
Kurzątkowska, Alicja

Nadzór Pracowni Dokumentacji
Naukowo-Historycznej nad pracami
Pracowni Konserwacji Zabytków w
Zamościu
Ochrona Zabytków 22/3 (86), 217-221

1969



TRAVAUX PRÉLIMINAIRES DE CONSERVATION DANS L’ANCIENNE SYNAGOGUE DE ZAMOŚĆ

Dans le cadre des travaux de conservation effectués 
à Zamość, on a procédé aux travaux préliminaires dans 
la synagogue Renaissance, élevée au début du XVIIe 
s., et remaniée dans la période du baroque. Le bâti
ment initial était occupé par la salle carrée des priè
res. Très curieuse en est la décoration extérieure — 
frise avec ornement géométrique sur le mur de l ’atti-

que, et intérieure — ornements en stuc et polychro
mies, pour lesquels ont été employés des teintures de 
cinabre. Tout le parement, tant à l ’extérieur qu’à 
l ’intérieur, a été exécuté par d ’éminents artistes-arti- 
sans.

Dans les étapes suivantes on prévoit l ’intervention  
dans les locaux restants et sur les murs extérieurs.

ALICJA KURZĄTKOWSKA

NADZÓR PRACOWNI DOKUMENTACJI NAUKOWO-HISTORYCZNEJ 
NAD PRACAMI PRACOWNI KONSERWACJI ZABYTKÓW W ZAMOŚCIU

Nadzór naukowo-historyczny sprawowany 
przez Pracownię Dokumentacji Naukowo-His- 
torycznej w ramach Pracowni Konserwacji 
Zabytków obejmuje trzy  zasadnicze fazy.

1) Przed przystąpieniem do robót: a) opraco
wanie dokumentacji naukowej, nazywanej 
także studium historycznym, wraz ze sformu
łowaniem propozycji wniosków konserwator
skich oraz wytycznych do projektowania; 
b) udzielanie konsultacji do prac inwentary
zacyjnych i projektowych; szczególnie istotne 
znaczenie mają konsultacje do inwentaryzacji 
pomiarowej i to zarówno wtedy gdy służy ona 
jako podstawa do dalszego projektowania, jak 
w przypadku zakończenia działania konserwa
torskiego na tym etapie; c) sprawowanie kon
sultacji w  przypadku konieczności przeprowa
dzenia w obiekcie wyjściowych badań architek
tonicznych.

2) W czasie prowadzenia robót budowlano-kon- 
serwatorskich: a) sprawowanie nadzoru nau- 
kowo-historycznego w raz iz gromadzeniem ma
teriałów do elaboratu sprawozdawczego; 
b) konsultacje przy ewentualnie w ykonyw a
nych badaniach architektoniczno-archeolo- 
gicznych.

3) Po zakończeniu prac konserwatorskich: 
przygotowanie elaboratu sprawozdawczego — 
szczegółowej kroniki prac konserwatorskich.

Przy pracach konserwatorskich prowadzonych 
w ubiegłych Latach na terenie Zamościa przez 
Oddział Warszawski PKZ współdziałanie Pra
cowni Dokumentacji Naukowo-Historycznej 
ograniczało się tylko do pierwszej fazy. PDN-H
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w Warszawie nie była w stanie podjąć się nad
zorowania prac prowadzonych w odległości 
260 km od Warszawy. Działanie jej sprowa
dzało się zatem do rozpoznania obiektu, opra
cowania dokumentacji historycznej i propozycji 
wniosków konserwatorskich oraz do udzielania 
konsultacji do niektórych projektów architek
tonicznych.

Gdy w 1967 r. powstał Zakład PKZ w Lublinie 
(od 1968 r. przekształcony w oddział) uwaga 
nowo powstałej PDN-H skoncentrowana została 
na sprawach Zamościa. Inwestorzy uznali po
trzebę zapewnienia nadzoru naukowo-histo- 
rycznego nad robotami w ratuszu, bóżnicy 
oraz kamienicy przy placu Mickiewicza 10 — 
we wschodniej pierzei Rynku Wielkiego. Re
mont wymienionych obiektów prowadzony był 
przez PKZ w oparciu o dokumentację tylko 
częściowo wykonaną przez własną pracownię 
projektową.

