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iuro Stołecznego Konserwatora Zabytków od lat prowadzi szeroko zakrojone programy
badawcze i inicjuje wiele konferencji, które pozwalają na analizę problematyki konserwatorskiej w ośrodkach miejskich. Organizowanym przez Stołecznego Konserwatora konferencjom towarzyszą publikacje wnoszące istotny wkład do stanu badań. Przygotowana
w 2017 roku przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków konferencja naukowa pod
hasłem „Powojenna metaloplastyka – element genius loci ośrodków staromiejskich” umożliwiła prezentację zabytkowej metaloplastyki z wybranych ośrodków miejskich. Na konferencji
wystąpili eksperci z Warszawy, Gdańska, Krakowa, Olsztyna i Lublina, wygłaszając referaty dotyczące zarówno artystycznej kreacji, kwestii stricte konserwatorskich, jak i zagadnień
związanych z ochroną prawną. Osobnym tematem poruszonym w wystąpieniach był problem
zachowania zabytkowej metaloplastyki w kontekście współczesnych reklam oraz jej ochrony
jako istotnego elementu historycznego krajobrazu kulturowego. Niniejsza publikacja została wzbogacona o dwa dodatkowe teksty: wprowadzający w genezę szyldów semaforowych na
warszawskiej Starówce i komunikat przedstawiający konserwację jednego z najbardziej znanych staromiejskich szyldów w Warszawie, ikonę Starego Miasta – bazyliszka.
Zapraszamy do lektury
Michał Krasucki
Dyrektor Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków
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enomen odbudowy historycznych centrów miast w Polsce po zniszczeniach II wojny światowej jest nieustającym źródłem inspiracji dla tematów badawczych. Zabytkowa metaloplastyka zrealizowana w ramach rekonstrukcji historycznych starówek nie była
dotychczas przedmiotem badań naukowych. Po raz pierwszy temat staromiejskich szyldów
podjęła Kamila Baturo, badaczka tego tematu, wykonując inwentaryzację semaforów na zlecenie Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków. Na warszawskiej Starówce zachowała się
jedna z największych i najciekawszych kolekcji szyldów semaforowych w Polsce. Wyróżnia
je nie tyle forma, ile przede wszystkim technologia: elementy te wykonano w tradycyjnych
technikach kowalskich. Warto tutaj zaznaczyć, że nie było to zjawisko jednostkowe w skali kraju. Zwrot ku dawnemu rzemiosłu metalowemu obserwujemy także w innych rekonstruowanych zespołach miejskich. Projektowane metaloplastyczne elementy zdobnicze, takie
jak szyldy semaforowe oraz kraty, witryny i bramy kreowały obraz zabytkowej przestrzeni
odbudowywanych starówek. Formy te powstawały na przestrzeni dwudziestu lat, odzwierciedlając zmieniające się trendy we współczesnej sztuce dekoracyjnej. Poszukując form semaforów, artyści i rzemieślnicy inspirowali się dawnymi motywami cechowymi oraz plastyką
drugiej połowy XX wieku. Ich oryginalność polega na umiejętnym łączeniu kunsztu starego
rzemiosła z nowoczesną formą. Staromiejską metaloplastykę nie sposób więc zaszufladkować
w kategorii form historyzujących. Są to dzieła unikatowe, wzbogacające plastyczny wyraz elewacji i zabytkowy charakter przestrzeni staromiejskich. Metaloplastyka starówek wraz z detalem architektonicznym tworzy integralną i harmonijną całość. Usuwanie lub wymiana tych
form prowadzi do degradacji i zubożenia zabytku, dlatego tak ważne jest zachowanie i ochrona metaloplastyki oraz popularyzacja wiedzy na jej temat.
Anna Jagiellak i Paulina Świątek
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

7

B

iuro Stołecznego Konserwatora Zabytków podejmując temat powojennej metaloplastyki wpisało się w coraz szerszy nurt różnorodnych działań zwracających uwagę na jakość
krajobrazu kulturowego naszych miast. Obecnie działania te koncentrują się przede wszystkim na zespołach staromiejskich, co wynika zarówno z ich wartości jak i istniejących już
instrumentów prawnych, które pozwalają je kontrolować i chronić.
W ochronie zespołów staromiejskich przez dziesięciolecia głównym obszarem zainteresowań była ich zabudowa, postrzegana w skali architektonicznej i urbanistycznej. Dyskusje
i regulacje dotyczyły zasad ochrony i konserwacji historycznych obiektów, granic ich współczesnej modernizacji oraz form nowej zabudowy, które powstawała na obszarach historycznych. Oczywiście detal architektoniczny, jako nieodłączny element formy architektonicznej,
był również przedmiotem ochrony i działań konserwatorskich.
Zainteresowania i działania konserwatorskie tylko sporadycznie obejmowały natomiast
różnego rodzaju elementy reklamowe. Wynikało to z ich materialnej nietrwałości, ale i niskiej
oceny ich wartości jako elementów czysto utylitarnych, nie należących do zaplanowanego
wystroju architektonicznego, zmieniających się w czasie. Uwaga, środki i działania konserwatorskie były więc skoncentrowane na samych budynkach, tym bardziej że po wojennych
zniszczeniach i dziesięcioleciach zaniedbań, skala potrzeb była ogromna.
W ostatnich latach sytuacja zmienia się. Z jednej coraz bardziej docenia się wszelki detal
posiadający historyczną wartość lub nawet tylko historyczne nawiązania. Coraz więcej uwagi
poświęca się nawierzchniom, małej architekturze czy właśnie wszelkim nośnikom informacji.
Znaczenie ma ich materiał, forma, wykonanie, kolorystyka. Jest to zgodne ze współczesnym,
bardzo szerokim rozumieniem autentyzmu, chociaż oczywiście elementy w pełni autentyczne są niezmienne cenione najwyżej. Nieliczne zachowane elementy – na przykład historyczne
napisy czy szyldy, są traktowane jako prawdziwe zabytki i podlegają ochronie.
Z drugiej strony coraz więcej uwagi zaczęto poświęcać miejskim krajobrazom. Przyjęta
w 2015 roku tzw. ustawa krajobrazowa odpowiada na coraz powszechniej uznawaną potrzebę
uporządkowania, zharmonizowania, estetyzacji miejskich przestrzeni. Reklamy, szyldy, witryny, potykacze, banery – te wszystkie elementy współtworzą jakość i atmosferę przestrzeni
miejskiej, dlatego powinny być poddane kontroli. I taka kontrola staje się elementem działalności samorządów i służb konserwatorskich.
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Te dwa procesy – zainteresowanie detalami historycznego wystroju miasta oraz jakością
miejskiego krajobrazu, stworzyły nowe potrzeby i obszary dla miejskich działań. W efekcie
coraz więcej samorządów podejmuje prace służące ochronie i kontroli nośników informacji umieszczonych w przestrzeni historycznej, powstaje też coraz więcej publikacji na ten
temat. Co ważne, zgodnie z obecnym podejściem do zarządzania ochroną miast, działania
konserwatorskie nie powinny ograniczać się tylko do zakazów i kontroli. Prawne regulacje
są uzupełnianie edukacją i współpracą z lokalnymi społecznościami, tworzeniem katalogów
dobrych praktyk, promowaniem najlepszych przykładów.
Do tej grupy działań należy publikacja „Powojenna metaloplastyka. Element genius loci
ośrodków staromiejskich”. Przypomina ona o historii i wartości tych niepozornych elementów, przedstawia prowadzone przy nich prace konserwatorskie, ale też współczesne działania
służce ich ochronie. Należy więc mieć nadzieję, że jak najwięcej osób zapozna się z jej treścią, co bez wątpienia przysłuży się ochronie tych ciekawych elementów w przestrzeni historycznych miast.
Prof. Bogusław Szmygin
Prezydent Komitetu Naukowego Teorii i Filozofii Konserwacji
Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS
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Kamila Baturo
muzeum warszawy

Szyldy semaforowe – ich historia
i znaczenie konserwatorskie.
Dlaczego konserwatorzy kochają
semafory?

Nieco historii

1. Szyld warsztatu
ślusarskiego,
XVIII w.,
Muzeum Narodowe
w Warszawie;
fot. K. Baturo

Szyldy jako przedmiot badań historycznych
nie mają jak dotąd niemal zupełnie literatury przedmiotu, pomimo istnienia licznych
opracowań na temat tradycji cechowych.
Próba zrekonstruowania tła historycznego
i procesu rozwoju tego zjawiska przypomina
śledztwo, skazując na drobiazgowe poszukiwania w źródłach ikonograficznych, archiwalnych, prasowych i pamiętnikarskich.
Temat ten, tkwiący na pograniczu historii
kultury materialnej, historii sztuki i zagadnień związanych z konserwacją zabytkowych
zespołów urbanistycznych podsunęło samo
życie, ponieważ w obecnej rzeczywistości
kwestia zachowania odrębnego charakteru
zabytkowych części miasta stała się sprawą
pilną i wywołującą wiele emocji.
Termin „szyld semaforowy” stosowany był w prasie już w drugiej połowie lat
pięćdziesiątych XX wieku, nazywano tak
szyld lub neon umieszczony prostopadle
do powierzchni elewacji budynku. Wywodzi się on najprawdopodobniej z okresu
dwudziestolecia międzywojennego, kiedy
to w Polsce wydawano pierwsze publikacje

poświęcone zagadnieniom związanym
z reklamą handlową.
Szyldy tego rodzaju stanowią, obok ściennych graffiti, najstarszą formę reklamy ulicznej, stosowaną od niemal siedmiuset lat.
Pojawiły się w miastach zachodniej Europy
około końca XIV wieku w związku z narzuceniem kontroli podatkowej nad piwowarami i kupcami winnymi przez miejskie
regulacje prawne, nakazujące oznakowanie
miejsc sprzedaży wina oraz piwa wieńcem
z winorośli, wiechą lub gwiazdą umieszczoną na elewacji budynku. Jako rozbudowana
metaloplastyczna struktura szyldy semaforowe ukształtowały się na terenie Flandrii i północnej Francji około XV–XVI wieku, łącząc
dawny obyczaj wywieszania towaru bądź
jego wizerunku przed lokalem sklepu lub
warsztatu z elementami heraldyki cechowej. Ich forma oraz ikonografia, z nielicznymi wyjątkami, traktowana była marginalnie
przez prawodawców, pozostawiających decyzje w tej sprawie indywidualnym właścicielom. Do Polski obyczaj ten przywędrował
najprawdopodobniej za pośrednictwem
Gdańska i Torunia, przyniesiony przez
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2. Pamiątkowa wywieszka na elewacji gmachu
„Dziekanki”, 1948 r., Warszawa; fot. K. Baturo

osiedlających się na naszych terenach kupców i rzemieślników niemieckich. Szczyt
popularności tej formy reklamy przypadł
na wiek XVII, wówczas też zaczęto w krajach zachodniej Europy wprowadzać regulacje prawne ograniczające wielkość i zasięg
szyldów, rozbudowywanych niekiedy do
rozmiarów utrudniających przejazd przez
ulicę. Pod koniec XVIII wieku władze miejskie starały się narzucać stosowanie płaskich
szyldów tablicowych, zarówno na skutek rozpowszechniającej się umiejętności czytania,
jak i powiększenia przestrzeni ulicznej spowodowanego uwolnieniem się miast z ograniczonego zasięgu średniowiecznych murów
obronnych.
Warszawa niewiele różniła się pod względem zwyczajów związanych ze stosowaniem
szyldów od innych miast europejskich. Na
podstawie źródeł ikonograficznych odnotować można stosowanie w XVIII, XIX
i nawet w początkach XX stulecia szyldów
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sygnalizujących obecność karczm, cyrulików, warsztatów szewskich czy ślusarskich.
Uważna analiza detali drugiego planu widoków warszawskich Canaletta oraz Vogla
pozwala stwierdzić, że znaczną ich część stanowiły proste konstrukcje złożone z drewnianego wysięgnika i zawieszonego na nim
symbolu. Nie brakowało jednak też przykładów wysublimowanej kowalszczyzny, takiej
jak przypuszczalnie warszawskiego pochodzenia, znakomicie zachowany rokokowy
szyld zakładu ślusarskiego, przejęty przez
warszawskie Muzeum Narodowe wraz ze
zbiorami dawnego Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, czy osiemnastowieczny szyld ślusarza
z kamienicy Rynek Starego Miasta 38 (il. 1).
Historia nie obeszła się zbyt łaskawie
z oryginalnymi, zabytkowymi szyldami warszawskimi – część z nich usunięto z elewacji
Starego Miasta w związku z przeprowadzoną
w latach 1928–1929 akcją renowacji frontonów
kamienic rynkowych, część zapewne padła ofiarą zmian zachodzących w technikach
reklamowych okresu międzywojennego. Niektóre z nich znalazły się w zbiorach niegdysiejszego Działu Dawnej Warszawy Muzeum
Narodowego. Do grupy tej zaliczały się miedzy innymi osiemnastowieczna wywieszka
winiarni „Pod królem węgierskim”, syrenka
pochodząca z wywieszki sklepu perukarskiego z pierwszej połowy XIX wieku, figurka
Bachusa stanowiąca w XVIII wieku godło
jednego ze staromiejskich sklepów, czy szyld
sklepu tytoniowego w kształcie fajki z głową
Turka, datowany na początek XIX stulecia.
Szyldy te, opisane w wydanej w 1937 roku broszurze autorstwa kustosza Działu i pierwszego
dyrektora Muzeum Dawnej Warszawy Antoniego Wieczorkiewicza, przeznaczone były
do zbiorów powstającego wówczas Muzeum.
Część obiektów, które przekazano na Rynek
Starego Miasta tuż przed wybuchem wojny uległa zniszczeniu lub zagubieniu w trakcie działań wojennych, nieliczne uchowały się
w zasobach Muzeum Narodowego.

Rzadkie przypadki zachowania się dawnych szyldów na terenie Śródmieścia znamy niemal wyłącznie z relacji i dotyczą one
wyjątkowo renomowanych firm, takich jak
zakład szewski Hiszpańskich mieszczący się
w kamienicy przy Krakowskim Przedmieściu 7.

Powojenne szyldy staromiejskie

Nieco paradoksalnie, najwcześniejszym z istniejących do dziś warszawskich „szyldów”
semaforowych jest zainstalowana w 1948
roku przy północno-zachodnim narożniku starej Dziekanki na Krakowskim Przedmieściu ozdobna zawieszka z herbem miasta
Krakowa. Utrzymany w formie tradycyjnego szyldu rzemieślniczego semafor zawieszono dla upamiętnienia udziału mieszkańców
Krakowa w sfinansowaniu odbudowy tego
gmachu (il. 2).
W trakcie odbudowy Starego Miasta ze
zniszczeń wojennych starano się szczególnie

3. Rynek Starego Miasta 17, szyld apteki Cefarm,
zainstalowany w lipcu 1953 r.; zachowany
w oryginalnej postaci; fot. K. Baturo

o utrzymanie stylowego charakteru wnętrz
urbanistycznych. Wykorzystując w maksymalnym stopniu ocalałe części budynków
i elementy zewnętrznego wystroju kamieniczek, stworzono nieco wyidealizowany obraz
historycznej zabudowy dzielnicy. Nad planowanymi już na etapie odbudowy poszczególnych kamienic lokalami nie mogło, rzecz
jasna, zabraknąć odpowiednich szyldów,
sięgnięto więc po wzory tradycyjnych szyldów „cechowych”, zachowanych jeszcze
w pamięci co starszych mieszkańców miasta.
Do chwili obecnej ocalały, choć w niekompletnej postaci, cztery szyldy zainstalowane
specjalnie dla uświetnienia uroczystości oficjalnego oddania do użytku staromiejskiego
rynku – pierwszej części odbudowanej Starówki. Do grupy tej zaliczają się: szyld apteki
z kielichem i wężem Eskulapa na kamienicy przy Rynku Starego Miasta 17 projektu
inż. arch. Jerzego Brabandera (il. 3), koronkowy szyld kawiarni Krokodyl przy Rynku 21
(il. 4), zdekompletowany obecnie, wzorowany na tradycyjnych szyldach cyrulików szyld
dawnego zakładu fryzjerskiego w kamienicy pod jedynką (il. 5) oraz semafor zakładu
zegarmistrzowskiego zamontowany na elewacji domu przy Rynku Starego Miasta 12/14
(il. 6). Nieco później, w październiku 1953
roku, zainstalowano wywieszkę restauracji
Bazyliszek. Szyld ten, autorstwa Mieczysława
Jarnuszkiewicza, wykonany dla lokalu odbudowanego ze zniszczeń wojennych od razu
z przeznaczeniem na restaurację, składał się
z trapezoidalnej metalowej tabliczki z wyciętym napisem i sylwetką bazyliszka, zawieszonej na poziomym ramieniu ozdobionym
kompozycją z wolut (il. 7). Przed 1962 rokiem
zastąpiony został przez przedstawiającą smoka modernistyczną rzeźbę nieustalonego jak
dotąd autorstwa, znajdującą się obecnie na
elewacji kamienicy. Powodem zmiany było
najprawdopodobniej przypadkowe zniszczenie oryginalnej zawieszki przez wysoki pojazd. W miarę postępującej odbudowy
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poszczególnych odcinków ulic staromiejskich prowadzonej w latach 1953–1956 pojawiały się kolejne szyldy. Sklep mięsny przy
ulicy Piwnej 7 otrzymał semafor z przedstawieniem głowy wołu i skrzyżowanych toporów obramowanym ażurową koronką (il.
8). Do chwili obecnej zachował się z niego jedynie oryginalny wysięgnik zakończony kwiatonem, wykorzystywany od lat
dziewięćdziesiątych przez kolejnych użytkowników lokalu do zawieszania tabliczek
i kasetonów. Zakład szewski sygnalizowała wywieszka w postaci blaszanego kartusza
zawierającego wizerunek buta z długą cholewą, która na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych zawędrowała wraz
z warsztatem z Piwnej na ulicę Freta 11 (il. 9),
pijalnię wód mineralnych na Świętojańskiej 23 szyld nieistniejący już od lat siedemdziesiątych, znany jak dotąd tylko z jednej
archiwalnej fotografii.
Rynek Starego Miasta zyskał pod numerem 25 wywieszkę kiosku „Ruchu” w kształcie zawieszonego na wsporniku ażurowego
metaloplastycznego kartusza (il. 10). Również kiosk znajdujący się na ulicy Piwnej 24
oznakowano szyldem w postaci obramowanego wolutami kartusza. Kwiaciarnię MHD
na ulicy Świętojańskiej 11 od drugiej połowy lat pięćdziesiątych sygnalizował semafor
w postaci misternego kosza z kwiatami, również projektu Jerzego Brabandera. Uszkodzona w 1968 roku zawieszka odtworzona
została pod nadzorem projektanta dwa lata
później w nieco zmienionym kształcie.
Powiększono ozdobny kosz z kwiatami, kosztem rezygnacji z istniejącego w pierwszej
wersji dekoracyjnego obramowania (il. 11).
Realizację projektów wywieszek powierzano działającemu w okresie odbudowy
przy ulicy Koźlej warsztatowi kowalstwa
i blacharstwa artystycznego, należącego do
powołanego w 1950 roku Państwowego Przedsiębiorstwa Budowlanego Robót Konserwatorskich i Architektury Monumentalnej.
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Głównym wykonawcą, a w niektórych przypadkach być może też projektantem był metaloplastyk Mieczysław Jarnuszkiewicz.
W latach sześćdziesiątych dodano podświetlany szyld kawiarni Pod Murzynkiem
przy ulicy Nowomiejskiej 3 i nietypowy
medalion, zawieszony pod zadaszeniem
fukierowskiej winiarni. Kawiarnia Gwiazdeczka w kamienicy Piwna 38A, wobec nieuzyskania zgody na instalację neonu na
elewacji, oznakowana została podświetlanym
kasetonem z nazwą lokalu i przedstawieniem parującej filiżanki. Zdjęty z wysięgnika w trakcie późniejszego remontu kaseton
przeniesiono na jedną ze ścian zadaszonego
dziedzińca. Salon kosmetyczny IZIS na ulicy Piwnej 33 otrzymał wywieszkę z syrenką,
od 2006 roku użytkowaną po pewnych zmianach przez Muzeum Farmacji, filię Muzeum Warszawy. Niewielki, łukowaty kaseton
z nazwą salonu „Warszawianka” zastąpiono owalnym kasetonem z napisem „Muzeum Farmacji”, a lusterko trzymane w ręku
przez syrenkę – pozłacanym wężem Eskulapa. Pozłocono również koronę wieńczącą
kartusz herbowy.
W 1967 roku zainstalowano dwa utrzymane w takiej samej stylistyce, wykonane

4. Rynek Starego
Miasta 21, szyld
restauracji Krokodyl,
zainstalowany
21 lipca 1953 r.;
rekonstrukcja
detali zdobniczych
obramowania na
podstawie zdjęć
archiwalnych;
rys. K. Baturo

5. Rynek Starego
Miasta 1, szyld
zakładu fryzjerskiego
wzorowany na
dawnych szyldach
cyrulików,
zainstalowany w lipcu
1953 r.; rekonstrukcja
pierwotnego
kształtu zawieszek
na podstawie
archiwalnych
fotografii;
rys. K. Baturo

według projektu artystki rzeźbiarki Marii
Owczarczyk w technice witrażowej i podświetlane szyldy kiosków RSW „Ruch” przy
ulicy Piwnej 24 i 35. Obydwa zrealizowane zostały przez Aleksandra Wiśniewskiego
w pracowni metalu Związku Polskich Artystów Plastyków. Identyczny kaseton witrażowy wmontowano w kratę nadświetla
miniaturowego kiosku przy ulicy Świętojańskiej 31.
Trzeci etap powstawania szyldów staromiejskich związany był z jednej strony z planem rewitalizacji Starego Miasta
przygotowanym w 1969 roku przez Dzielnicową Radę Narodową Śródmieście, z drugiej zaś – z podjętą w styczniu 1971 roku
decyzją o odbudowie Zamku Królewskiego. Eksploatowana przez dwadzieścia lat

6. Rynek Starego Miasta 12/14, szyld zakładu
zegarmistrzowskiego, zainstalowany w lipcu 1953 r.,
zachowany w oryginalnej postaci; fot. K. Baturo

dzielnica staromiejska wymagała już pilnych prac renowacyjnych, jak również
zmiany profilu infrastruktury pod kątem
obsługi nasilającego się ruchu turystycznego. Część uwagi poświęcono szyldom nowo
powstających lokali usługowych, narzucając w tamtych czasach państwowym głównie
użytkownikom wysokie standardy konserwatorskie. Rezultatem tych zabiegów było
stworzenie pokaźnej grupy szyldów o niezwykle urozmaiconych formach. Ich projekty zamawiano u renomowanych artystów
plastyków, rzeźbiarzy i architektów, najczęściej za pośrednictwem Pracowni Sztuk Plastycznych. Część tych szyldów, porzuconych
przez pierwotnych właścicieli, przetrwała
perypetie transformacji ustrojowej. Niektóre
zaginęły po 1990 roku, kilka zdjęto w związku z likwidacją firmy.
Do grupy tej zaliczają się wywieszka
w postaci inspirowanej renesansowymi wizerunkami syrenki należąca do księgarni varsavianistycznej Domu Książki na ulicy Piwnej
20 autorstwa Marii Owczarczyk z 1972 roku,
szyld nazwany przez prasę „Karocą z Łańcuta” przy Piwnej 46 – wspólne dzieło metaloplastyka Andrzeja Lewandowskiego
i projektantki Krystyny Wencel, oraz wspaniały szyld sklepu bursztyniarskiego Ambra
z motywem konika morskiego wykonanego z żelaza i mosiądzu przy Piwnej 15. Nieistniejący już obecnie żaglowiec należący do
sklepu z biżuterią Jantar przy Piwnej 43 stylistycznie przypominał pracę Lewandowskiego, wykorzystującego cienki drut żelazny do
wykonania drobiazgowo odtworzonego detalu. W latach dziewięćdziesiątych z szyldu
pozostało jedynie ramię ze szczątkami dawnej dekoracji.
Na Nowomiejskiej 11/13 i Piwnej 38 Centralny Zarząd Przemysłu Mleczarskiego
zainstalował dwa identyczne szyldy z wizerunkiem „krówki”, logo spółdzielni zaprojektowane w latach sześćdziesiątych. Z obydwu
wywieszek zachowała się tylko ta ostatnia.
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architektonicznym typowo barokowej bramy.
W tym samym okresie pojawił się również
na elewacji kamienicy przy Świętojańskiej 19
szyld zakładu zegarmistrzowskiego oraz, najprawdopodobniej, kaseton biura Orbisu pod
numerem 25.
Nowe szyldy dla dwóch staromiejskich
placówek zamówiło przedsiębiorstwo „Ruch”,
zlecając wykonanie dwóch podobnych do
siebie wywieszek w postaci gotycyzujących
kwiatonów dla kiosków przy Rynku Starego
Miasta 25 i Freta 30. Na ulicy Freta pojawiły się szyldy restauracji Pod Samsonem pod
trójką oraz pijalni miodu pod siódemką.

7. Rynek Starego Miasta 5, szyld restauracji Pod
Bazyliszkiem, zainstalowany w październiku 1953 r.,
ok. 1961 r. zastąpiony przez obecnie istniejącą
w tym miejscu rzeźbę smoka; projekt i wykonanie
Mieczysława Jarnuszkiewicza, rekonstrukcja na
podstawie fotografii archiwalnej; rys. K. Baturo

Restauracja Pod Herbami otrzymała szyld
z trzema stylizowanymi tarczami. Pasmanteria przy ulicy Piwnej 26 – szyld z guzikiem,
igłą i agrafką w ażurowej rozecie, zbliżony
charakterem rozwiązania plastycznego do
wywieszki restauracji Samson na ulicy Freta 3. Otwartą w 1973 roku galerię DESY na
Zapiecku oznakowano dwoma identycznymi kasetonami w koronkowych obramowaniach. W 1974 roku lokal Biblioteki
Publicznej m.st. Warszawy otrzymał oryginalny szyldzik z sówką, zaprojektowany przez profesora Macieja Szańkowskiego,
kierownika Zakładu Rzeźby na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu. Ten wykonany techniką odlewu żeliwnego element, umocowany
prostopadle do zwornika bramy kamienicy, w bardzo udany sposób łączy całkowicie
współczesną stylistykę „logo” z wystrojem
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Wówczas prawdopodobnie zawieszono też
szyld PTTK na elewacji kamienicy przy Rynku Starego Miasta 23, niekiedy mylnie datowany na 1953 rok.
Specyficzny, oszczędny styl reprezentują semafory Cepelii projektu spółdzielni jubilerskiej ORNO oraz sklepu ze szkłem
i porcelaną, zainstalowane na rynkowych
kamienicach pod numerami 10 oraz 13.
Zaprojektowany w roku 1972 przez inż. arch.

8. Piwna 7, szyld
sklepu MHD,
zainstalowany
w lipcu 1953 r.,;
rekonstrukcja
pierwotnego
wyglądu zawieszki
na podstawie
archiwalnych
fotografii;
rys. K. Baturo

9. Piwna 16, szyld
zakładu szewskiego,
zainstalowany
w lipcu 1953 r.,
w latach 90.
przeniesiony
w zmienionej postaci
na ulicę Freta 11;
rekonstrukcja
pierwotnego wyglądu
na podstawie zdjęć
archiwalnych
i prasowych;
rys. K. Baturo

Hannę Kowarską szyld staromiejskiej filii
ORNO przy ulicy Świętojańskiej 13, po likwidacji spółdzielni trafił szczęśliwie do zbiorów
Ośrodka Wzornictwa Nowoczesnego warszawskiego Muzeum Narodowego. Metalowe
lorgnon projektu inż. arch. Jerzego Majdeckiego, wywieszka zamówiona w 1979 roku
przez właściciela zakładu optycznego na ulicy Świętojańskiej 4, przypomina pod względem rozwiązania plastycznego niektóre
dziewiętnastowieczne szyldy gdańskie.
Burzliwe lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte spowodowały wiele zmian na
Starym Mieście. Dawne państwowe przedsiębiorstwa likwidowano, coraz częściej
zmieniali się użytkownicy staromiejskich
lokali oraz zakres i dziedziny ich działalności.
Pozostawione na elewacjach dawne szyldy
o nieuregulowanym obecnie statusie prawnym zaczęły znikać, czasem na skutek zwykłego wandalizmu, niekiedy usuwane w celu
uniknięcia konieczności uiszczania opłat za
użytkowanie powierzchni elewacji kamienicy do celów reklamowych. Prywatni najemcy lokali staromiejskich, często niepewni
trwałości swoich przedsięwzięć, zmierzali do
uzyskania maksymalnej efektywności reklamy, osiąganej możliwie najtańszym kosztem. Kiczowate i często niebywale tandetne

instalacje, prowizorycznie rozmieszczane
bez uzyskania akceptacji konserwatorskiej na
elewacjach i chodnikach, mające w założeniu
zwrócić uwagę potencjalnej klienteli – paradoksalnie odgrywają często rolę odwrotną do
zamierzonej, psując stylowy charakter zabytkowej ulicy, który jest decydującym atutem
przyciągającym turystów. Warto jednak podkreślić, że zdarzają się też przykłady działań pozytywnych, takie jak szyld restauracji
Kamienne Schodki przy Rynku Starego Miasta 26 projektu inż. arch. M. Krzyżanowskiego z 1990 roku, szyld antykwariatu Lamus na
Nowomiejskiej 7 z 1994 roku czy, nawiązujący
do średniowiecznej tradycji cechowej, szyld
rękawicznika przy ulicy Świętojańskiej 9.
Podsumowując pokrótce historię szyldów
staromiejskich, warto w tym miejscu przypomnieć, że odzwierciedla ona w mikroskali
całe powojenne perypetie tej bardzo szczególnej warszawskiej dzielnicy. Wywieszki projektowane w czasie odbudowy miasta
stanowią często integralną część metaloplastycznego wystroju Starówki i w zamyśle do

10. Rynek Starego Miasta 25, szyld kiosku RSW
„Książka-Prasa-Ruch”, zainstalowany w sierpniu
1953 r., przed 1975 r. zastąpiony przez szyld
z podświetlanym kloszem w kształcie kwiatonu;
rekonstrukcja na podstawie fotografii prasowych;
rys. K. Baturo
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niego były dopasowywane stylistycznie,
jako uzupełnienie odzyskiwanych z ruin
i pieczołowicie restaurowanych elementów oryginalnej, zabytkowej kowalszczyzny.
W późniejszym okresie dokładano starań,
aby pogodzić wymóg zachowania charakteru
barokowej architektury z elementami sztuki modernistycznej, osiągając często bardzo
dobre efekty.

Problematyka konserwatorska

Specyficzna forma reklamy, jaką jest szyld
semaforowy ma z konserwatorskiego punktu widzenia wiele szczególnych zalet. Jest
przystosowana do warunków panujących
w wąskich uliczkach historycznych założeń urbanistycznych. Spośród różnorodnych
form reklamy stosowanych współcześnie
w najmniejszym możliwym stopniu ingeruje w architektoniczną kompozycję elewacji
budynku, jako że staje się widoczna przede wszystkim na tle światła ulicy. Zaprojektowana z wyczuciem, wpisuje się doskonale
w charakter metaloplastycznego wystroju
zabytkowych elewacji. Uzupełnia go, stanowiąc często dzieło sztuki rzeźbiarskiej i metaloplastycznej samo w sobie, dając przy okazji
niewyczerpane pole do popisu dla fantazji
projektanta. Nadaje indywidualny charakter
firmom korzystającym z przywileju działania
w strefach zabytkowych, w wyrazisty sposób
odróżniając je od zakładów usytuowanych
we współczesnych rejonach miasta. Dopisuje
jednocześnie ich właścicieli do długiego rejestru imion związanych z historią Starówki,
od połowy XV wieku począwszy.
Z czysto technicznego punktu widzenia,
w porównaniu z innymi rozwiązaniami montaż tego rodzaju szyldu, opartego najczęściej
na dwóch lub najwyżej trzech zakotwieniach,
w relatywnie najmniejszym stopniu ingeruje
w strukturę zabytkowej elewacji. Ogranicza
to do minimum rozmiary zabiegów restauratorskich, które należy wykonać po jego zdjęciu. Konieczność usuwania niezliczonych
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otworów w elewacji pozostawionych po zdjęciu szyldu tablicowego lub napisu ułożonego
z osobno wykonanych liter stanowi nieodmiennie duży problem. Szczególnie dotyczy
to sytuacji, gdy zlikwidowany szyld zainstalowany był na powierzchni piaskowcowej
kamieniarki, jako że uszkodzenia powstałe
w takim przypadku są praktycznie nieusuwalne (il. 12).
Dobrym rozwiązaniem, pozwalającym
na uniknięcie bezustannego wielopunktowego niszczenia tynków spowodowanego
częstymi zmianami szyldów lokali w zabytkowych kamienicach, jest stosowany niekiedy w krajach Europy Zachodniej zwyczaj
instalowania na elewacji starannie wykonanego, dekoracyjnego wysięgnika, służącego
kolejnym najemcom lokalu do zawieszania
własnej, malowanej czy emaliowanej tabliczki o mniej lub bardziej fantazyjnym kształcie.
Rozwiązanie takie pozwala z jednej strony
uniknąć wielokrotnej wymiany ramienia,
czyli zabiegu najbardziej niszczącego elewację. Z drugiej zaś – sam wspornik może stanowić własność wspólnoty mieszkaniowej
jako stały element wystroju elewacji kamienicy, co automatycznie reguluje status prawny
szyldu i upraszcza procedury dotyczące już

11. Świętojańska 11,
szyld kwiaciarni
MHD, zainstalowany
przed 1957 r.,
zawieszka
odtworzona w nieco
zmienionej postaci
w 1970 r.; projekt
inż. arch. Jerzego
Brabandera, szyld
zaginął pod koniec
lat 80.; rekonstrukcja
wersji z 1970 r. na
podstawie zdjęć
archiwalnych
i prasowych;
rys. K. Baturo

12. Uszkodzenia
piaskowcowego
boniowania elewacji
na kamienicy przy
Rynku Nowego
Miasta 13/15, stan
z 2009 r.;
fot. K. Baturo

tylko samej zawieszki. Zmniejsza też wydatek
najemcy lokalu na projekt i instalację szyldu,
ograniczonego w tym przypadku jedynie do
kosztów wykonania tabliczki bądź symbolu firmy. Wysokie koszty wykonania i instalacji szyldów semaforowych dobrej klasy
artystycznej są jednym z najczęściej wska-

13. Szyld semaforowy z wysięgnikiem zamontowanym
na zawiasach, Zurych; fot. M. Popiołek

zywanych argumentów przez właścicieli
sklepów i restauracji ulokowanych w zabytkowych obiektach na rzecz wyboru zwykłych
szyldów tablicowych.
Problemy z pojawiającymi się co jakiś
czas przypadkami niszczenia szyldów przez
wysokie pojazdy z trudem przeciskające się
przez wąskie uliczki rozwiązywane są na ogół
albo poprzez usytuowanie szyldu na poziomie dolnej części okien elewacji pierwszego piętra, albo przez ograniczenie zasięgu
wspornika. Ciekawym pomysłem na rozwiązanie problemu może być także zainstalowanie ramienia szyldu na zawiasach na wzór
szyldu z Zurychu (il. 13).
W krajach Europy Zachodniej szyld
semaforowy, szczególnie zabytkowy, jest
z reguły świadectwem tradycji oraz prestiżu
firmy. Traktowany jest też często jako obiekt
kolekcjonerski gromadzony zarówno przez
muzea miejskie, jak i prywatnych zbieraczy.
Znakomitym przykładem są zbiory Musée

Carnavalet, które jako muzeum miasta Paryża dawnym szyldom poświęca osobny
dział, z zasobami uzupełnianymi regularnie
poprzez zakupy i darowizny. Nie ulega wątpliwości, że artystyczne szyldy semaforowe,
tworzone po II wojnie światowej w związku z odbudową warszawskiej dzielnicy staromiejskiej mogłyby stanowić ozdobę kolekcji
muzealnej, szczególnie w sytuacjach, gdy
z jakichś nadrzędnych przyczyn nie ma
możliwości pozostawienia ich na elewacji
kamienicy.
W poszukiwaniu dobrego rozwiązania
dla omawianego powyżej problemu wskazane byłoby być może nawiązanie kontaktu ze stowarzyszeniami artystów plastyków
w celu zaproponowania im udziału w tworzeniu projektów wzorcowych. Inicjatywę
taką podjęło już w 1914 roku Towarzystwo
Sztuki Stosowanej „Zespół” we Lwowie, które zorganizowało wystawę rysunków projektowych szyldów autorstwa wybitnych
lwowskich artystów i architektów, mających
posłużyć właścicielom zakładów za wzór do
naśladowania.
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Projecting Signs – their History and Restoration Significance.
Why Do Conservators Love Signboards?
Abstract

F

irst projecting signboards mounted perpendicularly to the building wall appeared in towns and
cities of Western Europe in the fourteenth century. In the form of sophisticated metalwork structure they were developed in Flanders and France ca. fifteenth century. In the seventeenth century first
legal regulations were imposed to restrict the size of those signs, and by the end of the eighteenth century there appeared signboards based on the written word. Iconographic and written sources for the
history of Warsaw testify to the existence of projecting signs in the eighteenth and nineteenth centuries identifying inns, barbershops, shoemakers or locksmiths. The last of them disappeared from the
streets of the Old Town in the late 1920s. The oldest group of signs reconstructed during the rebuilding
of the Old Town after World War II included nine signs located in the Old Town Market Square, and
Piwna and Świętojańska Streets, arranged as part of the decoration of facades. In their majority, they
were designed by architect Jerzy Brabander and master of artistic metalwork Mieczysław Jarnuszkiewicz. In the 1960s another six signs were added, indicating coffee shops, kiosks, and beauty salons. The
third stage of the introduction of historic signs to the Old Town in Warsaw was related to the revitalisation of the area carried out in the 1960s and 1970s, and the decision to reconstruct the Royal Castle.
Designs for projecting signs of unusually diversified forms were commissioned from artists, sculptors and architects. The group includes twenty-two signs by sculptors Maria Owczarczyk and Maciej
Szańkowski, metalwork artist Andrzej Lewandowski and architects Hanna Kowarska and Jerzy Majdecki. During the period of political transformation the state-owned companies were liquidated, and
nowadays the changes both of tenants of commercial premises and the area of their activity are much
more frequent. The artistic signs, abandoned by their original owners, began to gradually disappear
from the Old Town streets. The traditional form of advertising, like a guild emblem, is adapted to narrow streets of old historical towns. It enriches the decor of historic facades, and often represents an
independent artwork in itself. It interferes in the structure of historic facade in a minimal way and
minimises the necessary conservatory works after it is removed.
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konserwator zabytków z metalu, warszawa

Tradycje metalowego rzemiosla
warszawskiego w odbudowie
Starego Miasta.
Problematyka związana z konserwacją
wystroju kamienic historycznych*

W

rozwoju gospodarczo-społecznym
Polski Warszawa odegrała w ciągu
ostatnich dwóch wieków rolę szczególną.
Przez długi czas była największym ośrodkiem przemysłowym, zdolnym zaspokajać potrzeby swoich mieszkańców, ale także
eksportującym różnorodne wyroby na teren Europy Wschodniej. Warszawscy bankierzy i przemysłowcy potrafili wykorzystać
nie tylko dogodne położenie miasta, ale też
rywalizację największych sąsiadów Królestwa Polskiego – Rosji i Prus. Dla rozwoju
przemysłowego duże znaczenie miały kontakty z Europą Zachodnią, stanowiącą swego
rodzaju wzorzec gospodarczy, skąd przenoszono rozwiązania technologiczne i sposoby zarządzania. Do wzrostu znaczenia
polskiego przemysłu i rzemiosła dochodziło
też w wyniku wojen celnych prowadzonych
okresowo pomiędzy Imperium Rosyjskim
a krajami zachodnimi. I tak np. kryzys celny,
który rozpoczął się w 1828 roku i uniemożliwił transport towarów pomiędzy Królestwem
1

*

Autorem wszystkich zdjęć w tym artykule jest Janusz
Mróz.

