję kultową.
W Polsce jest obecnie jeszcze około 1630 dre
wnianych obiektów sakralnych, wzniesionych 
w konstrukcji wieńcowej i szachulcowej oraz 
ok. 450 drewnianych dzwonnic kościelnych
1 cerkiew nych3. Jeżeli zatem  „nasza prze
szłość ma służyć przyszłości”, to świadomość 
naszej odpowiedzialności za narodowe mienie 
zabytkowe musi niepomiernie wzrosnąć. Chcąc

2 O odbudowie kościoła wspom ina pobieżnie M. K o r 
n e c k i  w  artykule przeznaczonym dla czeskiego czy
telnika (D rëvënë koste ly  jiźniho Polska a problem a
tyka  je j ich konzervace,  „Pam âtkovà Ребе”, nr 5, 1975,
279—280). Byłoby pożądane szczegółowe om ów ienie 
tego zagadnienia na łam ach „Ochrony Zabytków ” 
przez pracow ników  b. W ojewódzkiego Urzędu K on
serwatorskiego w  Krakowie.

3 W tej przybliżonej liczbie 1030 drew nianych zabyt
ków sakralnych znajduje się ok. 1313 kościołów, w  
tym 316 wzniesionych w  konstrukcji szachulcowej, 
pozostałe (997) w  w ieńcow ej oraz 325 cerkwi — dane 
na podstawie m ateriałów  Instytutu Sztuki PAN, gdzie 
w  Zespole Inwentarzy Problem ow ych prowadzone są 
prace nad dokumentacją drewnianej architektury sa 
kralnej w  Polsce. W podanej w yżej liczbie zbiorczej 
brak jeszcze kilkudziesięciu obiektów  w zniesionych  
w  okresie X IX —X X  w., które pow inny znaleźć się 
w rejestrze zabytków.
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więc sprostać tem u zadaniu trzeba znać nie 
tylko przyczyny oraz środki zaradcze, ale 
równocześnie konsekwentnie stw arzać na co 
dzień odpowiednie w arunki dla ich realizacji. 
Troska o zabytki, coraz powszechniej określa
ne m ianem  dóbr ku ltu ry , musi być wspólną 
troską całego społeczeństwa, a szczególnie w ła
ścicieli i użytkowników oraz w ładz adm ini
stracyjnych i służby konserw atorskiej.

Tem u w łaśnie celowi służyć m a niewielka 
książeczka pod jakże wym ownym  ty tu łem  Po
żary kościołów i kaplic, wydana w połowie 
1974 r. przez In sty tu t W ydawniczy „PAX” 4. 
Została ona jednak właściwie nie zauważona i 
nie odnotowana w fachowym  piśm iennictw ie 
konserw atorsko-m uzealnym . A utorem  jej jest 
S tanisław  Pągowski, pułkow nik S traży  Pożar
nej, a więc profesjonalista, k tó ry  przez wielo

4 St. P ą g o w s k i ,  P ożary  kościołów i kaplic, Łódź  
1974; zob. też St. P a s i e r b ,  ks., Ochrona z a b y tk ó w  
sz tuki kościelnej,  Pallottinum , 1974, s. 82—85.

letn ią aktyw ną działalność na rzecz ochrony 
przeciwpożarowej zdobył odpowiednie do
świadczenie, pozwalające uznać go za eksper
ta w tej dziedzinie.
Na 215 stronach A utor w trzech podstawo
wych rozdziałach, podzielonych na szereg pod
rozdziałów, przedstaw ił zagrożenie pożarowe, 
sposoby zapobiegania pożarom i opanowywa
nie samego pożaru. W rozdziale czwartym  po
dał obowiązujące w kraju  przepisy p ra w n e  
związane z ochroną przeciwpożarową (ustawy, 
uchwały, zarządzenia Rady Ministrów, instruk
cje Episkopatu Polski, zarządzenia poszczegól
nych m inistrów  oraz Kom endanta Głównego 
Straży Pożarnych), a w rozdziale piątym  i o  
statn im  wzory różnych instrukcji przeciwpo
żarowych. Całość uzupełnia niewielkie zesta
wienie lite ra tu ry  przedmiotu.