Na ile objęcie tych obiektów nadzorem nafi- 
kowo-historycznym było istotne potwierdziła 
praktyka. Mimo właściwego przygotowania 
zespołów budowlanych do wykonywania prac 
w Zamościu, brak na miejscu stałego czynnika 
kontrolującego zgodność wykonywanych prac 
z wymogami konserwatorskimi spowodował 
pewne zakłócenia. Każdy z wymienionych 
obiektów służy tu zresztą innym przykładem.

W bóżnicy, w  momencie obejmowania jej przez 
nadzór PDN-H w Lublinie, wykonywany już 
był fryz attyki. W trakcie realizacji okazało 
się, że projekt attyki z 1961 r. nie uwzględniał 
stanu istniejącego, nie liczył się z zachowanymi 
jej fragmentami i formalnie został przez Woje-
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1. Zamość, dawna bóż
nica z  makie tą  jednego  
z wariantów grzebienia  
attyki.  Przy środkowej  
sterczynie a t ty k i  w i 
doczne szczy ty  dachu, 
które w ymagały zasło
nięcia. (fot. St. Michal- 
czuk)
1. Zamość, l’ancienne  
synagogue avec la m a 
quette du peigne de 
l’attique (l’une des v a 
riantes). Près de la par
tie centrale, la naissan
ce du toit qui devrait  
être cachée reste au dé
couvert

2. Zamość, dawna bóż
nica z w ym urow anym  
grzebieniem attyki,
przygotowanym do prac 
wykończeniowych, stan  
z  r. 1967. (fot. St. M i
chale zuk)
2. Zamość, l’ancienne 
synagogue avec le peig
ne de l’attique, dans 
l’attente des travaux de 
finissage. Etat de 1967



3. Zamość, ratusz, poprzednie ukształtowanie schodów i daw nych  odwachów, stan z r .  1963. (fot. J. Szandomirski)
3. Zamość, l ’Hôtel de Ville; ancien aménagement des escaliers et des corps-de-gardes. Etat de 1963

wódzkiego Konserwatora Zabytków anulowany 
jeszcze w lutym 1966 r. Sporządzenie zam ien
nych rysunków powierzono inspektorowi nad
zoru Mieczysławowi Kaczorowskiemu, a na
stępnie projektantowi z PKZ — Tadeuszowi 
Augustynkowi. Wykonany jeszcze według 
dawnego projektu dach bóżnicy narzucił pewne 
odkształcenia w rysunku attyki, odbiegającym 
od stanu zbliżonego do pierwotnego. Szczyty 
dachu wychodzące ponad cokół attyki wym a
gały zakrycia elementami, których attyka 
pierwotnie nie posiadała. Nowy projekt — za
akceptowany przez Wojewódzkiego Konserwa
tora Zabytków — uwzględniając stan faktycz
ny dał nowe rozwiązanie attyki, bardziej p ra
widłowe, oparte zarówno na pozostałych frag
mentach, jak i na zachowanych elementach la- 
pidarialnych, a także na m ateriale ikonogra
ficznym (il. il. 1, 2). Rekonstrukcja attyki była 
najtrudniejszym problemem przy pracach 
konserwatorskich prowadzonych w tym obiek
cie. Kontynuowanie dalszych robót nie nasu
wało już poważniejszych kłopotów.

Inne zaawansowanie prac i inne problemy w y
stąpiły w kamienicy przy placu Mickiewicza. 
W zabytku tym nie przeprowadzono przed przy
stąpieniem do prac konserwatorskich żadńych 
badań. Wiosną 1967 roku wskutek nieuwagi 
wycięto tu dotychczas niewidoczny belkowany 
strop. Interwencja PDN-H z Lublina poszła 
w dwu kierunkach. iPrzede wszystkim spowo-