Polskim a Gdańskiem stał się przyczyną budowy Kanału Augustowskiego. To z kolei stworzyło zapotrzebowanie na materiały
i urządzenia związane z inżynierią wodną
oraz wykwalifikowaną siłę roboczą. Podobne
zjawiska wywołała budowa Traktu Brzeskiego, ułatwiającego transport lądowy pomiędzy
Warszawą a Litwą.
W 1850 roku Królestwo Polskie zostało włączone do rosyjskiego obszaru celnego. Polska gospodarka uzyskała silny impuls
rozwojowy poprzez możliwości eksportu na
rosyjski rynek zbytu. Utrwalenie się granic
celnych pomiędzy Rosją a Prusami po roku
1880 pozwoliło Polsce odegrać rolę pośrednika w zaspokajaniu potrzeb materialnych
pomiędzy wschodem a zachodem Europy.
Jednocześnie też rosło zapotrzebowanie na
różnorodne towary na rynku wewnętrznym
Polski. Potrzeby te, początkowo zaspokajane przez import z krajów zachodnich, wytworzyły korzystne warunki do szybkiego
rozwoju miejscowego przemysłu, rzemiosła
i handlu. Sprzyjały temu działania administracyjne rządu państwa polskiego. To zachęciło przemysłowców i rzemieślników
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z Anglii, Francji i Niemiec, którzy rozpoczęli
działalność na terenie Warszawy, zakładając
– początkowo niewielkie – fabryki i zakłady.
Dzięki napływowi cudzoziemców rozwinęły
się odlewnictwo żeliwa i brązownictwo.
Do przedsiębiorstw, które w tym kontekście należy wymienić, należą: Fabryka
Wyrobów z Lanego Żelaza i Mosiądzu Braci Evans, Warszawska Fabryka Bronzów założona przez syna słynnego malarza, grafika
i rysownika Jana Piotra Norblina – Aleksandra Jana, wykształconego w paryskiej Szkole Sztuk Pięknych, a także odlewnia brązów
Jana Baptysty Gregoirre’a – wcześniej czeladnika w fabryce Norblina. Firmy te rozwijały
się, łączyły w wyniku związków rodzinnych
oraz zmieniały właścicieli z przyczyn politycznych lub ekonomicznych.
Zapotrzebowanie na obiekty pomnikowe
poświęcone znanym Polakom lub znaczącym
wydarzeniom realizowane było przez większe i mniejsze zakłady rzemieślnicze. Również wykonywanie urządzeń niezbędnych
do właściwego funkcjonowania miasta, takich jak system oświetleniowy ulic, wodociągi czy kanalizacja, zlecano przedstawicielom
rzemiosła. Należy dodać, że istotną cechą
urządzeń wodnych czy oświetleniowych była
również ich funkcja dekoracyjna. Trudno nie
wspomnieć o obiektach wytwarzanych w fabryce Karola Mintera z wykorzystaniem nowego materiału, jakim był cynk, oraz nowych
technologii, przede wszystkim galwanotechniki zapoczątkowanej we Francji, a rozwiniętej w Niemczech. Przykładem zastosowania
tej technologii w Warszawie są rzeźby dekorujące fontanny miejskie, w tym warszawska
Syrenka z rynku na Starym Mieście. W procesy tworzenia urządzeń miejskich i ich dekoracji zaangażowani byli znani architekci,
inżynierowie i artyści.
Doskonalenie wizerunku Warszawy w zakresie przestrzeni publicznej wiązało się ze
wznoszeniem nowych i przebudową starych
prywatnych siedzib mieszkańców. Zarówno
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pałace, jak i kamienice mieszczańskie wyposażano w elementy i urządzenia podnoszące
walory dekoracyjne oraz zwiększające komfort życia właścicieli. Naturalna w warunkach
rozwoju społeczno-gospodarczego rywalizacja bogatych warszawiaków prowadziła do
budowania siedzib podziwianych i naśladowanych zarówno pod względem architektonicznym, jak i dekoracyjnym. Nad realizacją
zamówień pracowała coraz większa liczba zakładów rzemieślniczych i przemysłowych.
Szczególną rolę w tworzeniu powielanych
i twórczo przekształcanych wzorów odegrały warszawskie metalowe zakłady rzemieślnicze. Ich działalność najbardziej widoczna
była na przełomie wieków XIX i XX.
Obiektem, na którego przykładzie można
pokazać osiągnięcia warszawskich rzemieślników, jest pomnik Adama Mickiewicza,
stanowiący owoc wyjątkowej zgodności
w dążeniu do osiągnięcia celu: w pierwszej
fazie do zebrania funduszy, a następnie realizacji projektu o największej wartości
artystycznej.
Wyjątkowym osiągnięciem jest kute ogrodzenie pomnika Mickiewicza. O efekcie końcowym zadecydowało przykładne współdziałanie najlepszych firm metalowych:
Gostyńskiego, Zielezińskiego i Szewczykowskiego.
Od tego momentu możemy mówić o wykształceniu się „warszawskiej szkoły rzemiosła metalowego”, czego dowodem jest
powstanie olbrzymiej liczby elementów architektonicznych, takich jak bramy, furty,
ogrodzenia parków i ogrodów miejskich czy
prywatnych, balustrad balkonowych, schodowych i innych.
Po okresie upowszechniania się przedmiotów wytwarzanych technikami kowalskimi nastał czas zainteresowania możliwością
użycia elementów żeliwnych. Był to skutek
zarówno łatwości powielania wzorów, jak
i znacznego zmniejszenia kosztów. Zapotrzebowanie to zaspokajały dziesiątki odlewni

1–2. Stare Miasto
w Warszawie,
perspektywa
ulic Piwnej
i Nowomiejskiej
od strony Placu
Zamkowego

żeliwa, których właściciele rozpoczęli z czasem działania reklamowe, upowszechniając katalogi wyrobów żeliwnych obejmujące
nie tylko elementy dekoracyjne, ale również
użytkowe.
Podobny mechanizm zadziałał w przypadku dekoracji wytwarzanych metodami
galwanotechnicznymi. Jednak uszkodzenia,
jakie dotknęły obiekty galwanoplastyczne
wynikłe z narastającego zanieczyszczenia
otoczenia, spowodowały powrót do tradycyjnego odlewnictwa używającego stopów
miedzi.
* * *
Zniszczenia wojenne dokonane przez Niemców w Warszawie, w szczególności w obrębie Starego i Nowego Miasta, wymusiły
zmiany w zasadach konserwatorskich przyjętych i respektowanych w Europie. Zasady
te zostały sformułowane w Karcie Rzymskiej
podpisanej w 1931 roku oraz instrukcjach dotyczących konserwacji zabytków rzymskiego

Ministerstwa Oświecenia Publicznego, opublikowanych w 1938 roku1. Punkt 3 jednej z instrukcji brzmi: „Przy konserwacji zabytków
i dzieł sztuki jest stanowczo zabronione uzupełnianie, odtwarzanie dawnych elementów,
względnie dodawanie nowych, jeśli nie jest
to absolutnie niezbędne dla nadania dziełu
trwałości dla jego zachowania i zrozumienia”,
a punkt 4 zobowiązuje do przestrzegania zasad formalnych i materiałowych: „Dopuszczone w poprzednim punkcie ewentualne
dodatki lub wymiana elementów winny być
utrzymane w granicach najdalej posuniętej
prostoty, przy użyciu materiałów i zastosowaniu technik podkreślających współczesny
charakter tych dodatków i chroniący przez
rezygnację z jakiegokolwiek przyozdabiania
elementów dodanych przed ewentualnym
poczytaniem ich za części autentyczne”.
1

Zob.: Vademecum Konserwatora Zabytków, „Biuletyn Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS”,
Warszawa 2000, s. 15–18.
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Działania określone jako odbudowa Starego Miasta były sprzeczne z tymi wytycznymi. Jednak realizacja odbudowy stała się
faktem, w czym należy widzieć swego rodzaju manifestację polityczno-społeczną. W ramach powstałego już na początku 1945 roku
Biura Odbudowy Stolicy utworzono Wydział
Architektury Zabytkowej, którego zasługą
jest rekonstrukcja Starego i Nowego Miasta
(il. 1–2), Traktu Królewskiego oraz Łazienek
Królewskich.
Pierwszy etap prac budowlanych i rekonstrukcyjnych został uroczyście zakończony w lipcu 1953 roku. Prace objęły obszar od
Placu Zamkowego, wzdłuż Podwala w stronę
ulicy Długiej.
Szczególną uwagę zwrócono na odgruzowywanie ulic i zabezpieczanie konstrukcji uszkodzonych kamienic. Odnajdywane
cenne elementy wystroju kamienic oraz ich
wyposażenia zwykle przekazywane były Muzeum Narodowemu lub trafiały do przygotowywanej wystawy Muzeum Historycznego
m.st. Warszawy2.
Nie jest przedmiotem niniejszego opracowania opisanie przebiegu prac, które
ostatecznie doprowadziły do przywrócenia
zabudowy Starego i Nowego Miasta. Znana
i wciąż kontynuowana jest dyskusja na temat
błędów popełnionych w trakcie odbudowy.
Niezależnie od niekorzystnych opinii i skrajnie krytycznych głosów, 2 września 1980 roku
Stare Miasto w Warszawie zostało wpisane
na Listę światowego dziedzictwa UNESCO
jako wyjątkowy przykład prawie całkowitej rekonstrukcji miejskiego zespołu historycznego. Pozostaje poddać się nastrojowi
2

Początkowo Muzeum m.st. Warszawy było oddziałem Muzeum Narodowego, po wojnie zostało reaktywowane w latach 1947–1949 pod nazwą Muzeum
m.st. Warszawy i otrzymało na siedzibę kamienice
po północnej stronie Rynku Starego Miasta, w 1950 r.
otrzymało nazwę Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, w 1955 r. otwarto pierwszą stałą wystawę, a od
2014 r. nosi nazwę Muzeum Warszawy.
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miejsca podczas niespiesznych spacerów po
uliczkach i placach staromiejskich. Można
też zwiedzanie urozmaicić oglądaniem efektów kolejnych prac konserwatorskich prowadzonych przy kamienicach. W obserwacjach
dotyczących konserwacji okutych stalowymi
blachami drzwi, krat okiennych, latarni przyściennych czy też licznych szyldów zawieszonych na ozdobnych wysięgnikach pomocne
mogą się okazać uwagi konserwatorskie zamieszczone w niniejszym opracowaniu. Odnosi się to także do metalowych balustrad
balkonowych czy balustrad klatek schodowych, krat osłaniających grzejniki i innych
dekoracyjnych elementów wewnętrznych
wykonanych z metalu.
Znajomość przebiegu odbudowy kamienic Starego Miasta jest natomiast niezbędna do rozpoznania i odróżnienia elementów
historycznych od tych zrekonstruowanych
w trakcie odbudowy. Ponad sześćdziesięcioletnia historia elementów zrekonstruowanych po wojnie oraz przeprowadzane prace
konserwatorskie utrudniają datowanie tych
elementów nie tylko na Starym Mieście, ale
też w innych odbudowanych dzielnicach
Warszawy. Osobom upartym w dociekaniu proweniencji pozostaje doradzić oparcie
się na analizie formalnej i … intuicji. Intuicja jednakże wymaga dużego doświadczenia
w kierowaniu się nią oraz tzw. opatrzenia.
Niestety, trudno jest dotrzeć do dokumentacji konserwatorskich, częstokroć zaniechanych lub zagubionych. Utrudnia to w dużym
stopniu prace konserwatorskie prowadzone
aktualnie lub planowane w przyszłości.
Jak wspomniałem, techniki kowalskie
i ślusarskie wykształciły się w odległej przeszłości. Z czasem zmieniały się jedynie narzędzia pracy kowali i ślusarzy, ułatwiając
wykonywanie poszczególnych czynności. Rozwój metalurgii pozwolił wyeliminować lub ograniczyć pracę przy pozyskiwaniu
i wstępnym kształtowaniu materiału. Różnica między kowalem a ślusarzem nadal polega

na tym, że kowal kształtuje materiał „na gorąco”, ślusarz zaś „na zimno”. Podobieństwo
wykonywanych czynności spowodowało,
że w okresie międzywojennym oba zawody
połączone zostały pojemnym określeniem
– „metaloplastyka”. Jest to o tyle wygodne, że udało się do metaloplastyki dołączyć
odlewnictwo. Metaloplastyka wykorzystuje wszystkie zdobycze technologiczne, z których najbardziej przydatne stało się spawanie
metali. Ten rodzaj połączeń daje możliwości
wykonywania ich na kilka sposobów: z wykorzystaniem wysokiej temperatury łuku
elektrycznego (powyżej 2500o C) lub podobnie wysokiej temperatury acetylenu spalanego w tlenie. O ile spawanie elektryczne
z użyciem elektrod służy głównie do łączenia
stopów żelaza, o tyle palniki acetylenowe są
wykorzystywane również do tzw. twardego
lutowania stopów miedzi, podczas którego
spoiwa lutownicze topią się w temperaturze
powyżej 450o C. Spoiwa do lutowania miękkiego to w większości lut cynowo-ołowiowy.
Trwałe łączenie metali może być wykonywane także poprzez ich zgrzewanie. Kowalstwo
historyczne nie stosowało spawania, jest to
zatem jeden z istotnych warunków wyróżnienia wyrobów sprzed lat trzydziestych XX
wieku3.
Drugim wyróżnikiem może być skład
warstw malarskich nanoszonych na powierzchnię stali czy żeliwa w celach antykorozyjnych oraz dekoracyjnych. Uwagę należy
zwrócić na stosowanie mieszanej z olejem
lnianym minii ołowiowej, która wykorzystywana była jako zabezpieczenie antykorozyjne i podkład pod warstwy dekoracyjne.
Podobnie jak występowanie w malarstwie
sztalugowym bieli cynkowej (od połowy XIX
wieku) minię ołowiową na elementach metalowych możemy również traktować datująco.
3

Niestety, mogą wprowadzać w błąd prace naprawcze prowadzone po II wojnie światowej, stosujące spawanie jako sposób wzmocnienia konstrukcji
kratownic.

Datowanie oparte na stosowaniu farb z zawartością minii ołowiowej musi uwzględniać fakt dążenia do wyeliminowania tej
substancji, uznanej za rakotwórczą, od końca XX wieku. Zatem występowanie podkładu
miniowego na elementach stalowych i żeliwnych wskazuje na działania sprzed końca poprzedniego stulecia. Jeśli do tej analizy
– nieco amatorskiej, ale opartej na doświadczeniu konserwatorskim – dodamy badanie malarskich warstw nawierzchniowych,
możemy uzyskać prawdopodobną wiedzę
na temat czasu wykonania lub konserwacji elementów wystroju staromiejskiego. Pamiętać trzeba, że matowanie (pozbawianie
błyszczącego odcienia) farb dekoracyjno-nawierzchniowych przeprowadzano poprzez
dodanie środków matujących, głównie talku.
Ze względu na trudności produkcyjne oraz
braki rynkowe proceder taki stosowany był
jeszcze w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Stosowanie talku powodowało zmiany
kolorystyczne; czerń farb przechodziła w kolory szarości. Talk powodował też osłabienie
struktury farb, przez co zmniejszała się ich
trwałość.
Nowe możliwości pojawiły się wraz z ułatwionym dostępem do produktów firm
zachodnich. Obecnie konserwatorów dezorientuje agresywna reklama i mnogość proponowanych farb. Traktowanie informacji na
temat jakości i charakterystyki środków malarskich powinno brać pod uwagę rzetelne
opinie dla sprawdzonych produktów uznanych firm. Raczej nie sprawdza się próba datowania elementów metalowych w oparciu
o wzornictwo. Wzory, które podobały się lub
cieszyły się zainteresowaniem ze względu na
wartości użytkowe, były naśladowane i powielane we wszystkich okresach.
W kontekście powojennej odbudowy
oraz rekonstrukcji metalowych elementów
wyposażenia kamienic trzeba zauważyć wysoki poziom wykonywanych przedmiotów.
Zasadniczą przyczyną takiego zjawiska był
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proces nauczania rzemieślniczego polegający na czerpaniu wiedzy i nabywaniu umiejętności od mistrzów rzemieślniczych, którzy
nie pozwalali uczniom na „partaczenie” zleconych prac. Rzemieślnicy działający po wojnie nie rezygnowali z zasad obowiązujących
w ich profesji i przekazywali je swoim następcom. Sprzyjał temu niezmieniony system
szkolenia i osiągania kolejnych stopni zawodowych. Praca w rzemiośle w dużych zakładach państwowych dawała rzemieślnikom
stałą możliwość uzyskiwania dodatkowych
dochodów na rynku prywatnym. Powszechna była praca „po godzinach” w firmach nieuspołecznionych lub wykonywanie zleceń
prywatnych.
Kompleksowe prace konserwatorskie na
Starym Mieście w początku lat siedemdziesiątych XX wieku nie odbiegały pod względem technologicznym i organizacyjnym od
prac zrealizowanych dwadzieścia lat wcześniej. W niewielkim stopniu zmieniły się
materiały używane w tym okresie. Dało to
swoisty efekt kontynuacji materiałowo-jakościowej i niewielkie możliwości rozróżnienia okresów realizacji prac. Tym bardziej
że na początku lat siedemdziesiątych zasady
obowiązujące w konserwatorstwie były obce
większości rzemieślników. Wszelkie ich działania przy elementach wystroju zatem polegały na osiąganiu stanu „nowości”. Nieliczni
w owym czasie konserwatorzy dzieł sztuki nie byli w stanie skutecznie zmienić tej
mentalności.
W latach siedemdziesiątych nadal powszechne było przekonanie, że właściwe jest
stosowanie zunifikowanej kolorystyki w architekturze. Zasady tej jednak nie można
było zastosować w przypadku kamienic staromiejskich, bo nie pozwalały na to pierwotne techniki dekoracyjne (np. sgraffito).
Jednak opracowanie kolorystyczne metalowych elementów wystroju kamienic było
jak najbardziej możliwe. Kolorystyka z zakresu czerni stosowanych farb olejnych
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i wchodzących do stosowania farb ftalowych została przyjęta bez protestu konserwatorów4. Nie postulowano w związku z tym
prowadzania badań kolorystycznych detali
metalowych. Ewentualne informacje o warstwach malarskich odkrywanych podczas
oczyszczania powierzchni metalu w trakcie
prowadzenia prac konserwatorskich były pomijane i nie trafiały do dokumentacji konserwatorskiej. Zresztą, nie zawsze przestrzegano
przyjętych zasad nakazujących usuwanie
uszkodzonych farb i neutralizowanie powstających ognisk korozyjnych. Zamalowywano na czarno powierzchnię stali, licząc
na wyrozumiałość inwestorów lub działania możliwe do wykonania w tzw. okresach
poprawkowych.

Powojenne prace konserwatorskie
przy obiektach pomnikowych
z terenu Starego Miasta
1. Kolumna Zygmunta – została wzniesiona w 1644 roku według projektu Augustyna
Locciego i Constantina Tencalli, posąg króla wyrzeźbił Clemente Molli, a odlał w brązie
Daniel Tym (il. 3–4).
Pomnik wielokrotnie poddawany był
pracom konserwatorskim i restauratorskim, m.in. dwukrotnie wymieniano trzon
kolumny, zmieniano też jego bezpośrednie
otoczenie.
W nocy z 1 na 2 września 1944 roku pomnik został trafiony z działa czołgowego
i legł w gruzach. W 1949 roku przystąpiono
do odbudowy w oparciu o projekt opracowany przez Stanisława Żaryna. Niezbędne były
umiejętności i doświadczenie rzemieślników z firmy brązowniczej Bracia Łopieńscy.
4

Przeglądając projekty remontów konserwatorskich
budowli zabytkowych praktycznie do chwili obecnej, projektanci nie wyszli poza określenie kolorystyki metalowych elementów wystroju jako „czerń
matowa”. Organy konserwatorskie akceptują takie
projekty.

3–4. Pomnik
Zygmunta III Wazy
na placu Zamkowym
oraz tablica
inskrypcyjna z 1949 r.

Dzięki nim uzupełniono brakujące fragmenty statui i połączono z fragmentami oryginalnymi, odlano również brakujące tablice
inskrypcyjne i dodano tablicę upamiętniającą prace prowadzone w 1949 roku.
Pracownicy firmy braci Łopieńskich mieli
okazję wykorzystać tradycyjną sztukę odlewniczą przy przywracaniu właściwego stanu większości historycznych monumentów
warszawskich.
Kolumna zmieniła o kilka metrów miejsce swojego posadowienia, czego powodem

było poprowadzenie tunelu trasy W–Z. Elementy brązowe kolumny, łącznie ze statuą
króla, były konserwowane w okresie późniejszym dwukrotnie: w roku 1977 i 1999. Prace
te nie obejmowały już czynności restauracyjnych, a zakresy robót wykonanych zarówno
w 1977 roku przez PP PKZ Oddział Warszawski, jak i tych z roku 1999 (dr Elżbieta Nosek z Krakowa) były podobne5: po usunięciu
niekorzystnych nawarstwień z powierzchni statui Zygmunta III oraz tablic i dekoracji, wykonano zabezpieczenie antykorozyjne
w postaci warstw woskowych. Warstwy te
ulegają wymywaniu przez deszcze i wymagają uzupełniania co 3–4 lata. Jak łatwo policzyć, od ostatniego nałożenia wosków minęło
lat 18. Bez barier antykorozyjnych korozyjne
procesy destrukcyjne powodują postępujące
uszkodzenia powierzchniowe i strukturalne
pomnika. Straty te rosną proporcjonalnie do
zwiększającego się zanieczyszczenia otoczenia. Nasuwa się sugestia, aby przy najbliższej
konserwacji zabezpieczenie antykorozyjne
wykonać z warstw specjalnych lakierów bezbarwnych, charakteryzujących się znacznie
dłuższą trwałością6.
2. Pomnik Jana Kilińskiego (il. 5), autorstwa
warszawskiego rzeźbiarza Stanisława Jackowskiego z postacią Kilińskiego odlaną w firmie
Bracia Łopieńscy w 1935 roku. Pomnik został
ustawiony w następnym roku na placu Krasińskich dla uczczenia 30. rocznicy powołania Warszawskiej Izby Rzemieślniczej. Na
5

6

Prace zrealizowane w 1999 r. objęły również czynności polegające na zespoleniu pękniętego fragmentu
podstawy statui poprzez spawanie. Może to świadczyć o pogarszającym się stanie fragmentów brązowego pomnika pod względem wytrzymałościowym.
Ze względu na wzrost zanieczyszczenia atmosferycznego wskazane jest stosowanie bezbarwnych lakierów zabezpieczających brązy przed korozją. Ma to
istotne znaczenie w przypadku obiektów, do których dostęp jest utrudniony. W ostatnich latach takie zabezpieczenie zastosowane zostało w Warszawie
w przypadku pomnika Lotnika.
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wymuszonym przez konieczność wzmocnienia fundamentów cokołu. Konserwację statui
Kilińskiego wykonali konserwatorzy indywidualni. Patyna zabezpieczająca brąz została
utrwalona tak skutecznie, że mimo upływu
ćwierćwiecza pomnik wygląda doskonale7.
Słuszną rzeczą będzie dodać, że po 58
latach ekspozycji Kilińskiego na Starym
Mieście trudno sobie wyobrazić inne jego
usytuowanie.

5. Pomnik Jana Kilińskiego ustawiony w dawnej fosie
u wylotu ul. Piekarskiej, 2017 r., pierwotnie posadowy
na placu Krasińskich

froncie cokołu umieszczono płaskorzeźbioną
płytę dłuta Walentego Smyczyńskiego, pokazującą Kilińskiego prowadzącego powstańców 1794 roku przez plac Zamkowy.
W 1942 roku pomnik zdemontowali
Niemcy w odwecie za działalność dywersyjną. Szczęśliwie, nie został zniszczony, a zdeponowany w Muzeum Narodowym. W 1946
roku niezastąpieni rzemieślnicy z firmy braci
Łopieńskich naprawili uszkodzenia i uzupełnili zagubioną szablę Kilińskiego. Ustawiono
pomnik – na krótko – naprzeciwko Muzeum
Narodowego w alei 3. Maja, a niedługo potem Kiliński wrócił na prawie 13 lat na plac
Krasińskich. Jednak jego docelowym miejscem stało się Stare Miasto. Na nowym cokole pomnika nie zmieściła się już płyta
Smyczyńskiego.
W latach 1993–1994 poddano monument
pracom konstrukcyjno-konserwatorskim,

28

3. Warszawska Syrenka (il. 6) jest rzeźbą odlaną w cynku i uszlachetnioną poprzez naniesienie na powierzchnię cienkiej warstwy
brązu. Trwałe połączenie cynku z brązem zapewnia zastosowanie procesu galwanicznego.
Jak wspomniałem, Syrenka powstała w fabryce Karola Mintera w 1855 roku i stała się
główną dekoracją ujęcia wody na rynku staromiejskim. Aranżacja z „romantycznie” pokazaną skałą, na której posadowiono syrenę,
towarzyszyła targowisku odbywającemu się
tradycyjnie na Rynku Starego Miasta.
Propozycję przeniesienia targowiska na
Rynek Nowego Miasta zgłosiło Towarzystwo
Opieki nad Zabytkami Przeszłości w 1913
roku, a Czesław Przybylski opracował zaakceptowany projekt zmian. Syrena została przeniesiona na środek rynku i osadzona
na ciężkim cokole o formach zbliżonych do
klasycznych.
W 1928 roku rozpoczęto akcję dekoracji
kamienic Rynku Starego Miasta polichromiami i złoceniami, aby zatrzeć biedną przeszłość tej części stolicy i dostosować wygląd
do nowej roli – miejsca działalności muzeów
i innych instytucji miejskich.
W tak zaplanowanej przestrzeni pomnik
Panny Wodnej, któremu powszechnie zarzucano brak proporcji, wydawał się być zbędny.
Wprawdzie rozważano przeniesie fontanny
7

Z pewnością wpływ na stan rzeźby ma okresowe mycie pomnika, które od pewnego czasu zlecane jest
przez stołeczny Zarząd Terenów Publicznych.

z syreną na Rynek Nowego Miasta, ale do
tego nie doszło. Ostatecznie syrenę przekazano klubowi wioślarskiemu i od 1931 roku
można było ją oglądać na ulicy Solec. Tu,
w 1944 roku syrena znalazła się na linii frontu w podczas walk o zdobycie Przyczółka
Czerniakowskiego.
Po wojnie uszkodzenia pomnika, przestrzeliny, wgniecenia cienkiego i słabego
płaszcza były przedmiotem prac osób za-

przez Przedsiębiorstwo Państwowe Pracownie Konserwacji Zabytków Oddziału
Warszawskiego w Pracowni Konserwacji Metalu. Wykonano wtedy nową warstwę brązową metodą natryskową oraz wzmocniono
płaszcz rzeźby laminatem z włókna szklanego i epidianu. Po powrocie na cokół przy
murze przetrwała jeszcze kilka ataków wandali. W 1998 roku Urząd Konserwatora m.st.
Warszawy podjął decyzję o powrocie war-

trudnionych w firmie braci Łopieńskich. Po
naprawach i uzupełnieniach syrenka stanęła
w Parku Kultury na Powiślu.
Na początku 1969 roku syrena została
uszkodzona przez chuliganów. Naprawy zlecono Spółdzielni „Brąz Dekoracyjny”, która była upaństwowioną formą zakładu braci
Łopieńskich.
Bogata historia wędrówek symbolu Warszawy zakończyła się tam, gdzie się zaczęła,
czyli na Starym Mieście, choć na staromiejski
rynek syrena wróciła dopiero w 1999 roku.
Wcześniej musiała przetrwać próby wyrywania szabli i inne wybryki chuligańskie, pilnując północnego fragmentu muru obronnego.
Gruntownym pracom konserwatorskim została poddana na przełomie roku 1985 i 1986

szawskiej Syrenki na Rynek Starego Miasta8.
Tak też się stało, aczkolwiek forma cokołu, na
którym spoczęła, do dziś budzi dyskusje.
Pamiętając o bogatej historii uszkodzeń
i napraw, trudno się zdziwić, że w 2008 roku
Stołeczny Konserwator Zabytków zadecydował o konieczności zrobienia kopii pomnika.
Kopię wykonano w tradycyjnym materiale pomnikowym – brązie. Syrena wykonana w fabryce Mintera na podstawie rzeźby

6. Syrena
warszawska; kopia
w brązie na Rynku
Starego Miasta

8

Z historią warszawskiej syreny można zapoznać się
w artykule zamieszczonym w piśmie wydawanym
przez Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych (obecnie Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony
Zbiorów): K. Lesiak, J. Mróz, Tragiczne dzieje Syrenki Konstantego Hegla, „Cenne, Bezcenne, Utracone”,
nr 2 (1998).
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Konstantego Hegla przeniesiona została
o zaledwie kilkadziesiąt metrów do lapidarium Muzeum Historycznego m.st. Warszawy (obecnie Muzeum Warszawy).
Wystawa Główna zaprojektowana i realizowana po przeprowadzeniu remontu
w kamienicach Muzeum przewidziała eksponowanie warszawskiej Syrenki w korytarzu
na parterze kamienicy nr 38. Przeprowadzone zostały kolejne prace konserwatorskie,
które – miejmy nadzieję – nie będą powtarzane z racji docelowej ekspozycji wewnętrznej w klimatyzowanym pomieszczeniu
muzealnym.

Elementy metalowe wystroju
kamienic historycznych
i związana z nimi problematyka
konserwatorska

Do wystroju zewnętrznego historycznych
kamienic warszawskiego Starego Miasta, wykonanego w przeważającym stopniu ze stali
należy zaliczyć:

1. Drzwi drewniane z opierzeniem z blachy
stalowej zamocowanym do podłoża gwoździami, pod które podłożono ozdobne rozetki wycięte z blachy; najczęściej miejsca
połączeń blachy były maskowane wąskimi
płaskownikami (il. 7–8).
Warto zwrócić uwagę na elementy służące do zawieszenia drzwi oraz do blokowania
skrzydeł drzwiowych. W prezentowanych
na zdjęciach drzwiach pochodzących z kamienic z pierzei Dekerta zawieszone są one
na hakach zamocowanych w kamiennych
ościeżnicach. W zależności od sposobu otwierania, pasowe zawiasy, wycięte z grubej
blachy stalowej, umieszczone są od strony
zewnętrznej i ukształtowane bardzo dekoracyjnie. Czasem do zamocowania zawiasów
użyto tych samych gwoździ czy nitów, co do
zamocowania stalowych elementów opierzenia. Łby gwoździ są najczęściej okrągłe, jednak wiele z nich odkuto niesymetrycznie
i nieregularnie. Potęguje to ozdobny charakter okuć.

7–8. Drzwi
zewnętrzne kamienic
Muzeum Warszawy
(strona Dekerta),
z opierzeniem
z blachy stalowej
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9-11. Drzwi
zewnętrzne kamienic
Muzeum Warszawy
(strona Dekerta),
ozdobne klamki
drzwi

Ciekawie prezentują się klamki drzwiowe (il. 9–11). Wszystkie wykonano w technikach kowalskich, co oznacza, że stal była
kształtowana na gorąco. Odnosi się jednak
wrażenie, że pomysłowość wykonawców jest
wtórna i możliwości kowali mieszczą się w zakresie przekazywanych wzorów. Dekorowane
są także szyldy drzwiowe, w których osadzono klamki oraz oznaczono miejsca pozwalające na wprowadzenie klucza i odblokowanie
drzwi poprzez przesunięcie rygla zamkowego.
Przy drzwiach zewnętrznych prowadzących do kamienic zamki umieszczone są od
strony wnętrz. Wyjątkami są drzwi ryglowane kłódkami, gdzie zamki zostały zastąpione
prostymi skoblami.
Najczęściej drzwi zewnętrzne wyposażone są w tzw. nadświetla. Są to zamknięte
półkoliście, zakratowane i oszklone otwory
pozwalające na oświetlenie korytarzy. Kraty
nadświetli komponowane są w dekoracyjne
wzory, ułożone symetrycznie w stosunku do
osi pionowej.
Poza drzwiami wejściowymi do kamienic
w fasadach znajdują się także drzwi piwniczne, co umożliwia bezpośrednią komunikację
z piwnicami wykorzystywanymi do składowania towarów. Zwykle drzwi piwniczne są
niższe, a okute podobnie jak drzwi wejściowe, sprawiają wrażenie masywniejszych i lepiej zabezpieczonych.
12. Krata okienna
Drzwi wejściowe od strony dziedzińców
z kamienicy Muzeum
nie różnią się od drzwi od strony rynku.
Warszawy

2. Kraty okienne są kolejnym elementem
wystroju kamienic staromiejskich, a ich formy, jak również poziom wykonania, decydują o wyglądzie fasad. W rzadkich przypadkach montowano kraty okienne w oknach
powyżej parteru (il. 12–13).
Część krat wykonano w postaci konstrukcji dwuskrzydłowych, ze skrzydłami zawieszonymi na zawiasach. Możliwość używania
otworu okiennego w przypadku wąskich
drzwi ułatwia przemieszczanie mebli i innych przedmiotów wyposażenia domowego,
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są też sposoby mieszane. Doświadczeni ko- 13. Krata okienna
wale potrafili łączyć stalowe kształtowni- z kamienicy Muzeum
Warszawy
ki poprzez skuwanie na gorąco. W okresie
powojennym łączenie takie zastąpiono spawaniem w łuku elektrycznym z użyciem elektrod spawalniczych.

a w razie prowadzenia zakładu – transportowanie towarów.
Montaż innych krat zakładał zakotwienie
niektórych elementów w kamiennych obramieniach lub w ścianach. Dla zamaskowania
miejsc, w których trzeba było wykuć otwory,
zastosowano ozdobne stalowe rozety.
Powszechnie stosowano kilka sposobów
łączenia elementów pionowych krat z elementami poziomymi. Sposoby te wymagały
znajomości technologii z zakresu kowalstwa.
Najpowszechniejsze było łączenie „na przebitkę”. W elemencie o większym przekroju,
najczęściej poziomym, wykonywano na gorąco otwór, w który wprowadzany był element
prostopadły. Takie przeplatanie stalowych
kształtowników to czynność wymagająca doświadczenia i profesjonalnych narzędzi dostosowanych do określonych przekrojów
elementów.
Drugim często stosowanym sposobem
łączenia jest łączenie stykających się elementów tzw. klubami. „Kluby” to pręty stalowe o przekroju półkolistym lub w kształcie
wycinka koła. Po rozhartowaniu łącznika
można było owinąć go wokół sąsiadujących
elementów. Możliwe było owijanie „klubek”
bez podgrzewania, ale rzemieślnik o większych ambicjach potrafił owinąć łącznik „na
gorąco”, a łącznik, stygnąc, zwiększał stabilność połączenia.
Inną metodą jest nitowanie elementów
spłaszczonych (lub nie) w miejscach łączenia;
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3. Balkony (il. 14) i schody zewnętrzne były
rzadkim elementem architektonicznym w kamienicach staromiejskich. Pokazany na zdjęciu balkon z żeliwną balustradą i kamienną
płytą balkonową jest jednym z przykładów
rekonstrukcji. Inne balkony, jakby przyklejone do fasad, to balkony kamienic nr 30 i 36
14. Balkon kamienicy
z pierzei Dekerta. Ograniczono je balustra- przy ul. Jezuickiej 6/8,
dami wykonanymi w technikach kowalskich. stan w 2017 r.

4. Latarnie przyścienne i wiszące – typy latarni umieszczanych na esowatych wysięgnikach są najczęściej spotykane na Starym
Mieście (il. 15). W ozdobnie opracowanych
bokach latarni zamocowano szyby osłaniające źródło światła. Obecnie latarnie zasilane są prądem elektrycznym przewodami
ukrytymi pod tynkami oraz prowadzone wewnątrz wysięgników, które z tego powodu
wykonane są z kształtowników z otworami
wewnątrz.
5. Numery policyjne i wysięgniki flagowe
(il. 16–17)

15. Przykład
przyściennej latarni
staromiejskiej
16–17. Przykład
numeru policyjnego
z kamienic
strony Dekerta
i jednego z licznych
wysięgników
flagowych, stan
w 2017 r.

6. Szyldy na wysięgnikach (il. 18–19)
7. Inne dekoracje wykonane z wykorzystaniem technik metaloplastycznych (il. 20)

Problematyka konserwatorska
związana z prowadzeniem prac
przy elementach wystroju kamienic
staromiejskich

Prace remontowo-konserwatorskie przy kamienicach staromiejskich rozpoczęto jeszcze przed I wojną światową. Zainteresowanie
historią Warszawy spowodowało powstanie
organizacji, które zachęcały do wykupywania
zaniedbanych domów i doprowadzania ich
stanu do wyglądu z lat świetności. Towarzystwo Miłośników Historii oraz Towarzystwo
Opieki nad Zabytkami Przeszłości powstałe
w 1906 roku na swoje siedziby obrały Rynek

Starego Miasta i rozpoczęły remonty kamienicy Książąt Mazowieckich (TMH) i kamienicy Baryczków (TOnZP). W prace te
zaangażowano znanych architektów: Władysława Marconiego i Jarosława Wojciechowskiego. Zachowane sprawozdania z robót są
interesującym źródłem do historii konserwatorstwa w Polsce.
Działania rozpoczęte przed I wojną kontynuowane były w okresie międzywojennym.
Kulminacyjnym momentem był rok 1937,
kiedy prezydent Warszawy podjął decyzję
o zakupie trzech kamienic w rynku na siedzibę Muzeum Dawnej Warszawy. Rozpoczęto
szeroko zakrojone prace remontowe i adaptacyjne, które w ograniczonym zakresie były
prowadzone w czasie okupacji.
Powojenna odbudowa poprzedzona została inwentaryzacją przeprowadzoną już

18–19. Szyldy
staromiejskie na
wysięgnikach,
przykłady
20. Żygacz
Kamienicy
Zygmuntowskiej
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na początku 1945 roku. Do realizacji prac
związanych z odbudową kraju stworzono
Państwowe Przedsiębiorstwa Budowlane,
w których strukturach rozpoczęły działalność Oddziały Robót Konserwatorskich9.
Brak jest szczegółowych informacji o sposobie rekonstrukcji metalowych elementów wystroju kamienic. Wszystko wskazuje
na to, że zatrudniani byli rzemieślnicy, których duża liczba zrezygnowała z odbudowy

Należy dodać, że obok przedsiębiorstw
państwowych, do których w pierwszym
rzędzie płynęły zamówienia, mimo wielu
przeszkód, kontynuowały swą działalność
większe i mniejsze zakłady rzemieślnicze, realizujące potrzeby osób prywatnych, ale też
wspomagające w trudnych sytuacjach jednostki państwowe.
Praktycznie wszystkie rekonstruowane
elementy wystroju kamienic staromiejskich

21. Przykład
stanu zachowania
elementów wystroju
metalowego przed
przystąpieniem do
konserwacji

swoich zakładów i zatrudniła się w Przedsiębiorstwach Państwowych. W ramach tych
przedsiębiorstw, w oparciu o ich fundusze,
tworzone były kuźnie, ślusarnie i odlewnie
metali kolorowych oraz pracownie metaloplastyczne. Było to miejsce, gdzie stworzone
zostały warunki do kontynuacji wypracowanych w poprzednich okresach tradycji rzemiosł metalowych.

9

Możliwości poznania najnowszej historii kamienic
staromiejskich daje lektura pracy Stanisława Żaryna
pt. Trzynaście kamienic staromiejskich. Strona Dekerta (Warszawa 1972), obejmująca nie tylko kamienice usytuowane w pierzei północnej Rynku Starego
Miasta.
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wykonywano ze stali. Powszechnie używana
była blacha i kształtowniki stalowe produkowane w zakładach hutniczych i przerabiane
przez rzemieślników.
Kontynuowane technologie kowalskie
przy wykonywaniu elementów wystroju kamienic zakładały kształtowanie metalu „na
gorąco” i łączenie ze sobą elementów poprzez
nitowanie, „klubowanie” czy stosowanie połączeń „na przebitkę”. Metody te dawały gwarancję stabilności konstrukcyjnej i trwałości.
Ślusarze również mieli okazję do wykazania
się umiejętnościami.
W okresie, kiedy zanieczyszczenie atmosfery było niewielkie, wyroby kowalskie i ślusarskie nie wymagały szczególnych

zabezpieczeń przed rdzewieniem. Stosowano
dekoracyjne pokrywanie powierzchni stali
poprzez patynowanie, polegające na szybkim
ochładzaniu ogrzanych elementów, co równocześnie utwardzało metal.
Konieczność nanoszenia warstw zabezpieczających przed korodowaniem pojawiła
się wraz z rosnącym zanieczyszczeniem otoczenia. Dobre efekty antykorozyjne dawało stosowanie minii ołowiowej rozrabianej
w oleju rafinowanym z dodatkiem sykatyw
(czyli środków pozwalające na przyspieszenie
wysychania farby). Działanie minii polegało
na wnikaniu w nierówności i kawerny metalu i spowalnianiu reakcji korozyjnych. Na
warstwy miniowe nakładano farby olejne dające kolorystyczne opracowanie dekoracyjne.
Łatwo zauważyć, że zasadniczy wpływ na
stan zachowania elementów wykonanych ze
stali mają warunki ekspozycji (il. 21). Warunki zewnętrzne to przede wszystkim ciągła
zmienność temperatury i wilgotności, zachodząca nie tylko w rytmie zmian sezonowych,
ale także w cyklach dobowych. Drugim niekorzystnym czynnikiem jest zanieczyszczenie atmosfery takimi związkami, jak tlenek
węgla, tlenki azotu i siarki oraz węglowodory powstające w wyniku spalania produktów
naftowych. Zanieczyszczenia w pierwszej kolejności uszkadzają warstwy antykorozyjne,
chroniące przed inicjacją i rozwojem procesów korozyjnych.
Technologiczna jednorodność rekonstruowanych i uzupełnianych fragmentów
elementów wystroju do lat siedemdziesiątych szła w parze ze stosowanymi środkami
antykorozyjnymi, do których zaliczyć należy powłoki malarskie. Po tym czasie zaczęto stosować bardziej zaawansowane metody
ochronne, opracowane wcześniej na potrzeby rozwijającego się przemysłu.
Przy omawianiu prowadzenia prac konserwatorskich realizowanych na podstawie
decyzji administracyjnych konieczna jest
uwaga, że powodem rozpoczynania prac jest

zwykle bardzo zły stan zachowania. Nie ma
zwyczaju prowadzenia okresowych przeglądów i reagowania na samym początku wystąpienia uszkodzeń.
Jak wspomniałem wyżej, efektem tego jest
brak badań i informacji obejmujących kolorystykę metalowych elementów wystroju kamienic Starego Miasta. Pokryte produktami
korozji obiekty pozbawiano resztek warstw
malarskich oraz nanoszono nowe powłoki
zabezpieczające i nawierzchniowe.
Obecnie możliwości w zakresie konserwacji obiektów wykonanych ze stopów żelaza znacznie się zmieniły w stosunku do
metod stosowanych do końca lat siedemdziesiątych XX wieku. Przykładem mogą
być efekty przeprowadzonych prac remontowo-konserwatorskich w kamienicach Muzeum Warszawy czy innych kamienicach
staromiejskich. Ostatecznie zrezygnowano ze stosowania związków chemicznych
pomocnych przy usuwaniu resztek warstw
malarskich i rdzy. Metody chemiczne zastąpione zostały przez mechaniczne zdejmowanie wszystkich szkodliwych nawarstwień
powierzchniowych.
Przed przystąpieniem do prac opracowywane są programy konserwatorskie wymagane do uzyskania pozwolenia od organu
konserwatorskiego.
Aby odsłonić nieco warsztat konserwatorów zabytkowych obiektów metalowych
pracujących przy budowlach historycznych, konieczne jest rozdzielenie elementów
wyposażenia, które można zdemontować
i przewieźć do pracowni od tych, których
demontaż nie jest uzasadniony i poddawane są one niezbędnym czynnościom in
situ. Ważną rolę odgrywa dokumentacja
wstępna – fotograficzna i opisowa – pokazująca stan obiektów przed konserwacją.
Oczyszczanie wstępne, prowadzone z użyciem metod mechanicznych, pozwala na
bardziej szczegółowe rozpoznanie uszkodzeń wcześniej ukrytych pod produktami
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korozji i uszkodzonymi warstwami malarskimi. To odpowiedni moment na zaplanowanie czynności uzupełniania brakujących lub
uszkodzonych fragmentów i połączenie uzupełnień z fragmentami oryginalnymi. Łączenie odbywa się zwykle poprzez spawanie
w łuku elektrycznym.
Właściwe oczyszczenie wszystkich fragmentów obiektu (realizowane także metodami mechanicznymi10) jest przygotowaniem
do nałożenia antykorozyjnych warstw zabezpieczających. Wypróbowaną skutecznością odznaczają się warstwy metaliczne
dobrane pod względem potencjału elektrochemicznego prezentowanego w stosunku
do stali. Najczęściej stosuje się cynk i aluminium. Na warstwy antykorozyjne nanosi się
malarskie warstwy izolacyjno-podkładowe
i nawierzchniowe.
Konserwatorzy mają do dyspozycji lepiej
skomponowane farby i lakiery, wytrzymałe na zmiany powodowane rozszerzalnością
cieplną. Stosuje się inhibitory korozji żelaza, neutralizujące ogniska korozyjne i pozwalające na eliminowanie lub spowalnianie
procesów korozyjnych. Preparaty o działaniu inhibitorowym i właściwościach penetrujących neutralizują układy korozyjne
pomiędzy trwale złączonymi fragmentami
stalowymi. Ogranicza to znacznie potrzebę
wymiany takich połączeń.
Zdecydowanie większa jest oferowana
paleta barw, aczkolwiek – jak wspomniano
– do dekoracji metalowych elementów wystroju kamienic wybiera się najczęściej kolory czerni.

10

Wygodną metodą mechanicznego oczyszczania powierzchniowego jest metoda strumieniowo – ścierna zwana piaskowaniem. Znajomość technologii
oczyszczania pozwala na stosowanie odpowiednich
rodzajów ścierniw.
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W ciągu ostatnich kilkunastu lat popularność zyskała czarna farba matowa z zawartością grafitu. Nie jest to taki grafit, jaki robi
się np. z antracytu, ale specjalny grafit pozyskiwany w kopalniach w Afryce Południowej.
Jego pożądaną cechą jest budowa blaszkowa,
która sprawia, że w trakcie schnięcia warstwy
malarskiej grafit układa się dachówkowo
i stanowi dodatkową warstwę o właściwościach hydrofobowych. Dodatkową korzyścią jest możliwość „wybłyszczenia” warstwy
grafitowej i uzyskania efektów światłocieniowych. Estetyczne zalety farb z zawartością
grafitu blaszkowego można obserwować na
zewnętrznych drzwiach, kratach, latarniach
i innych metalowych elementach kamienic
Muzeum Warszawy, poddawanych pracom
konserwatorskim w latach 2015–2016.
Dodajmy jeszcze, że metalowe elementy wewnętrzne w muzealnych kamienicach
pokryto warstwami czarnej farby matowej
bez grafitu, aby osoby przebywające we wnętrzach nie brudziły rąk ani ubrań wskutek zetknięcia z warstwą grafitową.
Niniejszy artykuł w niewielkim tylko
stopniu dotyka zagadnień związanych z metalowymi elementami wystroju kamienic
historycznych. Bardziej szczegółowa prezentacja materiałów badawczych i dokumentacyjnych wymagałby znacznego zwiększenia
objętości opracowania, co nie było możliwe.
Niemniej stanowi przyczynek do badań nad
konserwacją wystroju kamienic historycznych, w szczególności cennych wytworów
rzemiosła metalowego.

Traditions of Warsaw Metalwork in the Reconstruction
of the Old Town. Problems related to the Conservation of
Interior Decoration of Historic Buildings
Abstract

T

he reconstruction of Warsaw destroyed in the Second World War induces us to analyse the political and social causes for this phenomenon and to recognize the significance of handicraft
traditions that influenced results of post-war activities. The industrialization of Central Eastern Europe was delayed at the beginning of the nineteenth century by roughly one century relative to the
West. The creation of appropriate conditions for the development of crafts and industry in the Polish
Kingdom, together with custom barriers forced many Western craftsmen and industrialists to emigrate
to the east. Craftsmen who moved to Poland contributed to the development of metal bronzing and
founding, due to their mastery of technologies. At the same time highly popular was bronzing, and
bronzed goods that before had been brought from the West, began to be manufactured in Poland by
braziers educated in Paris, who decided to move to Warsaw.
Apart from monuments commemorating eminent Poles and important historical events, Warsaw
got its first cast-iron water supply system, designed by Henryk Marconi who, at the same occasion,
built several beautiful fountains in the city. The demand for railings, gratings, gates, balcony and stair
railings, and others resulted in the development of marvellous metalwork. The term “Warsaw school of
arts and crafts” meant the best quality of products.
In the second part of the article the author presents restoration works on details of the decor of
Old Town houses. The article sheds light on some aspects of restoration works from behind the scenes,
which broadens the perspective of described phenomena.
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Aldona Tołysz
Warszawa

Wywieszki.
Między reklamą a zabytkiem

R

eklama jako źródło informacji o danym przedsiębiorstwie lub instytucji
stosowana była od stuleci, przybierając przeróżne formy. Przełom XIX i XX wieku przyniósł, oprócz wyraźnej intensyfikacji reklam
w przestrzeni publicznej i prasie, także nowe
spojrzenie na zabytki przeszłości, na których
bardzo często umieszczano różnego typu
nośniki reklamowe. W przypadku Warszawy przełomowe okazało się powołanie Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości
(TOnZP, 1906), którego działalność otworzyła nowy rozdział życia warszawskiej Starówki1. Mniej więcej w tym samym czasie
opublikowany został podręcznik o znamien1

K. Zwierz, Zapomnienie i uznanie: zmienne losy rynku i dzielnicy staromiejskiej w Warszawie na tle procesów modernizacyjnych do 1939 roku, „Almanach
Muzealny” 2014, nr 8, s. 117–150. Na temat działalności TOnZP zob. E. Manikowska, Wielka wojna
i zabytki, w: Polskie dziedzictwo kulturowe u progu
niepodległości, wokół Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości, red. E. Manikowska, P. Jamski, Warszawa 2010, s. 21–83; E. Manikowska, Od miasta do
stolicy. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości i Warszawa, w: Polskie dziedzictwo kulturowe…,
s. 253–281.

nym tytule: Jak należy się reklamować? Praktyczne wskazówki do osiągnięcia najlepszych
rezultatów reklamy2. Warto uświadomić sobie, że kwestia oznakowania reklamowego
jako problemu formy, treści i miejsca (a nie
tylko wartości artystycznych lub ich braku)
podejmowana była już na początku XX wieku, choć częściej wynikała z potrzeb estetycznych i praktycznych. W przypadku
Warszawy historię i powojenne dzieje reklam
przeanalizowała Agnieszka Janiak-Jasińska3, a w zakresie szyldów zarysowała Kamila Baturo4. Temat ten podejmowany jest
coraz częściej przez historyków, muzealników i speców od marketingu5. Warto jednak
2

3

4

5

Aljas, Jak należy się reklamować? Praktyczne wskazówki do osiągnięcia najlepszych rezultatów reklamy,
Kraków 1907.
A. Janiak-Jasińska, Aby wpadło w oko… O reklamie
handlowej w Królestwie Polskim w początkach XX
wieku na podstawie ogłoszeń prasowych, Warszawa
1998.
K. Baturo, Historia szyldów semaforowych, w: Szyldy
na Starym Mieście w Warszawie. Dobre praktyki dla
właścicieli i użytkowników, opr. A. Jagiellak, P. Świątek, współpr. K. Baturo, Warszawa 2015, s. 7–17.
Dla przykładu warto wspomnieć o katalogu wystawy Kupując oczami: reklama w przedwojennym
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przypomnieć nieco relacje między reklamą a jej zabytkową formą w pierwszej połowie XX wieku w kontekście zabytków „Starej
Warszawy”.
Stosownie do rozporządzenia policyjnego z 1864 roku szyldy na terenie Królestwa Polskiego miały być rosyjsko-polskie,
nie przykładano natomiast wagi do ich formy6. Rosnącą popularność reklamy traktowano raczej jako „urozmaicone i nader
ciekawe zjawisko społeczne”, które przybierało różne formy, by w końcu przenieść się
„[…] na ściany domów; dzisiaj niema miejsca, gdzieby w wielkich miastach nie pstrzyły
się reklamy”7, wynikało to także z obowiązku
informowania o prowadzonej działalności8.
W 1896 roku na warszawskim rynku wydawniczym ukazała się bodaj pierwsza publikacja poświęcona doniosłości promocji firm,
w której przeczytać można m.in. „Minęły
bezpowrotnie owe błogie czasy, kiedy kupiec
dumny z posiadania doskonałych towarów
[…] mówił: «kto potrzebuje, niech szuka»;
minęły bezpowrotnie czasy symbolicznych
znaków: winogron okrętów, kluczów złotych
i.t.p.”9. Remedium stać się miały broszury,
cenniki i systematyczne ogłoszenia w periodykach prasowych. Istotnie, już pobieżna lektura czasopism z przełomu XIX i XX
wieku wskazuje na to, jak podatnym stały się
one gruntem, niezależnie od ich tematycznego ukierunkowania. Nie doprowadziło to

6
7
8

9

Krakowie, red. I. Kawalla, Kraków 2017; M. Warda,
Dwudziestolecie międzywojenne. Plakat i reklama,
t. 49, Warszawa 2014; „Reklama dźwignią handlu”:
kinowe promocje firm poznańskich w dwudziestoleciu
międzywojennym, Ratusz - Sień Gotycka, październik
1993 – listopad 1993, red. M. Mrugalska-Banaszak,
Poznań 1993.
A. Janiak-Jasińska, Aby wpadło w oko…, s. 97.
X., Z historii reklamy, „Wędrowiec”, 37, 1899, nr 15,
s. 296.
[b.a], Kronika. Szyldy obowiązkowe, „Rozwój. Dziennik polityczny, przemysłowy, ekonomiczny, społeczny i literacki, illustrowany”, 2, 1898, nr 298, s. 3.
Reklama, jej zasady i doniosłość: poradnik praktyczny
dla kupców i przemysłowców, Warszawa 1896, s. 4–5.

