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Lipowiec, ruiny zamku

Jeżów, dwór rene
sansowy

Nad w ykopaliskam i poza kościołem , tj. m isą chrzcielną którą określa się jako 
pozostałość po pierw otnym  baptysterium  chrześcijańskim  obrządku w schodniego  
(IX  w.), oraz fundam entam i przedrom ańskiego kościoła m urow anego z X  w. i do
budow anej do niego, od południa, kaplicy grobowej zapew ne z XI w. (por. Zespół 
Badań nad Polskim  Średniow ieczem  U niw ersytetu  W arszaw skiego i Politechniki 
W arszaw skiej. Spraw ozdania 1959 r., W arszawa 1962, artykuły Z. W artołowskiej 
i W. A ntoniew icza) pow staje paw ilon o konstrukcji żelbetow ej przeznaczony do ich 
zabezpieczenia i trw ałej ekspozycji. Część w nętrza paw ilonu obiega galeria, która 
um ożliw i w chodzącym  obejrzenie całości zarysu fundam entów  przed zejściem  na 
ich poziom. C ałościenne okna od południa i północy, osadzone w  konstrukcji s ta 
low ej i alum iniow ej, dostarczą obfitość św iatła dziennego. Obecnie paw ilon jest 
w  stanie surow ym . W bieżącym  roku przew idziane jest założenie m. in. instalacji 
elektrycznej i klim atyzacyjnej oraz roboty w ykończeniow e.

We w nętrzu kolegiaty częściow o odsłonięto fundam enty dawnej kolegiaty  ro 
m ańskiej z X I w . z trójnaw ow ą kryptą, której gipsow ą posadzkę zdobi pośrodku de
koracja figuralna, ryta i w ypełn iona czarną pastą, w  obram ieniu o m otyw ach  
roślinnych i sym bolicznych przedstaw ieniach zw ierzęcych, w ykonana zapew ne ok. 
1170— 1180 r Nad tym i znaleziskam i położono w  latach 1961— 1962 na poziom ie po
sadzki obecnego kościoła strop o lekkiej konstrukcji stalow ej. W ubiegłym  roku  
w zm ocniono i zabezpieczono mur fundam entow y naw y od strony południow ej, od
słon ięty  na skutek prow adzonych prac archeologicznych.

Średniow ieczny zam ek, m urow any z m iejscow ego łam anego w apienia jurajsk ie
go na zapraw ie w apienno-p iaskow ej, od końca X V III w. jest w  ruinie (ryc. 1). 
Badania architektoniczne w ykonał mgr inż. arch. J. Frazik, dokum entację h isto 
ryczną — mgr O. Zagórowski, m etodę konserw acji ruin opracow ała mgr inż arch. 
W. Łopatowa, projekt architektoniczno-konserw atorski — mgr inż. arch. L. Sta- 
chow ski — PKZ Oddział K rakow ski.

D otychczas (od 1961 r.) odgruzow ano zasypane części ruin, zabezpieczono korony  
m urów  oraz zabezpieczono i częściow o zrekonstruow ano zew nętrzny obwód m urów  

przygródka. W obrębie zam ku odsłonięto spod gruzu w ie le  dobrze zachow anych  
kolebkow ych sk lep ień  piw nic, parteru i I p. jak rów nież w ie le  fragm entów  cera
m iki gotyckiej, renesansow ej i późniejszej. O dsłonięto rów nież poziom pierw otnego  
brukow anego dziedzińca zam kowego. W skrzydle północnym  ułożono nową posadz
kę ceglaną, w ykonaną na podstaw ie odnalezionych fragm entów  pierw otnej oraz 
częściow o zrekonstruow ano k latkę schodow ą z X VII w. w  narożniku południow o- 
w schodnim .

Przy zabezpieczaniu korony m urów  zam ku zastosow ano m etodę następującą: 
po zdjęciu rozluźnionych w ierzchnich w arstw  m uru w ykonuje się  izolację poziom ą 
przy użyciu w odoodpornego m ateriału  na bazie bitum icznej (Abizol). N astępnie  
rekonstruuje się rozebrane w ierzchnie w arstw y m uru w  układzie, ściśle w edług  
sporządzonej uprzednio inw entaryzacji fotograficznej, ukazującej stan przed roz
biórką. U w zględnia się  przy tym  drobne uzupełnienia w ątku, jakie zaleca pro
jektant, w rysow ując je bezpośrednio na planszach fotograficznych. M etoda ta, sp eł
niając postulaty konserw atorskie pod w zględem  technicznym , jest rów nież zado
w alająca w  zakresie w ym ogów  plastycznych. W cześniej zastosow ano ją przy za
bezpieczaniu ruin zam ku w  Ogrodzieńcu (mgr inż. arch. W. Łopatowa, PKZ Oddz. 
Krakow ski). '

R ekonstruow ane partie m urów  przygródka, w ykonane w  analogicznym  m a
teria le i układzie w ątku  kam iennego, odgranicza się od p ierw otnych za pomocą 
pasków  z blachy cynkow ej, ułożonej płasko w  spoinach. Części zrekonstruowanych  
nie w yprow adzano do pełnej w ysokości. Korona ich potraktowana jest jako linia  
prosta.

Jeden z n ieliczn ie zachow anych m urow anych szlacheckich dw orów  piętrowych  
(ryc. 2). Zbudowany w  dw óch fazach w  ciągu pierw szej połow y XVI w. (do r. 1544) 
z m iejscow ego łam anego piaskow ca na zapraw ie w apienno-piaskow ej ze znaczną  
dom ieszką gliny. W ciągu X IX  w. był dw ukrotnie odnaw iany. Rem ont konserw a
torski w  latach 1957— 1962 przeprow adził Oddział K rakow ski PKZ (dokum entacja  
historyczno-konserw atorska — m gr M. Dayczak, badania architektoniczne — inż. 
arch. К. N awoik, projekt architektoniczno-konserw atorski — mgr inż. arch. J. Ptak).

S tan zachow ania dworu w  1957 r. był bardzo zły: zaw ilgocenie m urów, spęka
nie ścian, zniszczona w ięźba dachow a i pokrycie oraz drew niane stropy. S y lw etę  
szpeciła  drew niana nadbudowa baszty, znaczne obniżenie dachu oraz drewniana
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