4. Zamość, ratusz, ściana wschodnia łącznika między  
schodami i ratuszem po rozebraniu dawnych odw a
chów w  r. 1964. Widoczny boniowany narożnik sie
demnastowiecznego przedsionka ratusza, (fot. M. Ku-  
rzątkowski)
4. Zamość, l’Hôtel de Ville, m ur du côté Est reliant 
l’escalier à l’Hôtel de Ville, après la destruction des 
anciens corps-de-gardes en 1964, Encoignure du ves ti
bule appareillée en bossage (XVIIe  siècle)
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5. Zamość, ratusz, łącz
nik m iędzy  schodami 
i ra tuszem  po pracach 
konserwatorskich, stan  
z r. 1969. (fot. A. Hu-  
nicz)
5. Zamość, l’Hôtel de  
Ville, m ur  reliant l’esca
lier au corps du bâti
m en t  après la conserva
tion. Etat de 1969

dowano wykonanie w kamienicy podstawowych 
badań .architektonicznych, które powierzono 
pracowni projektowej w Lublinie. Badania te 
nie zostały jeszcze zakończone. Najważniejsze 
jest, iż pozwoliły one na wyeliminowanie dal
szych kłopotliwych niespodzianek. Potwier
dziły także poprzednie przypuszczenia na temat 
jednoczesnego powstania podcienia kamienicy 
wraz z całym obiektem. Poza tym zajęto się 
sprawą powrotu belek stropowych na pierwot
ne miejsce. Ich konserwacji podjął się Zakład 
PKZ w Jarosławiu.

Wiele problemów nastręczała renowacja ratu
sza w Zamościu. Choć szerzej na tem at prac 
konserwatorskich w ratuszu pisze w niniejszym 
numerze Stanisław  Michalczuk, warto tu pod
kreślić przynajm niej trzy zagadnienia, dla któ
rych nadzór PDN-H miał istbtne znaczenie. 
Pierwszą sprawą był dobór właściwej kolorys
tyki elewacji. Po ustaleniu na podstawie sta
rych, a niemożliwych do utrzymania tynków, 
koloru elewacji ratusza, dopilnowano wykona
nia odpowiedniej ilości próbek w różnych od
cieniach, by ustalić najbardziej właściwą bar
wę. Wybrany kolor, po wyrażeniu zgody przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zo
stał potem położony na wszystkich elewacjach.

Drugą istotną sprawą było zabezpieczenie zna
lezisk, które ujawniły się w czasie wykonywa
nia wykopu pod posadzką sieni parteru. Do 
współpracy z historykiem sztuki został włączo
ny archeolog. Wszystkie odńalezione przedmio
ty zabezpieczono, opatrzono odpowiednią me
tryką i złożono w  magazynie biura Kierownic
twa Grupy Robót PKZ w  Zamościu.

Szybkiej interwencji, i to już z udziałem spe- 
cjalisty-rzeczoznawcy, wymagała sprawa ka
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miennych obramień okiennych odkrytych pod 
tynkiem we wschodniej części elewacji głównej 
ratusza. I tu także decyzja należała do władz 
konserwatorskich, jednak nadzór naukowo-his- 
toryczny czuwał nad prawidłową jej realizacją. 
Postanowiono zachować uszkodzone w znacz
nym procencie Obramienia pod tynkiem ogra
niczając się jedynie do ekspozycji małego 
fragmentu.

Na marginesie sprawowanego nadzoru nad 
pracami konserwatorskimi w ratuszu za
mojskim można zrobić jeszcze jedno spostrze
żenie. Jest ono wynikiem przeprowadzonych 
w ratuszu szczegółowych obserwacji i drobiaz
gowej analizy, efektem dostępu do obiektu w 
różnych fazach prowadzenia robót oraz badań 
architektonicznych którym i zajmowała się p ra
cownia projektowa z Warszawy. Choć spostrze
żenie to w dbecnej chwili dla samego obiektu 
nie ma już większego znaczenia, gdyż prace 
wykonywane w oparciu o dokumentację za
twierdzoną jeszcze w 1963 r. zostały całkowicie 
zakończone, należy odnotować je dla tych, któ
rzy zajmą się ratuszem w przyszłych rozważa
niach naukowych. Otóż po ukończeniu prac 
przy schodach, po odsłonięciu rusztowań i zlik
widowaniu placu budowy, dwubiegowe schody 
ratusza oczyszczone z ukrytych dotychczas w 
swej kubaturze pomieszczeń ukazały się w zu
pełnie nowej formie i w innej perspektywie. 
Są — jak się w ydaje — za bardzo odsunięte od 
budynku ratusza (il. il. 3, 4, 5). Nasuwa się w 
tej sytuacji pytanie czy schody nie zostały od
sunięte po to, by ukryć w swym wnętrzu 
XVIII-wieczne odwachy, potem przekształcone 
na garaże. Czy zatem wyburzenie tych pomiesz
czeń było słuszne. Tę wątpliwość wzmaga prze
gląd analogicznych rozwiązań schodów baro
kowych. Biegły one z reguły w bliśkim sąsiedz