40

jednak do masowej rezygnacji z reklam wizualnych w przestrzeni miejskiej. Zgodnie
z poradnikiem z 1907 roku tablica sklepowa powinna zawierać minimum koniecznej
informacji: nazwę firmy i rodzaj przedsiębiorstwa. „Szyld ma być czytelny i wyraźny
z daleka, bez wszelkich wyszukanych dekoracyi, które pozbawiają go jego wyrazistości”.
Zalecano także mało wówczas rozpowszechnione szyldy złożone z dwóch jednakowych
tablic o identycznej treści, umieszczonych
wzdłuż i w poprzek elewacji, a także ówczesną nowinkę w postaci świecących w nocy
„tablic transparentowych”, protoplastów podświetlanych kasetonów. Jak wówczas pisano,
gabaryty reklamy, wielkość liter i ich kolorystyka powinny być dostosowane do wielkości
i barwy domu i okien. Równocześnie autor
publikacji z 1907 roku przestrzegał: „Faktem
jest, że zbyt wielki szyld nigdy nie sprawia
dobrego wrażenia”10.
Potrzeby i koncepcje związane z przywracaniem Starego Miasta społeczeństwu
nie sprzyjały dyskusji nad użytecznością
wywieszek reklamowych. Oczyszczanie zabytkowych elewacji ze szpecących je „naleciałości” doprowadziło do tego, że szyldy,
jak pisze Kamila Baturo, zostały niemal zupełnie usunięte11. W 1917 roku magistrat postanowił uporządkować w sensie prawnym
kwestię przestrzeni publicznej, podejmując
uchwałę obejmującą m.in. warunki i opłaty za umieszczanie napisów i urządzeń reklamowych na terenie miasta. Zgodnie
10
11

Aljas, Jak należy się reklamować?…, s. 47.
K. Baturo, Historia szyldów semaforowych…, s. 12.
Warto również pamiętać o akcjach prowadzonych
w okresie I wojny światowej, nawołujących do usuwania szyldów rosyjsko- i niemieckojęzycznych, zob.
Polacy!: „Minęły już dwa tygodnie od opuszczenia
przez rossjan Warszawy, a my jeszcze nie starliśmy
z oblicza stolicy piętna niewoli: nie zostały zdjęte napisy i szyldy rosyjskie […]”, Warszawa 1915, [s.n.]; Do
obywateli st.m. Warszawy: „Wzywamy wszystkich do
natychmiastowego usunięcia zewnętrznych oznak
zniemczenia naszej stolicy. Precz z niemieckiemi
szyldami […]”, druk ulotny, bd. [ok. 1918].

z paragrafem 5 „Napisy, znaki, godła i t.p.
reklamy mogą zajmować tylko część powierzchni lica domu, a mianowicie: a) na
parterze i w antresolach 50% ich powierzchni, b) na 1-em piętrze 25% powierzchni
fasady piętra (w obu przypadkach po odliczeniu powierzchni otworów okien i drzwi),
c) na wyższych piętrach nie są dozwalane,
d) znaki, godła, napisy i t.p. reklamy na zewnętrznych ścianach domu, zajmowanych
wyłącznie przez zakłady przemysłowo-handlowe, w górnych piętrach zajmować mogą
50% powierzchni lica domu […] jedynie
w drodze wyjątku, również w drodze wyjątku mogą być urządzane reklamy na dachach.
W obu tych wypadkach wymagane jest pozwolenie Magistratu po uprzednim zatwierdzeniu projektu przez wydział budownictwa”.
Ponadto w paragrafie 6 można przeczytać, że
„Wywieszanie ogłoszeń, znaków i t.p. zakrywających lub przecinających balkony, wsporniki, kolumny, pilastry, frontony, gzemsy
główne i. t.p. części architektoniczne fasady
jest wzbronione […]”. Zawieszenie reklamy
wymagało ponadto przedstawienia projektu
reklamy w skali nie mniejszej niż 1:20, obliczenia powierzchni reklamy w stosunku do
powierzchni elewacji oraz pisemnego pozwolenia na te działania właściciela budynku12. Co więcej, magistrat zastrzegł sobie
prawo odmowy do umieszczania oznakowań
na budynkach zabytkowych. Co istotne, zakazano wówczas stosowania reklam mocowanych prostopadle do lica budynku (§ 9),
co miało niewątpliwy wpływ na zanik szyldów reklamowych na terenie miasta. W 1927
roku konieczna była nowelizacja przepisów,
uwzględniająca nowe formy oznakowania
12

Przepisy o warunkach i opłatach przy korzystaniu
z gruntów miejskich na ulicach i placach z przestrzeni nad nimi oraz z napisów i urządzeń reklamowych
w m.st. Warszawie, z dn. 27 lutego 1917, nr 636, zatwierdzone przez Radę Miejską w lipcu 1917 r. i władzę nadzorczą w dniu 20 lutego 1918 roku, nr 1566/17,
„Dziennik Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy”,
11 III 1918, nr 18, s. 1–6.

1. Wywieszka restauracyjna, projekt M. Olszewskiego,
za: „Świat: pismo tygodniowe ilustrowane”, 1914,
nr 15, s. 6

reklamowego. Za urządzenia reklamowe
uznano wówczas – oprócz tradycyjnych znaków, szyldów, tablic i godeł – także „napisy
reklamowe i filmowe, afisze i plakaty umieszczane na ścianach frontowych domów, ich
szczytach widocznych od ulicy lub parkanach frontowych, a także na szybach wystawowych i okiennych”, szafki i witryny
reklamowe, słupy reklamowe, „markizy letnie i daszki nad otworami sklepowemi urządzane w celach reklamowych” oraz wszelkie
inne reklamy projekcyjne13. W przepisach
tych stwierdzono, że magistrat ma prawo odmówić zezwolenia na umieszczenie reklamy
w przypadku, „a) jeżeli dom posiada wybitną artystyczną wartość, b) jeżeli urządzenie
reklamowe oszpeca widok ulicy lub fasadę
13

Przepisy dla urządzeń reklamowych na terenie m.st.
Warszawy, uchwalone przez Magistrat m.st. Warszawy działający na prawach Rady Miejskiej w dn. 26
kwietnia 1927 r. uchwałą nr 1616 na podstawie art. 16
przepisów ogólnych o policji budowl. b. Kr. Pol. z dn.
26 IX 1820 (Przep. Adm. Wydz. Spr. Wewn, t. 2, cz. 1)
§ 2 przep. b. Gen. Gub. z dn. 29 XI 1916 r. o zabudowie Dz. Rozp. nr 58 poz. 226 art. 187 (Ust. bud. b. ces.
ros. Zb. ust. t. 12, cz. 1–900) oraz pp. 2, 4, art. II dekr.
o samorządzie miejskim z dn. 4 II 1919 r.), Dz. Pr. PP,
nr 13 poz. 140, „Dziennik Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy”, 9 VIII 1927, nr 83, s. 1–4.
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domu […]” (paragraf 3). Dodano również
informację o konieczności uzyskania aprobaty konserwatora zabytków, zgodnie z zapisami Dekretu Rady Regencyjnej z 4 listopada
1918 roku (Dziennik Praw Państwa Polskiego, nr 16). Zgodnie z paragrafem 8: „Znaki
winny być malowane kolorem dostosowanym do elewacji, a obrazkowe malowanie
znaków reklamowych jest dopuszczalne tylko w wykonaniu artystycznym i nie może
przekraczać 25% powierzchni znaku”. Zasadniczo nie zalecano stosowania szyldów
umieszczonych prostopadle do lica ściany,
jednak w przypadku niepodświetlanych „godeł plastycznych bez napisów” dopuszczano
taką możliwość14. W tym czasie podjęto także kwestię estetyki oznakowania. W przypadku warszawskiego Rynku Starego Miasta
związane było to z jednej strony z prowadzonymi pracami konserwatorskimi i artystycznymi na elewacjach, z drugiej – z rosnącym
prestiżem tej części miasta, z której siłą rzeczy znikały niewielkie sklepy i pracownie
rzemieślnicze wymagające oznakowania.
W 1928 roku w Warszawie założone zostało stowarzyszenie pod nazwą Polski Związek Reklamowy, którego celem stało się m.in.
„podniesienie poziomu reklamy”15, również
poprzez czasopismo „Reklama”16. Wówczas
jednak najważniejszym nośnikiem treści reklamowych w przestrzeni publicznej stały
się, obok nowoczesnych świecących neonów,
witryny okienne.
Na początku XX wieku w Warszawie
o wywieszkach jako artystycznych nośnikach informacji raczej nie myślano. Powoli,
Mimo że ówczesne przepisy pozwalały na wiele rozwiązań współcześnie budzących wątpliwości, to już
w 1927 r. kategorycznie zabraniano m.in. umieszczania reklam na dachach czy stawiania wolno stojących
reklam na chodnikach (§ 8).
15 II. Cel, § 2, Statut Polskiego Związku Reklamowego,
Warszawa 1928, s. 3.
16 Kwartalnik/miesięcznik „Reklama: Organ Polskiego
Związku Reklamowego” publikowany był w latach
1929–1939.
14
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ale konsekwentnie budziła się czule pielęgnowana przez publicystów i społeczników
świadomość wartości zabytkowych Starówki
jako dziedzictwa architektonicznego17. Przykładem takiej postawy może być nieomal
poetycki wstęp do dziejów miasta autorstwa Wiktora Gomulickiego, który pisał „Są
miasta bezwzględnie i beznadziejnie brzydkie. Są inne, powabne w szczegółach, lecz
pozbawione piękna w całości. Są takie, których piękno jest tylko ładnością […]. Są miasta-stereotypy, […] Są miasta-miraże […].
Jest wreszcie wiele innych, przyciągających
wdziękami, odstręczających brzydotą, głośnych i cichych, butnych i potulnych, które
zaspokajają najróżniejsze smaki – nie wyłączając złych. Pośród tych wszystkich miast,
Warszawa zajmuje miejsce odrębne i swoistem wyróżnia się pięknem”18. W odniesieniu
do Starego Miasta uroda ta w 1915 roku była
już dostrzegalna, a liczne jeszcze w 1911 i 1912
roku nawoływania o czujność w obliczu
bezmyślnego niszczenia warszawskich zabytków19 zastąpiły informacje o podejmowanych pracach konserwatorskich20. W tym też
W nurt odkrywania Warszawy doskonale wpisywała
się inicjatywa „sympatycznego śpiewaka wdzięków
Starego Miasta” Artura Oppmana Or-Ota, wydawania publikacji dotyczących przeszłości miasta, W.K.,
„Stara Warszawa” Or-Ota, „Świat: pismo tygodniowe
ilustrowane”, 1911, nr 2, s. 22.
18 Wiktor Gomulicki (1848–1919), pisarz, poeta, varsavianista; idem, Piękno Warszawy, [Warszawa] 1915,
s. 7.
19 W latach 1911–1912 publicyści zwracali uwagę szczególnie na przypadkowość wyburzeń i ignorancję inwestorów, którzy kierowali się wyłącznie czynnikiem
ekonomicznym, a także na pokutujące w społeczeństwie mniemanie, że w mieście brak jest zabytków,
gdy tymczasem „w Warszawie jest wiele, bardzo wiele do ocalenia i zachowania”, Ginąca Warszawa, „Tygodnik Ilustrowany”, 1912, nr 19, s. 394.
20 „Żyjemy w czasach, w których szczególną uwagę poświęcić należy istniejącym świadectwom twórczej
przeszłości […]. Zapomnieliśmy bowiem o Starej
Warszawie, która przez tyle lat rzuconą była na pastwę drobno mieszczaństwa i mętów społecznych”,
Tur., Nowa epoka w życiu Starego Miasta, „Świat: pismo tygodniowe ilustrowane”, 1911, nr 38, s. 11.
17

2. Wywieszka
Szkoły Kupieckiej
w Krakowie, za:
„Kurier Literacko-Naukowy”, 1939,
nr 20, s. 7 (319)

czasie usunięto z płyty rynku Starego Miasta
targ spożywczy urządzony tam po rozbiórce
ratusza (1817) oraz uporządkowano plac według projektu Czesława Przybylskiego. Następne lata przyniosły uregulowanie kwestii
sanitarnych i coraz poważniejsze projekty
urbanistyczne21.
Wydarzeniem, które miało niemałe znaczenie dla powszechnego uznania stołecznych zabytków była otwarta w 1911 roku
wystawa „Starej Warszawy” urządzona przez
TOnZP w ratuszu miejskim przy pl. Teatralnym. Jednym z celów ekspozycji była
„chęć obudzenia jak najżywszego zainteresowania dla wszystkiego, co jest wyrazem
Miasta i co może być przyczynkiem […]
rozjaśniającym dzieje Jego kultury. Z tego
21

Co prawda już w 1855 r. na terenie Starówki wykonano instalację wodociągową, co umożliwiło
ustawienie fontanny z figurą syrenki autorstwa Konstantego Hegla, jednak – jak donosiła ówczesna prasa – znaczna część posesji pozbawiona była instalacji
sanitarnej, S., Porządkowanie dzielnicy Staromiejskiej,
„Świat: pismo tygodniowe ilustrowane”, 1916, nr 6,
s. 5. O planach „zbliżenia” Powiśla do Starówki zob.
Z. Wóycicki, Dzielnica Staromiejska, „Świat: pismo
tygodniowe ilustrowane”, 1916, nr 32, s. 4–5.

zainteresowania rodzi się poszanowanie.
Pragniemy go zarówno dla zabytków ruchomych jak nieruchomych”22. Trzonem wystawy były obrazy, pamiątki historyczne i dzieła
rzemiosła artystycznego, niewiele jednak elementów detalu architektonicznego. W dziale dziewiątym „Wyroby Warszawskie”, pod
nr. 1081 znalazły się „dwie kroksztyny żelazne do szyldów 18 w., wł. n.n.”, dalej pod nr.
1224 „Rzeźba drewniana. Napis nad nieistniejącym już domem modlitwy z r. 1775, wł.
Kolegium ewangelickiego”. Do obiektów tych
dodać można jeszcze wymienione pod nr.
907 godło z sieni kamienicy Fukierów w formie drewnianego okrętu z pergaminowymi
żaglami, przy czym element ten nie był przeznaczony do eksponowania na zewnątrz budynku. Zważywszy na skalę ekspozycji – to
niewiele. Zupełnie inaczej miała się rzecz
w 1937 roku, na wystawie „Dawna Warszawa”
zorganizowanej przez Muzeum Narodowe
w Warszawie, w nowej siedzibie przy Al. Jerozolimskich. W pierwszej sali przedstawiono
plany, weduty oraz zabytki od XVI do XVIII
wieku, w kolejnej – ikonografię Warszawy i życie jej mieszkańców od XVII do XIX
wieku w porządku chronologicznym. Niewielka przestrzeń ekspozycji narzuciła dość
poważne ograniczenia, mimo to, jak można
przeczytać w przewodniku, „Na słupach zawieszono godła cechu kopyciarzy […], u belki stropowej zaś wywieszkę winiarni «pod
królem węgierskim» z wieku XVIII, godło
cechu kotlarzy, małą syrenkę z pierwszej połowy XIX wieku, będącą kiedyś wywieszką
sklepu perukarskiego, i z tegoż mniej więcej
czasu wyciętego z blachy strzelca, zdobiącego
ongiś wejście do sklepu z bronią. Przy słupie
środkowym w pierwszej części sali stoi rzeźba, przedstawiająca Bachusa, z XVIII wieku
– godło jednego ze sklepów staromiejskich”.
22

Pamiątki starej Warszawy zebrane na wystawie urządzonej staraniem T.O.N.Z.P. w maju i czerwcu 1911
roku, Warszawa 1911 [s.n.].
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3. Wywieszka dla handlu ryb, projekt J. Sosnowskiego,
za: „Reklama: organ Polskiego Związku
Reklamowego”, 4, 1935, nr 3, s. 17

W kolejnej sali natomiast „Nad drzwiami
umieszczono wywieszkę sklepu tytoniowego
z pocz. XIX w. przedstawiającą głowę turka
w kształcie wielkiej fajki”23. Szybko niknące
z krajobrazu miasta detale architektoniczne
w ciągu 25 lat stały się pełnowartościowymi
zabytkami architektury i kultury materialnej.
Działo się tak chociażby za sprawą TOnZP,
ale także rozmiłowanych w mieście varsavianistów kolekcjonerów, którzy gromadzili wszystkie pamiątki związane ze stolicą.
W dziedzinie ślusarstwa szczególnie pokaźne zbiory zgromadził Roman Szewczykowski24, kolekcjoner, ale przede wszystkim
jeden z najlepszych ślusarzy warszawskich.
Współpracował z Muzeum Rzemiosł i Sztuki
Dawna Warszawa: pokaz ważniejszych materiałów ze
zbiorów Muzeum Narodowego: przewodnik po wystawie, opr. A. Wieczorkiewicz, Warszawa 1937, cyt. kolejno ze stron 10, 11.
24 M. Białostocka, Żeliwne dekoracje w twórczości Romana Szewczykowskiego, „Ochrona Zabytków”, 4,
2006, s. 49–60.
23
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Stosowanej, które – podobnie jak Muzeum
Przemysłu i Rolnictwa oraz Muzeum Narodowe w Warszawie – gromadziło obiekty związane z Warszawą. To dzięki ich
działalności wywieszki, pomimo utraty ich
praktycznego znaczenia, docenione zostały jako przedmioty o wartości artystycznej
i historycznej.
W tym kontekście warto jednak zwrócić
uwagę na głosy wskazujące na wartości użytkowe tego typu oznakowania. Już w 1914 roku
Towarzystwo Sztuki Stosowanej „Zespół”
we Lwowie podjęło się zadania dostosowania wywieszek do potrzeb współczesności.
Jak przekonywał artysta i historyk sztuki
Marian Olszewski, „[…] wywieszki istnieją u nas w wielkiej liczbie, tylko że szpetne
(dlatego nazywają się wprost szyldami), więc
chodzi raczej o wskrzeszenie w nich dawnej
piękności”25. Z tego względu autorzy proponowali, aby wywieszkom nadać formę artystyczną, która – uwzględniając potrzeby
reklamowe hotelu, restauracji czy przedsiębiorstwa – odwoła się do pomysłowości, humoru lub sentymentu, jak miało to miejsce
w przypadku form historycznych. Wymyślna, tj. indywidualna forma oraz szlachetny
materiał (miedź i żelazo) wyróżniać miała
to oznakowanie na tle innych reklam. Próby
wyjęcia wywieszki z lamusa „zapomnianych
środków reklamowych” podejmowano także później, choć postrzegano je jako rodzaj
ciekawego eksperymentu, na który warto
zwrócić uwagę „co aktywniejszych naszych
ludzi reklamy”26. Trudność polegała na tym,
że jeszcze w latach trzydziestych XX wieku
szyldy kojarzyły się zdecydowanie pejoratywnie, kiedy bowiem na zachodzie istniał
już poważny handel w Polsce „na pryncypalnych ulicach naszych miast były tylko ciasne
M. Olszewski, Wywieszki, „Świat: pismo tygodniowe
ilustrowane”, 1914, nr 15, s. 6.
26 E. John, Wskrzeszenie wywieszki ulicznej, „Reklama: organ Polskiego Związku Reklamowego”, 4, 1935,
nr 3, s. 16–17.
25

i ciemne sklepiki z małymi wystawami i całym arsenałem fałszywych ozdóbek, blaszanych szyldów i potwornych liter”27. Właściwy
renesans wywieszek na warszawskim Starym
Mieście nastąpił wraz z koncepcją odbudowy

Starówki oraz powrotu zakładów rzemieślniczych, sklepów i instytucji, umożliwiających
wprowadzenie zróżnicowanych artystycznie,
ale jednorodnych pod względem koncepcji
rozwiązań.

Projecting Signs. Between Advertisement
and Historical Monument
Abstract

A

t the turn of the twentieth century the projecting signs (signs hanging from a wall bracket) in
the Old Town in Warsaw experienced the decline in popularity. This resulted from, among other
things, the use of more innovative forms of markings for business premises, and also from new legal
regulations that forbade such a type of advertising. This decision was made on practical and aesthetic
grounds, considered increasingly important after 1907. In addition, gradually growing prestige of the
Old Town Market Square led to the liquidation of some of the enterprises and firms using such advertising signs. The situation began to change at the end of the 1920s and early 1930s, when their artistic
and historical values were perceived. Under the new legal regulations of 1927 on advertising signs projecting signboards were allowed, and their historical examples were presented in large number on the
Varsaviana exposition of 1937. Simultaneously with the process of transformation of the value of signs
from purely utilitarian into historical one, attempts were made to restore this form of signs characteristic of historical urban complex. In case of the Old Town in Warsaw these actions were not met with
success until after 1945.

27

P.M. Lubiński, Nowy sklep, „Arkady”, 1936, nr 9,
s. 515.
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Anna Jagiellak
biuro stołecznego konserwatora zabytków urzędu m.st. warszawy

Szyldy semaforowe
na Starym Mieście w Warszawie –
zabytki kowalstwa artystycznego
w otoczeniu wspólczesnej reklamy

Semafory i staromiejski styl

1. Szyld sklepu
mięsnego,
ul. Piwna 7; fot.
Piotr Mastalerz,
maj-sierpień 1993 r.;
zbiory Archiwum
Mazowieckiego
Wojewódzkiego
Konserwatora
Zabytków

Szyldy semaforowe to nic innego jak znaki informacji i identyfikacji wizualnej montowane
na wysięgniku zawieszonym prostopadle do
ściany. Semafor kojarzy się przede wszystkim z urządzeniem sygnalizacji kolejowej,
tj. słupa z charakterystycznym poprzecznym, ruchomym ramieniem i sygnalizacją
świetlną. Jednak sama forma wysięgnika i zawieszonego na nim szyldu zawieszki ma
genezę dużo starszą – szyldy semaforowe
pojawiły się w ośrodkach miejskich już
w wiekach średnich. Pełniły wówczas taką
samą funkcję, jak współcześnie: służyły
oznaczeniu i wyróżnieniu produktów wytwarzanych, a następnie sprzedawanych przez
rzemieślników cechowych. Niezależnie od
zmieniających się trendów w sztuce, charakterystyczne elementy szyldu, tj. wysięgnik
i zawieszka, przetrwały bez zmian.
Warszawskie Stare Miasto zostało odbudowane jako osiedle mieszkaniowe z szerokim
zapleczem usługowym i kulturalno-oświatowym. W parterach wielu kamienic powstały
sklepy, lokale gastronomiczne, muzea i galerie. Dla tych miejsc specjalnie zaprojektowano

w okresie odbudowy, tj. w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych oraz na początku lat
siedemdziesiątych XX wieku, szyldy semaforowe. Metaloplastyka staromiejska, w tym
szczególnie semafory, stanowi jeden z najbardziej oryginalnych i rozpoznawalnych
elementów tworzących staromiejski styl:
wizytówkę warszawskiej Starówki. Charakterystyczną cechą tego stylu jest odwołanie
się do tradycji rzemiosła artystycznego. Podczas odbudowy zabytku zastosowano nie
tylko historyczne techniki kowalskie, ale
również stare metody tynkowania i wykonywania dekoracji malarskich. Z tradycją
rzemiosła artystycznego wiąże się również
charakterystyczna paleta barw. W przypadku form metaloplastycznych, czyli szyldów,
balustrad czy też krat w witrynach, nadświetlach i bramach, zastosowano grafitową czerń,
natomiast w odniesieniu do tynków i malarstwa – zgaszone, pastelowe kolory. Elementy
te stanowią o oryginalności i wyjątkowości
miejsca, kształtując tym samym całościowy
wygląd zabytku.
Warszawskie Stare Miasto zostało odbudowane z wykorzystaniem ocalałych z pożogi
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wojennej reliktów pierwotnej zabudowy, motywów zrekonstruowanych i nowych form
zaprojektowanych w staromiejskim stylu1.
Wszystkie elementy tej kompozycji, niezależnie od proweniencji, mają wartość
zabytkową i świadczą o autentyczności i integralności zespołu. Należy tutaj podkreślić,
że staromiejski styl – jakkolwiek nawiązujący zarówno w formie, jak i w wyrazie
plastycznym do historycznych motywów
dekoracyjnych – nie powtarzał schematycznie starych form. Wręcz przeciwnie,
charakteryzowała go duża swoboda twórcza,
wychodząca poza przyjęte wzory i odnajdująca wspólny język ze współczesną plastyką
lat powojennych. Widać to szczególnie na
przykładach szyldów. Staromiejskie semafory
dowodzą nie tylko artystycznej kreatywności
i finezji projektantów, ale również kunsztu
technicznego rzemieślników wykonujących
dekoracje. Realizacje te wyróżnia oryginalne
podejście do tematu – nie są to rozwiązania
powtarzalne. Każdy z szyldów został opracowany indywidualnie i jest jedyny w swoim
rodzaju. Plastyki wykonanych semaforów
nie ograniczały narzucone odgórnie ramy
stylowe. Cechą wspólną tych realizacji był
tradycyjny – historyczny – sposób ich wykonania. To połączenie starego z nowym jest
jednym z głównych elementów charakteryzujących nie tylko szyldy, lecz również inne
formy plastyczne współtworzące staromiejski styl. W tym miejscu należy nadmienić, że
1

Wg M. Lewickiej Historyczne Centrum Warszawy jest przykładem współistnienia dwóch autentyków: sprzed 1944 r. i elementów zrekonstruowanych
w ramach odbudowy zabytku. Autorka nie wyróżnia
elementów stworzonych „na nowo” w okresie odbudowy; M. Lewicka-Cempa, Stare Miasto w Warszawie 50 lat po odbudowie. Identyfikacja autentyzmu
obiektu, Warszawa 2004, s. 3. Tak rozumiana autentyczność warszawskiego Starego Miasta została przyjęta w decyzji Komitetu Światowego Dziedzictwa
UNESCO z 2014 r., Historyczne centrum Warszawy, retrospektywne orzeczenie wyjątkowej uniwersalnej wartości, polska wersja językowa: Autentyczność,
s. 3.
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warszawskie semafory są jedynym w Polsce
przykładem zachowanej w prawie niezmienionym stanie metaloplastyki wykonanej
w ramach odbudowy historycznych centrów
miast2. Tak bogaty program szyldów semaforowych i realizowany na tak dużą skalę
powstał tylko w Warszawie.

Problem współczesnej reklamy
na Starym Mieście

Po roku 1989 wolny rynek, a wraz z nim
swobodna konkurencja w sferze handlu
drastycznie wpłynęły na wygląd polskich
miast. Reklama w przeróżnej postaci stała
się wszechobecnym i nieodzownym elementem wyposażenia ulic i placów. W szarobure
i zaniedbane dotąd przestrzenie wtargnęła
pstrokacizna, zalewając miasta tandetnym
2

Zorganizowana przez BSKZ w czerwcu 2017 r. konferencja „Powojenna metaloplastyka – element genius
loci ośrodków staromiejskich” poszerzyła stan wiedzy na temat powojennej metaloplastyki. Informacje
o konferencji na stronie internetowej BSKZ (dostęp:
19 IX 2017).

2. Szyld
z wizerunkiem
konika morskiego,
ul. Piwna 15 –
obecnie szyld
w zbiorach
prywatnych;
fot. Piotr Mastalerz,
maj–sierpień 1993 r.;
zbiory Archiwum
Mazowieckiego
Wojewódzkiego
Konserwatora
Zabytków

blichtrem brzydkich, ale kolorowych reklam.
Ten jarmarczny sztafaż zdominował przestrzeń publiczną, nie oszczędzając przy tym
zabytkowych centrów miast.
Bezład estetyczny i kakofonia kolorystyczna zagościły również na warszawskiej
Starówce. Agresywna i nieprzemyślana
reklama dotkliwie zaburza dzisiaj integralność staromiejskiej kompozycji, oszpecając
zabytek. Należy jednocześnie zauważyć, że
na terenie zabytku nie występuje reklama
dużoformatowa. Głównym problemem są

3. Szyld z okrętem
nad sklepem
jubilerskim,
ul. Piwna 43;
fot. Piotr Mastalerz,
maj–sierpień 1993 r.;
zbiory Archiwum
Mazowieckiego
Wojewódzkiego
Konserwatora
Zabytków

małe i mobile formy, które nie wymagają
pozwolenia na instalację, ale muszą uzyskać
zgodę organu konserwatorskiego. Powszechnym zjawiskiem w obszarze staromiejskim są
przede wszystkim plakaty zawieszane na szybach (wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz)
i witrynach, oświetlenie ledowe przeplecione
przez kraty witryn lub poprowadzone wokół
otworów okiennych oraz liczne naklejki na
szybach okien i witryn sklepowych. Ponadto powszechnym niepożądanym elementem

w przestrzeni zabytku są wszelkiego rodzaju mobilne elementy zastawiające chodniki,
wąskie uliczki i ustawione na schodach prowadzących do lokali użytkowych i klatek
schodowych. Są to przede wszystkim dwui trójwymiarowe makiety, tzw. potykacze,
donice z prawdziwą bądź sztuczną roślinnością, zawieszki na drzwiach czy też wreszcie
wszechobecny handel obnośny3.
Osobnym problemem jest kwestia
roślinności w obszarze zabytku. Warto
tutaj przypomnieć, że w projekcie odbudowy nie przewidywano żadnej roślinności w przestrzeniach ulic i placów. Zieleń
wprowadzono natomiast we wewnątrz kwartałów międzyblokowych jako element
rekreacji mieszkańców. Rozluźnienie zabudowy i rezygnacja z rekonstrukcji większości
oficyn umożliwiły zaprojektowanie charakterystycznych zielonych dziedzińców. Zatem
wtórna roślinność zwieszona z elewacji lub
rozstawiona wzdłuż lica ściany jest elementem wysoce niepożądanym i obcym estetyce
Starego Miasta.
Kolejnym zagadnieniem są nowe szyldy
semaforowe zawieszone na starych wysięgnikach. W wielu przypadkach semafory te mają
zgody konserwatorskie wydane jeszcze w latach dziewięćdziesiątych XX wieku Jednak
na przestrzeni lat kształt, kolor i liternictwo
zawieszek zmienił się wielokrotnie wraz ze
zmianą najemców lokali4. Kolejne wymiany
nie były już przedmiotem pozwoleń konserwatorskich. Często więc forma i kolor
3
4

Wszystkie te elementy będą wymagały zgody organu
konserwatorskiego.
Decyzje wydawał wówczas Mazowiecki Wojewódzki
Konserwator Zabytków (MWKZ). W związku z wypowiedzeniem porozumienia przez Wojewodę Mazowieckiego Miastu Stołecznemu Warszawie w sprawie
prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości
Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ponownie od 2.11.2017 r. pozwolenia na prace
przy obiektach zabytkowych, także na terenie Starego
Miasta, wydaje MWKZ.
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semaforów odbiega od tej pierwotnej, zaakceptowanej przez urząd5.
Warszawskie Stare Miasto jest spójną
kreacją konserwatorską powstałą w ramach
odbudowy zabytku. Poszczególne elementy
tej kreacji, tj. urbanistyka, architektura, detal
architektoniczny, rzeźba, malarstwo, wyposażenie przestrzeni ulicznych czy wreszcie
reklama i formy identyfikacji wizualnej tworzą integralną całość. Współczesna dzika
i nieuporządkowana reklama doprowadziła
do wizualnego skażenia zabytku, naruszając
spójność kompozycji stworzonej w ramach
odbudowy. Staromiejska przestrzeń traci w ten sposób swoją niepowtarzalną
specyfikę, stanowiącą o jej odrębności i indywidualności, o genius loci zabytkowego
zespołu. Dzisiejszy wygląd wielu ulic i elewacji
staromiejskich dotkliwie zaburza historyczny
i kameralny klimat tego miejsca. Współczesne reklamy umieszczane na kamienicach
Starego Miasta, eksponowane we wspólnej
5

Sprawę komplikuje dodatkowo brak szczegółowych
informacji w aktach poszczególnych spraw, przez co
trudno jest ustalić, co tak naprawdę (jaki projekt)
było przedmiotem zgody organu konserwatorskiego.
Na podstawie opracowania K. Baturo, Dokumentacja
instalacji reklamowych na fasadach kamienic Starego
Miasta w Warszawie, Warszawa 2009.
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przestrzeni publicznej, powinny uszanować
wygląd zabytkowych elewacji. Zobowiązuje
do tego szacunek dla dzieła budowniczych
zabytku, których praca uhonorowana została
wpisem Starego Miasta na Listę światowego
dziedzictwa UNESCO. Przez wzgląd na ich
entuzjazm i zaangażowanie Starówka zasługuje dziś na więcej troski i na podjęcie działań
porządkujących chaos estetyczny i przywrócenie oryginalnego charakteru.
Jak wspomniano, reklama dużoformatowa
nie występuje na Starym Mieście. Z przestrzeni zespołu zniknęły już dawno wielkie

4. Szyld kwiaciarni,
autorstwa Jerzego
Brabandera,
ul. Świętojańska 11;
fot. Piotr Mastalerz,
maj-sierpień 1993 r.;
zbiory Archiwum
Mazowieckiego
Wojewódzkiego
Konserwatora
Zabytków

płachty przykrywające całe elewacje kamienic. Głównym problemem są natomiast małe
formy reklamowe, zakładane bądź ustawiane
samowolnie bez pozwoleń konserwatorskich
i bez zgody zarządców terenów. Chałupniczo wykonana i prowizorycznie montowana
dzika reklama zalewa kameralną przestrzeń,
degradując charakter zabytku. Elementy te o agresywnej, krzykliwej kolorystyce
i o współczesnych materiałach wprowadzają
chaos wizualny i stanowią wyraźny dysonans
szpecący historyczne otoczenie i obniżający
walory zabytkowej przestrzeni.

5. Szyld sklepu
ORNO,
ul. Świętojańska 13;
fot. Piotr Mastalerz,
maj-sierpień 1993 r.;
zbiory Archiwum
Mazowieckiego
Wojewódzkiego
Konserwatora
Zabytków

6–7. Projekt z 1980 r. niezrealizowanego szyldu
dla pracowni grawerskiej, ul. Świętojańska 4/6
ze zbiorów Archiwum Wydziału Architektury
i Budownictwa Dzielnicy Śródmieście

Działania Biura Stołecznego
Konserwatora Zabytków na rzecz
ochrony zabytkowych semaforów

Stare Miasto jest wyjątkowym przykładem
kompleksowej odbudowy, dla której już na
etapie realizacji pomyślano o przygotowaniu projektu znaków identyfikacji wizualnej.
Starówka, w przeciwieństwie do większości
zabytków, ma wypracowany typ reklam, który powinien być odniesieniem dla nowych
form planowanych w jej przestrzeni. Nie ma
więc tutaj uzasadnienia wprowadzanie nowych wzorów – wystarczy sięgnąć po gotowe
rozwiązania. Subtelna forma i wysmakowana
kolorystyka zabytkowych semaforów przegrywa jednak ze współczesną reklamą,
przesłaniającą nie tylko metaloplastykę, ale
także detale architektoniczne i dekoracje
malarskie na elewacjach. Przez wiele lat brak
wytycznych określających charakter i lokalizację dopuszczalnych reklam utrudniał
służbom konserwatorskim i zarządcom egzekwowanie właściwych znaków identyfikacji
wizualnej na Starym Mieście.

W 2014 roku Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, wychodząc naprzeciw
potrzebie uporządkowania estetyki zabytkowej przestrzeni, zainicjowało długofalowy
program poświęcony ochronie i zachowaniu
szyldów semaforowych na Starym Mieście.
W ramach projektu BSKZ opracowało w 2015
roku publikację poświęconą zabytkowym
semaforom: Szyldy na Starym Mieście
w Warszawie. Dobre praktyki dla właścicieli i użytkowników, określającą wytyczne
dla reklamy zewnętrznej w obszarze zabytku6. Na szczególną uwagę zasługuje katalog
24 historycznych semaforów opracowany
przez badaczkę tego tematu Kamilę Baturo.
Z uwagi na wartość obiektów i potrzebę ich
ochrony BSKZ zwrócił się w 2016 roku do
6

Szyldy na Starym Mieście w Warszawie. Dobre praktyki dla właścicieli i użytkowników, opr. A. Jagiellak,
P. Świątek, współpr. K. Baturo, Warszawa 2015. Publikacja jest udostępniana bezpłatnie w siedzibie Biura
Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej BSKZ:
www.zabytki.um.warszawa.pl (dostęp: 16 IX 2017).
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9. Szyld dawnego
sklepu ze szkłem
i porcelaną, proj.
prawdopodobnie
„ORNO”, Rynek
Starego Miasta 13;
fot. A. Jagiellak

10. Szyld
dawnego sklepu
pasmanteryjnego,
ul. Piwna 26;
fot. A. Jagiellak

8. Szyld dawnej księgarni Państwowego
Przedsiębiorstwa „Dom Książki” proj. Maria
Owczarczyk, 1972 r., ul. Piwna 20; fot. P. Świątek

Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z prośbą o wpis semaforów
do rejestru zabytków ruchomych. W kolejnych latach projekt ochrony staromiejskich
szyldów był kontynuowany w formie organizowanych przez miejski urząd konserwatorski
spotkań z mieszkańcami i użytkownikami
lokali na Starówce. Również w 2016 roku
opracowana została dwujęzyczna gra edukacyjna memory Szyldy na Starym Mieście
w Warszawie, prezentowana następnie w Berlinie i Dreźnie z okazji organizowanych tam
Europejskich Dni Dziedzictwa i Nocy Muzeów. Natomiast w roku 2017 stołeczny urząd
konserwatorski zorganizował konferencję
naukową poświęconą problematyce ochrony
zabytkowej metaloplastyki: „Powojenna metaloplastyka – element genius loci ośrodków
staromiejskich”, której towarzyszyła wystawa
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plenerowa „Zabytkowe szyldy z warszawskiej
Starówki – metaloplastyczne dzieła sztuki”7.
Głównym celem programu jest zwrócenie uwagi i uwrażliwienie na problem reklam
szpecących zabytek. Projekt ma na celu
edukację oraz uświadamianie konieczności
regulacji i ograniczenia reklam w przestrzeni zabytku. Chodzi tutaj przede wszystkim
o elementy, na które z zasady nie występowano o zgodę, czyli naklejki w oknach,
tablice reklamowe przybite do krat witryn
lub drzwi, plansze zawieszone w węgarach
i ościeżach, oświetlenie ledowe i szyldy tablicowe, a także niestarannie poprowadzone
okablowanie oraz roślinność. Formy te obce
stylistyce staromiejskiej nie przystają do rangi
miejsca. Ponadto, niska, jakość i tandetność
7

„Powojenna metaloplastyka – element genius loci
ośrodków staromiejskich”, 23 czerwca 2017 r., Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk.

zamontowanych prowizorycznie materiałów
ma decydujący wpływ na całościowy wygląd
zabytku. Należy tutaj pokreślić, że niechlujny
sposób montażu reklam może prowadzić do
niszczenia detali na elewacji, a przystawiona
do lica muru roślinność jest przyczyną gromadzenia się brudu i śmieci.
Wspomniana wyżej publikacja była
pierwszą próbą określenia wytycznych dla
nowych form znaków identyfikacji wizualnej
w przestrzeni zabytku. Zasady te, opatrzone
nazwą Kanon dobrych praktyk, precyzują warunki, jakie powinny spełniać nowe reklamy
na Starym Mieście:
Oryginalne szyldy lub wysięgniki:
•zachować historyczne szyldy;
•istniejące wysięgniki bez szyldów wykorzystać
do montażu nowych semaforów.
Detal na elewacji:
•nie instalować żadnych elementów na boniowaniu, sgraffitach, polichromiach i elementach
kamieniarki.

11. Szyld dawnej pracowni metaloplastycznej,
proj. Andrzej Lewandowski, ul. Piwna 46;
fot. P. Świątek

Dopuszczalny materiał:
•metaloplastyka;
•drewno polichromowane;
•materiał o matowej, stonowanej fakturze, na
przykład szkło (mleczne, mrożone, barwne)
lub pleksi imitujące szkło;
materiał trwały, wysokiej jakości.
Forma i kolor:
•nowe szyldy nawiązujące do historycznych;
•kolorystyka stonowana.
Oświetlenie:
•ciepłe, stonowane światło;
•oświetlenie tylko wewnątrz kasetonu lub
obudowy.

12–13. Przykłady
metaloplastyki
staromiejskiej;
fot. A. Jagiellak
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Okablowanie:
•estetyczny, „niewidoczny” na elewacji sposób
prowadzenia kabli.
Kanon wymienia także elementy niepożądane na elewacji, czyli:
•wybujała roślinność na fasadach i rośliny
z tworzywa sztucznego;
•naświetlacze wysięgnikowe i lampki
choinkowe;
•neony i oświetlenie pulsujące;
•napisy naklejane w oknach;
•kable poprowadzone natynkowo i bezładnie
zwisające z elewacji;
•formy reklamowe o agresywnej kolorystyce,
tworzywa odblaskowe i połyskliwe;
•plastikowe i jaskrawe makiety lodów, gofrów
itp.;
•elementy zasłaniające elewację, na przykład
przeskalowane szyldy tablicowe;
•duże tablice umieszczane w świetle okien, witryn i nadświetlach portali i drzwi;
•szyldy z drewna naturalnego, stylizowanego
na rustykalne;
•przeładowanie elewacji dekoracjami okolicznościowymi.
Zawarte w publikacji informacje uwzględniono następnie w Wytycznych konserwatorskich
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego rejonu Starego Miasta w Warszawie8. Jednak w trakcie rozmów i konsultacji
z użytkownikami pojawiła się potrzeba doprecyzowania zasad zawartych w Kanonie
dobrych praktyk. Postulat ten dotyczył szczególnie sytuacji, w których na elewacji nie ma
już miejsca na kolejny semafor lub gdy lokal
wymaga dodatkowego oznaczenia bądź gdy
jedyną możliwą formą jego oznaczenia jest reklama mobilna, czyli tzw. potykacz. Osobnym
problemem poruszanym w dyskusjach była
8

Wytyczne konserwatorskie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Miasta w Warszawie, zespół autorski, Warszawa
2016.
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również kwestia estetycznego oznakowanie
toalet i wyglądu koszy na śmieci.
W ramach takich dyskusji BSKZ przygotowało zarys opracowania Wzornik dla
elementów identyfikacji wizualnej na Starym Mieście w Warszawie9. W projekcie tym
zaproponowano uporządkowanie i wprowadzenie oznakowania dla istniejących już
form reklamowych. W pierwszej kolejności wytypowano potrzebę uporządkowania
charakterystycznych dla Starówki tzw. okienek gastronomicznych, z których klient
obsługiwany jest bezpośrednio na ulicy.
W projekcie takiego „okienka” podkreślono
konieczność doprecyzownia (procentowo)
przykrycia szyby, z uwagi na to, że zakres

i sposób przesłonięcia okna wpływa na charakter i wygląd całej elewacji. W ustaleniach
Wzornika z zasady nie dopuszcza się montowania i zawieszania żadnych tablic ani
innych wtórnych elementów na elewacji.
W opracowaniu podkreślono konieczność
uregulowania kwestii jednostkowego oświetlenia poszczególnych lokali na Starówce.
Zgodnie z wytycznymi Wzornika za niedopuszczalny uznano montaż na elewacjach
9

Projekt przygotowany w konsultacji z Przedstawicielami Stowarzyszenia Prywatnych Przedsiębiorców
Warszawskiego Traktu Królewskiego. Materiał niepublikowany, w zasobach BSKZ.

14. Przykład
zastawiania
zabytkowych elewacji
wtórną roślinnością,
niezgodną z estetyką
i charakterem
zabytku;
fot. A. Jagiellak

15–16. Staromiejska
elewacja, bez wtórnych
mobilnych elementów
i obstawiona donicami
z roślinnością,
lampionami,
warzywami –
elementami
kojarzącymi się
z targowiskiem lub
straganem;
fot. A. Jagiellak

światła pulsacyjnego oraz listew i taśmy
z oświetleniem ledowym. W projekcie znalazł się natomiast postulat wyeliminowania
docelowo indywidualnych rozwiązań na
rzecz kompleksowego projektu oświetlenia
całego Starego Miasta, w ramach założeń
„Masterplanu iluminacji”10. Dalej, wychodząc

naprzeciw zapotrzebowaniom użytkowników, zaproponowano opracowanie nowej,
estetycznej formy „potykacza”. Zostałby on
zaprojektowany w dwóch typach: „potykacza rozkładanego” i „potykacza z gablotką”.
Takie rozwiązania pozwoliłyby na wyeliminowanie zawieszonych na elewacji gablot

Masterplan iluminacji: Warszawa światłem malowana, materiał opracowany przez Norberta
Wasserfurtha (z zespołem Studia DL), jest długookresowym planem uporządkowania oświetlenia

terenu Pomnika Historii w Warszawie, http://architektura.um.warszawa.pl/content/masterplan-iluminacji-warszawy (dostęp: 20 IX 2017).