W krótkim  omówieniu nie sposób jest przed
stawić szczegółowo wszystkie poruszane zagad
nienia, gdyż w tego typu  opracowaniach liczy 
się każde sformułowanie, nieledwie każde sło
wo; może jednak  w arto zatrzym ać się nieco
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1 Bielanka, woj. nowosądeckie, cerkiew wzniesiona zapewne w  1773 г.: A  — stan przed 1939 r. (fot. 
St. Łakociński, ze żb. IS PAN), В — stan po spaleniu dachów w  1947 r. (fot. R. B rykowski)

1. Bielanka, N o w y  Sącz Voivodship, Orthodox church built probably in 1773; A  —• condition before 1939, 
В — after the fire of the roofs in 1947

nad w ybranym i kwestiami i nieco szerzej je 
przytoczyć.
St. Pągowski wymienia następujące podstawo
we przyczyny powstawania pożarów; wady 
urządzeń elektrycznych, wyładowania atmos
feryczne, nieostrożność ludzi — tu można za
liczyć wyodrębnioną w osobnym punkcie swa
wolę dzieci, wadliwe urządzenia ogrzewcze 
oraz podpalania (umyślne i nieumyślne oraz 
spowodowane przez osoby chore psychicznie). 
Najwięcej s tra t według statystyk powodują 
wady urządzeń elektrycznych;
— zły stan zachowania instalacji elektrycznej 
na skutek różnorodnych uszkodzeń mechani
cznych, jakie zachodzą w toku ich eksploata
cji; _ r
—■ niedostateczna bieżąca konserwacja, która 
ujaw niłaby w porę uszkodzenia; _
—■ niezgodne z obowiązującymi przepisami 
wykonanie instalacji elektrycznej;
—■ nadm ierne jej przeciążenie (tzn. pobiera
nie większej mocy aniżeli było to początkowo 
przewidziane);

— nieum iejętne obchodzenie się z urządzenia
mi elektrycznymi.
Wśród przyczyn wynikających z nieostrożności 
ludzi przytoczyć szczególnie wypada; niew ła
ściwe ustawianie płonących świec, rozpalanie, 
a następnie zawieszanie nie wygaszonego try - 
bularza po jego użyciu, stosowanie łatwo za
palnych płynów do mycia podłóg (np. aceto
nu, benzyny, rozpuszczalników benzynowych, 
terpentyny), porzucony żarzący się niedopa
łek zapałki czy papierosa.

Wszystkie wymienione, jak  i tu  pominięte, bez
pośrednie przyczyny pożarów są w pracy St. 
Pągowski ego szeroko omówione. A na dalszych 
stronach znajduje się cenny dla użytkowników 
i właścicieli opis, jak  powinna wyglądać p ra
widłowa instalacja elektryczna, odgromowa, 
radiofoniczna oraz urządzenia ogrzewcze po
mieszczeń. W zakresie prawidłowo wykonanej 
instalacji elektrycznej na podkreślenie zasłu
guje podstawowy w arunek bezpieczeństwa i 
ochrony przeciwpożarowej — w drew nianych
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2. P niów , woj. kieleckie, kościół parafia lny z  1506 r., spalony w  1956 r. (ze zb. IS PAN)  
2. Pniów , K ie lce  Voivodship, parish church 1506, burnt in 1956

obiektach sakralnych przewody instalacji ele
ktrycznej muszą być prowadzone w ochron
nych rurkach  nawierzchniowo, a wszystkie 
przejścia przez elem enty drew niane w inny 
znajdować się w dodatkowej osłonie, najlepiej 
w ru rkach  stalowych.
Tymczasem rzeczyw isty stan instalacji elek
trycznej oglądany w wielu kościołach drew 
nianych jest przerażający, zwłaszcza na s try 
chach oraz od frontu  i ty łu  na nastaw ach o łta
rzowych, pokrytych pajęczyną przewodów 
elektrycznych i jej dziwnymi splotami, często 
w  zbutwiałej izolacji lub zastąpionej prow i
zorką (np. leukoplastem), a wszystko to razem  
nie ma nic wspólnego z elem entarnym i zasa
dami bezpieczeństwa.
Na poszczególnych stronach książki znajduje 
się wiele szczegółowych wniosków i zaleceń 
dotyczących ochrony przeciwpożarowej i za
pobiegania pożarom. Oto niektóre z podsta
wowych zaleceń, a naw et obowiązków:
— instalacje elektryczne m uszą być często 
kontrolow ane przez specjalistów, a dokonywa
nie przeglądu urządzeń odgromowych do 39 
kw ietnia każdego roku jest niezbędne;
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— w obiektach o szczególnej wartości zabyt
kowej w inny znajdować się autom atyczne 
urządzenia wykryw ające i sygnalizujące po
w stający pożar;
— w budynkach sakralnych na zewnątrz i w e
w nątrz powinien być zgromadzony i łatwo do
stępny podręczny sprzęt gaśniczy (hydronetki, 
gaśnice, koce gaśnicze, skrzynki z piaskiem, 
beczki z wodą, drabiny, siekiery, łopaty, w ia
dra);
— drew niane elementy, szczególnie znajdują
ce się blisko tych miejsc, w których może ła t 
wo powstać pożar, należy nasycić specjalnym i 
odczynnikami chemicznymi ognioodpornymi 
(opóźniającymi szybkość rozpowszechniania się 
ognia);
— służba kościelna, w tym  również m inistran
ci, powinni być poinformowani o zasadach 
ochrony przeciwpożarowej;
— zwiedzanie kościołów powinno odbywać się 
w obecności i pod nadzorem  osób z obsługi 
kościelnej.
Książka Stanisław a Pągowskiego została w y
dana w nakładzie 6000 +  350 egzemplarzy.
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3. Łagiew nik i Wielkie, woj. częstochowskie, kościół z  1691 r., spalony w  1961 r. (ze żb. IS PAN)
3. Ł agiewniki Wielkie, Częstochowa Voivodship, parish church 1691, burnt in 1961