twie obiektu. Charakterystyczne dLa nich było 
także operowanie masą; nie stosowano nato
miast ażurowych prześwitów. Stoi więc pod 
znakiem zapytania słuszność ukształtowania 
łącznika między schodami a ratuszem z dużą 
arkadą, wyciętą w  czasie ostatniej restauracji.

Problemy ujawniające się w czasie prac kon
serwatorskich prowadzonych w Zamościu ab
sorbowały nadzór autorski, nadzór naukowo- 
-historyczny i nadzór konserwatorśki, sprawo
wany z urzędu przez Wojewódzkiego Konser
watora Zabytków. Jak były rozgraniczane 
kompetencje tych trzech służb w równym 
stopniu zainteresowanych prawidłowym prze
biegiem prac? Do nadzoru autorskiego należało 
kontrolowanie zgodności prowadzonych robót 
z zatwierdzoną dokumentacją techniczną. Wo
jewódzki Konserwator Zabytków rozstrzygał 
wątpliwości natury konserwatorskiej i wyda

wał wiążące decyzje. Nadzór sprawowany przez 
Pracownię Dokumentacji Naukowo-Historycz- 
ną odciążał Wojewódzkiego Konserwatora Za
bytków od stałego kontrolowania prac, absor
bując go tylko w momentach podejmowania 
decyzji; czuwał nad prawidłową pod względem 
konserwatorskim realizacją projektu; śledził 
prace w miejscach nierozpoznanych, gdzie mo
głyby się ujawnić nowe odkrycia; wyjaśniał 
wykonawcom zagadnienia konserwatorskie. W 
przypadku wprowadzania zmian lub uzupeł
nień do dokumentacji nadzór naukowo-histo- 
ryczny wyszukiwał odpowiednie m ateriały do 
projektowania. Ciążył też na nim obowiązek 
dopilnowania, by decyzje konserwatorskie oraz 
wpisy do dziennika budowy były respektowane 
przez wykonawców.

dr Alicja Kurzątkowska 
Pracownie Konserwacji Zabytków  
Lublin

CONTRÔLE EXERCÉ PAR LE SERVICE DE LA DOCUMENTATION SCIENTIFIQUE ET HISTORIQUE 
SUR LES TRAVAUX DES ATELIERS DE CONSERVATION DES MONUMENTS HISTORIQUES, À ZAMOŚĆ

Les travaux de restauration et de conservation effec
tués à Zamość par les Ateliers de Conservation des 
Monuments Historiques sont soumis au contrôle du 
Service de la Documentation (FDNH) appartenant à la 
même entreprise. Il est réalisé tant au point de vue 
scientifique qu’au point de vue historique.

Jusqu’ici le contrôle du PDiNH concernait les travaux 
poursuivis à l ’Hôtel de Ville, à la Synagogue et à la 
maison bourgeoise, pl. M ickiewicz no. 10 ((Place du 
Mairché). Le PD1NH assume ses fonctions en complé
tant celles des auteurs du projet auquels incombe le 
souci de contrôler les travaux au point de vue de leur 
conformité à la documentation technique, préalable

ment ratifiée. Le PDiNH vérifie si la réalisation du 
projet respecte les principes de la conservation des 
monuments. Dans ces fonctions il remplace le Con
servateur des monuments historiques de la voïvodie, 
le déchargeant de l ’obligation de suivre les travaux 
pas à pas et n’ayant recours à lui qu’au cas où s ’im 
pose la nécessité de prendre des décisions (par ex. le 
choix de la couleur des crépis pour le badigeonne- 
ment des murs de l ’Hôtel de Ville). Au cas où il 
s ’avère nécessaire d’introduire des changements dans 
la documentation le  PDNH entreprend des recher
ches et présente de nouveaux matériaux documentai
res afin d ’établir un nouveau projet, (p. ex. conc. 
l ’attique de la synagogue).
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