10
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ścian zewnętrznych budynku. Elementy te
są zazwyczaj ustawiane na chodnikach i na
schodach przy wejściu do budynku lub zawieszane na zabytkowej metaloplastyce. Roślinność taka wpływa negatywnie na stan
zachowania elewacji. Z uwagi na degradację
zabytkowych fasad (przede wszystkim gromadzenie się brudu i wody, powodujących
ubytki mechaniczne), Wzornik postuluje

17. Przykłady nieestetycznego, chałupniczo
wykonanego oznaczenia toalet; fot. A. Jagiellak

i prowizorycznych plansz. Potykaczce miałyby być opracowane w kilku wzorach do
wyboru, dostosowanych do charakteru miejsca (np.: w skali i gabarycie uwzględniających
szerokość chodnika) i zlokalizowane zgodnie
z wytycznymi i za zgodą zarządcy terenu.
Następnym elementem wymienionym
we Wzorniku są „wywieszki/zawieszki”.
Zgodnie z zaleceniami formy te miałyby być
niewielkie i mobilne, do zawieszania w oknie
lub na drzwiach. Tabliczki służyłyby m.in.
informacjom o godzinach funkcjonowania
lokalu. Innym elementem wymienionym
we Wzorniku są śmietniki, które należałoby
ujednolicić i wprowadzić tylko jeden typ dla
całego obszaru. Podobnego uporządkowania
wymagałoby także oznakowanie toalet.
Osobną kwestią podkreśloną w projekcie Wzornika jest nadmiernie stosowana
roślinność, tj. dekoracje z krzewów i roślin,
zarówno naturalnych, jak i sztucznych. Na
Starówce przyjął się zwyczaj zastawiania
elewacji wybujałymi krzewami i drzewkami w donicach lub zasłaniania roślinnością
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ograniczenie dekoracji z roślin. Przychylając się do postulatów użytkowników, Wzornik dopuszcza mniejsze formy zieleni, tj.
kwietniki czy doniczki, ustawiane tylko na
parapetach okien. Projekt wyklucza natomiast zawieszanie doniczek i roślinności

18–19. Przykłady
„upstrzenia” elewacji
– nieetycznej
i prowizorycznej
ekspozycji towaru;
fot. A. Jagiellak

20. Przykłady
współczesnej
reklamy, obcej
stylistyce zabytku;
fot. A. Jagiellak

na elewacjach. Kwestia umieszczania donic
i kwietników na chodnikach oraz na schodach przy wejściach do lokali użytkowych
lub mieszkaniowych nie jest tylko problemem czysto konserwatorskim. Ustawienie
tego typu elementów wymaga uzyskania
jednostkowych zgód od zarządców terenów
i wspólnot mieszkaniowych będących właścicielami takich miejsc, jak pasy drogi, chodniki czy schody prowadzące do wnętrza lokali.
Natomiast ze stanowiska stricte konserwatorskiego zjawisko upstrzenia elewacji roślinnością i zastawiania nią przestrzeni zabytku
jest wysoce niepożądane.
W konsekwencji przyjęcia przez sejm
ustawy krajobrazowej11, m.st. Warszawa przygotowuje obecnie projekt własnej uchwały
krajobrazowej mającej za zadanie uporządkowanie kwestii reklam w przestrzeni miasta12. Niezależnie jednak od dokumentów
prawnych wprowadzających dodatkowe regulacje obligujące użytkowników zabytku
do wywiązywania się z obowiązków wynikających z przestrzegania przepisów prawa
i niemontowania reklam niezgodnych z estetyką zabytku, konieczna jest ciągła i szeroko zakrojona edukacja w tym zakresie.

11

12

Program dotyczący zabytkowych szyldów
semaforowych jest dopiero początkiem akcji uświadamiającej potrzebę zachowania
i ochrony oryginalnych elementów wystroju zabytku. Działania edukacyjne powinny
przede wszystkim dążyć do uwrażliwienia
na problem chaosu estetycznego w przestrzeni Starówki i do uzmysłowienia
wszystkim użytkownikom zabytku walorów historycznych i artystycznych zabytkowych elementów staromiejskiego rzemiosła
artystycznego.

Ustawa z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych
ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, www.isap.sejm.gov.pl (dostęp: 19 IX
2017).
Projekt uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy
w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów
małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, www.http://konsultacje.
um.warszawa.pl/sites/konsultacje.um.warszawa.pl/
files/warszawska_uchwala_krajobrazowa__projekt.
pdf (dostęp: 20 IX 2017).
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Projecting Signs in the Warsaw Old Town – the Historical Metal
Artwork under the Threat of Modern Advertising
Abstract

A

fter World War II the Old Town in Warsaw was reconstructed as a housing estate with a broad
range of retail, service and cultural-educational facilities. And it was for those places that projecting signs were designed during the reconstruction, that is in the 1950s, 1960s, and in the early
1970s. The Old Town metalwork, and especially projecting signs, are one of the most original and
recognizable elements, creating the specific style of the area – a showcase of the Warsaw Old Town.
Characteristic features of this style are traditional techniques of artistic craftsmanship used during the
reconstruction of the Warsaw Old Town. What is more, Warsaw projecting signs are the only examples
in Poland of metalwork that remained almost unchanged over the centuries and was revived as part of
the reconstruction of the cities’ historic centres.
After 1989, the free market together with the effects of modern market competition in commerce
has had a dramatic impact on Polish cities. Advertising in various forms has become an omnipresent
and indispensable element of streets and squares, including the historic city’s centres.
An aesthetic disorder and cacophony of colours occurred also in the Old Town of Warsaw. Modern
wild and chaotic advertising visually polluted the historical environment of the Warsaw Old Town,
undermining the integrity of recreated composition.
Since 2014, the Heritage Protection Department of the City of Warsaw, responding positively to
the need for ordering the aesthetic of the historic space of the Old Town, has carried out a programme
aimed to preserve and protect the Old Town projecting signs. As part of the project, in 2015 a publication was issued on historic signs: Historic Signs of the Old Town in Warsaw. Good Practices for Owners
and Users, with guidelines for external advertisements in the area of the Old Town. The following year,
in 2016, a popularizing educational memory game was prepared: Historic Signs in the Old Town in
Warsaw. This year the heritage protection authorities of the City of Warsaw organised a conference on
the protection of historic metalworks: Postwar Metalwork – an Element of Genius Loci of Old Towns,
accompanied by an open-air exhibition entitled: Historic Signs of the Old Town in Warsaw – Metal
Artworks.
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Wanda Zawistowska
wandarte, pracownia badań i konserwacji zabytków

Konserwacja metalowej rzeźby
przedstawiającej bazyliszka –
problematyka i zakres pracy

Wstęp

Szyld to znak nad zakładem usługowym lub
sklepem. Zadaniem szyldu jest przekazanie
jak najszerszemu gronu odbiorców informacji o rodzaju oferowanych usług lub sprzedawanych towarów. Szyldy występują zarówno
w formie tablic mocowanych bezpośrednio
do ściany budynku, jak również jako tablice
umieszczone na wysięgniku montowanym
prostopadle do elewacji; wtedy nazywane są szyldami semaforowymi. Wzmianki
o najstarszych szyldach semaforowych dotyczą terenów zachodniej Europy z ok. XIV
wieku.
Warszawskie szyldy staromiejskie pochodzą w czasów odbudowy Starego i Nowego
Miasta ze zniszczeń II wojny światowej. Projektowane przez znanych i utalentowanych
twórców tego czasu, pomyślane były jako
integralny element kompozycyjny wystroju
architektonicznego staromiejskich elewacji.
Dziś stanowią o wyjątkowym charakterze
tego obszaru Warszawy: tak jak detal kamieniarski, sgraffita, pozostałe elementy metaloplastyki czy polichromie.

Historia i opis obiektu

W powojennej historii fasady kamienicy Rynek Starego Miasta 5, słynnej kamienicy Pod
Bazyliszkiem, eksponowane były aż dwa szyldy semaforowe. Pierwszy umieszczony został
na elewacji w październiku 1953 roku; był
przeznaczony dla restauracji Bazyliszek.
Wkrótce, bo już przed rokiem 1962, jego
miejsce zajęła pełnoplastyczna modernistyczna rzeźba. Po pierwszej dekoracji pozostał
jedynie niewielki fragment wspornika. Nie
wiadomo, co stało się z dekoracją pierwszego
szyldu.
Nowy szyld został umieszczony nad
drzwiami do restauracji, po lewej stronie fasady. Autorem nowej kompozycji był Mieczysław Jarnuszkiewicz1.
Rzeźba wykonana została z dociętych
do odpowiednich kształtów, spawanych ze
sobą, blach stalowych. Spawy pozostawiono surowe, bez obróbki. Pierwotnie rzeźba
pomalowana była czarną farbą; niektóre jej
1

J.S. Majewski, Warszawa. Bazyliszek, syrenka, krokodyl. Zobacz piękne szyldy, „Gazeta Wyborcza”, dodatek warszawski, 20 I 2016 [ZDJĘCIA].

59

1. Szyld z modernistyczną rzeźbą przedstawiającą
bazyliszka; źródło: zbiory NAC

detale wyróżniono odpowiednio dociętymi
fragmentami blachy aluminiowej. Klatkę
piersiową i brzuch rzeźby pokrywała łuska
wykonana z mosiężnych krążków zawieszanych na stalowych haczykach przyspawanych
do torsu rzeźby. Oczy bazyliszka wykonane
były ze szkła2. Wysięgnik, na którym umieszczono rzeźbę, otrzymał kształt krzyża łacińskiego; przednimi łapami bazyliszek wspierał
się na krótszej jego poprzeczce. Sztyca zakotwiona w murze przechodzi przez całą jego
grubość. Na zewnętrznym jej końcu umieszczono miedzianą kulę pomalowaną na czarno. W jej wnętrzu znajdowała się żarówka,
która przez niewielkie okienko wycięte
w górnej części kuli oświetlała pysk bazyliszka. Pod wysięgnikiem podwieszona była
prostopadłościenna konstrukcja, do której
od dołu doczepiono stylizowany napis BAZYLISZEK. Niewykluczone, że konstrukcja
2

Informację uzyskano od pracownika restauracji
Bazyliszek w latach 70. XX w.
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ukrywała dodatkowe oświetlenie napisu. Niestety: napis i podtrzymująca go konstrukcja
zaginęły.
Postępująca dewastacja widoczna była
już w końcu lat siedemdziesiątych XX wieku.
Na zdjęciu wykonanym w 1979 roku widać,
że napis wisi już tylko na jednym zaczepie.
Rzeźba była kilkakrotnie przemalowywana.
Wtórne warstwy farby się złuszczały. Z czasem w miejscu oryginalnego napisu pojawiła się dekoracja w formie podświetlanego
herbu. Zamiast źrenic oczu umieszczono
żarówki świecące czerwonym światłem. Dodatkowe, liczne kable instalacji elektrycznej
zasilające systematycznie dodawane elementy oświetlenia prowadzono po formie rzeźby3.
Część kabli zresztą nie została wykorzystywana. Ogołocony szyld z zeszpeconą modernistyczną rzeźbą niszczał.
W 2016 roku Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej podjął decyzję o przeprowadzeniu
remontu elewacji kamienicy Pod Bazyliszkiem4. Projekt prac remontowo-konserwatorskich przewidywał również działania przy
wystroju architektonicznym elewacji; w tym
przy metalowej rzeźbie przedstawiającej Bazyliszka. Założeniem planowanych prac była
pełna konserwacja rzeźby wraz z działaniami
rekonstrukcyjnymi umożliwiającymi przywrócenie szyldowi wyglądu możliwie zbliżonego do pierwotnego. Podstawą przyjętego
zakresu rekonstrukcji był zgromadzony serwis fotograficzny5.

3
4
5

I dodatkowe źródła światła w postaci halogenów
mocowanych do krótszych ramion wysięgnika.
Prace prowadzone były 2017 r.
Dzięki życzliwości p. Kamili Baturo z MW, serwis fotograficzny uzupełniony został o cenne
przedstawienia bazyliszka jeszcze w trakcie prac
konserwatorskich.

Stan zachowania i przyczyny
zniszczeń

Rzeczywisty stan zachowania ujawnił się
dopiero wtedy, gdy możliwe były oględziny z poziomu rusztowania. Okazało się, że
pokrywające powierzchnię metalu kolejne
warstwy farby kładzione były na skorodowany metal i rzeźba jest znacznie bardziej
zniszczona, niż było to widoczne z poziomu
chodnika.
W trakcie oględzin stało się także jasne, że
ogon w najgrubszym miejscu, stanowiącym
także punkt podparcia rzeźby, jest na tyle
skorodowany, iż jest zagrożony odłamaniem.
Demontaż i transport rzeźby wymagały dużej
uwagi, delikatności i precyzji.
Niektóre fragmenty blach budujących
bryłę rzeźby były wtórne; wykonane w cieńszej niż oryginalna blasze stalowej, m.in.
pazury lewej łapy stwora oraz część blaszek
tworzących ogon.
Brakowało wielu elementów: kolców na
ogonie, połowy kuli na zakończeniu wysięgnika, większości mosiężnych krążków imitujących łuski na piersiach i brzuchu, a także
słynnych, budzących grozę źrenic oczu bazyliszka. Cała rzeźba opleciona była gąszczem
kabli.
Sztyca okazała się tak bardzo skorodowana, że konieczna była jej całkowita wymiana.

Przebieg prac konserwatorskich6

Nadspodziewanie zły stan zachowania rzeźby
zrodził wątpliwość: czy demontować bazyliszka razem ze sztycą, do której jest przymocowany, wykorzystując jej stabilizującą
funkcję; czy też, mając na uwadze masę rzeźby, próbować uwolnić stwora bez wysięgnika.
Mimo pewnych obaw co do stabilności
konstrukcyjnej poszczególnych elementów
rzeźby – a najbardziej ogona – oba elementy
6

Prace konserwatorskie: WANDARTE Pracownia
Badań i Konserwacji Zabytków. Zespół w składzie:
Wanda Zawistowska (Kierownik zespołu), Paweł
Sadecki.

2. Bazyliszek, stan przed konserwacją, 2016;
fot. Wanda Zawistowska

demontowano osobno. Po odczepieniu bazyliszka odcięto wysięgnik w odległości ok.
50 cm od ściany. Na tym etapie przygotowywano koncepcję ponownego montażu sztycy
z uwzględnieniem poprowadzenia instalacji
elektrycznej wewnątrz wysięgnika tak, aby
w kuli na jego końcu możliwe było zainstalowanie oświetlenia: działanie porządkujące
elewację odwoływało się jednocześnie do
pierwotnej koncepcji aranżacyjnej rzeźby.
Potrzebna była rura o dokładnie tej samej
średnicy, co oryginał. W jej środku miała być
umieszczona dodatkowa, precyzyjnie dopasowana rura o minimalnie mniejszym przekroju niż element zewnętrzny. Jej zadaniem
było stabilizowanie konstrukcji w miejscu
połączenia wysięgnika z elementem pozostawionym w ścianie.
Niektóre blachy budujące formę rzeźby
połączono spawami wykonanymi punktowo.
Tak wykonane, z natury rzeczy nieszczelne,
połączenia ułatwiały wnikanie wody opadowej do wnętrza rzeźby. Woda zalegała
w miejscach, gdzie połączenia wykonano
szczelniej. Jej długotrwałe oddziaływanie na
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3. Bazyliszek
uwolniony, czyli
demontaż rzeźby,
2017; fot. Wanda
Zawistowska

metal sprawiało, że rzeźba korodowała także
od środka.
W miejscach z ograniczonym odpływem
wody stopień zniszczeń korozyjnych był tak
znaczny, że poprzez powstałe w metalu dziury widać było zalegające wewnątrz oderwane
płaty korozji.
Należało oczyścić, zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować zarówno metal na
powierzchni rzeźby, jak również metalowe
powierzchnie wewnątrz rzeźby. Dla trwałości
wykonywanych prac konieczne było wykonanie otworów ułatwiających odpływ wody ze
środka rzeźby.
Po zdemontowaniu rzeźby i przewiezieniu
jej do pracowni wykonano sondy stratygraficzne. Na ich podstawie ustalono, że obiekt
pokryty był dwiema warstwami wtórnych
przemalowań. Pierwotnie rzeźba malowana
była czarną farbą, następnie przemalowano
ją kolejną warstwą czarnej farby: położoną
grubo i zaciekami. Po raz kolejny pomalowano rzeźbę na złoto. Wtórne warstwy farb
nanoszone były na nieoczyszczony obiekt,
w miejscach ubytków, bez ich wcześniejszego
uzupełnienia. W rezultacie przemalowania
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utworzyły grubą skorupę powodującą dalsze niszczenie metalu, a także zniekształcały odbiór estetyczny pierwotnej formy
rzeźbiarskiej.
Po wykonaniu sond powierzchnię metalu
oczyszczono metodą ścierno-strumieniową:
zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz rzeźby.
Był to proces żmudny, wymagający dużej precyzji i cierpliwości, ponieważ dostęp do wnętrza rzeźby jest bardzo ograniczony.
W trakcie czyszczenia okazało się, że na
skrzydłach i łapach zamontowane zostały

4. Bazyliszek
w pracowni, widok
ogólny, 2017;
fot. Paweł Sadecki

5. Głowa Bazyliszka
z profilu, widoczne
zniszczenia powłok
malarskich, korozja
metalu, ubytki łusek,
stan 2017; fot. Paweł
Sadecki

Zgodnie z układem widocznym na zachowanych fotografiach uniesiona została prawa
łapa bazyliszka. Analiza układu rzeźby widocznego na dostępnych zdjęciach pozwala
sądzić, że łapa znajdowała się jeszcze wyżej
niż udało się ją podnieść. Trudność w przywróceniu pierwotnego układu polegała na
tym, że cała rzeźba pochyliła się do przodu.
Zmiana statyki jest na tyle trwała, że przywrócenie bardziej pionowego ustawienia,
zbliżonego do litery S, nie było już właściwie
możliwe i na podniesienie łapy wyżej nie było
wystarczająco dużo miejsca.

dekoracje z dodatkowych blaszek aluminiowych. Ukryte pod warstwami przemalowań
elementy były bardzo zniszczone.
Po oczyszczeniu rzeźby odbyła się komisja konserwatorska, na której zatwierdzono
kształty poszczególnych liter zaproponowanej
formy rekonstrukcji napisu BAZYLISZEK.
Uzgodniono także kształt odtwarzanej kon6. Ogon bazyliszka
w miejscu
strukcji, do której podwieszone miały być
stanowiącym ważny
litery. Ustalono, że litery napisu połączone
punkt podparcia
zostaną przyspawanymi drucikami w ukłarzeźby, katastrofalny
stan zachowania
dzie możliwie zbliżonym do oryginalnego
metalu, 2017; fot.
ułożenia liter w szyldzie. Uzgodniono takPaweł Sadecki
że zaproponowany sposób wykonania oczu
7. Ogon bazyliszka,
stwora i zakres koniecznych napraw i uzuwidoczny stan
pełnień formy.
zachowania metalu
Blachy silnie skorodowane wymieniono
przed konserwacją,
2017; fot. Paweł
na nowe: rozległe uzupełnienia wykonane
Sadecki
zostały w części ogonowej; w blasze odpowiedniej grubości zrekonstruowano lewą
8. Sztyca
podtrzymująca
łapę rzeźby, wykonano wzmocnienie punkrzeźbę, fragment
z zachowaną połówką tu podparcia części ogonowej, której groziło przełamanie. Wszystkie połączenia były
kuli, w której
umieszczone było
spawane. Surowy charakter tych połączeń
oświetlenie, po
demontażu, 2017; fot. dostosowano do estetyki istniejących, oryginalnych spawów.
Wanda Zawistowska
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9. Rzeźba po oczyszczeniu, 2017;
fot. Wanda Zawistowska

10. Bazyliszek en face, po
oczyszczeniu, przymiarka oczu,
2017; fot. Wanda Zawistowska

Forma uzupełnień i rekonstrukcji dyskutowana była wielokrotnie w szerokim gronie
złożonym z przedstawicieli biura SKZ, Muzeum Warszawy i wykonawcy prac7. Rozmowy
na temat ostatecznego kształtu rekonstruowanych elementów szyldu, jak również
fakt, że materiał ikonograficzny pozyskiwany był już w trakcie prac konserwatorskich uświadomiły osobom zaangażowanym
w ten temat, iż rekonstrukcja, szczególnie
w przypadku rzeźby, do której podstawą
jest fotografia będzie w jakiejś części kreacją
konserwatorską.
Wykonano nową sztycę pod rzeźbę. Początkowo wydawało się, że konstrukcja ta jest
zwyczajną stalową rurą wykorzystywaną do
prowadzenia instalacji gazowej. Bazyliszek po
raz kolejny zaskoczył: została użyta rura tzw.
precyzyjna, o minimalnie mniejszej średnicy
przekroju niż zwykła rura gazownicza. Znalezienie rury stalowej precyzyjnej okazało się
7

Dzięki współpracy z Kamilą Baturo z Muzeum Warszawy, Anną Jagiellak, Dominiką Szewczykiewicz
i Pauliną Świątek z Biura Stołecznego Konserwatora
Zabytków i ich zaangażowaniu w dyskusję na temat
ostatecznego kształtu rekonstrukcji możliwe było
przywrócenie szyldu w obecnym kształcie.
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wyzwaniem i pochłonęło sporo czasu. Użycie
rury o tym samym przekroju co oryginał było
istotnie, ponieważ ścisłe dopasowanie tych
elementów znacznie zwiększało stabilność
i wytrzymałość konstrukcji podtrzymującej
rzeźbę i dodatkowe obciążenie, jakim jest
napis.
Wykonano rekonstrukcję brakującej połówki miedzianej kuli, a zachowaną część wyprostowano; obie części pomalowane zostały
czarną farbą. Półkule połączono w sposób

11. Bazyliszek,
tułów, z prawie stu
mosiężnych żetonów
pozostało zaledwie
dziewięć, 2017; fot.
Wanda Zawistowska
12. Ogon bazyliszka,
po oczyszczeniu
powierzchni metalu
widać rzeczywisty
ogrom zniszczeń,
2017; fot. Wanda
Zawistowska

umożliwiający łatwy dostęp do wnętrza
i montaż oświetlenia8.
Po wykonaniu prac rekonstrukcyjnych powierzchnię metalu zabezpieczono
podkładem antykorozyjnym, a następnie
14. Zrekonstruowana pokryto czarną farbą nawierzchniową. Zapierwsza litera
stosowano preparaty o podwyższonej wytrzynapisu, przed pracami małości na działanie agresywnych warunków
pozłotniczymi,
atmosferycznych.
2017; fot. Wanda
Zawistowska
Rysunki poszczególnych liter tworzących
napis BAZYLISZEK, przeniesione do progra15. Bazyliszkowe
mu graficznego, posłużyły do ich wycięcia
spojrzenie –
rekonstrukcja,
w blasze stalowej techniką laserową. Ich stalo2017; fot. Wanda
wą powierzchnię przeszlifowano. Wykonano
Zawistowska
połączenia pomiędzy poszczególnymi literami
napisu, odtworzono układ drucików widoczny na zdjęciach archiwalnych. Powierzchnię
13. Zrekonstruowany
napis „Bazyliszek”,
przed pracami
pozłotniczymi,
2017; fot. Wanda
Zawistowska

8

Wykonanie instalacji elektrycznej oraz aranżacji
oświetlenia pozostawało po stronie najemcy lokalu.

metalu zabezpieczono antykorozyjnie i położono kilka warstw podkładów pod złocenia.
Prace pozłotnicze wykonane zostały złotem
płatkowym w technice akrylowej.
Na podstawie dostępnego materiału zdjęciowego wykonana została także konstrukcja
metalowa, podwieszona pod sztycą, do której
umocowane były litery napisu BAZYLISZEK.
Element został zaprojektowany w taki sposób, aby możliwe było umieszczenie w nim
dyskretnego źródła światła dla doświetlenia
napisu z góry9. Spojrzenie wykonanych z zielonego butelkowego szkła oczu bazyliszka
wzmocniono, podkreślając źrenice tęczówkami ze złota płatkowego.

9

W rozmowach prowadzonych z najemcą lokalu postulowano, aby oświetlenie zamontowane w kuli, jak
również powyżej napisu było ciepłej, żółtawej barwy.
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16. Zrekonstruowany szyld wraz rzeźbą
przedstawiającą bazyliszka zamontowany
w pierwotnym miejscu ekspozycji, 2017;
fot. Wanda Zawistowska

Dospawano sztycę i zamontowano na niej
rzeźbę. Konstrukcję dodatkowo wzmocniono, podwieszając ją na stalowych prętach zamocowanych na elewacji powyżej rzeźby.

Uwagi końcowe

Powojenne szyldy projektowane dla warszawskiej Starówki wykonywane przez
uznanych i uzdolnionych twórców są usuwane albo zniekształcane przez współcześnie
montowane reklamy. Najemcy lokali reklamują swe usługi często bez zrozumienia i poszanowania kontekstu architektonicznego, w którym zdecydowali się działać.
W tej rzeczywistości cieszy fakt odnowienia jednego z najbardziej znanych szyldów warszawskiej Starówki. Dzięki zaangażowaniu wielu osób udało się odtworzyć
zaginione elementy szyldu i przywrócić
zbliżony do pierwotnego układ kompozycyjny całości.
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17. Bazyliszek patrzy
– szyld i rzeźba
po zakończeniu
prac, zamontowana
w pierwotnym
miejscu ekspozycji,
2017; fot. Wanda
Zawistowska

Conservation of the Metal Basilisk Sculpture –
its Problems and Scope of Works
Abstract

T

he text describes a conservation work of the metalwork sign presenting a basilisk in the Warsaw
Old Town. Together with a renovation of the facade of the building at 5 Old Town Market Square,
a decision was made to restore the former glory of the historic signboard. The sculpture, dated to 1962,
is made of welded steel plates. The purpose of the undertaken works was to carry out a full conservation work together with a reconstruction of the original shape and appearance of the historic sign.
The scope of the reconstruction works was based on the iconography of the signboard. Originally, the
sculpture was painted black, with the basilisk’s chest and stomach were covered with scales made of
brass plates linked together with small steel hooks welded to the torso. The basilisk’s eyes were made
of glass. There was a rectangular structure under the sign’s exterior arm, with a stylised inscription:
BAZYLISZEK. The commitment of many people has made it possible to reconstruct the lost sign’s elements and restore – as much as it has been possible – its original design.
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Klaudiusz Grabowski
nadbałtyckie centrum kultury w gdańsku

Elementy metaloplastyczne
w wystroju odbudowanego
Glównego Miasta w Gdańsku*

D

ecyzja o odbudowaniu Głównego Miasta w Gdańsku zniszczonego w 1945
roku w około 90% nie miała precedensu. Reprezentacyjny i prestiżowy charakter dzielnicy z jej najważniejszym traktem nazywanym
Drogą Królewską1 sprawił, że do prac zaangażowano wielu artystów i rzemieślników, niezbędnych przy wykonywaniu wystroju fasad
i elewacji nowo powstałych kamienic i budynków. Wśród tego grona znaleźli się także
metaloplastycy. Niniejszy artykuł zarysuje
*

1. Montaż figury
Zygmunta Augusta
1950 r., na zdjęciu
widoczni od lewej:
Stefan Madurowski,
Józef Chrzanowicz,
prof. Jan Borowski,
siedzi Bronisław
Mieszkowski, PAN
Biblioteka Gdańska;
fot. K. Lelewicz

1

Artykuł jest owocem badań prowadzonych w ramach projektu „Dekoracje architektoniczne Gdańska” prowadzonego od 2016 r. przez Nadbałtyckie
Centrum Kultury w Gdańsku. Projekt ma na celu
zbadanie i przybliżenie obszernego zagadnienia, jakim jest powojenny wystrój plastyczny gdańskich
przestrzeni publicznych. Szczególną rolę odgrywa
tu odbudowane po niemal całkowitym zniszczeniu
w 1945 r. Główne Miasto. Dzielnica ta ze względu
na wartość historyczną i reprezentacyjny charakter otrzymała bogatą oprawę plastyczną, wykonaną
w różnorodnych technikach.
Nazwa przyjęta w powojennej literaturze jako pamiątka po okresie przynależności Gdańska do I Rzeczypospolitej, tędy do miasta wjeżdżali władcy
Polski. Droga wiodła od Bramy Wyżynnej, prowadzącej na zachodnie przedmieścia, do Bramy Zielonej wychodzącej na nadmotławski port.

losy gdańskiej kuźni artystycznej, w której
powstały lub były konserwowane i uzupełniane latarnie, klamki, okucia czy kraty, ale
również pełnoplastyczne rzeźby, od wieków
wpisane w panoramę miasta. Następnie na
wybranych przykładach omówione zostaną
tematycznie podzielone realizacje.

Kuźnia artystyczna

Gdy zapadła decyzja o pełnej odbudowie
(w rozumieniu przywrócenia głównym
ciągom ulicznym historycznego wyglądu
w połączeniu z modernistyczną adaptacją
podwórek i przejść bocznych) Głównego
Miasta2, Zjednoczone Budownictwo Miejskie
2

Decyzja o odbudowie Głównego Miasta została
ogłoszona 19 lutego 1948 r. przez generalnego konserwatora zabytków prof. Jana Zachwatowicza na
zebraniu Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki
w Gdańsku, we wnętrzach Ratusza Starego Miasta.
Decyzja ta nie była oczywista, skala zniszczeń zabytkowego śródmieścia była tak duża, że powstały projekty zbudowania nowego centrum w innej
lokalizacji. Główne Miasto w tym układzie miało
zostać zamienione w rodzaj skansenu z wyeksponowanymi ruinami, inny pomysł zakładał utworzenie tu jeziora poprzez zalanie całego obszaru wodą.
Więcej o odbudowie zob. J. Friedrich, Odbudowa
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Miejskiego przy ulicy Ogarnej. Jej kierownikiem został Marian Ogorzeja3. W miarę
postępu odbudowy i zajmowania przez lokatorów mieszkań w budowanych kamienicach głównomiejskich, w 1955 roku kuźnię
przeniesiono i przeorganizowano. Kuźnia
artystyczna została zlokalizowana na Wyspie
Spichrzów, gdzie działała w ramach Spółdzielni Techniczno-Metalowej, natomiast
ZBM zajmowało się wykonawstwem pozostałych elementów, prostych w formach.
Spółdzielnię już w następnym roku przyłączono do Pracowni Sztuk Plastycznych.
W gdańskiej kuźni wykonywano także zlecenia dla innych miast, jak np. ozdobny szyld
dla oddziału PTTK w Poznaniu czy misterne kraty do Domu Drukarza w Szczecinie4.

2. Detal figury
Zygmunta Augusta,
grawerunek
z płaszcza władcy,
1950 r.; PAN
Biblioteka Gdańska;
fot. K. Lelewicz

3. Iluminacja
Długiego Targu,
lata 60.; PAN
Biblioteka Gdańska

zorganizowało na jej potrzeby kuźnię metaloplastyczną. Kuźnia została ulokowana
w bezpośrednim sąsiedztwie rekonstruowanej Drogi Królewskiej, na terenie Dworu
Głównego Miasta w Gdańsku w latach 1945–1960,
Gdańsk 2015.
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Kuźnię wkrótce podporządkowano Gdańskim Zakładom Metalowym (Prozamet),
przenosząc siedzibę poza Śródmieście, na
3
4

Wspomnienia z odbudowy Głównego Miasta, t. 1, red.
I. Trojnowska, Gdańsk 1997, s. 301.
„Dziennik Bałtycki”, nr 11, 1956.

4. Ulica Długa
z zamontowanymi
latarniami, nad
północną pierzeją
kamienic widoczna
metaloplastyczna
figura św. Jerzego
zabijającego smoka,
wieńcząca budynek
Dworu Bractwa św.
Jerzego, lata 50.; PAN
Biblioteka Gdańska

5. Latarnie
kandelabrowe
na przedprożach
kamienic
„królewskich” przy
Długim Targu,
lata 60.; PAN
Biblioteka Gdańska

Orunię. Z pracowni odszedł wówczas Marian Ogorzeja, który walczył o jej samodzielność5. Pracami w kuźni na Oruni kierował
młody architekt Czesław Król. W tym czasie zleceń dla odbudowywanych gdańskich
zabytków było mało, w większości zresztą
realizowała je pracownia zorganizowana
przez Przedsiębiorstwo Państwowe Pracownie Konserwacji Zabytków. Zespół pracujący na Oruni wykonywał jednak zamówienia
z innych ośrodków: wystrój wnętrza Domu
Rybaka we Władysławie, sądu w Białymstoku, szkoły muzycznej i Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Realizowano także
zamówienia z Gdańska, jak na przykład wystrój dla restauracji Gedania6. Prozamet nie
był jednak zainteresowany tego typu zamó-

wieniami i rozwiązał kuźnię artystyczną na
Oruni. Część pracowników, jak na przykład
Stanisław Goździelewski, przeszła do pracy
we wspomnianej kuźni PKZ. Metaloplastyków zatrudnił nowy dyrektor gdańskiego
5

6

Zasłużony dla odbudowy Głównego Miasta metaloplastyk znalazł pracę w stoczni, gdzie wykonywał elementy wystroju statków, Wspomnienia…, t. 1,
s. 307.
Ibidem.

oddziału PKZ Tadeusz Polak7. Nieduża pracownia, którą kierował Czesław Jarczewski, mieściła się przy ulicy Podmłyńskiej na
Starym Mieście, obok ruin Małego Młyna.
Tu wykonano elementy do takich obiektów,
jak Wielki Młyn, Pałac Opatów w Oliwie,
Żuraw, Złota Brama czy Dwór Miejski. Realizowano także nietypowe zlecenia, takie
jak wykonanie z blachy atrapy karylionu na
wieżę Ratusza Głównego Miasta (koszty sporządzenia instrumenty były w tym czasie za
wysokie) czy oczyszczenie wskazówek i cyfr
tarczy ratuszowego zegara. Pracowano także
nad zamówieniami z innych miast, głównie
z północy kraju, województw: olsztyńskiego, bydgoskiego i olsztyńskiego. Szczególnie
dużo zleceń dotyczących okuć drzwiowych,
iglic i krat pochodziło z odbudowywanego
zamku w Malborku8.
7

8

Tadeusz Polak to osoba bardzo zasłużona dla odbudowy Głównego Miasta. Kierując gdańskimi PP
PKZ, uczynił je najlepiej funkcjonującym oddziałem w kraju, co zostało docenione w 1965 r., gdy objął kierownictwo nad całym przedsiębiorstwem.
Ibidem, s. 308–309.
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Zgodnie z planami również Stare Miasto
miało zostać zabudowane. Obok zrekonstruowanych, najważniejszych zabytków,
powstać tu miała nowo projektowana zabudowa, prowizoryczny budynek kuźni musiał
zostać rozebrany. W lipcu 1964 roku przeniesiono ostatecznie hałaśliwą kuźnię z centrum
miasta na ulicę Miałki Szlak, położoną na
Rudnikach – odległym, przemysłowo-magazynowym przedmieściu. Ulokowano tu
także inne pracownie PKZ. Nowym kierownikiem pracowni został – jak się okazało, na
wiele lat – uczeń Mariana Ogorzei, Stanisław
Goździelewski9.

Realizacje

Zakres pracy kowali artystów był bardzo szeroki. Podzielić go można na dwa
główne rodzaje: rekonstrukcje i autorskie
kreacje. W początkowym okresie metaloplastycy wykonywali przede wszystkim zlecenia
9

Wspomnienia…, t. 2, red. I. Greczanik-Filipp, Gdańsk
1997, s. 180–181.
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6. Wschodnia
pierzeja ul. Tkackiej,
na fasadach kamienic
widoczne oświetlenie,
stylizowane z lat 50.
i współczesne z lat
60.; PAN Biblioteka
Gdańska

związane z rekonstrukcją zabytków, których
przywrócenie panoramie miasta uznano za
priorytet (rekonstrukcja i konserwacja rzeźb,
krat, iglic, anemoskopów). Oprócz rekonstrukcji wykonywano także elementy projektowane przez architektów i plastyków, mające
uzupełnić i jednocześnie upiększyć reprezentacyjne wnętrza uliczne (latarnie, szyldy,
okucia i inne drobne formy nazywane przez
kowali metalową galanterią).

7. Iluminacja ul.
Długiej, wzbogacona
o liczne neony, lata
70.; PAN Biblioteka
Gdańska
8. Demontaż
kandelabrowych
latarń z wejścia
do Ratusza
Głównego Miasta,
które przekazano
do konserwacji
1952 r.; PAN
Biblioteka Gdańska;
fot. K. Lelewicz

9. Kandelabrowe
latarnie z przedproża
kamienicy przy
Długim Targu 39.
Naprzeciwko,
w pierzei południowej,
w oknach parteru,
ozdobne kraty,
w kamienicach
nr 14–16, będących
siedzibą IV Oddziału
Narodowego Banku
Polskiego, lata 60.;
PAN Biblioteka
Gdańska

Rekonstrukcje
W czasie rekonstrukcji najważniejszych
zabytków starano się jak najwierniej odtworzyć ich dawną formę, w oparciu o materiały ikonograficzne. Przydatne były
także szczątki odnajdywane w gruzach. Na
ich podstawie architekci i plastycy sporządzali projekty, które po zatwierdzeniu przez
władze konserwatorskie przekazywano do
realizacji w kuźni artystycznej. Najbardziej
prestiżowe wykonywał Marian Ogorzeja
kierujący metaloplastykami w pierwszym
etapie odbudowy. Ogorzeję nazywano człowiekiem o złotych rękach. We wspomnieniach Michała Bojakowskiego10, inspektora
Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych przeprowadzającej odbudowę Głównego Miasta,
Ogorzeja „z jakiegokolwiek znalezionego
kawałka żelaza potrafił na oczach patrzących
wyczarować kształt pięknego kwiatu”11. Do
10

11

Bojakowski z ramienia DBOR należał do Rady Technicznej zatwierdzającej projekty wystroju Drogi
Królewskiej.
Wspomnienia…t. 1, s. 111.

najważniejszych zadań należało niewątpliwie
odtworzenie statui pełniącej funkcję anemoskopu, wieńczącej wieżę Ratusza Głównego
Miasta. Szybka odbudowa siedziby władz
miasta miała w zrujnowanym mieście wymiar symboliczny. Sprawnie przebiegające
prace relacjonowane były w lokalnej prasie,
za moment pełnej rekonstrukcji uznano powrót rzeźby wieńczącej szczyt wieży, który
nastąpił 7 listopada 1950 roku. Statua według
tradycji przedstawia króla Zygmunta Augusta. Posąg runął wraz z hełmem i fragmentem wieńczącym attykę wieży w 1945 roku.
Przy jego odtworzeniu pracowało kilka osób.
Projekt wykonał architekt Kazimierz Macur12, który korzystał z fotografii, sztychu
12

Kazimierz Macur, jeden z najzdolniejszych i najbardziej zasłużonych projektantów pracujących przy
odbudowie gdańskich zabytków, doczekał się ostatnio monografii pióra syna Andrzeja, który poszedł
w ślady ojca i po ukończeniu studiów włączył się
w dzieło odbudowy, A. Macur, Gdańsk Kazimierza
Macura: z historii konserwacji i odbudowy zabytków
w latach 1936–2000, Gdańsk 2016.
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Jana Karola Schultza13 oraz szczątków wydobytych z gruzu. Gliniany model na podstawie
rysunków Macura wykonał rzeźbiarz Alfons
Łosowski. Następnie zrobiono gipsowy odlew, który posłużył Marianowi Ogorzei do
wykonania miedzianej rekonstrukcji. Problemem było pozyskanie złota do pokrycia
statui i fragmentów hełmu. Według anegdoty
o drogocenny kruszec poprosił późniejszy
konserwator miejski Zdzisław Kwaśny Bolesława Bieruta i Konstantego Rokossowskiego,
gdy oprowadzał ich po Gdańsku. Prezydent,
zainteresowany odbudową miasta, obiecał
odpowiedni przydział drogocennego metalu.
Faktem jest, że zarówno statua, jak i mierzący ponad 30 metrów hełm zostały pozłocone.
Posąg pozłocono i wygrawerowano pamiątkowy napis w Pracowni Złotnictwa Muzeum
Narodowego w Warszawie pod nadzorem
profesora Józefa Greina. Na całość (hełm
i statua) zużyto 2,25 kg złota14.
Ogorzeja wykonał także inną pełnoplastyczną rzeźbę, od wieków wpisaną w panoramę Głównego Miasta. Ołowianą statuę
wieńczącą wieżyczkę Dworu Bractwa św.
Jerzego uratowano, wywożąc i ukrywając ją
na terenie elektrowni w Bielkowie na Kaszubach. Figura przedstawiająca świętego zabijającego smoka była kopią, która w 1882 roku
zastąpiła oryginał15. Ogorzeja, wzorując się na
zachowanej rzeźbie przekazanej do Muzeum
Pomorskiego (obecnie Muzeum Narodowe w Gdańsku), wykonał miedzianą kopię,
którą umieszczono na wieżyczce budynku
odbudowanego w 1953 roku. Ogorzeja jest
twórcą wielu innych, mniej spektakularnych
Schultz – malarz i grafik, był jednym z pierwszych
orędowników ratowania i ochrony gdańskich budowli. W latach 1842–1867 wykonał serię miedziorytów z widokami zabytkowych obiektów Gdańska,
które po roku 1945 stały się jedną z podstaw przy ich
rekonstrukcji.
14 Wspomnienia…, t, 1, s. 45.
15 Ibidem, s. 52; T. Duchnowski, Dwór Bractwa św. Jerzego, w: Encyklopedia Gdańska, red. B. Śliwiński,
Gdańsk 2012, s. 236.
13
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elementów, także istotnych dla zabytkowego
widoku miasta. Jako przykład można wymienić chorągiewkę wieńczącą gotycką Basztę
Łabędź, odbudowaną latem 1949 roku16.
Ogorzeja wraz z zespołem wykonywał
także wiele innych prac, nie sposób je tutaj
wszystkie wymienić, warto jednak wspomnieć jeszcze o pracach przy fontannie
Neptuna, będącej symbolem miasta. Zabytek uratowano, wywożąc najcenniejszy element, posąd boga Mórz, do Parchowa na
Kaszubach. Rekonstrukcji wymagał trzon,
pozostałe elementy potrzebowały konserwacji i uzupełnień. Oprócz posągu w kuźni
poddano konserwacji również mocno zniszczone kraty, dodano usunięte przez nazistów
polskie orły, przywrócono też blask ozdobie
zejścia do piwnic Dworu Artusa, rzeźbie
Merkurego, kopii dzieła Giambologni ustawionej na blaszanej kopułce w 1882 roku. Oba
posągi stanowią nieodłączny element wystroju najważniejszego placu Głównego Miasta.
Kreacje
Większość projektów wystroju metaloplastycznego powstała w pracowni zwanej
Główne Miasto, utworzonej w ramach struktur Miastoprojektu. Zespół pracował pod
doświadczonym okiem Stanisława Holca.
Architekci wykonywali projekty nawiązujące
do stylu odbudowywanych obiektów, poczynając od okazałych latarni, przez skomplikowane kraty, aż po tzw. galanterię budowlaną.
Projekty zatwierdzone przez Radę Techniczną przekazywano do wykonania kowalom.
W skład rady wschodzili przedstawiciele Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych
w Gdańsku, która prowadziła prace budowlane, władze konserwatorskie oraz reprezentant
zespołu projektowego z Miastoprojektu.

16

M. Gawlicki, Zabytkowa architektura Gdańska w latach 1945–1951: kształtowanie koncepcji konserwacji
i odbudowy, Gdańsk 2012, s. 263.

Latarnie
Największym i najlepiej zachowanym zespołem metaloplastycznym Gdańska są latarnie
uliczne. Na tle podobnych realizacji w powojennej polskiej metaloplastyce wyróżniają się
różnorodnością i starannością projektu.
Nie zachował się, niestety, projekt oświetlenia ulicy Długiej. Dysponujemy jednak
planami flagowania w różnych wariantach,
z dokładnym oznaczeniem rozmieszczenia
i rodzajów flag i sztandarów, co pozwala sądzić, że projekt oświetlenia musiał zostać
przygotowany z równą starannością. Zachował się także projekt rozmieszczenia kandelabrowych latarń na przedprożach Długiego
Targu autorstwa Stanisława Holca z 24 czerwca 1954 roku17. Zakładał on montaż oświetlenia na przedprożach kamienic numer 1, 3, 5,
6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18/19, 20, 22, 23,
39, 41, 43, 46 oraz przed Dworem Artusa.
Przy projekcie Holca zauważyć trzeba coraz
mniejszy animusz w przywracaniu świetności
Drogi Królewskiej. Nie został w pełni zrealizowany, chociaż dotyczył najważniejszego
placu głównomiejskiego, nazywanego Salonem Gdańska. Szczególnie należy żałować
niezrealizowanych, okazałych latarń, które
miały stanąć na przedprożu Dworu Artusa.
Projekty latarń wykonali architekci: Stanisław Holc, Witold Wierzbicki, Roman
Sznajder (posiadał także wykształcenie plastyczne), Jan Kroman oraz Wojciech Zaleski18.
Latarnie możemy podzielić na kilka rodzajów: kandelabrowe, ustawiane na przedprożach (Długi Targ), lampy elewacyjne
mocowane bezpośrednio do ścian oraz lampy
montowane w przejściach. Ten drugi rodzaj
dzieli się także na kilka typów, w zależności
od rodzaju mocowania. Lampy zawieszano
więc na zawieszkach, w formie kinkietu albo
krótkiej lub długiej i bogato dekorowanej
10. Latarnia typu 2, róg ul. Długiej i Garbary
11. Latarnia typu 3, ul. Długa 27
12. Latarnia typu 4, róg ul. Długiej i Pocztowej

17
18

Archiwum Państwowe w Gdańsku (dalej: APG),
1153/1218.
APG 1153/931-932.
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Starannie zaprojektowane latarnie zamontowano przy najważniejszym trakcie Głównego Miasta i w kilku bocznych ulicach19.
Pozostałe ulice oświetlono nowoczesnymi
lampami jarzeniowymi, często umieszczonymi na fasadach. Około 70 latarń zamontowano na przełomie 1959 i 1960 roku na ulicach:
Szerokiej, św. Ducha, Mariackiej, Chlebnickiej, Świętojańskiej i Tkackiej. Na tej ostatniej kontrastowały z lampami wykonanymi
przez metaloplastyków. W dalszej kolejności
miały być doświetlone ulice Ogarna i Piwna
latarniami montowanymi na słupach. Problemy z oświetleniem wiązały się także z brakiem odpowiedniej konserwacji misternych
latarń z lat pięćdziesiątych. Wiosną 1968 roku
z 25 latarń przy ulicy Długiej świeciło zaledwie osiem, przy Długim Targu także tylko
osiem z 27 latarń dawało światło, sytuacji nie
ratowały nieliczne reklamy neonowe20.