Czy dotarła ona do adresatów, tzn. do użyt
kowników sakralnych obiektów zabytkowych 
— trudno ustalić. W półtora roku po w yda
niu można ją jeszcze nabyć w niektórych księ
garniach. W ydaje się, że mimo to celowe było
by wznowienie wydania, zwłaszcza iż zawarte 
w książce wiadomości dotyczące zabytków sa
kralnych i świeckich mogą służyć również u
żytkownikom tych ostatnich. W tym  miejscu 
nasuwa się propozycja w granicach możliwych 
do zrealizowania, aby Zarząd Muzeów i Ochro
ny Zabytków wykupił część nakładu i rozes
łał ją  — w roku poświęconym czytelnictwu — 
przynajm niej użytkownikom i właścicielom 
zabytków wzniesionych z drewna, wraz z od
ręcznym  listem Generalnego Konserwatora 
Zabytków, w którym  zawarta byłaby prośba 
o wnikliw e przestudiowanie przesyłki i zasto
sowanie się do zawartych w niej uwag i po
stulatów  dla dobra ku ltu ry  narodowej.
Koszt byłby stosunkowo niewielki (1 egz. — 
20 zł), efekt zaś mógłby być znaczny. Trzeba 
bowiem uczynić wszystko, tak ze strony służ
by konserwatorskiej, jak  również Komisji

4. Świlcza, woj. rzeszowskie, w n ętrze  kościoła z  1636 r., 
spalonego po 1963 r. (fot. T. Żurawska, ze zb. BDZ
w  Rzeszowie)

4. Świlcza, Rzeszów  Voivodship, interior of the  
church built in 1636, burnt a f ter  1963
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5. Pisarzowice, woj.  
bielskie, kościół pocho
dzący z początku X V I  
w. i 1690 r., spalony w  
1965 r. (fot. J. Szab
łowski, ze zb. IS PAN)

5. Pisarzowice, Bielsk  
Voivodship, church da 
ting from the early 16th 
century and 1690, burnt  
in 1965

Episkopatu ds. Sztuki Kościelnej, aby do mi
nim um  zmniejszyć stra ty , których przyczyną 
jest „czerwony k u r”.
W tym  m iejscu należy nawiązać do opubliko
wanego na łam ach „Ochrony Zabytków ” ko
m unikatu, w związku ze spaleniem  się kościo
ła w P isarzow icach5, zwłaszcza że część po-

5 R. B r y k o w s k i ,  Spalony kościół w  P isarzowicach  
oraz niektóre p ro b lem y  ochrony drewnianego b u d ó w -

stu latyw na tego kom unikatu nie straciła dotąd 
na aktualności. W ydaje się więc celowe nie
które postulaty  ponownie przypomnieć, ak tu
alizując je  i rozszerzając:
1. Problem  ochrony przeciwpożarowej powi
nien znaleźć się w centrum  uwagi służby kon
serw atorskiej, za wiele bowiem s tra t ponosi

n ic tw a  sakralnego,  „Ochrona Zabytków ”, X IX , nr 1, 
1966, s. 85—'89.
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6. Bieruń S tary, woj. katowickie, kościół z  lat 1598—1628, częściowo zniszczony pożarem w  1972 r. (fot. 
R. B rykow ski)  '

6. Bieruń S tary , K a tow ice  Voivodship, church dating from  1598—1628, p art ly  des troyed  by fire in 1972

wciąż narodowa kultura w związku z niedo
strzeganiem, a nawet niekiedy lekceważeniem 
przez użytkowników istniejących przepisów' 
prawnych.
2. Program  zabezpieczenia obiektów kulturo
wych, a wśród nich szczególnie św iątyń drew
nianych, narażonych najbardziej na katastrofę 
z ty tu łu  samego budulca, winien być opraco
wany wspólnie przez Zarząd Muzeów i Ochro
ny Zabytków, odpowiednią Komisję Episkopa
tu  Polskiego i Komendę Główną Straży Po
żarnych.