(w przypadku kamienic narożnych). Latarnie w przejściach mocowano na łańcuchach,
w podcieniach krótkich, w bramach odpowiednio dłuższych.
Największą różnorodnością odznaczały się latarnie elewacyjne ze względu na ich
dużą liczbę, zaprojektowano je aż w 16 różnych typach. Osobno zaprojektowano 17 różnego rodzaju wywieszek. Poszczególne typy
latarń można było mocować do różnych wywieszek, co potęgowało wrażenie i tak dużej
rozmaitości projektów. Na Długi Targ zaprojektowano latarnie kandelabrowe, różniące
się liczbą świateł, od skromnych dwujarzeniowych, przez trzy- i czterojarzeniowe aż po
sześciojarzeniowe, które planowano zamontować przed Dworem Artusa.
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Szyldy
W ciągu Drogi Królewskiej miały znaleźć
miejsce lokale usługowe i sklepy. Główny
ciąg miejski porównywany był nawet przez
niektórych do ulicy Marszałkowskiej w Warszawie. Systematycznie otwierane kolejne
punkty usługowe były entuzjastycznie odnotowywane przez lokalną prasę. W trosce
o jednolity wystrój uliczny najważniejszego wnętrza ulicznego Gdańska, wykonano
wstępne projekty szyldów do kilku planowanych tu sklepów i punktów usługowych.
Plastyczka i architekt Teresa Pacholska sporządziła rysunki dla lokali przy ulicy Długiej 1
(położna rejonowa), 20 (restauracja Staropolska), 33 (bar mleczny), 45 (PTTK), 51 (spółdzielnia lekarzy), 55 (apteka), 69 (fryzjer), 72
O problemach z oświetleniem Drogi Królewskiej,
pomimo zainstalowania latarń, zob. H. Gawryluk,
Z cyklu nikt nic nie wie: Kiedy wreszcie lampy i neony
zapłoną na ulicy Długiej, „Dziennik Bałtycki”, nr 25,
1956. Autorka zwraca także uwagę na „brzydkie wnętrza lokali usługowych”.
20 „Dziennik Bałtycki”, nr 86, 1968.
19

13. Latarnia typu 7,
ul. Długa 1
14. Latarnia typu 8,
Złota Brama

szczególnie w początkowym okresie. Informacje umieszczono na tabliczkach z mniej
trwałych materiałów, często o wątpliwej
urodzie, czego odbicie znajdujemy w prasie.
Choć do umieszczenia stosownej informacji
użytkownicy lokali sklepowych zobligowani
byli przez zarządzanie Ministerstwa Handlu
Wewnętrznego, w witrynach umieszczano
prowizoryczne tabliczki, nieraz ręcznie wy-

(zegarmistrz) oraz Długim Targu 18 (gospoda
Pod św. Krzysztofem) i 29 (cukiernia)21. Z kilku względów projektów tych nie wykonano.
16. Latarnia typu
3, róg ul. Długiej
Pomimo zamierzeń sieć usług nie była doi Tkackiej
brze zaprojektowana, planowane lokale nie
były uruchamiane, a ich miejsce zajmowały
17. Latarnia
doświetlająca
inne. Sieć usługowo-handlowa nie zaspokapodcień przy Długim jała potrzeb ani rosnącego ruchu turystyczTargu 25
nego, ani mieszkańców Głównego Miasta czy
pozostałych gdańszczan. Potrzeby te zresztą
często ze sobą kolidowały. Przykładem może
być sklep z artykułami dla dzieci o nazwie Jaś
i Małgosia. Cieszący się dużą popularnością
wśród gdańskich rodzin, dobrze zaopatrzony,
obszerny sklep ulokowano w narożniku ulic
Długiej i Tkackiej. Tymczasem odwiedzający Gdańsk narzekali na brak lokali gastronomicznych. Ostatecznie „Jasia i Małgosię”
przeniesiono w głąb Głównego Miasta, do
kamienic zbudowanych przy ul. Grobla I,
a w lokalu przy Drodze Królewskiej uruchomiono restauracje. Lokale więc często
zmieniały użytkowników, a niekiedy także
funkcje. Części najemców nie było stać na
wykonanie kosztownego, metalowego szyldu
(niektóre projekty zakładały nawet złocenia),
15. Latarnia typu 16,
ul. Długa 36

21

APG, 1153/941.

pisane. Jak odnotowuje dziennikarz „Głosu
Wybrzeża”, w Gdańsku w 1956 roku nie było
żadnego estetycznego szyldu22. Wkrótce w reklamie zapanowała nowa moda, mianowicie
pod koniec lat pięćdziesiątych szyldy metalowe doczekały się konkurencji w postaci neonów. Neonowe światła uważano za bardzo
nowoczesne i chętnie stosowano w szyldach
reklamowych głównej dzielnicy handlowej Gdańska, Wrzeszczu. Neony zagościły
jednak również w przestrzeni zabytkowego
Głównego Miasta23. W prasie odnotowywano
22
23

„Głos Wybrzeża”, nr 143, 1956.
Neony zdominowały szyldy reklamowe, o pojawieniu się podświetlanej reklamy kolektury Krajowej
Loterii Pieniężnej przy ul. Długiej informował „Wieczór Wybrzeża” z 13 lutego 1968 r. (nr 37). Na szyldzie
znalazł się słoń, mający – jak zauważył dziennikarz –
przynosić szczęście.
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pojawianie się nowych reklam świetlnych
i narzekano na wciąż zbyt małą ich liczbę.
Te czynniki wpłynęły na brak szyldów
metalowych z pierwszego etapu odbudowy.
Wnętrza
Elementy metaloplastyczne wprowadzano
także do reprezentacyjnych wnętrz. Były to
zarówno rekonstrukcje, jeśli pozwalał na to
zachowany materiał ikonograficzny, jak i autorskie kreacje, które dopasowywano do historycznej szaty zewnętrznej budowli. Tych
drugich było znacznie więcej. Niestety, zmiany użytkowników wnętrz pociągały za sobą

Architekt, dysponując bogatym materiałem
ikonograficznym, bez trudu odtworzył wystrój zewnętrzny. Problem pojawił się, gdy
Wysockiemu powierzono zadanie zaprojektowania reprezentacyjnej sieni, która miała
stać się pomieszczeniem recepcyjnym dla
licznych gości. Brakowało materiałów i przekazów dotyczących wnętrz kamienicy26. Architekt stworzył zatem projekt nawiązujący
do epoki, w której obiekt zbudowano. Projekt był kompletny, Wysocki zadbał o każdy
szczegół, wystrój składał się z elementów snycerskich i metaloplastycznych. W skład tych
drugich wchodziły ozdobne kraty do obudów
18. Krata z wnętrza
sieni kamienicy przy
ul. Długiej 45
19. Żyrandol z sieni
kamienicy przy ul.
Długiej 45

ich przebudowę bądź nowe aranżacje, przez
co nie zachowały swego pierwotnego wystroju. Częściowo przetrwało metaloplastyczne
wyposażenie Domu Schumannów przy ulicy Długiej 45. Położony w eksponowanym
miejscu budynek wyróżniał się bogatą, manierystyczną oprawą architektoniczną z 1560
roku24. Znacznie zniszczoną w 1945 roku kamienicę starano się wiernie odtworzyć. Nazywana niesłusznie Domem Królów Polskich25,
została przeznaczona na siedzibę PTTK i jej
wnętrza miały służyć turystom odwiedzającym Gdańsk. Projekt elewacji i fasady wykonał pracujący w PKZ Zygmunt Wysocki.
24 Katalog Zabytków Sztuki, Miasto Gdańsk, cz. 1: Głów-

ne Miasto, red. B. Roll, I. Strzelecka, Warszawa 2006,
s. 197.
25 Faktycznie władcy Polski rezydowali w Gdańsku
w kamienicach przy Długim Targu, najczęściej pod
numerami 1–4.
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26 Sień

kamienicy przebudowano w 1912 r., urządzając
w przyziemiu kawiarnię. Znamy losy tylko jednego oryginalnego elementu wyposażenia – kamienna, arkadowa przegroda sieni, ze względu na swoją
wartość artystyczną została przeniesiona i wmontowana w holu Ratusza Starego Miasta, gdzie można ją
oglądać do dzisiaj. Sadząc po projektach nowego wystroju, Zygmunt Wysocki nie znał proweniencji manierystycznej przegrody z ratusza staromiejskiego.

20. Krata
z nadświetla portalu
przy Długim Targu 25

21. Krata okienna
od strony dziedzińca
kamienicy przy
Długim Targu 27

grzejników, żyrandol, klamki oraz okucia
drzwiowe i okienne. Do każdych drzwi zaprojektowana została inna klamka. Drzwi
na antresolę otrzymały klamkę w formie
orła, główne – w formie delfina, do portierni
i piwnic – w kształcie muszli. Uchwyty okien
ukształtowano jako węże. Projekty wykonano w marcu i kwietniu 1954 roku. Niestety,
do naszych czasów wnętrze nie dotrwało
w postaci zaprojektowanej przez Wysockiego. Szczególnie żałować możemy ozdobnych
klamek. Zachował się natomiast żyrandol,
kraty i okucia okienne.
Spośród wnętrz nierekonstruowanych
najbardziej imponujący jest biurowiec Polskich Zakładów Zbożowych. Przedsiębiorstwo finansowało odbudowę kamienic
w południowo-zachodniej pierzei Długiego
Targu. Właśnie te kamienice, z braku nigdy
niewybudowanego przez gdańszczan pałacu, były siedzibą polskiego monarchy i jego
dworu podczas kilkumiesięcznych niekiedy
wizyt. Inwestor zażyczył sobie, aby za fasadami, które miały być odtworzone według
projektu Władysława Czernego, znalazły się
wygodne, nowoczesne pomieszczenia biurowe. Wnętrza zaprojektował Stanisław Holc
z pomocą Romana Sznajdera. Architekci

zaproponowali imponujący hol łączący osiem
kamienic. Jednym z ważniejszych elementów,
podkreślających rangę miejsca, były elementy
metaloplastyczne: potężne żyrandole, zawieszone na łańcuchach przewieszonych przez
całą wysokość holu, poręcze obiegające otwarte galerie prowadzące do biur, kraty oraz
kinkiety. Współpracownik Holca, Sznajder,
zaprojektował również nowe elementy wystroju do Małej Sali Rady w Ratuszu Głównego Miasta27.
Metaloplastyka wystroju innych wnętrz
gdańskich nie była tak imponująca, jak w siedzibie PTTK czy PZŻ bądź została zniszczona w czasie przebudów i zmian przeznaczenia
budynku, jak w przypadku kina Leningrad
(Neptun). Ta uwaga dotyczy przede wszystkim lokali usługowych i gastronomicznych,
do których metaloplastycy opracowali liczne
projekty żyrandoli, krat, kandelabrów i kinkietów. Śladami po tych bardzo ciekawych
obiektach są często tylko nieliczne wzmianki prasowe i zdjęcia. Ciekawą, choć nieco
krytyczną uwagę o wnętrzu nowo otwartego lokalu Marysieńka przy ulicy Szerokiej
przekazał reporter „Dziennika Bałtyckiego”:
„Nieco przeładowane ornamentami, ale oryginalne w pomyśle i wykonaniu metalowe
świeczniki i kandelabry itp. stwarzają w lokalu tę specyficzną atmosferę sprzyjającą
kulturalnej rozrywce, ciekawej dyskusji i niebanalnej zabawie28”.
27

Katalog…, s. 48.

28 „Dziennik Bałtycki”, nr 309, 1955.
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Pozostałe
W pracowni powstawały także pozostałe elementy metaloplastyczne: zawiasy, kołatki,
gwoździe, okucia, poręcze przedproży itp.
Do najważniejszych, które należy omówić,
należą kraty. W kuźni wytwarzano rozmaite kraty: okienne, do nadświetli przedproży,
osłonowe (do obudów grzejników i otworów
wentylacyjnych), do świetlików w drzwiach,
kraty stanowiące ażurowe ścianki dzielące
wnętrza czy kraty balustrad do okien portfenterowych. Ze względu na przebudowy
i zmiany przeznaczenia wnętrz, zdemontowano większość krat okiennych założonych
dla zabezpieczenia pomieszczeń dolnych
kondygnacji, a także ozdobno-funkcjonalne
kraty we wnętrzach. Pomimo praktyczno-użytkowych przyczyn usuwania tych krat,
należy żałować, że znikają z przestrzeni miejskiej. Starannie projektowane, tworzyły całość wraz z pozostałymi elementami wystroju
plastycznego. Przykładowo, po zamknięciu
oddziału Banku Narodowego przy Długim
Targu 14–16, usunięto z jego siedziby kraty
okienne zaprojektowane w kilku typach przez
Seweryna Klimkiewicza w 1954 roku29. Do
dzisiaj zachowały się w zasadzie tylko kraty
w oknach budynku poczty, co z uwagi na fakt
wystawienia obiektu na sprzedaż może się
niebawem zmienić.

Przetrwały natomiast w dużej mierze kraty z nadświetli portalowych, w tym chyba
najciekawsza, ze złotą kaczką, w podcieniu
kamienicy przy Długim Targu 25, projektu
Wojciecha Zaleskiego z lutego 1954 roku30.
Oryginalne pozostają także poręcze w oknach portfenetrowych i przedprożach.

29 APG 1153/984.

30 APG, 1153/1081.
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Podsumowanie

Zaproponowany przegląd gdańskiej metaloplastyki nie pretenduje do prezentacji
pełnego obrazu zagadnienia. Potrzebne są
dalsze badania zarówno nad obiektami, jak
i ich autorami. Ciekawym aspektem – przy
niedoskonałości zachowanych przekazów
ikonograficznych – jest granica między rekonstrukcją a kreacją, jak w przypadku rzeźby. Problem związany z rekonstrukcją statui
Zygmunta Augusta omówił Andrzej Macur
(zob. przyp. 13). Interesujące byłoby dokładne porównanie projektów z ich realizacjami,
co pokazałoby wkład kowali w proces twórczy. Wiemy, że pewne różnice istniały (kraty z wnętrza kamienicy przy ul. Długiej 45).
Obecnie jednak najważniejszą kwestią wydaje się skatalogowanie zachowanych obiektów.
Z powodu nieustannych zmian i przebudów,
zmieniających się mód i upodobań wiele
wartościowych realizacji przepadło, warto
zatem zatroszczyć się o to, co pozostało.

Metalwork Elements in the Interior Decoration of the
Reconstructed Main Town in Gdańsk
Abstract

D

uring their reconstruction, the tenement houses of the Main Town in Gdańsk destroyed in 1945
were given a rich artistic setting. Besides paintings and sculptures, the most important elements
of a new decor of this historical neighbourhood were metalwork items. The work scope of smithing
artists could be divided into reconstructed works and their own author realisations made in the artistic
forge according to designs of architects and artists. The team of metalwork artists, initially headed by
Marian Ogorzeja, manufactured: lamps, door handles, fittings, grills, door knockers, handrails, decorative nails, as well as sculptures. Those elements were mounted to successively reconstructed houses.
Also elegant and representative interiors were decorated with metalwork. The most spectacular realisations include: the monuments of King Sigismund August and of St. George or conservative works on
the Neptune Fountain. The largest and most prestigious commission of the artistic smiths were decorative lamps and lampposts designed in several versions by the Miastoprojekt team under the direction
of Stanisław Holc. The project of lightening, although it has not been realised in its full version, is one
of the most important elements restoring the former glory and importance of representative streets.
Less lucky were other metalwork elements – for practical reasons some of decorative grills and a large
part of signs were removed, and interiors were rearranged. Fortunately, the equipment of the former
Grain Company in Długi Targ Street has preserved as well as – in some part – the interior of the Polish
Tourist and Sightseeing Society (PTTK) in Długa Street.
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Hubert Mącik
urząd miasta lublin

Powojenna metaloplastyka
na Starym Mieście w Lublinie –
niedostrzeżony problem konserwatorski?

L

ubelskie Stare Miasto w zasadzie nie
zostało zniszczone podczas II wojny
światowej. Ze zwartego zespołu historycznej zabudowy, sięgającej w najstarszych
przypadkach XIV stulecia, nawarstwianej
w kolejnych wiekach, zniszczeniu podczas
działań wojennych uległy tylko dwa kwartały
zabudowy. Według szacunkowych danych
jedynie około 20% zabudowy Lublina zostało uszkodzonych lub zniszczonych w czasie
wojny (zarówno w trakcie działań wojennych
i bombardowań, jak i w wyniku planowego
wyburzania Podzamcza przez Niemców)1,
podczas gdy np. skalę zniszczeń w centralnej części Kazimierza Dolnego szacowano
na 80% budynków2. W Lublinie całkowicie
zrujnowane zostały kamienice nieparzystej
strony ulic Jezuickiej i Bramowej oraz narożnik ul. Jezuickiej i Rynku Starego Miasta.
1

2

H. Danczowska, Architekt Tadeusz Witkowski 1904–
1986, Lublin 2009, s. 163. O zniszczeniach na Starym
Mieście spowodowanych samym tylko bombardowaniem 9 września 1939 r. zob. P. Dymmel, T. Rodziewicz, Lublin po bombardowaniu 9 września 1939
roku. Album fotografii, Lublin 2012.
M. Leśniakowska, Architektura w Kazimierzu Dolnym i Janowcu, Warszawa 2001, s. 11.

Największym obszarem, który właściwie całkowicie przestał istnieć w swojej historycznej
formie, był teren Podzamcza, do II wojny
światowej zamieszkany niemal wyłącznie
przez ludność żydowską – to właśnie tutaj
w czasie okupacji Niemcy zorganizowali
getto3. Powojenna odbudowa miasta była początkowo prowadzona na podstawie doraźnych opracowań, realizowanych przez kilku
czołowych lubelskich architektów4.
3

4

S. Rassalski, W odnowionym Lublinie, „Architektura”, 1954, nr 12, s. 289–295. Lubelskie getto w mieście
(istniało bowiem przejściowo także kolejne, na Majdanie Tatarskim), obejmowało znacznie większy obszar niż samo Podzamcze. Od północy wzdłuż ul.
Lubartowskiej sięgało terenu lubelskiej jesziwy, zaś
jego część południowa, po podziale w lutym 1942 r.
nazywana gettem „B”, obejmowała część Starego
Miasta między ulicami Grodzką, Olejną i Kowalską; J. Chmielewski, D. Libionka, Getto na Podzamczu – granice i obszar, http://teatrnn.pl/leksykon/
node/4717/getto_na_podzamczu_%E2%80%93_
granice_i_obszar (dostęp: 12 VIII 2017). Po likwidacji getta rozpoczęto burzenie zabudowy na terenie
Podzamcza, w bezpośrednim otoczeniu zamku.
Do tej grupy należeli przede wszystkim Tadeusz
Witkowski, Czesław Gawdzik, Jan Ogórkiewicz
i Czesław Doria-Dernałowicz, autorzy projektów odbudowy uszkodzonych w trakcie działań wojennych
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Powojenną odbudowę Lublina rozpoczęto na szerszą skalę w 1948 roku5. Początkowo skupiono się na zagospodarowaniu
zniszczonych kwartałów południowej części
Starego Miasta: między Rynkiem a ul. Jezuicką i między ul. Bramową, Olejną i Szambelańską. Działania projektowe, które wówczas
podejmowano, powiązane były z opracowywanym na zlecenie Ministerstwa Odbudowy
„Programem planu zagospodarowania miasta”, wówczas tymczasowym. Był to pierwszy
powojenny plan rozwoju przestrzennego

5

lubelskich zabytków, a także realizacji pierwszych
nowych projektów architektonicznych po wojnie.
H. Gawarecki, Zabytki Lublina w odbudowie i konserwacji, „Ochrona Zabytków”, t. 7, 1954, nr 3, s. 213.
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Lublina6. Określono w nim m.in. obszar mający podlegać ochronie konserwatorskiej.
Wśród opracowanych pod kierunkiem arch.
Czesława Gawdzika materiałów dotyczących
„Programu planu zagospodarowania miasta”7
znalazła się także plansza o tytule „Lublin
krajobraz”, gdzie zaznaczono planowaną
strefę ochrony konserwatorskiej. Strefa ta
6

7

H. Gawarecki, C. Gawdzik, Lublin. Krajobraz i architektura, Warszawa 1964, s. 62; H. Bieniaszkiewicz,
Historia Lubelskiej Pracowni Urbanistycznej, w: Lubelska Pracownia Urbanistyczna 1955–2005, Lublin
2005, s. 16.
Materiały zachowane w Urzędzie Miasta Lublin,
w Archiwum Wydziału Planowania Urzędu. Za informacje na temat lokalizacji zachowanych archiwaliów związanych z planem dziękuję p. Markowi
Stasiakowi.

1–5. Rysunki
z projektu ślusarki
artystycznej
przeznaczonej
dla budynku
Centrofarmu przy
ul. Bramowej 2–8,
inż. J. Gąsiorowski,
1953; Archiwum
WUOZ w Lublinie,
sygn. 3419

od strony zachodniej kończyła się na wysokości wschodnich pierzei ul. Zamojskiej, ob.
Lubartowskiej i Furmańskiej, obejmowała
zatem Stare Miasto, na którego obszarze
przewidywano rekonstrukcję budynków
częściowo zachowanych i budowę nowych
w miejscu bardziej zniszczonych.
W ramach tych działań określono przeznaczenie funkcjonalne odbudowywanych
kwartałów. Miały się w nich znaleźć budynki
o różnych funkcjach, włącznie z produkcyjną. W 1948 roku powstał szkic programowy
rozbudowy (w praktyce: budowy całkowicie
nowych budynków) Centrali Handlowej
Przemysłu Chemicznego w Lublinie, opracowany prawdopodobnie przez Henryka
Gawareckiego8. Kamień węgielny pod nowo
budowany zespół gmachów, ostatecznie
przeznaczony dla Centrali Farmaceutyczno-Sanitarnej „Centrosan” w obrębie ulic Bramowej, Szambelańskiej i Olejnej położono
3 października 1949 roku. Parter budynku
(wówczas po zmianie nazwy przedsiębiorstwa na „Centrofarm”) oddano do użytku 1
stycznia 1951 roku9, a całość w grudniu tego
samego roku, chociaż wciąż wykańczano
kolejne elementy elewacji, o czym świadczą
zachowane, datowane opracowania projektów z późniejszych lat, w tym dotyczące
8

9

Zachowany w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony
Zabytków w Lublinie projekt zawiera nieczytelny
podpis, podobny do podpisu Czesława Gawdzika,
jednak nie identyczny; Archiwum WUOZ Lublin,
„Lublin. Bramowa 2–8. Szkic programowy rozbudowy Centrali Handlowej Przemysłu Chemicznego
w Lublinie”, 1948, sygn. 3421. Projekt w tym kształcie, bliskim późniejszej realizacji, ale odmienny od
niej w istotnych szczegółach, takich jak rozwiązanie
elewacji frontowej od ul. Bramowej, ujednoliconej
i podkreślonej na osi półkolistą głęboką wnęką wejściową, nie został zrealizowany.
W Archiwum WUOZ w Lublinie zachował się niedatowany i niepodpisany przez projektanta zespół
rysunków pod tytułem: „Lublin. Bramowa 4. Rysunki robocze elewacji, rzut przyziemia” (sygn. 3435),
ukazujący propozycje w niemal identycznym kształcie, jak zrealizowany obiekt, ale jeszcze bez dekoracji
metaloplastycznej.

elementów kowalskich i ślusarskich. Budynek, zaprojektowany przez lubelskiego architekta Jana Ogórkiewicza10, zajął niemal cały
kwartał. Zewnętrzną architekturę obiektu
opracowano na bazie ciekawych, syntetycznie
zmodernizowanych cytatów z architektury
historycznej, głównie klasycystycznej i renesansowej11. Kompozycję elewacji oparto na
podziale geodezyjnym sprzed zniszczeń wojennych (sięgającym zapewne lokacji miasta
w 1317 roku), mimo że ujednolicono geodezyjnie część kwartału zajętą przez budynek
jako jedną działkę. Dopełnieniem architektury obiektu stały się spójnie potraktowane
detale kowalskie: kraty okienne, okucia drzwi
oraz osłony rynien i ozdobna brama od ul.
Olejnej.
Detale te, określone jako „ślusarka artystyczna”, przeznaczone bezpośrednio dla
obiektu „Centrofarmu” zaprojektował w 1953
roku inż. J. Gąsiorowski z Wojewódzkiego
Biura Projektów. Zachowane są jego opracowania projektowe dla części budynku pod
10
11

H. Gawarecki, C. Gawdzik, Ulicami Lublina, Lublin
1976, s. 71.
Jak zaznaczali później Gawarecki i Gawdzik, „podczas odbudowy utrzymano jedynie pierwotną skalę
i podział na 4 elewacje, odpowiadający dawnym szerokościom działek” (ibidem), jednak należy zaznaczyć, że użyte przez Jana Ogórkiewicza historyczne
formy świadomie nawiązują do otoczenia. Świadczy
o tym zarówno sama kompozycja architektoniczna
budynku i jego detal, jak i fakt, że ten sam architekt
w innych lokalizacjach swobodnie poruszał się także
w aktualnej, nowoczesnej stylistyce, czego przykładem jest biurowiec PZU przy ul. Nadstawnej w Lublinie, na Podzamczu. Należy przy tym zaznaczyć,
że jest nieporozumieniem określanie stylistyki tego
budynku jako socrealistycznej, co nagminnie zdarza się w lubelskich mediach. Budynek zaprojektowano i w zasadniczej większości wzniesiono zanim
w Polsce pojawił się socrealizm. Zarazem należy zauważyć, że indywidualne i głęboko zakorzenione
w architekturze Lublina, a zwłaszcza lubelskiego Starego Miasta, jednocześnie ciekawie zsyntetyzowane poprzez modernistyczne spojrzenie projektanta
formy architektoniczne zastosowane przez Ogórkiewicza są dalekie od konwencjonalnych, sztywnych
i zunifikowanych form „socrealistycznych”, stosowanych masowo w Polsce po 1950 r.
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funkcji budynku: siedziby przedsiębiorstwa 6. Wejście do apteki
zajmującego się produkcją i sprzedażą leków. przy ul. Bramowej 8;
fot. H. Mącik
Osiągnął to poprzez wprowadzenie w różnych
miejscach motywu węża Eskulapa, m.in. na
kracie drzwi wejściowych części budynku pod
adresem Bramowa 4 oraz w stylizowanych na
głowę i ciało węża pełnoplastycznych klamkach. Motywy zoomorficzne zaprojektowane
tu przez Gąsiorowskiego musiały spodobać
się lubelskim projektantom, bo powtarzali je
później, czego przykładem jest projekt klamki
opracowany dla kamienicy przy ul. Trybu7. Krata bramy
do budynku
Centrofarmu od
strony ul. Olejnej;
fot. H. Mącik

adresami Bramowa 2 i Bramowa 4 12. Analiza
cech stylistycznych tych elementów pozwala
wnioskować, że Gąsiorowski był autorem
projektów także detali pozostałych części zespołu, zarówno pod adresem Bramowa 6, jak
i Bramowa 8 (apteka) oraz od strony ul. Olejnej. Detale te otrzymały formę historyzującą,
choć w dość ogólnym, syntetycznym sensie
trudną do jednoznacznego przyporządkowania do konkretnej epoki czy stylu historycznego. Zastosowano w projekcie różnorodne
techniki kowalskie i ślusarskie, głównie bazując na użyciu skręcanych prętów o kwadratowym przekroju, także rozcinanych i giętych.
Wyraźnie widać, że projektantowi zależało
nie tylko na estetyce tworzonych przez siebie
form, ale także na nawiązaniu ich treścią do
12

Archiwum WUOZ w Lublinie, J. Gąsiorowski, „Lublin. Bramowa 2 i 4. Projekt techniczny do ślusarki artystycznej”, 1953, oraz „Lublin. Bramowa 2 i 4.
Projekt techniczny na kraty i drzwi”, 1953, oba dokumenty zachowane pod wspólną sygn. 3419. Projekty
zostały wewnętrznie zatwierdzone w Wojewódzkim
Biurze Projektów 12 IX 1953 r.
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nalskiej 19 (obecnie Jezuicka 19), gdzie wraz
z geometrycznym sgraffitem zaprojektowano
m.in. detale stolarki i pełnoplastyczną klamkę
w formie stylizowanej ryby13. Zrealizowano
także – zaznaczające obiekt w przestrzeni –
dwa ozdobne rzygacze od strony narożnika
Rynku i ul. Olejnej.
13

Archiwum WUOZ w Lublinie, NN, „Lublin. Trybunalska 19. Projekt elewacji frontowej, sgraffita
i klamki”, bd., sygn. 3113.

8. Ozdobny
rzygacz na
narożniku budynku
Centrofarmu od
strony ul. Olejnej; fot.
K. Czerlunczakiewicz

Kolejne odbudowywane obiekty na
Starym Mieście w Lublinie znajdowały się
w kwartale między Rynkiem a ul. Jezuicką.
Były to głównie obiekty mieszkalne, o zróżnicowanym stanie zachowania, a co za
tym idzie – różnym zakresie rekonstrukcji
i nowych elementów. W wystroju odbudowanych budynków stosowano także detale
metaloplastyczne. Projektowane na początku
lat pięćdziesiątych XX wieku, miały formę
oszczędną, prostą, ograniczoną do ukośnych
krat w oknach parteru. Takie elementy zaproponował Henryk Gawarecki, zapewne ok.
1950 roku, w szkicowej koncepcji odbudowy
kamienicy przy Jezuickiej 4, przeznaczonej
wówczas na Centralne Biuro Projektów Architektury i Budownictwa14.
W roku 1950 rozpoczęto opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Lublina, nad którym prace zakończono w roku
1954. Przygotowany przez specjalny zespół,
przedłożony do zatwierdzenia przez prezydium rządu, nie zyskał akceptacji i został
skierowany do ponownego opracowania15,
ale jego zasadnicze ustalenia realizowano
w kolejnych latach. Architekci prowadzący
prace nad planem, realizowane w Państwowym Biurze Miastoprojekt16, jak Tadeusz
Witkowski, Czesław Doria-Dernałowicz czy
Czesław Gawdzik, projektowali wówczas
także liczne obiekty na terenie miasta. Intensyfikacja odbudowy zniszczonych obszarów
Lublina w 1954 roku powiązana była z częściową renowacją zachowanych historycznych
Archiwum WUOZ w Lublinie, H. Gawarecki, „Lublin. Jezuicka 4. Plan odbudowy domu”, bd., sygn.
5265; ibidem, NN, „Lublin. Jezuicka 4. Projekt szkicowy budynku Centralnego Biura Projektów Architektury i Budownictwa w Lublinie”, 12 IX 1950,
sygn. 3213. Data na drugim projekcie, w powiązaniu z pierwszym, spójnym formalnie, wskazuje, że
zapewne i pierwszy projekt powstał w podobnym
czasie.
15 H. Kisielewicz, Rozwój Lublina w okresie piętnastolecia, „Rocznik Lubelski”, t. 2, Lublin 1959, s. 217.
16 H. Bieniaszkiewicz, Historia Lubelskiej Pracowni
Urbanistycznej…
14

kamienic, mającą na celu przygotowanie
Lublina do obchodów uroczystości dziesięciolecia powołania Polskiego Komitetu
Wyzwolenia Narodowego oraz z Centralną
Wystawą Rolniczą organizowaną w ramach
tych obchodów.
Formalną decyzję o rozpoczęciu prac
Rada Ministrów podjęła 13 stycznia 1954
roku. Przewidziano m.in. renowację Starego
Miasta, adaptację zamku na dom kultury,
organizację Centralnej Wystawy Rolniczej,
odnowienie elewacji budynków w centrum
miasta etc. W krótkim czasie, od marca do
lipca 1954 roku, na Starym Mieście przeprowadzono szereg prac renowacyjnych, które
miały przywrócić blask temu zespołowi.
Głównym projektantem odbudowy lubelskich kamienic staromiejskich w ramach tego
zadania, nadzorującym prace zatrudnionych
w warszawskim Miastoprojekcie architektów,
był wówczas Mieczysław Kuźma (1907–1983).
Poszczególne obiekty pod jego kierunkiem
projektowali wcześniejsi projektanci odbudowy warszawskiej Starówki, m.in. H. Starschedel (kamienice przy Jezuickiej 4 i Jezuickiej
5/7)17, Józef Chodaczek (kamienica przy
17

Archiwum WUOZ w Lublinie, H. Starschedel, „Lublin, Jezuicka 5/7. Projekt odbudowy”, sygn. 5362.
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9-10. Rysunki z projektu detalu kowalskiego
przeznaczonego dla kamienicy przy
ul. Jezuickiej 5/7, arch. H. Starschedel;
Archiwum WUOZ w Lublinie, sygn. 5362

Jezuickiej 10)18 czy Andrzej Misiorowski (zespół kamienic przy Rynku 13/Jezuickiej 14)19.
Na fasadach wszystkich kamienic przy Rynku
oraz przy ul. Grodzkiej i Złotej pojawiły się
nowe dekoracje plastyczne. Projektantami
i wykonawcami dekoracji byli warszawscy
i lubelscy artyści: Helena i Lech Grześkiewiczowie, Halina i Leon Michalscy oraz Stanisław Brodziak i Piotr Wollenberg20.
W tym czasie, podobnie jak później,
wprowadzano na lubelskim Starym Mieście,
oprócz nowych polichromii, sgraffitów21
i rekonstrukcji attyk, także nowe detale metaloplastyczne: latarnie, szyldy, balustrady
balkonowe, okucia okienne, drzwi, bramy etc.

Archiwum WUOZ w Lublinie, J. Chodaczek, „Lublin. Kamienica ul. Jezuicka 10. Inwentaryzacja elewacji i szkice do projektu”, marzec 1954, sygn. 5361.
19 Archiwum WUOZ w Lublinie, A. Misiorowski,
„Lublin. Kamienica Rynek 13 – ul. Jezuicka 14. Elewacja od strony Rynku”, 1954, sygn. 5337.
20 J. Żywicki, „Jak nowe Stare Miasto”. Polichromie
i sgraffita z 1954 roku na elewacjach staromiejskich
kamienic w Lublinie, w: Polichromie i sgraffita na fasadach ośrodków staromiejskich odbudowanych po
1945 r. Kreacja i konserwacja, Warszawa 2015, s. 148.
21 J. Żywicki, „Jak nowe Stare Miasto”…
18
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O ile łatwo jest znaleźć zarówno w prasie
z epoki, jak i późniejszych opracowaniach
informacje na temat pochodzenia brygad robotniczych i nazwiska twórców polichromii
i sgraffitów, o tyle znalezienie wiadomości
o metaloplastykach wykonujących lubelskie
detale, tak istotne dla całościowego obrazu
zarówno odnowionego do 1954 roku Starego Miasta, jak i jego sąsiedztwa, jest bardzo
trudne. Umiejscowienie zachowanych projektów detali kowalskich wśród rysunków
projektowych i wykonawczych opisanych
i podpisanych przez architektów może sugerować, że także oni wykonywali projekty detali tego rodzaju. Zachowana dokumentacja
zawiera projekty w stosunkowo dużych skalach, także w skali 1:1 w przypadku szczególnie ozdobnych elementów o małej wielkości,
takich jak okucia, zawiasy czy klamki.
Detale, jakimi wzbogacano krajobraz
lubelskiego Starego Miasta, oparte były na
zsyntetyzowanych wzorcach historyzujących.
W przeciwieństwie do form nowo projektowanych lub odbudowywanych budynków
osadzonych w większym lub mniejszym
stopniu w krajobrazie architektonicznym
Lublina, a także malowideł oraz sgraffitów,

które wprost inspirowano lokalną tradycją,
podaniami i legendami, elementy metalowego detalu właściwie w żaden sposób nie
miały odniesień lokalnych, tylko czasem
nawiązywały do funkcji budynku, jak wspomniane wyżej węże Eskulapa na budynku
Centrofarmu. Większość zachowanych ele-

nawiązując ogólnie do wzorów czerpanych
z XVI–XVIII stulecia (zachowane przykłady
to m.in. kamienice wzdłuż ul. Jezuickiej oraz
kamienica Rynek 1323). W przypadku drzwi
drewnianych ograniczano się do ozdobnych
krat w nadświetlach. Balustrady wnętrz
kamienic nie były stylizowane, używano

mentów z 1954 roku, w przeciwieństwie do
wcześniejszych projektowanych przez J. Gąsiorowskiego dla budynku Centrofarmu, jest
stosunkowo prosta. Jedynie niektóre projekty
były bardziej fantazyjne, czego przykładem
jest niezachowany niestety, kunsztownie zaprojektowany zestaw okuć dla stolarki kamienicy przy ul. Jezuickiej 5/722.
Typowy zestaw elementów metaloplastycznych, jakie stosowano w elewacjach
lubelskich kamienic, składał się z ciężko okutych drewnianych drzwi oraz kraty w nadświetlu ponad nimi. Stylizowano te formy,

głównie form typowych dla współczesnych
budynków tego okresu.
Przyjęty sposób rozwiązań odbudowy
staromiejskich kamienic w 1954 roku budzi
do dziś pewne zastrzeżenia nie tylko powierzchownym sposobem wykonania, ale
i specyficznie rozumianym uzasadnieniem
historycznym dla użytych form architektonicznych. Dotyczy to m.in. kamienic o nr 6,
11 czy 12 przy Rynku, gdzie do zachowanych
kamienic dodano pokaźne attyki, nawiązując w różny sposób, także dość dowolny,

11. Okute drzwi oraz
krata w nadświetlu
wejścia do kamienicy
przy ul. Gruella 1;
fot. H. Mącik
12. Krata okienna
przy ul. Jezuickiej 2;
fot. H. Mącik

22

Archiwum WUOZ w Lublinie, H. Starschedel, „Lublin, Jezuicka 5/7. Projekt odbudowy”, sygn. 5362.

23

Zachowane w kamienicy Rynek 13 detale nie są do
końca zgodne z przedstawionymi w projekcie
z 1954 r., Archiwum WUOZ w Lublinie, A. Misiorowski, „Lublin. Kamienica Rynek 13”…
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do archiwalnych źródeł ikonograficznych.
Podkreślona wcześniej szybkość wykonania
dekoracji plastycznej spowodowała – krytykowaną już w latach sześćdziesiątych XX wieku – ich nietrwałość24. Mimo tych zastrzeżeń,
dzisiaj ocenia się prace na Starym Mieście
z roku 1954 pozytywnie.
Podobnym pracom remontowym, jak na
Rynku Starego Miasta, poddano kamienice
ulic: Lubartowskiej i Kowalskiej oraz na Krakowskim Przedmieściu. W całym Lublinie
objęły one łącznie 101 budynków, z czego 49
na Starym Mieście. Również uporządkowanie
otoczenia zamku zostało wpisane w zakres
zadań związanych z obchodami. Powstało
wówczas, według projektu warszawskiego
architekta Jerzego Brabandera, monumentalne, socrealistyczne założenie urbanistyczne
otoczenia zamku lubelskiego, przekształcanego z więzienia na budynek usług kultury.
Jakkolwiek samo ukształtowanie urbanistyczne powstałego wówczas Placu Zebrań Ludowych (ob. Plac Zamkowy, na planie elipsy,
z fasadą zamku na osi poprzecznej, z reprezentacyjnym wejściem do zamku po monumentalnych schodach) zostało opracowane
w oderwaniu od tradycji miejsca, w sposób
sztuczny, choć niewątpliwie efektowny i budujący nową, ale wartościową tożsamość
miejsca, inspirowane klasyczną urbanistyką
nowożytną, to sama architektura budynków
mieszkalno-usługowych tworzących oprawę placu od strony zachodniej w znacznym
stopniu nawiązywała do form zburzonej
zabudowy Podzamcza. Po uporządkowaniu
placu rozpoczęto trwającą pięć miesięcy
budowę pierzei składającej się z dziesięciu
kamienic, w charakterystycznej dla socrealizmu historycznej stylistyce, z bramami w formie trójprzelotowych łuków tryumfalnych.
Pojawiają się w niej niemal bezpośrednie

cytaty z podzameckich kamienic stojących
wcześniej przy ul. Szerokiej: barokowe szczyty, półkoliste arkadowe płyciny artykułujące
partery, klasycyzujące obramienia otworów
okiennych. Zwarta zabudowa pełniła funkcje
mieszkalne i użytkowe, mieszcząc ponad sto
niewielkich mieszkań z lokalami usługowymi
w parterze25. Nowe ukształtowanie otoczenia

24 H. Gawerecki, C. Gawdzik, Lublin. Krajobraz i archi-

25

tektura…, s. 63–64; J. Żywicki, „Jak nowe Stare Miasto”…, s. 163.
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13. Okute drzwi do
kamienicy przy
ul. Jezuickiej 4;
fot. H. Mącik

zamku dało możliwość wyeksponowania
jego bryły w kontekście dolin Bystrzycy
i Czechówki w stopniu większym niż w ciągu
minionych pięciu stuleci, odkąd na stokach
wzgórza zamkowego zaczęła pojawiać się
bardziej intensywna zabudowa. Dopełnieniem oprawy architektonicznej placu stały
się detale zarówno rzeźbiarskie, jak i metaloplastyczne w postaci ozdobnych latarni,
w znaczącym stopniu budujących tożsamość
miejsca. W przeciwieństwie do zachowanych
Zob. szerzej: H. Gawarecki, Sztuka Lubelszczyzny
w XXX-leciu PRL, w: Dzieje Lubelszczyzny, t. 2, red.
A. Kierek, Warszawa 1979, s. 500.

14. Latarnia na Placu Zamkowym;
fot. H. Mącik
15. Szyld Stowarzyszenia Artystów
Ludowych przy ul. Grodzkiej 14;
fot. H. Mącik

w różnym stopniu detali tego typu na Starym
Mieście, elementy wystroju metaloplastycznego Placu Zamkowego zachowane są niemal
całkowicie.
Niestety, wydaje się, że w następnych
dekadach metaloplastyka z tego okresu nie
była traktowana jako wartościowa sama
w sobie, w związku z czym dość łatwo zastępowano jej elementy nowymi, w większości
przypadków jednak nawiązującymi do form
z okresu odbudowy. Jako przykłady można
tu wskazać zespół metaloplastyki z lat osiemdziesiątych XX wieku w kamienicy przy ul.
Złotej 2, w kamienicy Klonowica przy Rynku
2 (w tym zespół krat w krużgankach dziedzińca), balustrady klatek schodowych, np.
w kamienicy przy Archidiakońskiej 4 (siedziba WUOZ w Lublinie), z okresu późniejszego w piwnicach Trybunału Koronnego26
26 Zespół

elementów metaloplastycznych obejmujący
kraty zabezpieczające wejścia i balustrady projektował R. Drygałło; Archiwum WUOZ Lublin, idem,
Projekt krat balustrady i drzwi zejścia do trasy turystycznej w budynku Trybunału, 2000, sygn. 13195.

czy – stosunkowo niedawno – w kamienicy
Teatru Starego. Jednocześnie ilość usuniętych
obiektów pokazuje, że samych detali z tych
czasów nie traktowano jako wartości wartej
zachowania.
W rezultacie tych działań, w przestrzeni Starego Miasta detale metaloplastyczne
z okresu powojennej odbudowy pozostały
w zasadzie tam, gdzie nie dotknął ich jeszcze
współczesny proces inwestycyjny. Głównie są
to budynki wzniesione podczas powojennej
odbudowy: kwartały przy ul. Jezuickiej, ale
także rewaloryzowana po wojnie uliczka Ku
Farze.
Ciekawym przypadkiem są tu szyldy, dla
których na obszarze Starego Miasta przyjęto
formę wzorowaną na tradycyjnych semaforach staromiejskich, kontynuowaną dość konsekwentnie w nowszych realizacjach do dziś.
Podobnie w przypadku latarni i innych
elementów oświetleniowych, wzorce z okresu odbudowy powojennej stały się na lubelskim Starym Mieście niejako obowiązujące
i są kontynuowane z powodzeniem m.in.
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w funkcjonującym obecnie projekcie oświetlenia z lat dziewięćdziesiątych XX stulecia.
Wyrazistym przykładem braku doceniania wartości powojennych działań na
lubelskim Starym Mieście jest przypadek
wskazanego wyżej kwartału zabudowy między ulicami Bramową, Olejną i Szambelańską. Cały tamtejszy detal, skomponowany
indywidualnie i interesująco, zaprojektowany specjalnie dla tego obiektu, podobnie
jak interesujące wnętrza apteki, w 2014 roku
został potraktowany przez wojewódzkiego konserwatora zabytków jako nieistotny

i nieposiadający wartości zabytkowej.
W związku z tym wydano pozwolenie na jego
usunięcie, co jeszcze nie miało miejsca ze
względu na zatrzymanie planowanej inwestycji z powodów leżących po stronie inwestora.
Dopiero w ostatnich latach zauważa się
pewien wzrost zainteresowania pozostałymi do dziś obiektami tego typu w Lublinie,
jednak brak konsekwencji ze strony służb
konserwatorskich powoduje kolejne zniszczenia w tym dość interesującym zasobie,
niewątpliwie posiadającym już dziś wartość
zabytkową.

Postwar Metalwork in the Old Town of Lublin –
an Overlooked Restoration Problem?
Abstract

L

uckily enough, the Old Town in Lublin avoided large destruction during the Second World War,
and in the dense complex of historical buildings that accumulated gradually since the fourteenth
century only two quarters were destroyed. The post-war reconstruction of those quarters, undertaken
in 1948, was made together with a partial renovation of preserved historical buildings, carried out at
a fast pace before the Central Agricultural Fair organised in 1954. Both at that time, and later new metalwork details were introduced to the Lublin Old Town, like lampposts, signboards, balcony and stair
railings, window fittings, railings, gates, etc. What deserves special attention among them is a complex
of details designed by J. Gąsiorowski for the Centrofarm Building in 2–8 Bramowa Street. Unfortunately, in the following decades these objects were not treated as valuable, and they were easily replaced
by new ones, in a majority of cases referring to the historical forms from the restoration period, but not
valuable on their own. Only recently have they been considered valid objects of interest.
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Powojenna metaloplastyka
Starego Miasta w Olsztynie

Odbudowa Starego Miasta
w Olsztynie

Odbudowa Starego Miasta w Olsztynie w latach pięćdziesiątych XX wieku nie miała wiele wspólnego z rekonstrukcją przedwojennej
zabudowy. To kreacja urbanistyczno-architektoniczno-konserwatorska. Z perspektywy
całego minionego półwiecza możemy jednak
już dziś stwierdzić, że jest to realizacja udana
– umiejętnie czerpiąca z doświadczeń i programu stworzonego przez profesora Jana Zachwatowicza, w dużym stopniu respektująca
sformułowane przez niego zasady odbudowy i rekonstrukcji miast w formach historycznych1. Założenia koncepcji odbudowy
1

Od lat osiemdziesiątych XX w., kiedy to odbudowaną Starówkę warszawską wpisano na Listę światowego dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego
UNESCO, ostatecznie uznano dzieło odbudowy
miast za autonomiczną wartość, którą należy doceniać i chronić. Poglądy konserwatorów zabytków
architektury oraz historyków architektury i urbanistyki w dziedzinie odbudowy miast historycznych
wyraźnie ewoluowały, stawiając na równi autentyzm miasta zachowanego i autentyzm (a właściwie pewną wiarygodność) miasta odbudowanego,
o ile odbudowa szanowała zasady planowania, według których kształtowano miasto historyczne.

były jednak – co nie może dziwić – inne niż
w Warszawie. Odbudowa Starego Miasta
w Olsztynie – ośrodka położonego na tak
zwanych Ziemiach Odzyskanych – nie mogła polegać na przywróceniu zabudowie staromiejskiej kształtu stricte przedwojennego
– ze względów zarówno emocjonalnych, jak
i politycznych2. Przepełnione różnorodnym

2

Doceniono wysiłek odbudowy, o ile współgrała ona
z dawnym charakterem miasta. Zrozumiano, że rekonstrukcja – zwłaszcza w odniesieniu do historycznego zespołu urbanistycznego i żywego organizmu,
jakim jest miasto – nigdy nie jest i nie może być
wierną kopią.
Na zagadnienie postulowanej wówczas „repolonizacji” architektury wskazywali m.in.: B. Rymaszewski, O zespołach staromiejskich na ziemiach
zachodnich i północnych Polski po roku 1945, w:
Ochrona dziedzictwa kulturowego zachodnich i północnych ziem Polski, red. J. Kowalczyk, Warszawa
1995, s. 38; M. Lubocka-Hoffmann, Miasta historyczne zachodniej i północnej Polski. Zniszczenia i programy odbudowy, Elbląg–Bydgoszcz 2004, s. 147;
A. Rzempołuch, Architektura i urbanistyka Olsztyna 1353–1953. Od założenia miasta po odbudowę ze
zniszczeń wojennych, Olsztyn 2004, s. 147; B. Rymaszewski, Polska ochrona zabytków, Warszawa 2005,
s. 108. O założeniach eliminowania cech niemieckich
w odniesieniu do staromiejskiej architektury pisała także sama autorka projektu odbudowy Hanna
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detalem architektonicznym, eklektyczne
i secesyjne kamienice staromiejskie nazbyt
jeszcze kojarzyły się z niemieckim okresem
rozwoju Olsztyna. Po przerwaniu ciągłości
społecznej i kulturowej miasta w 1945 roku
zabrakło tu tego najważniejszego czynnika,
który zwykle decyduje o pełnej rekonstrukcji
– mianowicie więzi emocjonalnej z tym, co
zostało zniszczone.
Na zachowanej siatce ulic odtworzono
zatem rynek Starego Miasta, ulicę Staromiejską, Staszica, Długosza, Prostą, Asnyka,

w dziejach miasta i regionu – do barokowej
architektury Warmii z czasów przedrozbiorowych, jednoznacznie identyfikowanych
z przynależnością tutejszych ziem do Polski.
Choć pierwszy plan zabudowy dzielnicy staromiejskiej powstał już w 1947 roku
(Wanda Kubasiewicz, Janina Stańkowska
i Kazimierz Wejchert)3, to podstawą do rozpoczęcia prac stał się „Szczegółowy plan zagospodarowania przestrzennego” z 1951 roku,
autorstwa Hanny Adamczewskiej (główny
projektant) i Jerzego Kozińskiego4. Koncep-

1. Zrealizowany
projekt odbudowy
wschodniej pierzei
rynku (Stare Miasto
11/16); Stanisław
Bobiński, PKZ
Gdańsk, 1954;
Archiwum WUOZ
w Olsztynie

częściowo Mieszka I, Kołłątaja i Zamkową.
Zabudowie tej nadano charakter historyzujący – „zabytkowy”, sięgając jednakże do
motywów barokowych (il. 1–2). Było to świadome odwołanie się do polskiego okresu
Adamczewska, artykułował to również ówczesny
konserwator zabytków województwa olsztyńskiego
Zbigniew Rewski, zob.: H. Adamczewska-Wejchert,
K. Wejchert, Małe miasta. Problemy urbanistyczne stale aktualne, Warszawa 1986, s. 186; Z. Rewski, O odprusaczaniu architektury Ziem Zachodnich,
„Odra”, nr 7, 06 III 1949, s. 7. To społeczno-ideologiczne podłoże powojennej odbudowy olsztyńskiego
starego miasta decyduje w głównej mierze o historycznej wartości zabudowy pochodzącej z tego okresu – zabudowy będącej świadectwem, dokumentem
ówczesnej praktyki i doktryny konserwatorskiej,
kształtującej się na kanwie odbudowy zniszczonych
ośrodków staromiejskich w powojennej Polsce.
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cja Adamczewskiej przewidywała rozluźnienie zabudowy i stworzenie funkcjonalnego
osiedla mieszkaniowego w postaci wieloklatkowych bloków zabudowy (zajmujących
nieraz całe kwartały), imitujących „dawne”,
mniejsze kamienice dzięki zastosowaniu wyraźnych podziałów w wykończeniu elewacji
oraz kształtach dachów, odpowiadających
w znacznym stopniu dawnym podziałom
parcelacyjnym. Według projektu Adamczewskiej na początku lat pięćdziesiątych
XX wieku odbudowano na Starym Mieście
3

4

Z. Czernik, Odbudowa rynku Starego Miasta w Olsztynie po II wojnie światowej, „Ochrona Zabytków”,
2008, nr 4, s. 17.
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, nr inw. RPZ 4863.

2. Stare Miasto 11/16,
projekt elewacji od
strony ul. Staszica;
Stanisław Bobiński,
PKZ Gdańsk, 1954;
Archiwum WUOZ
w Olsztynie

kilka budynków – jako pierwszy uzupełniono częściowo tylko zniszczony kwartał
zabudowy we wschodniej pierzei ulicy Staromiejskiej (ul. Staromiejska 8/9), następnie
rozpoczęto odbudowę wschodniej pierzei
rynku (ul. Stare Miasto 9/10) oraz wschodniej pierzei ulicy Prostej (ul. Prosta 1/2/Staszica 19, Prosta 3/4, Prosta 23, Prosta 27/28).
W 1954 roku został zatwierdzony „projekt
podstawowy” odbudowy Starego Miasta autorstwa Janiny Stańkowskiej5, według którego realizowano dalsze prace projektowe oraz
budowlane. Do 1955 roku odbudowano dwie
pierzeje przyrynkowe – wschodnią (projekt: Stanisław Bobiński, PP PKZ Oddział
Gdańsk, 1954) (il. 1) oraz południową (projekt: Kazimierz Orłowski, PP PKZ Gdańsk)6.
Do 1957 roku odbudowano pozostałe pierzeje
przyrynkowe – zachodnią (projekt: Edward
Michalski, Kazimierz Wójcik, Miastoprojekt Olsztyn, 1955) oraz północną (projekt:
Edward Michalski, Miastoprojekt Olsztyn,
5

6

Archiwum Państwowe w Olsztynie (dalej: APO),
Wojewódzkie Biuro Projektów „Miastoprojekt”
w Olsztynie, sygn. 528/6/160.
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie
(dalej: WUOZ Olsztyn), dokumentacja: Pracownie
Konserwacji Zabytków, Oddział Gdańsk, Olsztyn,
Stare Miasto 11–16, projekty elewacji, 1954; Z. Czernik, Odbudowa rynku…, s. 22.

1955)7. W połowie lat pięćdziesiątych XX
wieku podjęto także prace przy zabudowie
ulic Staromiejskiej, Lelewela, Prostej. Projekty tych domów opracowali już olsztyńscy architekci: Edward Michalski, Kazimierz
Wójcik, Gustaw Brojek, Leon Kowalczyk.
Odbudowa Starego Miasta w Olsztynie
była drugą – po Gdańsku – najważniejszą
realizacją na terenie północnej Polski, koncentrującą wysiłek władz i środowisk architektonicznych oraz artystycznych. Widać to
w jakości architektury. W kształtach brył czy
kompozycjach elewacji poszczególnych domów staromiejskich możemy dostrzec czasem jedynie dalekie echa, a czasem wyraźne
inspiracje stylem architektury odbudowanego Gdańska (wschodnia oraz południowa
pierzeja rynku) czy Warszawy (ulice Prosta,
Asnyka, Staszica). Nadanie nowej wartości
architektonicznej nie stoi tu jednak w opozycji do zabytkowych walorów zastanej,
historycznej przestrzeni miasta – nie zniekształciło ono bowiem gotyckiego założenia
urbanistycznego, wpisanego zresztą dopiero
w tym samym czasie do rejestru zabytków
(1957). Odbudowa zespołu staromiejskiego
7

WUOZ Olsztyn, dokumentacja: Olsztyn, Stare Miasto 4–6, projekty elewacji, 1955; Z. Czernik, Odbudowa rynku…, s. 23.
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stanowi w urbanistyce Olsztyna odrębną
wartość dodaną, którą możemy dziś ocenić
i docenić. To architektura, która niewątpliwie wytrzymała próbę czasu i która swoje
zadanie – odtworzenia i wyeksponowania
wartości kulturowych miasta historycznego
– wypełnia z powodzeniem do dziś.

3a-b. Kute kraty okienne
w budynku przy ul. Stare
Miasto 17/21, poł. lat 50. XX w.;
fot. L. Wawrykiewicz

Metaloplastyka zewnętrzna

Metaloplastyka w wystroju zewnętrznym
była przewidywana już na etapie projektowania nowej zabudowy (kraty w nadświetlach drzwiowych lub w oknach najniższych
kondygnacji, balustrady, latarnie) (il. 1–2).
Z projektów powojennej odbudowy i nielicznie zachowanych pierwszych realizacji
można wywnioskować, że istniała wówczas
koncepcja, aby elementy te stylistycznie
odpowiadały historyzującej architekturze
odbudowywanych budynków, która nawiązywała do stylu barokowego. W tym duchu
wykonane zostały między innymi dekoracyjne kraty w oknach budynku apteki na rynku
przy Starym Mieście 17/21 (zachowane, il. 3),
pochodzące najprawdopodobniej z połowy
lat pięćdziesiątych XX wieku (1955?). Projektantami wnętrza apteki byli Czesław Kosmacz i Ryszard Żwirełło z Gdańska (1955)8.
Nie wiadomo jednak, czy kraty te należy także przypisywać obu artystom. W pozostałych
odbudowanych domach zastosowano już
skromne, ażurowe balustrady o współczesnej
stylistyce.

O Pracowni Sztuk
Plastycznych i początkach
powojennej metaloplastyki

Początki olsztyńskiej metaloplastyki w okresie po II wojnie światowej wiążą się z Pracownią Sztuk Plastycznych. 1 stycznia 1953 roku
8

APO, Związek Polskich Artystów Plastyków Zarząd
Okręgowy w Olsztynie (dalej: ZPAP Olsztyn), sygn.
1233/125, M. Wojczulanis, „Krótki rys historyczny
Oddziału P.P. Pracownie Sztuk Plastycznych w Olsztynie za lata 1953–63”, mps., 1968, s. 3.
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– w miejsce zlikwidowanej, istniejącej około roku, Spółdzielni Plastyków „Twórczość”9
– Przedsiębiorstwo Państwowe Pracownie
Sztuk Plastycznych (PP PSP) w Warszawie
utworzyło w Olsztynie swoją delegaturę,
którą następnie z dniem 1 stycznia 1955 roku
przekształcono w Oddział PP PSP. Dyrektorem oddziału do 1959 roku, jak i wcześniej
prezesem spółdzielni „Twórczość” oraz kierownikiem delegatury, był olsztyński artysta
plastyk Henryk Oszczakiewicz. Pierwszym
9

O zorganizowanej w 1952 r. Spółdzielni Plastyków
jako osiągnięciu zespołu plastyków wspomina też
H. Skurpski we wstępie do katalogu X lat olsztyńskiej
plastyki, Muzeum Mazurskie w Olsztynie, czerwiec–
–lipiec–sierpień 1956, s. 4.

lokalem, w którym urządzono biuro i pracownię jednocześnie, było dawne atelier fotograficzne przy ul. M. Curie-Skłodowskiej
12. W 1955 roku Oddział PSP otrzymał nowy,
duży lokal składający się z pięciu pracowni
na Starym Mieście 17/21, w dopiero co odbudowanej pierzei południowej rynku.
Z olsztyńską delegaturą PSP współpracowali prawie wszyscy plastycy miejscowi
(m.in. Henryk Oszczakiewicz, Eugeniusz
Kochanowski, Julian Dadlez, Zofia Hermanowicz, Jan Ilkiewicz, Balbina Świtycz-Widacka oraz Sergiusz Skalski), a także zamiejscowi (Czesław Kosmacz i Ryszard Żwirełło
z Gdańska, Antoni Szymaniuk z Gdańska,
Jan Szczerbetko z Warszawy, Wszechwład
Horbaczewski z Łodzi, Stefan Magler z Gniezna). W kolejnych latach do współpracy
wciągnięto artystów, którzy przybyli do Olsztyna zaraz lub niedługo po ukończeniu studiów. Byli to: Maria Delikat, Maria i Ryszard
Wachowscy, Czesław Machnicki, Andrzej
Samulowski czy Bolesław Wolski.
Już w 1953 roku, w czasach delegatury,
rozpoczęły się prace warsztatowe, związane
z metaloplastyką, którymi zajął się inż. arch.
M. Nepomucki. W tym też roku olsztyńska
delegatura PSP realizowała pierwsze swoje zlecenia na metaloplastykę (obok grafiki
wystawienniczej oraz dekoracji okolicznościowych). W 1954 roku powstał pomocniczy
rzemieślniczy zespół wykonawczy do prac
metaloplastycznych (tzw. zespół metaloplastyczny) i w tym roku delegatura uzyskała
odrębny lokal na pracownię metaloplastyczną przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 6. Z zespołem metaloplastycznym współpracowało
z czasem coraz więcej nowych plastyków.
Zleceń i realizacji przez PSP na terenie
ówczesnego województwa olsztyńskiego,
a przede wszystkim poza nim, było z roku
na rok coraz więcej, głównie z zakresu metaloplastyki, co stanowiło często przeważającą
część wykonania rocznego planu finansowego PSP (największe dochody w tym zakresie

osiągnięto w 1958 r.). Było to też spowodowane współpracą PSP z zamiejscowymi plastykami, którzy „akwirowali dla Oddziału
zlecenia z innych terenów oraz fakt, że tego
typu prac metaloplastycznych, jakie wykonywał Oddział w Olsztynie, poza Olsztynem i Gdańskiem nie wykonywał nikt”. Tak
stwierdził w 1963 roku Marian Wojczulanis, ówczesny dyrektor Oddziału PP PSP10.
Należy podkreślić, że ówczesne przepisy
umożliwiły rozwój prac warsztatowych, gdyż
dawały możliwość zatrudniania artystów
przynależnych do innych okręgów ZPAP,
wykonywania prac plastycznych na terenie
innych oddziałów i zatrudniania przez plastyków pomocy technicznej (rzemieślniczej).
W latach 1954–1960 olsztyński zespół
metaloplastyczny, wraz z poszczególnymi
artystami plastykami (miejscowymi i zamiejscowymi), wykonał szereg prac metaloplastycznych, głównie w ramach opracowywania wystroju i wyposażenia wnętrz
gmachów użyteczności publicznej i nowych
lokali użytkowych. Należy tu przywołać kilka
przykładów, w tym z obszaru Starego Miasta
w Olsztynie11:
• kute latarnie dla ZMB w Gdańsku (1954);
• kute kraty, kinkiety, żyrandole dla kin z terenu województwa olsztyńskiego (1954)
oraz dla teatru im. Chopina w Dusznikach
(1955);
• elementy metaloplastyczne dla sklepów
PSS w Poznaniu, projektant – Wszechwład
Horbaczewski z Łodzi, wykonanie – zespół
metaloplastyczny (1955);
• wystrój i wyposażenie wnętrza sklepu
włókienniczego przy ul. Prostej/Asnyka
w Olsztynie (ul. Prosta 18/22), projektant:
Jan Szczerbetko z Warszawy (1955); z tego
wystroju najprawdopodobniej zachowały
się dwa żyrandole aktualnie znajdujące się
10
11

APO, ZPAP Olsztyn, sygn. 1233/125, M. Wojczulanis,
„Krótki rys historyczny”…, s. 3.
Ibidem, s. 2–6.
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W 1959 roku zaszły znaczące zmiany
organizacyjno-prawne, które wpłynęły na
zakres i zasięg realizowanych usług przez olsztyńskie PSP. Główna dyrekcja w Warszawie
ograniczyła bowiem działalność oddziałów
do ich granic terytorialnych, wprowadzając
zakaz wykonywania prac plastycznych na
terenie innych oddziałów, zakazała zatrudniania plastyków przynależnych do innych
okręgów ZPAP (bez zgody głównej dyrekcji)
oraz zatrudniania przez plastyków pomocy

•

•
•

•

12

13

w pomieszczeniu sklepu obuwniczego12 (il.
4);
kraty, kinkiety, żyrandole i osłony na
grzejniki do Teatru Dramatycznego w Koszalinie, projekt i realizacja – Maria Wachowska z zespołem metaloplastycznym
(1957)13 (il. 5a–b);
kraty, latarnie i inne elementy metaloplastyczne do zabytkowego ratusza w Toruniu
(1957);
metaloplastyka do sklepu garmażeryjnego
przy ul. Staromiejskiej w Olsztynie – Sergiusz Skalski z zespołem metaloplastycznym (1958);
wnętrze sklepu sportowego przy ul. Staromiejskiej w Olsztynie, projekt: inż. Bolesław Wolski, realizacja: Bolesław Wolski,
Henryk Oszczakiewicz, Tadeusz Trepanowski z zespołem pomocniczym (1958);
w ramach wystroju wnętrza wykonane zostały m.in. osłony grzejników i kraty.
Obecnie z metaloplastyki we wnętrzach lokali użytkowych z czasów odbudowy Starego Miasta prawie
nic się nie zachowało.
Maria i Ryszard Wachowscy, katalog wystawy, „OLSZTYN – ZAMEK, grudzień–styczeń 1958–1959”,
nn. W katalogu tym zamieszczone są zdjęcia m.in.
metaloplastyki Marii Wachowskiej do teatru koszalińskiego (kinkiet oraz projekt osłony na grzejnik).
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4. Żyrandol
z wnętrza sklepu
przy ul. Prostej 18/22
i Asnyka, 1955;
fot. L. Wawrykiewicz

5a–b. Metaloplastyka
zaprojektowana
przez Marię
Wachowską
do Teatru
Dramatycznego
w Koszalinie, 1957;
za: Maria i Ryszard
Wachowscy, katalog
wystawy, Olsztyn
1958–1959

technicznej (bez zgody Ministra Kultury
i Sztuki). Powyższe zakazy doprowadziły do
podjętej przez olsztyński Oddział PSP likwidacji zatrudnienia na swoim terenie plastyków pozamiejscowych (z innych okręgów
ZPAP) oraz działalności poza terenem własnego województwa, a także likwidacji m.in.
pomocniczych zespołów metaloplastycznych. W ten sposób w 1960 roku zakończyła
się całkowicie działalność oddziału w zakresie prac metaloplastycznych14. W związku z likwidacją zespołu metaloplastycznego
przy PSP działalność w tym zakresie przejęli
indywidualni olsztyńscy rzemieślnicy, m.in.
zakład kowalstwa artystycznego Franciszka
Borkowskiego, mieszczący się przy ul. Królowej Jadwigi.

Neony a szyldy metaloplastyczne

Zagadnienie estetycznego wyglądu miasta,
w tym przestrzeni staromiejskiej, związane
między innymi z witrynami i wystawami
sklepowymi, elementami dekoracyjnymi czy
reklamowymi, było dość szeroko omawiane i komentowanie, nierzadko krytycznie,
na przestrzeni wielu lat na łamach lokalnej
olsztyńskiej prasy. Podniesienie poziomu
estetyki miasta wiązano przede wszystkim
z koniecznością coraz większej „neonizacji” przestrzeni miejskich, co wielokrotnie
postulowano w prasie: „Uważaliśmy i nadal
uważamy, że estetyczne i barwne neony reklamowe przydają ulicom każdego miasta
wdzięku i uroku”15 i „stanowią najlepszy element dekoracyjny każdej ulicy”16. Podkreślano, że „estetyczne reklamy świetlne przydają
ulicom uroku oraz urozmaicają ich szarzyznę
w godzinach wieczornych”17 i „dodatkowo
APO, ZPAP Olsztyn, sygn. 1233/125, M. Wojczulanis,
„Krótki rys historyczny”…, s. 2–8.
15 (il), Neon „Delikatesów” zakłóca nocną ciszę, „Głos
Olsztyński”, nr 41, 18 II 1969, s. 6.
16 (il), „Ruch” neonizuje miasto, „Głos Olsztyński”,
nr 22, 27 I 1966, s. 5.
17 (il), Z ukosa. Limit neonowy, „Głos Olsztyński”, nr 11,
14 I 1970, s. 6.

oświetlają śródmiejskie ulice”18. Wynikało to
wręcz z wprost podjętej przez „Głos Olsztyński” i trwającej wiele lat akcji propagującej
„neonizację” Olsztyna19. Dzięki nowoczesnym
reklamom neonowym chciano dodać Olsztynowi odrobiny wielkomiejskiego blichtru.
Już w okresie międzywojennym ten modny wówczas rodzaj reklam o nowoczesnej
formie był stosowany w Olsztynie (Allenstein), co potwierdzają przedwojenne zdjęcia
i pocztówki. W neonowej stylistyce wykonane były chociażby nazwy olsztyńskich kin:
„Luisen Theater” (powojenna „Awangarda”)
czy „Capitol” (powojenne „Odrodzenie”).
Do neonów powrócono po wojnie – stały
się one szczególnie popularne i szeroko stosowane w wielu miastach polskich, głównie
w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych
XX wieku.
W przestrzeni miejskiej powojennego Olsztyna neonowe napisy przeważały już przynajmniej od wczesnych lat sześćdziesiątych
XX wieku. Instalowano je w różnych punktach miasta, znakując nimi obiekty usługowe
i handlowe (kina, banki, księgarnie, sklepy,
bary czy kawiarnie). W tym też czasie neony montowano również, choć może jeszcze
nie tak licznie, na odbudowanych w latach
pięćdziesiątych i długo nieotynkowanych
budynkach staromiejskich. Reklamy te jednak często przysparzały sporo problemów
technicznych, a brak początkowo na miejscu zakładu zajmującego się instalowaniem,
konserwacją i naprawą neonów powodował,
że usterek nie usuwano w krótkim czasie.
Były one więc często niesprawne, wiecznie
„mrugały” i albo całe napisy nie świeciły,
albo też świeciło zaledwie kilka liter: „Nie ma

14

18

19

M. Szczepański, Czy handel wykorzysta szansę? Najnowocześniejszy w kraju zakład produkcji neonów powstanie w Olsztynie, „Głos Olsztyński”, nr 293, 10 XII
1968, s. 6.
(il), Z powodu oszczędności czy awarii? Rzecz o olsztyńskich neonach, „Głos Olsztyński”, nr 67, 20 III
1969, s. 6.
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szczęścia nasza Starówka. Pięknie odbudowane i zrekonstruowane budynki od lat nie
mogą doczekać się tynków, a na domiar złego tu i ówdzie nasi handlowcy udekorowali
je różnymi reklamami. […] Oto na przykład
widoczny na zdjęciu obok neon. Niegdyś
codziennie o zmroku czerwonym światłem
(jeśli oczywiście dobrze pamiętamy, bo zgasł
on bezpowrotnie przeszło rok temu) reklamował on artykuły spożywcze sprzedawane
przez sklep PSS. Teraz neon widoczny jest
tylko za dnia. Typowy obraz i świadectwo
niedbalstwa. Wiadomo powszechnie, że neony, to droga, a nawet bardzo droga rzecz
– tym bardziej więc dziwi brak troski o ich
konserwację”20.
Uwag i komentarzy krytycznych pod
adresem neonowych reklam było wiele:
„Dobrze pomyślany neon powinien przyciągać uwagę klientów i zachęcać ich do kupna
reklamowanych artykułów i wyrobów. Powinien również stanowić barwną dekorację miasta. Warunki te spełnia on wszędzie:
w Poznaniu, Katowicach, Warszawie, ale nie
w Olsztynie. […] Kierownicy sklepów sami
wyłączają neony w obawie przed krótkim
spięciem. Sygnałem do tego rozpaczliwego
gestu jest z reguły drobna awaria, a więc zbyt
głośna prac transformatora, drgające w rurce światło lub wyłączona z sieci literka. […]
Wreszcie sprawa wykonawcy i konserwatora.
Jak długo nie powstanie w Olsztynie przedsiębiorstwo specjalistyczne, tak długo problem technicznej sprawności neonów będzie
stale otwarty. Nie rozwiążą go półśrodki,
a więc korzystanie z usług istniejących dotąd spółdzielni, dysponujących skromną raczej kadrą techniczną. Funkcjonowanie już
istniejących neonów jest rzeczą ważną, bo
nie po to inwestuje się w reklamę, by raziła
ona oczy przechodniów labiryntem poskręcanych szklanych rurek. Ale równie ważną
20 Z

ukosa. Neon., „Głos Młodych”, 24, 14 XI 1962, s. 5,
w: „Głos Olsztyński”, nr 271, 14 XI 1962, s. 5.
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sprawą jest wygląd neonów. Olsztyńskie są
szare, bez wyrazu, sztampowe i wyprane
z pomysłowości i artyzmu”.
To słowa Zygmunta Milewskiego, odnotowane w „Głosie Olsztyńskim” z 1965
roku21. W podobnie negatywnym tonie wypowiedział się inny redaktor w 1966 roku:
„Niezależnie od braku troski o konserwację neonów wyłania się tu drugi problem,
a mianowicie ich forma plastyczna. Większość olsztyńskich neonów zainstalowana
została przed wielu laty, kiedy to neonizacja
miast znajdowała się w powijakach. Są to
więc neony o prymitywnym liternictwie, bez
21

Z. Milewski, Nic nie mówiąca reklama. Zamiast barwnej i estetycznej dekoracji miasta labirynt pokręconych rurek, „Głos Młodych”, nr 1, 4 I 1965, s. 5, w:
„Głos Olsztyński”, nr 2, 4 I 1965, s. 5. Autor artykułu podał również, że w 1959 r. przedsiębiorstwo PSS
w zakresie neonów korzystało z usług Zakładów
Technicznych w Kaliszu i Inowrocławiu, ale jedną
z jej reklam wykonała Rzemieślnicza Spółdzielnia
Zaopatrzenia i Zbytu „Usługa” w Olsztynie, w której znajdował się zaledwie jeden specjalista w zakresie neonów. O kłopotach z konserwacją neonów
i sprowadzaniu fachowców do zepsutych neonów
z Gdyni, Warszawy, Białegostoku wspominał także
R. TYR., Reporterski zwiad. Neony bez blasku, „Głos
Olsztyński”, nr 243, 20 X 1966, s. 5. Zaś o Gdańskim
Przedsiębiorstwie „Reklama”, instalującym i opiekującym się olsztyńskimi neonami pisali: (tyr), Czy neony przestaną mrugać?, „Głos Olsztyński”, nr 88, 4 IV
1967, s. 6, oraz: M.S., Olsztyn pięknieje. Czy neony
rozjaśnią mroki Starówki?, „Głos Olsztyński”, nr 106,
5 V 1967, s. 6. Wielokrotnie też apelowano w prasie
o zorganizowanie na miejscu w Olsztynie specjalistycznego zakładu instalującego i konserwującego
reklamy świetlne. Od 1969 r. olsztyńskimi neonami
(również ich produkcją) zajmowały się już dwa zakłady: zakład neonowy Spółdzielni Pracy im. „Komuny Paryskiej” oraz Rzemieślnicza Spółdzielnia
Zaopatrzenia i Zbytu „Usługa” (rzemieślnicy), jednak problem bieżącej konserwacji neonów i ich technicznej sprawności bynajmniej nie zniknął. Zob. S.,
Nasz komentarz. Neony nadal nie działają, „Głos Olsztyński”, nr 93, 21 IV 1969, s. 5; S., Kronika Olsztyna.
Czy neony będą sprawne?, „Głos Olsztyński”, nr 108,
8 V 1969, s. 6; Szczep., Nasz komentarz. Nie wykorzystane możliwości neonizacji miasta, „Głos Olsztyński”, nr 280, 25 XI 1969, s. 6, oraz: SZCZEP., Neony
znów nie świecą, „Głos Olsztyński”, nr 48, 26 II 1970,
s. 6.

jakichkolwiek akcentów plastycznych, rażące
kakofonią kolorystyczną”22.
Pilnie też śledzono i komentowano pojawianie się nowych reklam świetlnych
w mieście, wyróżniając również te estetyczne i pomysłowe pod względem plastycznym. Były więc i pochlebne opinie: „Obok
brzydkich i liczących już wiele lat reklam
świetlnych instalowane są nowe o dużych
walorach estetycznych. Najwięcej neonów
zainstalowano ostatnio na Starym Mieście.
Po pięknym neonie kawiarni «Staromiejska»
mroki starówki rozjaśnił ostatnio najładniejszy neon w mieście reklamujący «Delikatesy». Kilka nowoczesnych neonów na Starym
Mieście powinno być zaczątkiem kompleksowej instalacji neonów w centrum miasta”23.
Podnoszono również kwestię braku neonów na pozostałych sklepach staromiejskich, stwierdzając, że: „Sprawa jest o tyle
istotna, że Stare Miasto otrzymało artystyczną elewację. Widoczna jest ona jednak tylko
w dzień. Słuszna więc wydaje się potrzeba
kompleksowego udekorowania Starego Rynku, a gwarantują to właśnie neony”24. Warto
dodać, że w 1967 roku rurkami neonowymi
podkreślone zostały arkady podcieni przyrynkowych, co dodatkowo oświetlało rynek25.
Liczba neonów na Starym Mieście zwiększyła
się jeszcze w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych XX wieku. Było to związane ze
stopniowo realizowaną koncepcją (w ramach miejskiego programu uporządkowania
i zabudowy centrum Olsztyna) stworzenia
śródmiejskiego ciągu usługowo-handlowego,
obejmującego również część Starego Miasta
z ulicami Staromiejską i Prostą oraz rynkiem
M.S., Neony upiększają miasto, ale wówczas gdy świecą, „Głos Olsztyński”, nr 286, 2 XII 1966, s. 6.
23 M.S., Olsztyn pięknieje. Czy neony rozjaśnią mroki
Starówki?, „Głos Olsztyński”, nr 106, 5 V 1967, s. 6.
24 Ibidem.
25 Olsztyn nocą, „Głos Olsztyński”, nr 307, 27 XII 1967,
s. 3.
22

(biegnącego dalej w kierunku głównego
dworca kolejowego). W ramach tego rozwiązania zakładano w tym obszarze koncentrację
wszelkiego rodzaju usług (gastronomi, handlu, turystyki, kultury, rzemiosła), modernizację istniejącej sieci handlowej (w tym jej
częściowe przebranżowienie na ciągu staromiejskim) oraz rozbudowę poprzez zmianę
sposobu użytkowania części lokali w parterach budynków z mieszkalnych na usługowe
(głównie sklepy i gastronomia). W planie
tym była też „neonizacja” ulic26. Założenie
instalowania neonów i wymiany starych gwarantowało więc dalszy rozwój i dominację reklamy świetlnej między innymi w przestrzeni
staromiejskiej.
Szyldów wykonanych w samej tylko
metaloplastyce było stosunkowo niedużo
w przestrzeni staromiejskiej Olsztyna w niedługim okresie po odbudowie Starego Miasta. Do pojedynczych też głosów należał ten
wskazujący na stylizowaną metaloplastykę
jako najodpowiedniejszą dla przestrzeni
staromiejskiej: „A oto inna sprawa: szyldy
i różne elementy reklamowe. […] Wydaje się, że z charakterem dzielnicy najlepiej
Milewski, Centrum miasta w oczach architektów
i urbanistów, „Gazeta Olsztyńska”, nr 297, 14 XII 1971,
s. 4. Zob. też: T. Śleszyński, Odpowiedź na postulaty. Zagospodarowanie i zabudowa centrum Olsztyna,
„Gazeta Olsztyńska”, nr 254, 26 X 1971, s. 4; M. Szczepański, Neonizacja miasta nadal w powijakach, „Gazeta Olsztyńska”, nr 238, 7 X 1971, s. 6; idem, W tym
roku w mieście tylko trzy nowe neony, „Gazeta Olsztyńska”, nr 12, 15 I 1971, s. 4. Autor ostatniego artykułu, wymieniając sklepy staromiejskie bez reklam,
stwierdził, że „wobec niechęci dyrekcji niektórych
przedsiębiorstw, nie pozostaje nic innego, jak skłonić je do neonizacji za pośrednictwem nakazów administracyjnych. Tak uczyniono, z odpowiednim
skutkiem, w wielu miastach”, M. Szczepański, Od
koncepcji do realizacji. Zmiany na Olsztyńskiej Starówce, „Gazeta Olsztyńska”, nr 298, 15 XII 1972, s. 5.
Działania porządkowe i zaplanowane podniesienie
estetyki miasta było też podyktowane zbliżającymi się obchodami 500. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, przypadającymi na rok 1973. Zob.:
M. Szczep., Porządkowa batalia, „Gazeta Olsztyńska”,
nr 56, 7 III 1972, s. 4.

26 Z.
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współgrałyby stylizowane szyldy i wywieszki kute w metalu, oparte na renesansowych
wzorach, jakie zdobią «Arged» i sklep tekstylny. […] Szyldów i reklam z reguły na
Starym Mieście się nie odnawia; kurz i rdza
zniweczyły ich czytelność”27.
Poza wymienionymi, niezidentyfikowanymi szyldami, do najstarszych wywieszek
mógł należeć niezachowany szyld reklamujący zakład fryzjerski przy ul. Staszica (południowa strona wschodniego bloku zabudowy
przyrynkowej), z którego pozostał jedynie
prosty wspornik z dwoma dolnymi ramionami, zakończonymi charakterystycznymi
formami kielichów kwiatowych. Wystrój
i wyposażenie wnętrza zakładu fryzjerskiego zaprojektował w 1955 roku Czesław Kosmacz z Gdańska28. Nie wiadomo jednak,
czy szyld był jego autorstwa, ale na pewno
powstał wcześniej niż pochodzący z 1966
roku wystrój elewacji budynku przy Starym
Mieście 11/16. Jednym z najstarszych szyldów staromiejskich jest – wciąż istniejąca
w miejscu dawnej siedziby olsztyńskiego zakładu Pracowni Konserwacji Zabytków przy
ul. Kołłątaja 18 – kuta, ażurowa wywieszka z symbolem Błękitnej Tarczy – znakiem
Konwencji Haskiej w misternej oprawie,
podwieszona do metalowej listwy z literami
PKZ (il. 6).
Dekoracji przestrzennych z metalu było
stosunkowo niewiele w mieście, co stwierdził
redaktor „Głosu Olsztyńskiego” w rozmowie z Bolesławem Wolskim w 1970 roku29.
Bolesław Wolski – architekt i artysta plastyk
w jednej osobie – projektował poza wnętrzami również neony, szyldy i inne akcenty
oraz dekoracje metaloplastyczne, zajmował
Z. Dudzińska, E. Bonusiak, Rozpacz w witrynie,
„Głos Olsztyński – Archipelag”, nr 105 (3567)/18 (259),
4–5 V 1963, s. 4.
28 APO, ZPAP Olsztyn, sygn. 1233/125, M. Wojczulanis,
„Krótki rys historyczny”…, s. 3.
29 R. Tyr., W pracowniach plastyków. Dekoracje z metalu, „Głos Olsztyński”, nr 129, 2 IX 1970, s. 4.
27
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się wzornictwem przemysłowym i jest autorem kilku sgraffitowych dekoracji elewacji
staromiejskich. W zakresie metaloplastyki
ściśle współpracował z pracownią kowalstwa
artystycznego Franciszka Borkowskiego, który zrealizował część szyldów oraz staromiejskich dekoracji metaloplastycznych (również
do wnętrz lokali użytkowych, głównie skle-

pów). W 1970 roku zakład ten wykonał dużych rozmiarów dekoracyjną kratę z metalu
dla gotyckiego ratusza, znajdującego się pośrodku staromiejskiego rynku. Projekt kraty opracował – na zlecenie wojewódzkiego
konserwatora zabytków – Bolesław Wolski.
Służyć ona miała zamknięciu wewnętrznego dziedzińca ratusza, wykorzystywanego
następnie do spotkań autorskich oraz wystaw (krata się nie zachowała)30. W czasie tej
rozmowy Bolesław Wolski stwierdził także:
30 R. Tyr., W pracowniach plastyków. Dekoracje z meta-

lu, „Głos Olsztyński”, nr 129, 2 IX 1970, s. 4. Wspólnym dziełem Bolesława Wolskiego oraz Franciszka
Borskiego był także żyrandol w Teatrze im. S. Jaracza
w Olsztynie, dekoracyjna krata w hollu Prezydium
MRN, a także metaloplastyczny napis 9-metrowej
wysokości z towarzyszącym mu orłem, wykonany
dla II Liceum Ogólnokształcącego im. K.I. Gałczyńskiego w Olsztynie (do umieszczenia na dachu szkoły), za: R. Tyr., W pracowniach plastyków. Dekoracje
z metalu, „Głos Olsztyński”, nr 129, 2 IX 1970, s. 4.

6. Szyld Pracowni
Konserwacji
Zabytków przy
ul. Kołłątaja 18;
fot. L. Wawrykiewicz

„Pracuję nad projektami wywieszek dekoracyjnych dla sklepów Centrali Rybnej na
starówce oraz przy zbiegu ulic Kościuszki
i Kętrzyńskiego. Zostaną one wykonane do
końca września br.”31. Wywieszka metaloplastyczna dla staromiejskiego sklepu rybnego „Rybol”, o której wspominał Wolski,
została jednak zamontowana na fasadzie

a przewidziane w nim akcenty metaloplastyczne wykonał w swojej pracowni Franciszek Borkowski35; kraty i kute motywy węży
pojawiły się jako elementy wystroju apteki,
mieszczącej się obok „Gobelina”36. Wolski
zaprojektował również wystrój zmodernizowanego wnętrza salonu jubilerskiego przy ul.
Staromiejskiej37, z którego do dziś zachowały

budynku sklepu przy ul. Staromiejskiej 10/
Św. Barbary 1 dopiero w 1975 lub na początku 1976 roku32 (zapewne po przeprowadzonej modernizacji obiektu). Szyld został
wykuty w zakładzie Franciszka Borkowskiego przez kowala o nazwisku Melas33.
Linearna forma płaskiego szyldu znana jest
już tylko z fotografii. Szyld przedstawiał rybaka bez głowy, wyciągającego sieć z rybą
i umieszczony był na kutym wsporniku (il.
7a–b). Inspiracją dla artysty była postać rybaka z ówczesnej pięciozłotowej monety34.
Zespół projektowo-wykonawczy w osobach
B. Wolskiego i F. Borkowskiego realizował
wspólnie również wystroje metaloplastyczne
do wnętrz nowo otwieranych sklepów staromiejskich. W 1972 roku Wolski opracował
wystrój plastyczny sklepu „Gobelin” z tkaninami i dywanami przy Starym Mieście 17/21,

się zabezpieczające kraty w oknach witrynowych i drzwiach wejściowych.
W ramach sukcesywnie realizowanego
w latach siedemdziesiątych XX wieku miejskiego programu zagospodarowania Starego
Miasta i tworzenia ciągu handlowego otwieranych było coraz więcej sklepów i usług
gastronomicznych. Obok reklam świetlnych
pojawiły się wówczas także kute w metalu
wywieszki. W 1974 roku przy ul. Mieszka
I została otwarta pierwsza w województwie
miodosytnia o nazwie „Kasztelanka”, specjalizująca się w napojach i potrawach przygotowywanych na bazie miodu. Jej wystrój
plastyczny o charakterze regionalnym opracował olsztyński architekt wnętrz i plastyk

7a–b. Szyld dawnego
sklepu rybnego przy
ul. Staromiejskiej 10/
Św. Barbary 1; projekt
Bolesław Wolski,
1970; fot. Tomasz
Waszczuk, Agencja
Gazeta Wyborcza
Olsztyn [il. 7a]; za:
„Gazeta Olsztyńska”,
13 I 1976, nr 9, s. 4
[il. 7b]

R. Tyr., W pracowniach plastyków. Dekoracje z metalu, „Głos Olsztyński”, nr 129, 2 IX 1970, s. 4.
32 (el), Ze Starówki zrobić „cacko”, „Gazeta Olsztyńska”,
nr 9, 13 I 1976, s. 4.
33 Na podstawie rozmowy z synem artysty, Jarosławem
Wolskim, 5 VI 2017 r.
34 Było to podyktowane prośbą zamawiającego – według informacji syna artysty, Jarosława Wolskiego.
31

(il), Otwarcie reprezentacyjnego sklepu WPTO na
Starym Mieście, „Gazeta Olszyńska”, nr 274, 17 XI
1972, s. 4.
36 Na autorstwo metaloplastyki wnętrza apteki Bolesława Wolskiego oraz wykonawstwo Franciszka Borkowskiego wskazał Jarosław Wolski w rozmowie
z 5 VI 2017 r.
37 (tyr), Olsztyńska Starówka otrzymała salon jubilerski,
„Gazeta Olsztyńska”, nr 243, 17 X 1974, s. 4. Kraty wykonał zakład Franciszka Borkowskiego – na podstawie rozmowy z Jarosławem Wolskim z 5 VI 2017 r.
35
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8. Szyld Kasztelanki
przy ul. Prostej;
projekt Eugeniusz
Jankowski, 1974;
fot. L. Wawrykiewicz
9. Szyld Teatru Lalek,
projekt Eugeniusz
Jankowski, 1967; za:
„Głos Olsztyński”,
nr 6 X 1967, nr 238,
s. 6

Eugeniusz Jankowski38. Najpewniej to on
jest również autorem interesującego szyldu metaloplastycznego miodosytni, który
do dziś wisi na rogu budynku od strony ul.
Prostej. Wywieszka ta przedstawia postać na
koniu, trzymającą tarczę z pszczołą i kielich
z trunkiem w kolorze bursztynowym (połączenie metalu z kolorowym szkłem) (il. 8).
Szyld ten mógł wykonać zakład Franciszka
Borkowskiego39. Szyld „Kasztelanka” z 1974
roku to nie pierwsza wywieszka E. Jankowskiego. W 1967 roku olsztyńska Spółdzielnia
Z. Mil., WPPG rozbudowuje sieć lokali gastronomicznych, „Gazeta Olsztyńska”, nr 14, 17 I 1974, s. 4;
(soga), Jutro otwarcie „Kasztelanki”, „Gazeta Olsztyńska”, nr 30, 5 II 1974, s. 4; Wszystko na miodzie, „Gazeta Olsztyńska”, nr 32, 7 II 1974, s. 4.
39 Bardzo podobną w kształcie wywieszkę z wizerunkiem rycerza na koniu (w analogicznej ramie metalowej) otrzymała kawiarnia „Rycerska” na zamku
w Pasłęku. W tym przypadku wiadomo z prasy, że
wystrój wnętrza projektował olsztyński plastyk Eugeniusz Jankowski, zaś zaprojektowane z wystrojem
elementy metalowe wykonał Franciszek Borkowski
z Olsztyna. Zdjęcie wywieszki zostało zamieszczone przy artykule prasowym: (soga), Po „Basztowej” –
„Rycerska”, „Gazeta Olsztyńska”, nr 88, 17 IV 1975, s. 3.

Zaopatrzenia i Zbytu Usług Remontowo-Budowlanych „Usługa” wykonała właśnie
według projektu tego artysty ciekawy szyld
z metaloplastyki z arlekinem w charakterystycznym kostiumie z rombów dla Państwowego Teatru Lalki i Aktora40 (il. 9).
W roku otwarcia „Kasztelanki” przy ul.
Kołłątaja istniał już metaloplastyczny szyld
w formie podświetlanego kasetonu, reklamującego sklep z pamiątkami (il. 10), zaś
apteka przy Starym Mieście 17/21 posiadała
metalową wywieszkę, zaprojektowaną przez

38
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40 Zdjęcie

szyldu zostało zamieszczone w „Głosie Olsztyńskim”, nr 238, 6 X 1967, s. 6.