3. Punktem  wyjściowym niewątpliw ie długo
falowego działania musi być system atyczna 
kontrola istniejących urządzeń elektrycznych 
i odgromowych, prowadzona przez Wojewódz
kie Komendy Straży Pożarnych w porozumie
niu i z udziałem przedstawicieli Wojewódz
kich Urzędów K onserwatorskich oraz Konser
watorów Diecezjalnych.
4. W w ypadku stw ierdzenia wad w urządze
niach elektrycznych powinno nastąpić natych
miastowe wstrzym anie dostawy energii elek
trycznej do czasu usunięcia uszkodzeń lub wy-
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m iany zniszczonej czy niewłaściwie założonej 
instalacji. Należy równocześnie zwrócić uw a
gę na urządzenia odgromowe, zwłaszcza że po 
prostu  b rak  ich w  wielu drew nianych kościo
łach.
5. W ydaje się też niezbędne utw orzenie w 
ZMiOZ funduszu interw encyjnego przeznaczo
nego wyłącznie na dofinansowywanie, a na
w et całościowe pokryw anie kosztów związa
nych z m odernizacją instalacji elektrycznych, 
odgromowych oraz przede w szystkim  na za
kup urządzeń do wykryw ania pożarów dla 
wartościowszych obiektów zabytkowych.
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6. W ram ach ochrony m ienia zabytkowego 
Ośrodek D okum entacji Zabytków powinien 
podjąć zagadnienie planowej akcji inw entary
zacji pomiarowej zabytków z uwzględnieniem 
w pierwszej kolejności obiektów wzniesionych 
z drewna. W ydaje się, że w  chwili obecnej, 
gdy rozpoczęto realizację pięcioletniego planu 
(1976— 1980) międzyresortowego pod nazwą 
„Pom niki k u ltu ry  — źródłem świadomości na
rodu”, w wykonaniu którego uczestniczy Pol
ska Akadem ia Nauk, M inisterstwo Szkolni
ctw a Wyższego oraz M inisterstwo K ultu ry  i 
Sztuki, skoordynowanie tego typu akcji, choć-



7. Woźniki,  woj. częstochowskie, kościół z  p ierwszej połow y X V I w.: A  — po pożarze w  1959 r. (jot.  M. K o r
necki), В — po pracach rekonstrukcyjnych  w  1965 r. (fot. J. Langda)

7. Wożniki, Częstochowa Voivodship, church built in the first half of the 16th century; A — after the fire
in 1959, В — after  restoration in 1965

by tylko przez wykorzystanie do tego celu 
w akacyjnych praktyk studentów z wydziałów 
i instytutów  arch itek tu ry  poszczególnych po
litechnik, nie powinno natrafić na trudności. 
„Jak dalece akcja taka jest konieczna i pilna, 
w ystarczy przykładowo podać, że najstarszy 
z  datowanych obiektów drewnianych w Pol-

ß Ibidem , s. 89.

see, kościół parafialny w  Zborówku z 1459 r. 
nie posiada dotychczas pomiaru inw entaryza- 
cyjnego” — tym  też cytatem  sprzed lat dzie
sięciu 6 pozwalam sobie zakończyć tę wypo
wiedź.

m g r  R yszard  B rykow sk i  
Ins ty tu t Sztuki PAN

Warszawa



WOODEN MONUMENTS OF SACRAL ARCHITECTURE A ND  THE PROBLEMS 
OF FIRE PROTECTION

The fire  o f the m id-17th century w ooden church 
at Zabełków , in the region of Opole S ilesia  was 
a note of alarm  w hich  has again brought into re
lief the urgency of the problem  of fire-protection  
of historical m onum ents, especially , the wooden ones. 
The econom ic transform ations taking place in this 
country for som e years past account for the fact 
that the wooden m onum ents of laic architecture w ill 
scon be a rarity in the provinces.
The situation is different, how ever, as regards 
such m onum ents o f sacral architecture (ca 1630 chur
ches and 450 bell-tow ers) still used for religious 
w orship purposes and, thus, as socia lly  useful, having  
better prospects for their preservation, in situ.
The m ajor part of loses in wooden m onum ents, 
substained after the conclusion of the Second World 
War, w ere caused by fires due to various defects 
in electrical and lightning conductor installation, its 
incorrect handling and lack o f proper m aintenance. 
N evertheless, the m ere know ledge of the causes of 
fires it not tantam ount to elim ination of the losses 
caused by them. W hat is also necessary is know ledge