10. Szyld sklepu
z pamiątkami; za:
„Gazeta Olsztyńska”,
nr 87, 12 IV 1974, s. 6

11. Szyld apteki przy
Starym Mieście 17/21;
projekt Bolesław
Wolski; za: „Gazeta
Olsztyńska”, nr 87,
12 IV 1974, s. 6

12. Drugi szyld
apteki przy Starym
Mieście 17/21;
fot. L. Wawrykiewicz

Bolesława Wolskiego, a wykonaną przez
zakład Franciszka Borkowskiego41. Nieistniejący już dziś szyld składał się z dwustronnego napisu „apteka”, zamontowanego na
ażurowej, kutej kracie, złożonej ze spiralnie
zwiniętych, przeplatających się prętów i zamontowanej na dekoracyjnym wysięgniku
(il. 11). Forma szyldu nawiązuje do stylistyki barokowych siedemnasto- i osiemnastowiecznych krat, co wynikało zapewne z chęci
dopasowania formy metaloplastyki do barokizującej stylistyki architektury odbudowanych budynków staromiejskich. Inspiracją
dla Wolskiego mogła być na przykład istniejąca osiemnastowieczna, barokowa krata
41

Autorstwo B. Wolskiemu i F. Borkowskiemu zostało
przypisane na podstawie rozmowy z synem artysty –
Jarosławem Wolskim, 5 VI 2017 r.

w przejeździe bramnym olsztyńskiego zamku, ale także warszawskie bądź gdańskie
realizacje z czasów powojennej odbudowy
historycznych centrów tych miast42. Do zbliżonej formy plastycznej szyldu Wolski jeszcze powróci, projektując dekoracje z metalu
dla Wojewódzkiego Domu Rzemiosła przy
ul. Prostej. Prawdopodobnie na początku lat
dziewięćdziesiątych XX wieku szyld apteki został zastąpiony nowym, o odmiennym
kształcie – przestrzennym, podświetlanym
wewnętrznie semaforem w kształcie kasetonu. Do stylizowanej, metaloplastycznej obudowy z napisem „apteka” podwieszona była
rozeta (z motywem ceownika na obrzeżach),
w środku której umieszczony był tradycyjny symbol farmacji – kielich Higiei. Kielich
z oplatającym go wężem wykonany był już
w formie pełnoplastycznego odlewu (il. 12).
W latach 1975–1976 w przestrzeni staromiejskiej pojawiło się jeszcze kilka wywieszek: zawieszony na łańcuszku do prostego
wspornika niewielki, ażurowy szyld małej
cukierni przy ul. Kołłątaja 23, z parującą filiżanką i wyciętym, stylizowanym napisem
„Cukiernia”43 (il. 13); szyld w kształcie ryby,
wyciętej z blachy, reklamujący – otwartą na
tyłach sklepu „Rybol” od strony ul. Św. Barbary – smażalnię ryb44 oraz interesujący
42 Wyraźne

(i twórcze) nawiązywanie do historycznego, renesansowego i barokowego kowalstwa architektonicznego przy projektowaniu metaloplastyki
w odbudowywanych ośrodkach staromiejskich było
charakterystyczne zwłaszcza dla Warszawy i Gdańska. Jak podkreślał w 1958 r. Bogusław Kopydłowski,
„Dopiero w latach ostatnich, w okresie powojennym,
w związku ze wzmożonym budownictwem, zmuszającym do gruntownych studiów i poszukiwań rodzimych pierwiastków w sztuce ślusarskiej, powstały
dzieła godne uwagi, szczególnie na terenie Warszawy i Gdańska”, B. Kopydłowski, Polskie kowalstwo architektoniczne, Warszawa 1958, s. 20.
43 „Gazeta Olsztyńska”, nr 124, 1 VI 1976, s. 4. W numerze tym zamieszczone zostało zdjęcie wywieszki autorstwa J. Wrońskiego.
44 (soga), Smażalnia ryb, „Gazeta Olsztyńska”, nr 214,
20 IX 1976, s. 7. Przy artykule zostało zamieszczone
zdjęcie wywieszki autorstwa J.W.
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wywieszka Polskiego Związku Motorowego,
Okręgowego Biura Turystyki w Olsztynie
– z automobilem i pełnoplastyczną lampą powozową. W północnej pierzei rynku,
na budynku nr 2, należącym do spółdzielni rzemiosł „Usługa”, duży efektowny napis
neonowy z 1972 roku wraz z towarzyszącym
mu, rozbudowanym szyldem semaforowym
(przedstawiającym neonowy młotek i me-

szyld Przedsiębiorstwa Turystycznego „Mazur-Tourist” przy ul. Staromiejskiej 645
(il. 14). Ten ostatni przedstawiał niewielki
statek pod pełnymi żaglami, umieszczony na
wsporniku, do którego podwieszone było na
łańcuchu duże promieniste słońce. Motywy
te, związane z turystyką, pojawiają się także
na sgraffitowym fryzie elewacyjnym dawnego biura podróży.
W latach osiemdziesiątych XX wieku
w zachodniej pierzei przyrynkowej znajdowały się dwa nieistniejące już szyldy (il.
15). Jeden z nich przy Starym Mieście 26/27
reklamował sklep z pamiątkami. Wykonany był z repusowanej blachy mosiężnej
w skromnej, ażurowej oprawie i przedstawiał
na tle o groszkowanej fakturze wizerunek
mazurskiego konika weselnego, czyli motyw
zaczerpnięty z dawnych mazurskich kafli
piecowych, chętnie wykorzystywany i wielokrotnie powtarzany na pamiątkarskich wyrobach (pojawił się on nawet na sgraffitowej
dekoracji staromiejskiej). Na budynku obok,
pod numerem 28, znajdowała się ozdobna
45

(el), Ze Starówki zrobić „cacko”, „Gazeta Olsztyńska”,
nr 9, 13 I 1976, s. 4. Artykuł zawiera zdjęcia trzech
wywieszek autorstwa J. Wrońskiego, m.in. dawnego
biura Mazur-Tourist.
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13. Szyld cukierni
przy ul. Kołłątaja
23; za: „Gazeta
Olsztyńska”, nr 124,
1 VI 1976, s. 4

14. Szyld biura
podróży MazurTourist przy ul.
Staromiejskiej 6; za:
„Gazeta Olsztyńska”,
nr 9, 13 I 1976, s. 4

talową literę „U”, podświetloną na obrzeżach), zastąpiono w latach osiemdziesiątych
XX wieku skromnym szyldem metalowym,
z podwieszoną literą „U”.
Z ciekawszych wywieszek warto wspomnieć metaloplastyczny szyld dawnego kina
„Awangarda” oraz mieszczącej się przy nim
kawiarni, a także szyld sklepu z dewocjonaliami „Veritas” przy ulicy Prostej, w skromniejszej oprawie, zaprojektowany jednak
w klimacie staromiejskim (nieistniejący,
il. 16).

15. Szyldy sklepu z pamiątkami i Biura Turystyki
w zachodniej pierzei rynku; fot. R. Czerwiński,
źródło: http://fotopolska.eu/269815,foto.html

16. Szyld sklepu
Veritas przy ul.
Prostej 5/6;
fot. L. Wawrykiewicz

Metaloplastyka Wojewódzkiego
Domu Rzemiosła przy ulicy Prostej

Proces odbudowy Starego Miasta został spięty klamrą w momencie budowy Wojewódzkiego Domu Rzemiosła (WDR), który zajął
ostatni niezabudowany kwartał pomiędzy
ulicą Prostą a ulicą Kołłątaja46. Rozległy butu o odbudowie Starego Miasta w konwencji historyzującej, tworzącej spójny zespół architektoniczny. W późniejszych latach przywrócono
bowiem jeszcze zabudowę wokół Targu Rybnego
w północnej części Starego Miasta, zabudowując ten

dynek wzniesiono w latach 1983–1984, choć
zaprojektowany już został w 1975 roku przez
arch. Władysława Sędziaka. Projekt budynku o współczesnej, prostej architekturze
uzupełniono o szczegółowe projekty dekoracji elewacji i wnętrz, opracowane w latach
1983–1984 przez Bolesława Wolskiego. Prace
Wolskiego obejmowały projekty sgraffitów
i detali architektonicznych, szyldów, detali
i dekoracyjnych akcentów metaloplastycznych na elewacjach, a także projekty sgraffitów i kompleksowe projekty wyposażenia
wnętrz budynku (w tym boazerie, meble,
oświetlenie).
Na elewacjach budynku zachowały się
projektowane przez Wolskiego stylizowane,
metaloplastyczne oprawy oświetleniowe (latarnie na kutych wspornikach), kute szyldy
reklamowe oraz dekoracyjne plakiety z herbami miast regionu (il. 17). Metaloplastyczna
dekoracja elewacji utrzymana jest we współczesnych formach – elementem spajającym
stylistycznie całość jest szlachetny materiał
i tradycyjny sposób wykonania – tu w technice repusowania oraz kowalstwa artystycznego. Herby w blasze miedzianej wykonywał
Bolesław z synem Jarosławem Wolskim, zaś
metaloplastyczną oprawę z kutych prętów
stalowych zrealizował zakład kowalstwa Janusza Matłoki z Barczewa. Drugim wykonawcą metaloplastyki był zakład Franciszka
Borkowskiego (głównie elementy z wyposażenia wnętrz budynku)47.
Z kolei w projektach szyldów opracowanych dla WDR widoczne jest nawiązywanie
do wcześniejszej stylistyki staromiejskiej metaloplastyki, zaprojektowanej przez Bolesława Wolskiego (pierwszy szyld apteki), czyli
stosowanie bardziej historyzujących form,
inspirowanych barokowym kowalstwem architektonicznym (il. 18a–b). Trzeba tu jednak

46 Mówimy

obszar w zupełnie odmiennej konwencji – z zastosowaniem retrowersji.
47 Rozmowa z Jarosławem Wolskim z 5 VI 2017 r.
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zwrócić uwagę, że w przypadku projektowania wystroju gmachu WDR (1983) artysta
miał już też inne zadanie – w zleceniu tym
chodziło bowiem o wpasowanie współczesnej, nazbyt modernistycznej architektury
gmachu WDR w klimat staromiejski – a więc
nawiązanie do stylizowanej, historyzującej zabudowy z pierwszego, głównego etapu odbudowy olsztyńskiego Starego Miasta48 (il. 19).
Główne elementy szyldów, wsporniki
były projektowane i wykonywane z kutej
stali, natomiast plakiety, litery przestrzenne
i mniejsze elementy dekoracyjne z reguły
były projektowane i wykonywane z blachy
mosiężnej, która była wówczas – jak wspominał syn Wolskiego – stosunkowo łatwo
dostępna w Olsztynie.
Oprócz szyldów Domu Rzemiosła zaprojektowanych wraz z dekoracją elewacji
Bolesław Wolski opracował również katalog
dekoracyjnych, kutych wsporników (nazywanych przez autora wywieszkami) pod
szyldy reklamowe przyszłych użytkowników
lokali przeznaczonych do wynajęcia w tym
budynku49 (il. 20). Była to ostatnia realizacja
tak kompleksowo podejmująca problematykę dostosowania współczesnej zabudowy do
charakteru i klimatu staromiejskiego – próba
48 Wspominał

o tym syn Bolesława Wolskiego, Jarosław Wolski, który wraz z ojcem wykonywał część
dekoracji na elewacjach gmachu WDR. Potwierdza
to również zachowana korespondencja pomiędzy
ówczesnym wojewódzkim konserwatorem zabytków Lucjanem Czubielem a Ministerstwem Kultury
i Sztuki, które w 1972 r. opiniowało projekt koncepcyjny gmachu WDR; zob.: WUOZ Olsztyn, Teczka
obiektu: Zabudowa ulicy Prostej.
49 Zachowały się oryginalne kalki oraz oryginalne projekty Bolesława Wolskiego. Nie zachowały się niestety projekty najstarszych szyldów Wolskiego, gdyż
– jak wspominał syn artysty – ulegały one najczęściej zniszczeniom w trakcie wykonywania wywieszek w zakładach kowalskich (do wykutych lub
wykuwanych na gorąco elementów kowale zazwyczaj
przykładali projekty, by sprawdzić poprawność wykonanego motywu. Później projektant bywał nawet
wzywany do zakładu, by uzupełniać brakujące fragmenty rysunków projektowych). Na podstawie rozmów z Jarosławem Wolskim z czerwca 2017 r.
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uszanowania owego nie dającego się do końca zwerbalizować elementu miasta historycznego, który czasami określany jest mianem
genius loci.

Zakończenie

„W dawnych wiekach misternie wykute szyldy zawieszone nad gospodą czy zakładem
rzemieślniczym były rzeczą niezbędną. Dzisiaj zastąpiły je malowane na szkle napisy
i barwne mrugające neony. Tej ostatniej modzie w Olsztynie oparły się nieliczne placówki na Starówce”50.
Jak potwierdza przytoczony powyżej cytat z „Gazety Olsztyńskiej” z 1974 roku, na
olsztyńskiej Starówce znajdowało się początkowo niewiele metaloplastycznych ozdób,
w tym wykutych w metalu szyldów reklamowych. Było to spowodowane głównie
modą na neony w latach sześćdziesiątych
i siedemdziesiątych XX wieku, przez wiele lat
mocno lansowaną przez lokalną prasę, oraz
możliwością stosowania stylistyki neonowej
50 „Gazeta

Olsztyńska”, nr 87, 12 IV 1974, s. 6. Przytoczona w tekście wypowiedź stanowiła krótki komentarz do dwóch zaprezentowanych w gazecie
olsztyńskich szyldów (kasetonu reklamującego pamiątki przy ul. Kołłątaja 17 oraz wywieszki apteki ze
Starego Miasta 17/21).

17. Metaloplastyczna
dekoracja elewacji
Domu Rzemiosła
przy ul. Prostej;
projekt Bolesław
Wolski, 1983–1984;
fot. L. Wawrykiewicz

18a-b. Projekty
wywieszek Bolesława
Wolskiego oraz
zachowany szyld
z fasady Domu
Rzemiosła przy ul.
Prostej, 1983–1984;
Archiwum Wydziału
Kultury i Ochrony
Zabytków Urzędu
Miasta Olsztyna
[il. 18a];
fot. L. Wawrykiewicz
[il. 18b]

w przestrzeni staromiejskiej. Możliwe więc,
że czynniki te zahamowały znaczący rozwój metaloplastycznej reklamy w Olsztynie.
Niemniej kute w metalu wywieszki zaczęły
się pojawiać w większej liczbie na starówce
około połowy lat siedemdziesiątych XX wie-

19. Ulica Prosta w latach 1984–1985, po ukończeniu
budowy Domu Rzemiosła; fot. bonczek_hydroforgroup,
źródło: http://fotopolska.eu/298696,foto.html

ku, co zostało odnotowane z zadowoleniem
przez prasę: „Ostatnio u wejścia do smażalni
ryb zawieszono metalowy szyld. Takich miłych akcentów reklamowych na naszej starówce mamy zaledwie kilka, ale wszystkie

harmonizują z charakterem tej dzielnicy”51.
Spadająca w następnych latach popularność
reklam świetlnych sprawiła, że ich miejsce
stopniowo zaczęła zajmować metaloplastyka,
jednak pod względem ilości szyldów nadal
raczej skromna.
Warto też podkreślić, że na olsztyńskiej
starówce długo trwały wykończeniowe prace elewacyjne – tynkowanie i dekorowanie,
m.in. sgraffitami, elewacji odbudowanych
budynków (pierwsze sgraffito wykonano
w 1962 roku, a ostatnie w 1974 roku – nie
licząc gmachu WDR ze sgraffitami z roku
1984). Dodatkowo, znaczny odstęp czasowy
pomiędzy zakończeniem odbudowy poszczególnych pierzei, a początkiem realizacji dekoracji elewacji (około 7–10 lat) mógł także
wpłynąć na bardziej współczesny charakter
plastycznego wystroju Starego Miasta. Zatem na historyzującej formie architektonicznej odbudowanych kamienic staromiejskich
zrealizowano dekoracje plastyczne o nie do
końca staromiejskim charakterze; ich współczesna tematyka i stylistyka, zarazem mocno
osadzona w ludowym folklorze i warmińskiej sztuce, mogła też stanowić w początkowym odczuciu lepsze tło dla nowoczesnych
51

(soga), W smażalni, „Gazeta Olsztyńska”, nr 214,
20 IX 1976, s. 7.
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reklam typu neony niż tradycyjnych, kutych
wywieszek.
Należy również pamiętać, że elewacje staromiejskich budynków były projektowane
(tak początkowo przez architektów, jak i później przez Pracownię Sztuk Plastycznych)
kompleksowo, z uwzględnieniem wszystkich
detali architektonicznych – na rysunkach
projektowych widać bowiem również elementy wystroju metaloplastycznego (kraty
w otworach drzwiowych i okiennych, balustrady), wyraźnie nawiązującego – tak jak architektura elewacji – do barokowej stylistyki.
Niektóre realizacje (wywieszki apteki i PKZ)
w duchu dawnego kowalstwa architektonicznego dobrze wpisują się w stylistykę odbudowy. Inne szyldy, o indywidualnej, bardziej
współczesnej formie plastycznej dobrze korespondują z przestrzenią staromiejską dzięki
tradycyjnej technice wykonania. Może warto
też – wobec dzisiejszego chaosu reklamowego

w przestrzeni staromiejskiej – ponownie wykorzystać gotowy katalog wsporników do
szyldów, zaprojektowany przez Bolesława
Wolskiego dla Domu Rzemiosła.
Historia powojennej metaloplastyki staromiejskiej – a jest to właściwie historia
znikania – uświadamia jeszcze jedną rzecz.
Jeśli chcemy zachować ten specyficzny klimat i niezwykle indywidualny charakter
olsztyńskiego Starego Miasta z jego interesującą, historyzującą architekturą, zestawioną
z jeszcze bardziej oryginalnym, współczesnym (nowoczesnym), a nawet awangardowym wystrojem malarskim i rzeźbiarskim,
konieczne jest objęcie indywidualną ochroną prawną tego historycznego już przecież
zespołu architektonicznego52. Odbudowane
olsztyńskie Stare Miasto stanowi bowiem
jednorodną i spójną kreację architektoniczną
i artystyczną – dziedzictwo warte skutecznej
ochrony.

52
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W 1957 r. do rejestru zabytków wpisane zostało jedynie założenie urbanistyczne Starego Miasta
w Olsztynie.

20. Projekty kutych
wsporników
(wywieszek) dla
Domu Rzemiosła
przy ul. Prostej;
projekt Bolesław
Wolski, 1983–1984;
Archiwum Wydziału
Kultury i Ochrony
Zabytków Urzędu
Miasta Olsztyna

Post-War Metalwork in the Old Town of Olsztyn
Abstract

I

nitially, there was not much metalwork advertising ornaments and signs in the Olsztyn Old Town
reconstructed in the 1950s. It was caused mainly by the fashion for neon signs in the 1960s and 1970s.
But wrought iron signs began to appear in the Old Town in greater number ca. mid-1970s. Decreasing
popularity of neon signs made place for increasing number of metalwork signboards. Finishing facade
works in the Old Town lasted for a long time – and long periods of time between the end of restoration of individual frontages and the beginning of works on decoration of facades could have resulted
in a more contemporary character of the visual design of the Old Town. The contemporary themes and
styles of the facades decoration could have been initially regarded as more suitable for modern advertising signs like neons than for traditional, wrought projecting signboards. The facades of old-town
buildings were designed comprehensively, with regard to all architectural details and metalwork decor,
referring to – like the architecture of facades – the Baroque style. Some of the works, in the spirit of the
old architectural smithery, were well fitted to the style of the reconstruction, while others, with more
individual and modern form, well corresponded with the space of the Old Town thanks to their traditional technique of manufacturing. To preserve this specific climate and extremely individual character
of the Old Town in Olsztyn, together with its historicizing architecture and original, modern design,
it is necessary to provide this already historical architectural complex with individual protection. The
reconstructed Old Town in Olsztyn is the unique, uniform and coherent creation – both architecturally
and artistically – making the heritage worthwhile to protect effectively.
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Tomasz Przybyło
wydział kultury i dziedzictwa narodowego urzędu miasta krakowa

Park Kulturowy Stare Miasto
w Krakowie jako forma ochrony
cennego krajobrazu miejskiego*

Przesłanki tworzenia parków
kulturowych

Utworzenie parku kulturowego jest jedną
z form ochrony zabytków, przewidzianych
w ustawie z 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (obok wpisu
do rejestru zabytków, uznania za pomnik historii i odpowiedniego zapisu w planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji
o warunkach zabudowy)1. Jest to narzędzie
stosowane przez samorządy dla potrzeb nowoczesnej ochrony i kształtowania krajobrazu kulturowego, które wpisuje się w działania
wdrażające politykę w zakresie krajobrazu,
określoną w Europejskiej Konwencji Krajobrazowej2. Utworzenie parku kulturowego
może stanowić zarazem istotny element procesów rewitalizacyjnych.

*
1

1. Podcienia
Sukiennic

2

Autor dziękuje prof. Zbigniewowi Myczkowskiemu
za pomoc w przygotowaniu artykułu.
Tekst jednolity: „Dziennik Ustaw” (dalej: Dz.U.)
z 2017, poz. 2187 ze zm.
Europejska Konwencja Krajobrazowa, sporządzona
we Florencji 20 października 2000 r., Dz.U. z 2006,
nr 14, poz. 98.

Parki kulturowe tworzy się w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania
wyróżniających się krajobrazowo terenów
z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej (art. 16 ustawy3). Decyzja
o utworzeniu parku kulturowego wynika
zawsze z dostrzeżenia wyjątkowej wartości
miejsca i troski o przestrzeń publiczną, krajobraz i walory urbanistyczno-architektoniczne oraz historyczne. Można powiedzieć,
że park kulturowy jest najwyższym wyrazem
odpowiedzialności samorządu za powierzony mu obszar.
Uchwała tworząca park kulturowy jest
szczególnym narzędziem ochrony, ponieważ jest prawem miejscowym, czyli ma powszechną moc obowiązywania na terenie
objętym specjalną opieką. Stanowi uszczegółowienie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie
ochrony i kształtowania wizerunku miasta
poprzez rozwinięcie jego zapisów, zaś tam,
3

Z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami.
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gdzie nie ma miejscowego planu, stanowi
motywację do jego sporządzenia. Wypracowanie i uchwalenie przez samorząd takich
specjalnych zasad stosuje się na obszarach
o wyjątkowych, występujących wspólnie,
wartościach kulturowych i naturalnych
jako sposób wdrożenia zasad zintegrowanej
ochrony i pełnej realizacji pryncypiów zrównoważonego rozwoju na tych najcenniejszych obszarach. Zgodnie z ustawą, decyzją
samorządu otacza się je specjalną opieką,
tworząc na nich parki kulturowe.
Tworzenie parków kulturowych oraz sporządzanie planów ich ochrony jest de facto
planowaniem krajobrazu zgodne z jego definicją, zawartą w Europejskiej Konwencji
Krajobrazowej, która mówi, iż planowanie
krajobrazu oznacza „skuteczne działanie
perspektywiczne, mające na celu powiększenie, odtworzenie lub utworzenie krajobrazów”. W Polsce powstało takich parków już
ponad 30, z czego kilka z nich w śródmieściach: Jarosławia, Łodzi, Wrocławia, Zakopanego i Krakowa4.

Na polu tworzenia i funkcjonowania
parków kulturowych doświadczenia miasta
Krakowa można postrzegać jako pionierskie
i wzorcowe – mimo wielu trudności, które trzeba było przezwyciężać i nadal należy
pokonywać. Park Kulturowy Stare Miasto
w Krakowie był pierwszym parkiem kulturowym w Polsce utworzonym na obszarze
historycznego centrum dużego miasta – do
tej pory parki kulturowe powstawały w małych miejscowościach lub dla zespołów fortyfikacyjnych bądź krajobrazowych. Był też

Utworzenie Parku Kulturowego
Stare Miasto w Krakowie

Należy podkreślić, że tworzenie parków kulturowych i opracowywanie planów ochrony
dla nich jest zadaniem trudnym i długotrwałym, wymagającym wielu konsultacji i analiz
z udziałem specjalistów, m.in. z dziedziny architektury, urbanistyki, historii, ochrony zabytków. Dość powiedzieć, że pierwsze prace
nad utworzeniem Parku Kulturowego Stare
Miasto w Krakowie rozpoczęły się w 2006
roku, a swój finał miały cztery lata później5.
4

5

Informacja o wynikach kontroli NIK pt. Kształtowanie krajobrazu i przestrzeni publicznej w miastach, załącznik 6.3, https://www.nik.gov.pl/
kontrole/P/16/074/.
Uchwała nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z 3
listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto
(Dz.Urz. Woj. Małop. z 2010, nr 647, poz. 5336).
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2. Elewacja
obwieszona towarem
– tak było jeszcze
niedawno

pierwszym w Polsce parkiem kulturowym
obejmującym tak duży obszar „żywego” miasta (wraz ze znajdującym się w jego granicach Wzgórzem Wawelskim – ponad 93 ha).
Utworzony z inicjatywy Prezydenta Miasta Krakowa Park Kulturowy Stare Miasto
obejmuje układ urbanistyczny Starego Miasta i Plant Krakowskich wraz ze Wzgórzem
Wawelskim i jego otoczeniem. Regulacje zawarte w podjętej przez Radę Miasta Krakowa
uchwale z 3 listopada 2010 roku o utworzeniu

parku zaczęły obowiązywać w 2012 roku,
po ponad półtorarocznym okresie przejściowym (uchwała weszła w życie po upływie
12 miesięcy od dnia ogłoszenia; po tym czasie właściciele, zarządcy nieruchomości oraz
użytkownicy obiektów i elementów zagospodarowania przestrzeni mieli jeszcze sześć
miesięcy na dostosowanie się do nowych
przepisów).
Okres przygotowawczy wykorzystano na
przeprowadzenie szeregu działań informacyjnych, mających na celu zapoznanie z ideą

3. Taka reklama
to żadna reklama.
Niektórych
przedsiębiorców
trudno było
przekonać do zmian

i celami utworzenia parku oraz objaśnienie wprowadzanych zakazów i ograniczeń.
Działania te przybrały różnorakie formy
(punkt informacyjny, broszura dołączona do
lokalnej prasy, korespondencja kierowana
do wszystkich ustalonych właścicieli nieruchomości na terenie parku, wystawy, artykuły w mediach), dzięki czemu osiągnięto
wysoki stopień świadomości mieszkańców
i przedsiębiorców, dla których centrum życiowym i biznesowym jest Stare Miasto.

Cele powołania Parku Kulturowego Stare Miasto zostały precyzyjnie wskazane
w uchwale o jego utworzeniu6. Są to:
• zachowanie i ekspozycja dziedzictwa kulturowego i krajobrazu historycznego układu urbanistycznego,
• ochrona historycznej linii zabudowy, gabarytów i form architektonicznych,
• ochrona funkcjonalna i kompozycyjna
Plant Krakowskich oraz pozostałej zieleni,
• ochrona osi, ciągów i punktów widokowych,
• ochrona krajobrazu kulturowego poprzez
przeciwdziałanie nadmiernej rozbudowie
działalności handlowej i usługowej, ingerującej w formę architektoniczną obiektów
zabytkowych bądź zakłócającej ich ekspozycję, jak również ingerującej lub zakłócającej możliwość ekspozycji przestrzeni
publicznej lub sprzecznej z tradycją kulturową Parku i związaną z nią estetyką.
Oprócz regulacji zawartych w uchwale
o utworzeniu Parku Kulturowego Stare Miasto realizacji wymienionych wyżej celów służą również:
• uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
Stare Miasto (co nastąpiło 13 kwietnia 2011
roku);
• funkcjonowanie Zespołu ds. Parku Kulturowego Stare Miasto (powołanego przez
Prezydenta Miasta Krakowa w styczniu
2012 roku gremium opiniodawczo-doradczego w sprawach Parku);
• uchwalenie planu ochrony parku (uchwała Rady Miasta Krakowa z 4 kwietnia
2012 roku).
Unormowania zawarte w uchwale obejmują zakazy i ograniczenia w zakresie
prowadzenia robót budowlanych, działalności handlowej i usługowej, umieszczania
6

Ibidem.
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nośników reklamowych i nośników informacji wizualnej oraz składowania i magazynowania odpadów. Uchwała m.in. wskazuje
możliwe lokalizacje i wzory słupów ogłoszeniowych, tablic ogłoszeniowych i informacyjnych, miejsca ekspozycji plastyków oraz
lokalizacje i wygląd stoisk handlu obwoźnego. Ponadto zawiera regulacje dotyczące
sposobu lokalizacji, wyglądu i wyposażenia
ogródków gastronomicznych (kawiarnianych), jak też przepisy dotyczące organizacji
imprez i stosowania nagłośnienia.
Istotną część norm zapisanych w uchwale stanowią zakazy i ograniczenia odnoszące
się do umieszczania nośników reklamowych
i nośników informacji wizualnej. Jako zasadę
przyjęto zakaz lokalizacji, obwożenia i obnoszenia nośników reklamowych w przestrzeni publicznej Parku. Na zasadzie wyjątku
dopuszcza się wyłącznie: tymczasowe nośniki reklamowe towarzyszące imprezom,
reklamy na rusztowaniach budowlanych
(nie mogą one jednak wisieć dłużej niż

12 miesięcy i zajmować więcej niż 50% powierzchni rusztowania) oraz słupy ogłoszeniowe. Wprowadzono szczegółowe przepisy
dotyczące lokalizacji szyldów: mogą być one
umieszczane wyłącznie płasko na elewacji
lub w witrynie lokalu bądź na wysięgniku
(semaforze); nie mogą mieć powierzchni
większej niż 1 m2; nie mogą być umieszczane
powyżej linii parteru; dana działalność może
być reklamowana tylko przez jeden szyld;
nie można umieszczać szyldów o jaskrawej
kolorystyce, odbijających światło, z użyciem
projekcji świetlnych, elementów ruchomych,
neonów oraz światła o zmieniającym się natężeniu, błyskowego lub pulsującego.
Na terenie parku obowiązuje ponadto
zakaz stosowania markiz zasłaniających detale architektoniczne czy widoki na zabytki
oraz przesłaniających osie widokowe, zakaz
umieszczania od strony przestrzeni publicznych urządzeń nagłaśniających i klimatyzujących i zakaz stosowania światła kolorowego
w iluminacji obiektów budowlanych.

4. Rynek Główny.
Reklama na
rusztowaniu...
5. ...kiedyś bardzo
długo zasłaniała
piękną elewację
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6. Kamienica przy
ul. Mikołajskiej
przed...
7. ...i po zastosowaniu
przepisów o parku
kulturowym

Plan ochrony Parku Kulturowego
Stare Miasto

Konieczność sporządzenia planu ochrony dla parku kulturowego wynika z ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Plan ochrony Parku Kulturowego Stare
Miasto w Krakowie został opracowany na
zlecenie władz Krakowa przez Politechnikę
Krakowską im. Tadeusza Kościuszki. Zespół
naukowców pracujących pod kierunkiem
prof. Zbigniewa Myczkowskiego za przygotowanie tego dokumentu został w 2013 roku
uhonorowany Nagrodą Miasta Krakowa
w dziedzinie nauki i techniki.
Plan ochrony określa sposób zarządzania i urządzania krakowskiego Starego Miasta na rzecz ochrony i dobrej kontynuacji

jego krajobrazu. Rozumiany jest on jako
fizjonomia kulturowego i przyrodniczego
środowiska tego obszaru i traktowany jako
synteza wszystkich procesów rozgrywających
się w jego obrębie w perspektywie historycznej, kształtujących zarazem jego współczesność i przyszłość.
Przedmiotem planu ochrony jest ustanowienie zasad gospodarowania w obszarze Starego Miasta. Dokument ten stanowi
uszczegółowienie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stare Miasto” w zakresie ochrony
i kształtowania wizerunku miasta, jednakże
nie jest dokumentem z nim tożsamym. Do
takiego uzupełnienia zapisów planu miejscowego oraz innowacyjnego podejścia upoważnia wyjątkowa uniwersalna wartość Starego
Miasta, wpisanego na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Innowacyjność planowania krajobrazu, zawarta w Planie ochrony
Parku Kulturowego Stare Miasto, wyraża się
m.in. w tym, że po raz pierwszy:
• sumuje się w nim spostrzeżenia i wnioski
wynikające z badań archiwalnych, bibliografii oraz prac terenowych, dotyczące: stanu, tempa i kierunków przemian wyglądu
Starego Miasta w Krakowie – w postaci
jednego, syntetycznego opracowania;
• uwzględnia się w nim szeroko powiązania
widokowe zarówno na, jak i z obszaru Starego Miasta, a także powiązania wewnętrzne oraz wskazuje sposoby ich utrzymania,
ochrony, korekty i właściwego kształtowania;
• uwzględnia zasadę równoważności ochrony substancji kulturowej i przyrodniczej
Starego Miasta, w tym wartości przyrodniczych ogrodów śródblokowych i klasztornych, pozostających poza zakresem
codziennej penetracji mieszkańców miasta
i turystów;
• jest próbą zracjonalizowania stref oddziaływania decyzji konserwatorskich i architektoniczno-przestrzennych, tak aby były
one spójne dla organicznie jednolitych
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fragmentów miasta (związana z tym metoda podziału obszaru na jego części elementarne oraz ich analiza jest odmienna
od ogólnie przyjętej dla sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego);
• jest próbą ogólnego zdiagnozowania, prognozowania i kierunkowania przemian
krajobrazu Starego Miasta w dynamicznym ujęciu (nie jest przy tym analizą
utrwalonego stanu, statyczną oceną wartości i określeniem, równie statycznego,
idealnego stanu docelowego, lecz próbą
zdefiniowania zachodzących tu procesów
i ich konsekwencji).
Plan ochrony Parku Kulturowego Stare
Miasto w Krakowie powstał na podstawie
najlepszych znanych opracowań historycznych, archeologicznych, architektonicznych,
planistycznych, przyrodniczych i krajobrazowych, jakie wykonano dla tego obszaru.
Podział Starego Miasta dla potrzeb planu
ochrony oparto o kryteria morfologiczne,
traktowane jako zapis przeszłych i trwających tu procesów. Podział taki pozwolił na
zdefiniowanie obszarów o wewnętrznie spójnych cechach, łączących jednak różne części
składowe miejskiego krajobrazu. W miejsce
mechanicznego podziału na ulice, bloki zabudowy i obszary zieleni, uzyskano obszary
spójne pod względem genezy, użytkowania,
form, wielkości obiektów, a co za tym idzie,
o zbliżonych uwarunkowaniach i problemach nie tylko konserwatorsko-ochronnych
czy widokowych, ale także np. społecznych
czy też związanych z intensywnością ruchu
turystycznego.
Obszary o zbliżonych cechach określono jako zespoły wnętrz architektoniczno-krajobrazowych, gdyż składają się z różnych
wizualnie, lecz wzajemnie komplementarnych wnętrz: ulic, ogrodów śródblokowych,
dziedzińców itp. Zespoły wnętrz o podobnych cechach połączono w większe obszary,
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nazwane modelami krajobrazowymi Starego
Miasta. O ich tożsamości i odrębności stanowią zarówno różnice w strukturze zabudowy,
jak i różne aspekty widokowe.
Poszczególne fragmenty miasta, wynikłe
z tak przyjętych metod podziału, oceniono pod względem wartości historycznych
i współczesnych, uwzględniając przy tym
kierunki i tempo kształtujących je przemian.
W oparciu o waloryzację, określono wytycz-

8. Tzw. stacz na tle
Bramy Floriańskiej

ne kierunkowe kształtowania krajobrazu
dla poszczególnych zespołów wnętrz architektoniczno-krajobrazowych, wyszczególniając je dla poszczególnych typów wnętrz
(np. podwórek, dziedzińców, ulic, ogrodów),
występujących w danym zespole. Wytyczne
podsumowano następnie dla struktur wyższego rzędu, czyli modeli krajobrazowych.
Szczególnym aspektem planu ochrony jest
określenie najbardziej reprezentatywnych
widoków modelowych, traktowanych jako
punkty monitoringu przebiegu przemian.
Plan ochrony Parku Kulturowego Stare
Miasto, jako uzupełnienie i wsparcie planu

9. Wyklejka
z reklamą w oknie
lokalu

miejscowego, ujmuje bardziej szczegółowo
np. tendencje użytkowania miasta, podatność na przemiany, skalę zagrożeń i potencjalnych nacisków inwestycyjnych, a także
kierunki aktywnego wykorzystania najlepszych, a często pomijanych dotąd aspektów
atrakcyjności Krakowa.
W związku z potrzebą wzmocnienia pozytywnych efektów funkcjonowania Parku
Kulturowego, plan ochrony stał się podstawą opracowania w 2014 roku, przez ten sam
zespół autorski, programu zarządzania parkiem, który obecnie jest stopniowo wdrażany
przez służby miejskie. Stanowi on rozwinięcie zadań ujętych w zestawie omówionych
powyżej działań w formie szczegółowych
instrukcji w zakresie ochrony i kształtowania
wszystkich elementów i procesów zachodzących w zabytkowym krajobrazie kulturowym
Starego Miasta w Krakowie.

Efekty funkcjonowania Parku
Kulturowego Stare Miasto

Stworzenie Parku Kulturowego było odpowiedzią władz Krakowa na nasilającą się
przed 2010 rokiem tendencję komercyjnego zagospodarowywania obszaru Starego
Miasta poprzez agresywne zawłaszczanie
staromiejskiej przestrzeni publicznej. Przejawem tych negatywnych zjawisk były wszechobecne reklamy i wystawki towaru, bardziej
przypominające obrazki z blisko- lub dalekowschodnich targowisk, niż z historycznego centrum miasta, które szczyci się wpisem
na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Problem ten w ciągu kilku lat udało się w dużej mierze rozwiązać, ograniczając liczbę reklam – zwłaszcza jeśli chodzi o obszar pasa
drogowego i reklamy na elewacjach.
W wyniku konsekwentnej działalności
odpowiedzialnych za funkcjonowanie Parku Kulturowego służb oblicze Starego Miasta, dotąd zdegradowane w wielu miejscach
(nie tylko reklamami, ale ogólnym zaniedbaniem przestrzeni publicznych), zaczęło

się korzystnie zmieniać. Najbardziej zauważalnym efektem funkcjonowania parku jest
przede wszystkim uporządkowanie przestrzeni publicznej, w której w dużej mierze
ograniczony został chaos reklamowy. Od
chwili utworzenia Parku Kulturowego ogólna liczba nośników reklamowych na obszarze Starego Miasta zmniejszyła się o połowę.
Doprowadzono przy tym do tego, że obecnie
około trzecia część reklam posiada stosowne
zezwolenia konserwatorskie7. Tymczasem
w momencie utworzenia parku takie nośniki
były wyjątkiem, zaledwie kilkanaście procent
całkowitej liczby reklam. Ponadto skutecznie
rozwiązano problem wieloletniego eksponowania reklam wielkopowierzchniowych na
rusztowaniach budowlanych, usunięto wystawki towaru umieszczane w pasach drogowych ulic, wyeliminowano tzw. staczy, tj.
osoby prezentujące szyldy na trzymanych
7

Sprawozdanie Zespołu ds. Parku Kulturowego Stare
Miasto z realizacji zadań w 2016 r., https://www.bip.
krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/173596/karta
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10. Ul. Grodzka.
Chaos reklamowy...
11. ...został
opanowany

w rękach tablicach oraz uporządkowano zasady prezentowania twórczości przez artystów ulicznych.
Funkcjonowanie Parku Kulturowego
Stare Miasto zostało w 2016 roku skontrolowane przez Najwyższą Izbę Kontroli w ramach kontroli pt. „Kształtowanie krajobrazu
i przestrzeni publicznej w dużych miastach”.
NIK pozytywnie ocenił działania podejmowane przez władze Krakowa na rzecz kształtowania krajobrazu i przestrzeni publicznej,
szczególnie w zabytkowym centrum miasta, polegające m.in. na utworzeniu Parku
Kulturowego.
Również mieszkańcy Krakowa oraz odwiedzający miasto goście z ogromną życzliwością i zainteresowaniem odnieśli się do
zmian, które zapoczątkowane zostały wraz
z utworzeniem parku kulturowego. Powszechnie doceniane jest zauważalne uporządkowanie przestrzeni publicznej, w szczególności nieładu reklamowego. Do regulacji
wprowadzonych przez park kulturowy przychylnie odniosła się też duża część przedsiębiorców, którzy dostosowali się do obowiązujących wymogów. Wielu z nich dostrzegło
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bowiem, że reklama mniej nachalna, bardziej
estetyczna, jest czasem o wiele skuteczniejsza
niż wulgarna pstrokacizna.

Nieustająca walka o krajobraz
kulturowy

Oczywiście, jest też grupa przedsiębiorców,
która niechętnie zareagowała na wprowadzone zmiany, ignorując nowe przepisy naruszające ich interesy. Taka postawa nie pozostaje
jednak bez odpowiedniej reakcji miasta. Obszar parku jest poddany stałemu monitoringowi prowadzonemu przez służby miejskie,
które kontrolują przestrzeganie obowiązujących unormowań. Bieżąca kontrola poszanowania przepisów na obszarze Parku
Kulturowego Stare Miasto jest realizowana
przede wszystkim przez pracowników Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urzędu Miasta Krakowa oraz współpracujących z nimi przedstawicieli innych wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych.
W przypadkach stwierdzenia naruszenia
prawa działania w ramach swoich kompetencji podejmują odpowiednie służby, tj.
w zależności od rodzaju wykroczenia: Straż

12. Pojazdy
wolnobieżne typu
meleks

13. Elektryczne
motorowery

Miejska, Nadzór Budowlany lub Miejski
Konserwator Zabytków. Tylko w 2016 roku
Straż Miejska Miasta Krakowa w związku
z wykroczeniami polegającymi na łamaniu
przepisów obowiązujących w Parku Kulturowym nałożyła 165 mandatów, udzieliła 403
pouczeń i sporządziła 67 wniosków o ukaranie do sądu8.
Systematyczne działania monitorujące przestrzeń parku i egzekwujące przepisy
prowadzą do stopniowego, konsekwentne-

go poprawiania się estetyki Starego Miasta.
Osiągane efekty nie są w ostatnim okresie
tak znaczące, jak w pierwszych latach funkcjonowania parku, jednak widoczny jest
systematyczny postęp, objawiający się w ciągłej poprawie wyglądu tego obszaru, co jest
zauważalne zarówno z poziomu zwykłego
przechodnia, jak i w porównawczych danych
liczbowych.
Obecność w Krakowie co roku ponad 10
milionów turystów (w 2016 r. aż 12 milionów,
na co miały zapewne wpływ Światowe Dni
Młodzieży)9, z których większość trafia do
ścisłego centrum, ma różnorodne, również
niepożądane skutki. Przestrzeń publiczna
8
9

Ibidem.
Ruch turystyczny w Krakowie w 2016 roku, badania zrealizowane przez Małopolską Organizację Turystyczną dla Urzędu Miasta Krakowa, https://www.
bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/185106/karta.

jest coraz bardziej kreatywnie i bezpardonowo zawłaszczana dla potrzeb komercyjnych.
Władze miasta podjęły w związku z tym
działania w celu ograniczenia komercyjnego
wykorzystania historycznego centrum Krakowa. Służy temu m.in. nowelizacja uchwały o Parku Kulturowym, dążąca zarazem do
poprawy ochrony staromiejskiego krajobrazu kulturowego, tradycji kulturowej Starego
Miasta i jego estetyki.
Zmiany w funkcjonującej od ponad sześciu lat uchwale są niezbędne, ze względu
na konieczność przeciwdziałania negatywnym zjawiskom, które w ostatnich latach uległy natężeniu na terenie Parku Kulturowego
Stare Miasto, a do tej pory nie zostały uregulowane. Przykładem takiego niekorzystnego
zjawiska jest choćby nadmierny ruch różnego rodzaju pojazdów (wózki wolnobieżne
typu meleks, trójkołowe motorowery z na-

pędem elektrycznym) oraz urządzeń służących do przemieszczania się (typu segway).
Działalność przedsiębiorców świadczących
usługi przewozowe lub wynajmujących te
pojazdy i urządzenia nie tylko znacznie zakłóca ruch, lecz również przyczynia się do
wzrostu zagrożenia dla innych jego użytkowników, w szczególności pieszych, którzy
w coraz większej liczbie odwiedzają Kraków,
a zwłaszcza jego centrum.
Inne niepożądane zjawiska, które wymagają odpowiedniej reakcji Miasta, to: promowanie działalności handlowej i usługowej
poprzez nagabywanie i nachalne rozdawanie
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ulotek (co dotyczy szczególnie nocnych klubów, w których odbywają się pokazy tańców erotycznych) oraz noszenie różnego
rodzaju kostiumów i przebrań. W ostatnim
czasie taka forma reklamy stała się nagminna, a stanowi poważne zakłócenie krajobrazu kulturowego i historycznego charakteru
Starego Miasta. Coraz uciążliwszym problemem jest też emisja obrazów, dźwięków
i światła do przestrzeni publicznej, często
za pomocą urządzeń, które znajdują się co
prawda wewnątrz lokali, ale poprzez ewidentne skierowanie na zewnątrz, negatywnie
oddziałują na teren ulic i placów. Chodzi tu

np. o umieszczone w witrynach wyświetlacze
LCD i LED czy głośniki emitujące dźwięk
przede wszystkim do obszaru przestrzeni
publicznej. Niekorzystnie na wizerunek centrum wpływa również podświetlanie okien
kondygnacji powyżej parteru światłem o jaskrawych barwach, co dotyczy w szczególności nocnych klubów.
Konieczna jest również korekta treści nie- 14. Promocja
których przepisów, których stosowanie zwią- ekspozycji budowli
zane jest z trudnościami interpretacyjnymi. z klocków
Takie wątpliwości powstawały m.in. w wyniku braku w polskim prawie legalnej definicji
elewacji. Odpowiednie zdefiniowanie pomoże załatwić kwestię uporządkowania wejść do
niektórych bram wejściowych i wjazdowych.
Często są one całkowicie obwieszone i zastawione towarem i reklamami, zasłaniając zabytkowe portale oraz skrzydła bram lub krat.
Miasto chce mieć również wpływ na
asortyment towarów sprzedawanych na stoiskach handlu obwoźnego, zlokalizowanych
na Starym Mieście. Turyści przybywający do Krakowa powinni mieć pewność, że
kupili autentyczny obwarzanek krakowski,

15. Agresywne
oświetlenie z wnętrza
lokalu
16. Kamienica,
w której mieści się
nocny klub
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19. Stoiska handlu
obwoźnego
pamiątkami

17. Piękno tej zabytkowej bramy można podziwiać
tylko wczesnym rankiem...

18. ...w ciągu dnia jest wulgarnie zeszpecona
pstrokacizną

czyli produkt o chronionym oznaczeniu geograficznym w Unii Europejskiej, a nie jego
podróbkę albo wręcz bajgla czy precla. Stąd
propozycja wprowadzenia odpowiedniego zapisu, który gwarantowałby, że kupiony
obwarzanek to ten prawdziwy, krakowski.
Również odpowiednie regulacje dotyczące sprzedaży obwoźnej pamiątek miałyby

skłonić przedsiębiorców do tego, aby na stoiskach z pamiątkami było więcej lokalnego
rękodzieła niż wyrobów azjatyckiego pochodzenia czy kuriozów typu góralska ciupaga
z napisem „Kraków”.
Nie wszystkie reakcje na zmieniającą się
rzeczywistość przybiorą formę odpowiednich regulacji w znowelizowanej uchwale
o Parku Kulturowym. Już pod koniec 2016
roku zatwierdzono nowe wykazy stałych imprez10, jakie mogą się odbywać na placach
10

Zarządzenie nr 2891/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z 31 października 2016 r. w sprawie zarządzania Rynkiem Głównym w Krakowie, http://www.bip.
krakow.pl/zarzadzenie/2016/2891/w_sprawie_zarzadzania_Rynkiem_Glownym_w_Krakowie.html; oraz
Zarządzenie nr 2892/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z 31 października 2016 r. w sprawie Zarządzania
Małym Rynkiem, Placem Wolnica i Placem Szczepańskim w Krakowie, http://www.bip.krakow.pl/
zarzadzenie/2016/2892/w_sprawie_w_sprawie_zarzadzania_Malym_Rynkiem,_Placem_Wolnica_i_
Placem_Szczepanskim_w_Krakowie.html.
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Starego Miasta, tj. Rynku Głównym, Małym
Rynku i Placu Szczepańskim. Ich liczba została mocno ograniczona, część wydarzeń
przeniesiono do nowych lokalizacji, również poza granicami Parku Kulturowego
(np. imprezy kulinarne przeniesiono na plac
Wolnica). Stanowiło to realizację postulatów mieszkańców Starego Miasta, zmęczonych nadmiarem imprez w centrum, a także
krakowian z innych dzielnic, którzy chętnie
widzieliby organizację niektórych wydarzeń
bliżej swojego miejsca zamieszkania. Również ubiegłoroczna zabawa sylwestrowa po
raz pierwszy od wielu lat nie była olbrzymim
przedsięwzięciem z gigantyczną sceną i scenografią, lecz przybrała postać kameralnego
koncertu.