o f the w ays of preventing and fighting fires. It was 
p iecise ly  for the purpose of dissem ination of that 
know ledge that P A X  Publishers issued, in 1974, the 
booklet entitled: Pożary kościołów i kaplic  (Fires 
of Churches and Chapels). Its author, Stanisław  Pą- 
gow ski, Colonel of the Fire Brigade, gives in the 
last chapter the legal regulations binding in this 
country in the sphere of fire protection. It seem s 
advisable that a part of the im pression of that book 
be purchased by the General Conservator’s Office 
and circulated among the users of wooden m onu
ments. M oreover, a long-range programm e for pro
tection of the wooden m onum ents of sacral archi
tecture should be prepared jointly by the Museums 
and M onument Preservation Board, the relevant 
C om m ittee o f the Polish Episcopate and the Com
m and of the Fire-Brigade. The other requirem ents 
are: intensification of system atic inspection of the 
electrical and lightning conductor installations, pro
vid ing the h istorical monum ents w ith  fire-detection  
and fire-control devices and a planned survey of h i
storical m onum ents, w ith special consideration of 
those built of wood.

M ARIA NOWOSAD

ANALIZA ZABUDOWY HISTORYCZNEGO CENTRUM KATOWIC *

Zaczynam y powoli przyzwyczajać się do uzna
nia Katowic za miasto zabytkowe. Publikacje, 
prelekcje i audycje telewizyjne, aczkolwiek 
nieliczne, zajęły się tym  tem atem , konieczna 
jest jednak jego kontynuacja i uściślanie.
Niniejszy artyku ł jest pierwszą próbą przepro
wadzenia analizy zabudowy centrum  Katowic, 
określenia charakterystycznych cech rozwoju 
układu urbanistycznego oraz wartości stylo
wych poszczególnych obiektów. Należy przy 
tym  podkreślić, że właśnie na obszarze cen
trum  1 zachowało się najwięcej zabytkowej 
zabudowy z końca XIX w. oraz początku 
XX w.
Pierw szy plan m iasta powstał w roku 1856 
i był dziełem arch. Nottebohna (inspektora 
dóbr katowickich). Drugi był uzupełnieniem, 
wykonanym  w roku 1859 przez arch. Piepera 
(inspektora budowlanego dóbr katowickich). 
Obydwa dotyczyły północnej części m iasta, tzn. 
obszaru pomiędzy torem  kolejowym, Rawą

oraz Załężem i Bogucicami. Trzeci plan, do
tyczący Załęża, pochodził z roku 1871 i był 
dziełem arch. Younga, również pracownika 
dóbr katow ick ich2. Autorstwo planu połud
niowej części m iasta nie jest znane, w każ
dym razie pochodzi on z końca XIX w.
Analizując układ przestrzenny Katowic, należy 
wymienić następujące zjawiska charakterysty
czne dla tego układu:
1. Siatka ulic i placów wykształcona w d ru 
giej połowie XIX w. w zasadzie nie uległa 
zmianie (małe zniekształcenie nastąpiło jedy
nie w bezpośrednim sąsiedztwie nowego dwor
ca PK P, gdzie przerw any został ciąg ulicy 
M łyńskiej) i stanowi dziś nadal podstawowy 
układ uliczny w śródmieściu i centrum  m ia
sta.
2. Nie w ystępuje charakterystyczne dla w ie
lu m iast zjawisko przesuwania się centrum , 
zostało ono jedynie rozbudowane i powiększo
ne: objęło dodatkowo tereny przy ulicy Armii

* Fragm ent referatu w ygłoszonego na sesji A rch i
tek tu ra  K a to w ic  X I X  i X X  w .  w  dniu 29.1.1976 r.
1 Centrum obejm uje obszar zaw arty m iędzy linią  
torów  kolejow ych, ulicą Dąbrówki, lin ią brzegu rzeki

R aw y, ulicą Górniczą i Damrota.
2 W ym ienione plany znajdują się w  A rchiw um  Urzę 
du M iejskiego w  Katowicach.
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