Przyszłość parków kulturowych

Wyrazem zadowolenia z efektów, jakie przyniosło funkcjonowanie Parku Kulturowego
Stare Miasto, było podjęcie 11 czerwca 2014
roku przez Radę Miasta Krakowa uchwały
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w sprawie zamiaru utworzenia parków kul- 20. Bazylika
turowych na obszarze Gminy Miejskiej Mariacka
Kraków pn.: „Park Kulturowy Nowa Huta”
oraz „Park Kulturowy Stare Podgórze z Krzemionkami”11. Uchwała ta rozpoczęła proces,
który w efekcie ma doprowadzić do utworzenia stref ochrony na terenie dwóch następnych obszarów Krakowa o szczególnych
walorach historycznych, architektonicznych
i kompozycyjnych – w Nowej Hucie i Starym Podgórzu. Rozważane jest również
utworzenie w przyszłości parku kulturowego na terenie Kazimierza i Stradomia, które
obok Starego Miasta znajdują się na obszarze
wyróżnionym w 1978 roku wpisem na listę
UNESCO.
Pozytywne rezultaty utworzenia Parku
Kulturowego Stare Miasto zostały dostrzeżone przez inne miasta w Polsce, które wzorują
11

Uchwała nr CIX/1642/14, https://www.bip.krakow.
pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&q
uery=id%3D20261%26typ%3Du (dostęp: 27 II 2018).

się na Krakowie, tworząc własne parki kulturowe i niejednokrotnie stosując rozwiązania
wypracowane w Krakowie12.
Tworzenie parków kulturowych jest
jednym z elementów szerokiego działania
określanego jako zintegrowana ochrona
dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego
i krajobrazu. Przestrzenią dla realizacji idei
zintegrowanej ochrony w pierwszym rzędzie powinny być właśnie parki kulturowe
– zgodnie ze wskazanymi ustawowo przesłankami dla ich powołania.
Zintegrowana ochrona, jak również wielość i różnorodność jej form, inspirująca lokalne inicjatywy samorządowe, wydaje się

być nieuchronną koniecznością w praktyce
realizacji zarówno zasady zrównoważonego
rozwoju (tj. ochrony poprzez kształtowanie),
jak i najnowszej przesłanki zawartej w regule ICCROM (Międzynarodowego Komitetu Ochrony i Restauracji Zabytków przy
ONZ)13, która brzmi: „chroniąc kulturę
– promować różnorodność”. Utworzenie
parku kulturowego daje tę pożądaną szansę zapewnienia trwałej wartości i atrakcyjności lokalnego krajobrazu, jest swoistą
„lokatą”, w walucie najcenniejszej w dzisiejszych czasach, jaką stanowi przestrzeń ziemi, wyrażająca się pięknem i harmonią
krajobrazu.

Old Town Cultural Park in Krakow as the Form
of Preservation of Valuable Urban Landscape
Abstract

T

he article presents the process of creation of cultural parks and their operation on the example of
the Old Town Cultural Park in Krakow. The author analyses the legal and formal grounds for this
form of protection and preservation of historical monuments, mainly the Act of 23 July 2003 on the
Protection and the Care of Monuments. Next, he presents the aims of the creation of the Old Town
Cultural Park and its most important regulations, together with the process of its creation. He pays
special attention to problems and controversies related to the implementation of the Park rules. The
author, basing on his own experience as the employee of the Department of Culture and National
Heritage at the Municipal Office of the City of Krakow, responsible for the coordination of actions
of municipal services in relation to cultural parks in Krakow, informs us about the current effects of
the Park’s creation through the comparison of the state before and after its establishment. The article
describes the methods of operations and ways of cooperation of various municipal services engaged in
the management of the Park, in particular as regards the monitoring of the protected area and enforcement of the regulations. In the closing part of his article the author presents the projected amendments
to the Resolution on the Establishment of the Old Town Cultural Park in Krakow, especially as regards
the catalogue of prohibitions and restrictions, as well as plans to create other cultural parks in the city
of Krakow.

12

Np. Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu,
Park Kulturowy obszaru ulicy Krupówki w Zakopanem.

13

https://www.iccrom.org/sites/default/files/2015ICCROM-Brochure-English.pdf (dostęp: 27 II 2018).
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B

iuro Stołecznego Konserwatora Zabytków od lat prowadzi szeroko zakrojone programy
badawcze i inicjuje wiele konferencji, które pozwalają na analizę problematyki konserwatorskiej w ośrodkach miejskich. Organizowanym przez Stołecznego Konserwatora konferencjom towarzyszą publikacje wnoszące istotny wkład do stanu badań. Przygotowana
w 2017 roku przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków konferencja naukowa pod
hasłem „Powojenna metaloplastyka – element genius loci ośrodków staromiejskich” umożliwiła prezentację zabytkowej metaloplastyki z wybranych ośrodków miejskich. Na konferencji
wystąpili eksperci z Warszawy, Gdańska, Krakowa, Olsztyna i Lublina, wygłaszając referaty dotyczące zarówno artystycznej kreacji, kwestii stricte konserwatorskich, jak i zagadnień
związanych z ochroną prawną. Osobnym tematem poruszonym w wystąpieniach był problem
zachowania zabytkowej metaloplastyki w kontekście współczesnych reklam oraz jej ochrony
jako istotnego elementu historycznego krajobrazu kulturowego. Niniejsza publikacja została wzbogacona o dwa dodatkowe teksty: wprowadzający w genezę szyldów semaforowych na
warszawskiej Starówce i komunikat przedstawiający konserwację jednego z najbardziej znanych staromiejskich szyldów w Warszawie, ikonę Starego Miasta – bazyliszka.
Zapraszamy do lektury
Michał Krasucki
Dyrektor Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków
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F

enomen odbudowy historycznych centrów miast w Polsce po zniszczeniach II wojny światowej jest nieustającym źródłem inspiracji dla tematów badawczych. Zabytkowa metaloplastyka zrealizowana w ramach rekonstrukcji historycznych starówek nie była
dotychczas przedmiotem badań naukowych. Po raz pierwszy temat staromiejskich szyldów
podjęła Kamila Baturo, badaczka tego tematu, wykonując inwentaryzację semaforów na zlecenie Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków. Na warszawskiej Starówce zachowała się
jedna z największych i najciekawszych kolekcji szyldów semaforowych w Polsce. Wyróżnia
je nie tyle forma, ile przede wszystkim technologia: elementy te wykonano w tradycyjnych
technikach kowalskich. Warto tutaj zaznaczyć, że nie było to zjawisko jednostkowe w skali kraju. Zwrot ku dawnemu rzemiosłu metalowemu obserwujemy także w innych rekonstruowanych zespołach miejskich. Projektowane metaloplastyczne elementy zdobnicze, takie
jak szyldy semaforowe oraz kraty, witryny i bramy kreowały obraz zabytkowej przestrzeni
odbudowywanych starówek. Formy te powstawały na przestrzeni dwudziestu lat, odzwierciedlając zmieniające się trendy we współczesnej sztuce dekoracyjnej. Poszukując form semaforów, artyści i rzemieślnicy inspirowali się dawnymi motywami cechowymi oraz plastyką
drugiej połowy XX wieku. Ich oryginalność polega na umiejętnym łączeniu kunsztu starego
rzemiosła z nowoczesną formą. Staromiejską metaloplastykę nie sposób więc zaszufladkować
w kategorii form historyzujących. Są to dzieła unikatowe, wzbogacające plastyczny wyraz elewacji i zabytkowy charakter przestrzeni staromiejskich. Metaloplastyka starówek wraz z detalem architektonicznym tworzy integralną i harmonijną całość. Usuwanie lub wymiana tych
form prowadzi do degradacji i zubożenia zabytku, dlatego tak ważne jest zachowanie i ochrona metaloplastyki oraz popularyzacja wiedzy na jej temat.
Anna Jagiellak i Paulina Świątek
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
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B

iuro Stołecznego Konserwatora Zabytków podejmując temat powojennej metaloplastyki wpisało się w coraz szerszy nurt różnorodnych działań zwracających uwagę na jakość
krajobrazu kulturowego naszych miast. Obecnie działania te koncentrują się przede wszystkim na zespołach staromiejskich, co wynika zarówno z ich wartości jak i istniejących już
instrumentów prawnych, które pozwalają je kontrolować i chronić.
W ochronie zespołów staromiejskich przez dziesięciolecia głównym obszarem zainteresowań była ich zabudowa, postrzegana w skali architektonicznej i urbanistycznej. Dyskusje
i regulacje dotyczyły zasad ochrony i konserwacji historycznych obiektów, granic ich współczesnej modernizacji oraz form nowej zabudowy, które powstawała na obszarach historycznych. Oczywiście detal architektoniczny, jako nieodłączny element formy architektonicznej,
był również przedmiotem ochrony i działań konserwatorskich.
Zainteresowania i działania konserwatorskie tylko sporadycznie obejmowały natomiast
różnego rodzaju elementy reklamowe. Wynikało to z ich materialnej nietrwałości, ale i niskiej
oceny ich wartości jako elementów czysto utylitarnych, nie należących do zaplanowanego
wystroju architektonicznego, zmieniających się w czasie. Uwaga, środki i działania konserwatorskie były więc skoncentrowane na samych budynkach, tym bardziej że po wojennych
zniszczeniach i dziesięcioleciach zaniedbań, skala potrzeb była ogromna.
W ostatnich latach sytuacja zmienia się. Z jednej coraz bardziej docenia się wszelki detal
posiadający historyczną wartość lub nawet tylko historyczne nawiązania. Coraz więcej uwagi
poświęca się nawierzchniom, małej architekturze czy właśnie wszelkim nośnikom informacji.
Znaczenie ma ich materiał, forma, wykonanie, kolorystyka. Jest to zgodne ze współczesnym,
bardzo szerokim rozumieniem autentyzmu, chociaż oczywiście elementy w pełni autentyczne są niezmienne cenione najwyżej. Nieliczne zachowane elementy – na przykład historyczne
napisy czy szyldy, są traktowane jako prawdziwe zabytki i podlegają ochronie.
Z drugiej strony coraz więcej uwagi zaczęto poświęcać miejskim krajobrazom. Przyjęta
w 2015 roku tzw. ustawa krajobrazowa odpowiada na coraz powszechniej uznawaną potrzebę
uporządkowania, zharmonizowania, estetyzacji miejskich przestrzeni. Reklamy, szyldy, witryny, potykacze, banery – te wszystkie elementy współtworzą jakość i atmosferę przestrzeni
miejskiej, dlatego powinny być poddane kontroli. I taka kontrola staje się elementem działalności samorządów i służb konserwatorskich.
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Te dwa procesy – zainteresowanie detalami historycznego wystroju miasta oraz jakością
miejskiego krajobrazu, stworzyły nowe potrzeby i obszary dla miejskich działań. W efekcie
coraz więcej samorządów podejmuje prace służące ochronie i kontroli nośników informacji umieszczonych w przestrzeni historycznej, powstaje też coraz więcej publikacji na ten
temat. Co ważne, zgodnie z obecnym podejściem do zarządzania ochroną miast, działania
konserwatorskie nie powinny ograniczać się tylko do zakazów i kontroli. Prawne regulacje
są uzupełnianie edukacją i współpracą z lokalnymi społecznościami, tworzeniem katalogów
dobrych praktyk, promowaniem najlepszych przykładów.
Do tej grupy działań należy publikacja „Powojenna metaloplastyka. Element genius loci
ośrodków staromiejskich”. Przypomina ona o historii i wartości tych niepozornych elementów, przedstawia prowadzone przy nich prace konserwatorskie, ale też współczesne działania
służce ich ochronie. Należy więc mieć nadzieję, że jak najwięcej osób zapozna się z jej treścią, co bez wątpienia przysłuży się ochronie tych ciekawych elementów w przestrzeni historycznych miast.
Prof. Bogusław Szmygin
Prezydent Komitetu Naukowego Teorii i Filozofii Konserwacji
Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS
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Kamila Baturo
muzeum warszawy

Szyldy semaforowe – ich historia
i znaczenie konserwatorskie.
Dlaczego konserwatorzy kochają
semafory?

Nieco historii

1. Szyld warsztatu
ślusarskiego,
XVIII w.,
Muzeum Narodowe
w Warszawie;
fot. K. Baturo

Szyldy jako przedmiot badań historycznych
nie mają jak dotąd niemal zupełnie literatury przedmiotu, pomimo istnienia licznych
opracowań na temat tradycji cechowych.
Próba zrekonstruowania tła historycznego
i procesu rozwoju tego zjawiska przypomina
śledztwo, skazując na drobiazgowe poszukiwania w źródłach ikonograficznych, archiwalnych, prasowych i pamiętnikarskich.
Temat ten, tkwiący na pograniczu historii
kultury materialnej, historii sztuki i zagadnień związanych z konserwacją zabytkowych
zespołów urbanistycznych podsunęło samo
życie, ponieważ w obecnej rzeczywistości
kwestia zachowania odrębnego charakteru
zabytkowych części miasta stała się sprawą
pilną i wywołującą wiele emocji.
Termin „szyld semaforowy” stosowany był w prasie już w drugiej połowie lat
pięćdziesiątych XX wieku, nazywano tak
szyld lub neon umieszczony prostopadle
do powierzchni elewacji budynku. Wywodzi się on najprawdopodobniej z okresu
dwudziestolecia międzywojennego, kiedy
to w Polsce wydawano pierwsze publikacje

poświęcone zagadnieniom związanym
z reklamą handlową.
Szyldy tego rodzaju stanowią, obok ściennych graffiti, najstarszą formę reklamy ulicznej, stosowaną od niemal siedmiuset lat.
Pojawiły się w miastach zachodniej Europy
około końca XIV wieku w związku z narzuceniem kontroli podatkowej nad piwowarami i kupcami winnymi przez miejskie
regulacje prawne, nakazujące oznakowanie
miejsc sprzedaży wina oraz piwa wieńcem
z winorośli, wiechą lub gwiazdą umieszczoną na elewacji budynku. Jako rozbudowana
metaloplastyczna struktura szyldy semaforowe ukształtowały się na terenie Flandrii i północnej Francji około XV–XVI wieku, łącząc
dawny obyczaj wywieszania towaru bądź
jego wizerunku przed lokalem sklepu lub
warsztatu z elementami heraldyki cechowej. Ich forma oraz ikonografia, z nielicznymi wyjątkami, traktowana była marginalnie
przez prawodawców, pozostawiających decyzje w tej sprawie indywidualnym właścicielom. Do Polski obyczaj ten przywędrował
najprawdopodobniej za pośrednictwem
Gdańska i Torunia, przyniesiony przez
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2. Pamiątkowa wywieszka na elewacji gmachu
„Dziekanki”, 1948 r., Warszawa; fot. K. Baturo

osiedlających się na naszych terenach kupców i rzemieślników niemieckich. Szczyt
popularności tej formy reklamy przypadł
na wiek XVII, wówczas też zaczęto w krajach zachodniej Europy wprowadzać regulacje prawne ograniczające wielkość i zasięg
szyldów, rozbudowywanych niekiedy do
rozmiarów utrudniających przejazd przez
ulicę. Pod koniec XVIII wieku władze miejskie starały się narzucać stosowanie płaskich
szyldów tablicowych, zarówno na skutek rozpowszechniającej się umiejętności czytania,
jak i powiększenia przestrzeni ulicznej spowodowanego uwolnieniem się miast z ograniczonego zasięgu średniowiecznych murów
obronnych.
Warszawa niewiele różniła się pod względem zwyczajów związanych ze stosowaniem
szyldów od innych miast europejskich. Na
podstawie źródeł ikonograficznych odnotować można stosowanie w XVIII, XIX
i nawet w początkach XX stulecia szyldów
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sygnalizujących obecność karczm, cyrulików, warsztatów szewskich czy ślusarskich.
Uważna analiza detali drugiego planu widoków warszawskich Canaletta oraz Vogla
pozwala stwierdzić, że znaczną ich część stanowiły proste konstrukcje złożone z drewnianego wysięgnika i zawieszonego na nim
symbolu. Nie brakowało jednak też przykładów wysublimowanej kowalszczyzny, takiej
jak przypuszczalnie warszawskiego pochodzenia, znakomicie zachowany rokokowy
szyld zakładu ślusarskiego, przejęty przez
warszawskie Muzeum Narodowe wraz ze
zbiorami dawnego Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, czy osiemnastowieczny szyld ślusarza
z kamienicy Rynek Starego Miasta 38 (il. 1).
Historia nie obeszła się zbyt łaskawie
z oryginalnymi, zabytkowymi szyldami warszawskimi – część z nich usunięto z elewacji
Starego Miasta w związku z przeprowadzoną
w latach 1928–1929 akcją renowacji frontonów
kamienic rynkowych, część zapewne padła ofiarą zmian zachodzących w technikach
reklamowych okresu międzywojennego. Niektóre z nich znalazły się w zbiorach niegdysiejszego Działu Dawnej Warszawy Muzeum
Narodowego. Do grupy tej zaliczały się miedzy innymi osiemnastowieczna wywieszka
winiarni „Pod królem węgierskim”, syrenka
pochodząca z wywieszki sklepu perukarskiego z pierwszej połowy XIX wieku, figurka
Bachusa stanowiąca w XVIII wieku godło
jednego ze staromiejskich sklepów, czy szyld
sklepu tytoniowego w kształcie fajki z głową
Turka, datowany na początek XIX stulecia.
Szyldy te, opisane w wydanej w 1937 roku broszurze autorstwa kustosza Działu i pierwszego
dyrektora Muzeum Dawnej Warszawy Antoniego Wieczorkiewicza, przeznaczone były
do zbiorów powstającego wówczas Muzeum.
Część obiektów, które przekazano na Rynek
Starego Miasta tuż przed wybuchem wojny uległa zniszczeniu lub zagubieniu w trakcie działań wojennych, nieliczne uchowały się
w zasobach Muzeum Narodowego.

Rzadkie przypadki zachowania się dawnych szyldów na terenie Śródmieścia znamy niemal wyłącznie z relacji i dotyczą one
wyjątkowo renomowanych firm, takich jak
zakład szewski Hiszpańskich mieszczący się
w kamienicy przy Krakowskim Przedmieściu 7.

Powojenne szyldy staromiejskie

Nieco paradoksalnie, najwcześniejszym z istniejących do dziś warszawskich „szyldów”
semaforowych jest zainstalowana w 1948
roku przy północno-zachodnim narożniku starej Dziekanki na Krakowskim Przedmieściu ozdobna zawieszka z herbem miasta
Krakowa. Utrzymany w formie tradycyjnego szyldu rzemieślniczego semafor zawieszono dla upamiętnienia udziału mieszkańców
Krakowa w sfinansowaniu odbudowy tego
gmachu (il. 2).
W trakcie odbudowy Starego Miasta ze
zniszczeń wojennych starano się szczególnie

3. Rynek Starego Miasta 17, szyld apteki Cefarm,
zainstalowany w lipcu 1953 r.; zachowany
w oryginalnej postaci; fot. K. Baturo

o utrzymanie stylowego charakteru wnętrz
urbanistycznych. Wykorzystując w maksymalnym stopniu ocalałe części budynków
i elementy zewnętrznego wystroju kamieniczek, stworzono nieco wyidealizowany obraz
historycznej zabudowy dzielnicy. Nad planowanymi już na etapie odbudowy poszczególnych kamienic lokalami nie mogło, rzecz
jasna, zabraknąć odpowiednich szyldów,
sięgnięto więc po wzory tradycyjnych szyldów „cechowych”, zachowanych jeszcze
w pamięci co starszych mieszkańców miasta.
Do chwili obecnej ocalały, choć w niekompletnej postaci, cztery szyldy zainstalowane
specjalnie dla uświetnienia uroczystości oficjalnego oddania do użytku staromiejskiego
rynku – pierwszej części odbudowanej Starówki. Do grupy tej zaliczają się: szyld apteki
z kielichem i wężem Eskulapa na kamienicy przy Rynku Starego Miasta 17 projektu
inż. arch. Jerzego Brabandera (il. 3), koronkowy szyld kawiarni Krokodyl przy Rynku 21
(il. 4), zdekompletowany obecnie, wzorowany na tradycyjnych szyldach cyrulików szyld
dawnego zakładu fryzjerskiego w kamienicy pod jedynką (il. 5) oraz semafor zakładu
zegarmistrzowskiego zamontowany na elewacji domu przy Rynku Starego Miasta 12/14
(il. 6). Nieco później, w październiku 1953
roku, zainstalowano wywieszkę restauracji
Bazyliszek. Szyld ten, autorstwa Mieczysława
Jarnuszkiewicza, wykonany dla lokalu odbudowanego ze zniszczeń wojennych od razu
z przeznaczeniem na restaurację, składał się
z trapezoidalnej metalowej tabliczki z wyciętym napisem i sylwetką bazyliszka, zawieszonej na poziomym ramieniu ozdobionym
kompozycją z wolut (il. 7). Przed 1962 rokiem
zastąpiony został przez przedstawiającą smoka modernistyczną rzeźbę nieustalonego jak
dotąd autorstwa, znajdującą się obecnie na
elewacji kamienicy. Powodem zmiany było
najprawdopodobniej przypadkowe zniszczenie oryginalnej zawieszki przez wysoki pojazd. W miarę postępującej odbudowy
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poszczególnych odcinków ulic staromiejskich prowadzonej w latach 1953–1956 pojawiały się kolejne szyldy. Sklep mięsny przy
ulicy Piwnej 7 otrzymał semafor z przedstawieniem głowy wołu i skrzyżowanych toporów obramowanym ażurową koronką (il.
8). Do chwili obecnej zachował się z niego jedynie oryginalny wysięgnik zakończony kwiatonem, wykorzystywany od lat
dziewięćdziesiątych przez kolejnych użytkowników lokalu do zawieszania tabliczek
i kasetonów. Zakład szewski sygnalizowała wywieszka w postaci blaszanego kartusza
zawierającego wizerunek buta z długą cholewą, która na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych zawędrowała wraz
z warsztatem z Piwnej na ulicę Freta 11 (il. 9),
pijalnię wód mineralnych na Świętojańskiej 23 szyld nieistniejący już od lat siedemdziesiątych, znany jak dotąd tylko z jednej
archiwalnej fotografii.
Rynek Starego Miasta zyskał pod numerem 25 wywieszkę kiosku „Ruchu” w kształcie zawieszonego na wsporniku ażurowego
metaloplastycznego kartusza (il. 10). Również kiosk znajdujący się na ulicy Piwnej 24
oznakowano szyldem w postaci obramowanego wolutami kartusza. Kwiaciarnię MHD
na ulicy Świętojańskiej 11 od drugiej połowy lat pięćdziesiątych sygnalizował semafor
w postaci misternego kosza z kwiatami, również projektu Jerzego Brabandera. Uszkodzona w 1968 roku zawieszka odtworzona
została pod nadzorem projektanta dwa lata
później w nieco zmienionym kształcie.
Powiększono ozdobny kosz z kwiatami, kosztem rezygnacji z istniejącego w pierwszej
wersji dekoracyjnego obramowania (il. 11).
Realizację projektów wywieszek powierzano działającemu w okresie odbudowy
przy ulicy Koźlej warsztatowi kowalstwa
i blacharstwa artystycznego, należącego do
powołanego w 1950 roku Państwowego Przedsiębiorstwa Budowlanego Robót Konserwatorskich i Architektury Monumentalnej.
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Głównym wykonawcą, a w niektórych przypadkach być może też projektantem był metaloplastyk Mieczysław Jarnuszkiewicz.
W latach sześćdziesiątych dodano podświetlany szyld kawiarni Pod Murzynkiem
przy ulicy Nowomiejskiej 3 i nietypowy
medalion, zawieszony pod zadaszeniem
fukierowskiej winiarni. Kawiarnia Gwiazdeczka w kamienicy Piwna 38A, wobec nieuzyskania zgody na instalację neonu na
elewacji, oznakowana została podświetlanym
kasetonem z nazwą lokalu i przedstawieniem parującej filiżanki. Zdjęty z wysięgnika w trakcie późniejszego remontu kaseton
przeniesiono na jedną ze ścian zadaszonego
dziedzińca. Salon kosmetyczny IZIS na ulicy Piwnej 33 otrzymał wywieszkę z syrenką,
od 2006 roku użytkowaną po pewnych zmianach przez Muzeum Farmacji, filię Muzeum Warszawy. Niewielki, łukowaty kaseton
z nazwą salonu „Warszawianka” zastąpiono owalnym kasetonem z napisem „Muzeum Farmacji”, a lusterko trzymane w ręku
przez syrenkę – pozłacanym wężem Eskulapa. Pozłocono również koronę wieńczącą
kartusz herbowy.
W 1967 roku zainstalowano dwa utrzymane w takiej samej stylistyce, wykonane

4. Rynek Starego
Miasta 21, szyld
restauracji Krokodyl,
zainstalowany
21 lipca 1953 r.;
rekonstrukcja
detali zdobniczych
obramowania na
podstawie zdjęć
archiwalnych;
rys. K. Baturo

5. Rynek Starego
Miasta 1, szyld
zakładu fryzjerskiego
wzorowany na
dawnych szyldach
cyrulików,
zainstalowany w lipcu
1953 r.; rekonstrukcja
pierwotnego
kształtu zawieszek
na podstawie
archiwalnych
fotografii;
rys. K. Baturo

według projektu artystki rzeźbiarki Marii
Owczarczyk w technice witrażowej i podświetlane szyldy kiosków RSW „Ruch” przy
ulicy Piwnej 24 i 35. Obydwa zrealizowane zostały przez Aleksandra Wiśniewskiego
w pracowni metalu Związku Polskich Artystów Plastyków. Identyczny kaseton witrażowy wmontowano w kratę nadświetla
miniaturowego kiosku przy ulicy Świętojańskiej 31.
Trzeci etap powstawania szyldów staromiejskich związany był z jednej strony z planem rewitalizacji Starego Miasta
przygotowanym w 1969 roku przez Dzielnicową Radę Narodową Śródmieście, z drugiej zaś – z podjętą w styczniu 1971 roku
decyzją o odbudowie Zamku Królewskiego. Eksploatowana przez dwadzieścia lat

6. Rynek Starego Miasta 12/14, szyld zakładu
zegarmistrzowskiego, zainstalowany w lipcu 1953 r.,
zachowany w oryginalnej postaci; fot. K. Baturo

dzielnica staromiejska wymagała już pilnych prac renowacyjnych, jak również
zmiany profilu infrastruktury pod kątem
obsługi nasilającego się ruchu turystycznego. Część uwagi poświęcono szyldom nowo
powstających lokali usługowych, narzucając w tamtych czasach państwowym głównie
użytkownikom wysokie standardy konserwatorskie. Rezultatem tych zabiegów było
stworzenie pokaźnej grupy szyldów o niezwykle urozmaiconych formach. Ich projekty zamawiano u renomowanych artystów
plastyków, rzeźbiarzy i architektów, najczęściej za pośrednictwem Pracowni Sztuk Plastycznych. Część tych szyldów, porzuconych
przez pierwotnych właścicieli, przetrwała
perypetie transformacji ustrojowej. Niektóre
zaginęły po 1990 roku, kilka zdjęto w związku z likwidacją firmy.
Do grupy tej zaliczają się wywieszka
w postaci inspirowanej renesansowymi wizerunkami syrenki należąca do księgarni varsavianistycznej Domu Książki na ulicy Piwnej
20 autorstwa Marii Owczarczyk z 1972 roku,
szyld nazwany przez prasę „Karocą z Łańcuta” przy Piwnej 46 – wspólne dzieło metaloplastyka Andrzeja Lewandowskiego
i projektantki Krystyny Wencel, oraz wspaniały szyld sklepu bursztyniarskiego Ambra
z motywem konika morskiego wykonanego z żelaza i mosiądzu przy Piwnej 15. Nieistniejący już obecnie żaglowiec należący do
sklepu z biżuterią Jantar przy Piwnej 43 stylistycznie przypominał pracę Lewandowskiego, wykorzystującego cienki drut żelazny do
wykonania drobiazgowo odtworzonego detalu. W latach dziewięćdziesiątych z szyldu
pozostało jedynie ramię ze szczątkami dawnej dekoracji.
Na Nowomiejskiej 11/13 i Piwnej 38 Centralny Zarząd Przemysłu Mleczarskiego
zainstalował dwa identyczne szyldy z wizerunkiem „krówki”, logo spółdzielni zaprojektowane w latach sześćdziesiątych. Z obydwu
wywieszek zachowała się tylko ta ostatnia.
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architektonicznym typowo barokowej bramy.
W tym samym okresie pojawił się również
na elewacji kamienicy przy Świętojańskiej 19
szyld zakładu zegarmistrzowskiego oraz, najprawdopodobniej, kaseton biura Orbisu pod
numerem 25.
Nowe szyldy dla dwóch staromiejskich
placówek zamówiło przedsiębiorstwo „Ruch”,
zlecając wykonanie dwóch podobnych do
siebie wywieszek w postaci gotycyzujących
kwiatonów dla kiosków przy Rynku Starego
Miasta 25 i Freta 30. Na ulicy Freta pojawiły się szyldy restauracji Pod Samsonem pod
trójką oraz pijalni miodu pod siódemką.

7. Rynek Starego Miasta 5, szyld restauracji Pod
Bazyliszkiem, zainstalowany w październiku 1953 r.,
ok. 1961 r. zastąpiony przez obecnie istniejącą
w tym miejscu rzeźbę smoka; projekt i wykonanie
Mieczysława Jarnuszkiewicza, rekonstrukcja na
podstawie fotografii archiwalnej; rys. K. Baturo

Restauracja Pod Herbami otrzymała szyld
z trzema stylizowanymi tarczami. Pasmanteria przy ulicy Piwnej 26 – szyld z guzikiem,
igłą i agrafką w ażurowej rozecie, zbliżony
charakterem rozwiązania plastycznego do
wywieszki restauracji Samson na ulicy Freta 3. Otwartą w 1973 roku galerię DESY na
Zapiecku oznakowano dwoma identycznymi kasetonami w koronkowych obramowaniach. W 1974 roku lokal Biblioteki
Publicznej m.st. Warszawy otrzymał oryginalny szyldzik z sówką, zaprojektowany przez profesora Macieja Szańkowskiego,
kierownika Zakładu Rzeźby na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu. Ten wykonany techniką odlewu żeliwnego element, umocowany
prostopadle do zwornika bramy kamienicy, w bardzo udany sposób łączy całkowicie
współczesną stylistykę „logo” z wystrojem
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Wówczas prawdopodobnie zawieszono też
szyld PTTK na elewacji kamienicy przy Rynku Starego Miasta 23, niekiedy mylnie datowany na 1953 rok.
Specyficzny, oszczędny styl reprezentują semafory Cepelii projektu spółdzielni jubilerskiej ORNO oraz sklepu ze szkłem
i porcelaną, zainstalowane na rynkowych
kamienicach pod numerami 10 oraz 13.
Zaprojektowany w roku 1972 przez inż. arch.

8. Piwna 7, szyld
sklepu MHD,
zainstalowany
w lipcu 1953 r.,;
rekonstrukcja
pierwotnego
wyglądu zawieszki
na podstawie
archiwalnych
fotografii;
rys. K. Baturo

9. Piwna 16, szyld
zakładu szewskiego,
zainstalowany
w lipcu 1953 r.,
w latach 90.
przeniesiony
w zmienionej postaci
na ulicę Freta 11;
rekonstrukcja
pierwotnego wyglądu
na podstawie zdjęć
archiwalnych
i prasowych;
rys. K. Baturo

Hannę Kowarską szyld staromiejskiej filii
ORNO przy ulicy Świętojańskiej 13, po likwidacji spółdzielni trafił szczęśliwie do zbiorów
Ośrodka Wzornictwa Nowoczesnego warszawskiego Muzeum Narodowego. Metalowe
lorgnon projektu inż. arch. Jerzego Majdeckiego, wywieszka zamówiona w 1979 roku
przez właściciela zakładu optycznego na ulicy Świętojańskiej 4, przypomina pod względem rozwiązania plastycznego niektóre
dziewiętnastowieczne szyldy gdańskie.
Burzliwe lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte spowodowały wiele zmian na
Starym Mieście. Dawne państwowe przedsiębiorstwa likwidowano, coraz częściej
zmieniali się użytkownicy staromiejskich
lokali oraz zakres i dziedziny ich działalności.
Pozostawione na elewacjach dawne szyldy
o nieuregulowanym obecnie statusie prawnym zaczęły znikać, czasem na skutek zwykłego wandalizmu, niekiedy usuwane w celu
uniknięcia konieczności uiszczania opłat za
użytkowanie powierzchni elewacji kamienicy do celów reklamowych. Prywatni najemcy lokali staromiejskich, często niepewni
trwałości swoich przedsięwzięć, zmierzali do
uzyskania maksymalnej efektywności reklamy, osiąganej możliwie najtańszym kosztem. Kiczowate i często niebywale tandetne

instalacje, prowizorycznie rozmieszczane
bez uzyskania akceptacji konserwatorskiej na
elewacjach i chodnikach, mające w założeniu
zwrócić uwagę potencjalnej klienteli – paradoksalnie odgrywają często rolę odwrotną do
zamierzonej, psując stylowy charakter zabytkowej ulicy, który jest decydującym atutem
przyciągającym turystów. Warto jednak podkreślić, że zdarzają się też przykłady działań pozytywnych, takie jak szyld restauracji
Kamienne Schodki przy Rynku Starego Miasta 26 projektu inż. arch. M. Krzyżanowskiego z 1990 roku, szyld antykwariatu Lamus na
Nowomiejskiej 7 z 1994 roku czy, nawiązujący
do średniowiecznej tradycji cechowej, szyld
rękawicznika przy ulicy Świętojańskiej 9.
Podsumowując pokrótce historię szyldów
staromiejskich, warto w tym miejscu przypomnieć, że odzwierciedla ona w mikroskali
całe powojenne perypetie tej bardzo szczególnej warszawskiej dzielnicy. Wywieszki projektowane w czasie odbudowy miasta
stanowią często integralną część metaloplastycznego wystroju Starówki i w zamyśle do

10. Rynek Starego Miasta 25, szyld kiosku RSW
„Książka-Prasa-Ruch”, zainstalowany w sierpniu
1953 r., przed 1975 r. zastąpiony przez szyld
z podświetlanym kloszem w kształcie kwiatonu;
rekonstrukcja na podstawie fotografii prasowych;
rys. K. Baturo
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niego były dopasowywane stylistycznie,
jako uzupełnienie odzyskiwanych z ruin
i pieczołowicie restaurowanych elementów oryginalnej, zabytkowej kowalszczyzny.
W późniejszym okresie dokładano starań,
aby pogodzić wymóg zachowania charakteru
barokowej architektury z elementami sztuki modernistycznej, osiągając często bardzo
dobre efekty.

Problematyka konserwatorska

Specyficzna forma reklamy, jaką jest szyld
semaforowy ma z konserwatorskiego punktu widzenia wiele szczególnych zalet. Jest
przystosowana do warunków panujących
w wąskich uliczkach historycznych założeń urbanistycznych. Spośród różnorodnych
form reklamy stosowanych współcześnie
w najmniejszym możliwym stopniu ingeruje w architektoniczną kompozycję elewacji
budynku, jako że staje się widoczna przede wszystkim na tle światła ulicy. Zaprojektowana z wyczuciem, wpisuje się doskonale
w charakter metaloplastycznego wystroju
zabytkowych elewacji. Uzupełnia go, stanowiąc często dzieło sztuki rzeźbiarskiej i metaloplastycznej samo w sobie, dając przy okazji
niewyczerpane pole do popisu dla fantazji
projektanta. Nadaje indywidualny charakter
firmom korzystającym z przywileju działania
w strefach zabytkowych, w wyrazisty sposób
odróżniając je od zakładów usytuowanych
we współczesnych rejonach miasta. Dopisuje
jednocześnie ich właścicieli do długiego rejestru imion związanych z historią Starówki,
od połowy XV wieku począwszy.
Z czysto technicznego punktu widzenia,
w porównaniu z innymi rozwiązaniami montaż tego rodzaju szyldu, opartego najczęściej
na dwóch lub najwyżej trzech zakotwieniach,
w relatywnie najmniejszym stopniu ingeruje
w strukturę zabytkowej elewacji. Ogranicza
to do minimum rozmiary zabiegów restauratorskich, które należy wykonać po jego zdjęciu. Konieczność usuwania niezliczonych

18

otworów w elewacji pozostawionych po zdjęciu szyldu tablicowego lub napisu ułożonego
z osobno wykonanych liter stanowi nieodmiennie duży problem. Szczególnie dotyczy
to sytuacji, gdy zlikwidowany szyld zainstalowany był na powierzchni piaskowcowej
kamieniarki, jako że uszkodzenia powstałe
w takim przypadku są praktycznie nieusuwalne (il. 12).
Dobrym rozwiązaniem, pozwalającym
na uniknięcie bezustannego wielopunktowego niszczenia tynków spowodowanego
częstymi zmianami szyldów lokali w zabytkowych kamienicach, jest stosowany niekiedy w krajach Europy Zachodniej zwyczaj
instalowania na elewacji starannie wykonanego, dekoracyjnego wysięgnika, służącego
kolejnym najemcom lokalu do zawieszania
własnej, malowanej czy emaliowanej tabliczki o mniej lub bardziej fantazyjnym kształcie.
Rozwiązanie takie pozwala z jednej strony
uniknąć wielokrotnej wymiany ramienia,
czyli zabiegu najbardziej niszczącego elewację. Z drugiej zaś – sam wspornik może stanowić własność wspólnoty mieszkaniowej
jako stały element wystroju elewacji kamienicy, co automatycznie reguluje status prawny
szyldu i upraszcza procedury dotyczące już

11. Świętojańska 11,
szyld kwiaciarni
MHD, zainstalowany
przed 1957 r.,
zawieszka
odtworzona w nieco
zmienionej postaci
w 1970 r.; projekt
inż. arch. Jerzego
Brabandera, szyld
zaginął pod koniec
lat 80.; rekonstrukcja
wersji z 1970 r. na
podstawie zdjęć
archiwalnych
i prasowych;
rys. K. Baturo

12. Uszkodzenia
piaskowcowego
boniowania elewacji
na kamienicy przy
Rynku Nowego
Miasta 13/15, stan
z 2009 r.;
fot. K. Baturo

tylko samej zawieszki. Zmniejsza też wydatek
najemcy lokalu na projekt i instalację szyldu,
ograniczonego w tym przypadku jedynie do
kosztów wykonania tabliczki bądź symbolu firmy. Wysokie koszty wykonania i instalacji szyldów semaforowych dobrej klasy
artystycznej są jednym z najczęściej wska-

13. Szyld semaforowy z wysięgnikiem zamontowanym
na zawiasach, Zurych; fot. M. Popiołek

zywanych argumentów przez właścicieli
sklepów i restauracji ulokowanych w zabytkowych obiektach na rzecz wyboru zwykłych
szyldów tablicowych.
Problemy z pojawiającymi się co jakiś
czas przypadkami niszczenia szyldów przez
wysokie pojazdy z trudem przeciskające się
przez wąskie uliczki rozwiązywane są na ogół
albo poprzez usytuowanie szyldu na poziomie dolnej części okien elewacji pierwszego piętra, albo przez ograniczenie zasięgu
wspornika. Ciekawym pomysłem na rozwiązanie problemu może być także zainstalowanie ramienia szyldu na zawiasach na wzór
szyldu z Zurychu (il. 13).
W krajach Europy Zachodniej szyld
semaforowy, szczególnie zabytkowy, jest
z reguły świadectwem tradycji oraz prestiżu
firmy. Traktowany jest też często jako obiekt
kolekcjonerski gromadzony zarówno przez
muzea miejskie, jak i prywatnych zbieraczy.
Znakomitym przykładem są zbiory Musée

Carnavalet, które jako muzeum miasta Paryża dawnym szyldom poświęca osobny
dział, z zasobami uzupełnianymi regularnie
poprzez zakupy i darowizny. Nie ulega wątpliwości, że artystyczne szyldy semaforowe,
tworzone po II wojnie światowej w związku z odbudową warszawskiej dzielnicy staromiejskiej mogłyby stanowić ozdobę kolekcji
muzealnej, szczególnie w sytuacjach, gdy
z jakichś nadrzędnych przyczyn nie ma
możliwości pozostawienia ich na elewacji
kamienicy.
W poszukiwaniu dobrego rozwiązania
dla omawianego powyżej problemu wskazane byłoby być może nawiązanie kontaktu ze stowarzyszeniami artystów plastyków
w celu zaproponowania im udziału w tworzeniu projektów wzorcowych. Inicjatywę
taką podjęło już w 1914 roku Towarzystwo
Sztuki Stosowanej „Zespół” we Lwowie, które zorganizowało wystawę rysunków projektowych szyldów autorstwa wybitnych
lwowskich artystów i architektów, mających
posłużyć właścicielom zakładów za wzór do
naśladowania.
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Projecting Signs – their History and Restoration Significance.
Why Do Conservators Love Signboards?
Abstract

F

irst projecting signboards mounted perpendicularly to the building wall appeared in towns and
cities of Western Europe in the fourteenth century. In the form of sophisticated metalwork structure they were developed in Flanders and France ca. fifteenth century. In the seventeenth century first
legal regulations were imposed to restrict the size of those signs, and by the end of the eighteenth century there appeared signboards based on the written word. Iconographic and written sources for the
history of Warsaw testify to the existence of projecting signs in the eighteenth and nineteenth centuries identifying inns, barbershops, shoemakers or locksmiths. The last of them disappeared from the
streets of the Old Town in the late 1920s. The oldest group of signs reconstructed during the rebuilding
of the Old Town after World War II included nine signs located in the Old Town Market Square, and
Piwna and Świętojańska Streets, arranged as part of the decoration of facades. In their majority, they
were designed by architect Jerzy Brabander and master of artistic metalwork Mieczysław Jarnuszkiewicz. In the 1960s another six signs were added, indicating coffee shops, kiosks, and beauty salons. The
third stage of the introduction of historic signs to the Old Town in Warsaw was related to the revitalisation of the area carried out in the 1960s and 1970s, and the decision to reconstruct the Royal Castle.
Designs for projecting signs of unusually diversified forms were commissioned from artists, sculptors and architects. The group includes twenty-two signs by sculptors Maria Owczarczyk and Maciej
Szańkowski, metalwork artist Andrzej Lewandowski and architects Hanna Kowarska and Jerzy Majdecki. During the period of political transformation the state-owned companies were liquidated, and
nowadays the changes both of tenants of commercial premises and the area of their activity are much
more frequent. The artistic signs, abandoned by their original owners, began to gradually disappear
from the Old Town streets. The traditional form of advertising, like a guild emblem, is adapted to narrow streets of old historical towns. It enriches the decor of historic facades, and often represents an
independent artwork in itself. It interferes in the structure of historic facade in a minimal way and
minimises the necessary conservatory works after it is removed.
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konserwator zabytków z metalu, warszawa

Tradycje metalowego rzemiosla
warszawskiego w odbudowie
Starego Miasta.
Problematyka związana z konserwacją
wystroju kamienic historycznych*

W

rozwoju gospodarczo-społecznym
Polski Warszawa odegrała w ciągu
ostatnich dwóch wieków rolę szczególną.
Przez długi czas była największym ośrodkiem przemysłowym, zdolnym zaspokajać potrzeby swoich mieszkańców, ale także
eksportującym różnorodne wyroby na teren Europy Wschodniej. Warszawscy bankierzy i przemysłowcy potrafili wykorzystać
nie tylko dogodne położenie miasta, ale też
rywalizację największych sąsiadów Królestwa Polskiego – Rosji i Prus. Dla rozwoju
przemysłowego duże znaczenie miały kontakty z Europą Zachodnią, stanowiącą swego
rodzaju wzorzec gospodarczy, skąd przenoszono rozwiązania technologiczne i sposoby zarządzania. Do wzrostu znaczenia
polskiego przemysłu i rzemiosła dochodziło
też w wyniku wojen celnych prowadzonych
okresowo pomiędzy Imperium Rosyjskim
a krajami zachodnimi. I tak np. kryzys celny,
który rozpoczął się w 1828 roku i uniemożliwił transport towarów pomiędzy Królestwem
1

*

Autorem wszystkich zdjęć w tym artykule jest Janusz
Mróz.

Polskim a Gdańskiem stał się przyczyną budowy Kanału Augustowskiego. To z kolei stworzyło zapotrzebowanie na materiały
i urządzenia związane z inżynierią wodną
oraz wykwalifikowaną siłę roboczą. Podobne
zjawiska wywołała budowa Traktu Brzeskiego, ułatwiającego transport lądowy pomiędzy
Warszawą a Litwą.
W 1850 roku Królestwo Polskie zostało włączone do rosyjskiego obszaru celnego. Polska gospodarka uzyskała silny impuls
rozwojowy poprzez możliwości eksportu na
rosyjski rynek zbytu. Utrwalenie się granic
celnych pomiędzy Rosją a Prusami po roku
1880 pozwoliło Polsce odegrać rolę pośrednika w zaspokajaniu potrzeb materialnych
pomiędzy wschodem a zachodem Europy.
Jednocześnie też rosło zapotrzebowanie na
różnorodne towary na rynku wewnętrznym
Polski. Potrzeby te, początkowo zaspokajane przez import z krajów zachodnich, wytworzyły korzystne warunki do szybkiego
rozwoju miejscowego przemysłu, rzemiosła
i handlu. Sprzyjały temu działania administracyjne rządu państwa polskiego. To zachęciło przemysłowców i rzemieślników
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z Anglii, Francji i Niemiec, którzy rozpoczęli
działalność na terenie Warszawy, zakładając
– początkowo niewielkie – fabryki i zakłady.
Dzięki napływowi cudzoziemców rozwinęły
się odlewnictwo żeliwa i brązownictwo.
Do przedsiębiorstw, które w tym kontekście należy wymienić, należą: Fabryka
Wyrobów z Lanego Żelaza i Mosiądzu Braci Evans, Warszawska Fabryka Bronzów założona przez syna słynnego malarza, grafika
i rysownika Jana Piotra Norblina – Aleksandra Jana, wykształconego w paryskiej Szkole Sztuk Pięknych, a także odlewnia brązów
Jana Baptysty Gregoirre’a – wcześniej czeladnika w fabryce Norblina. Firmy te rozwijały
się, łączyły w wyniku związków rodzinnych
oraz zmieniały właścicieli z przyczyn politycznych lub ekonomicznych.
Zapotrzebowanie na obiekty pomnikowe
poświęcone znanym Polakom lub znaczącym
wydarzeniom realizowane było przez większe i mniejsze zakłady rzemieślnicze. Również wykonywanie urządzeń niezbędnych
do właściwego funkcjonowania miasta, takich jak system oświetleniowy ulic, wodociągi czy kanalizacja, zlecano przedstawicielom
rzemiosła. Należy dodać, że istotną cechą
urządzeń wodnych czy oświetleniowych była
również ich funkcja dekoracyjna. Trudno nie
wspomnieć o obiektach wytwarzanych w fabryce Karola Mintera z wykorzystaniem nowego materiału, jakim był cynk, oraz nowych
technologii, przede wszystkim galwanotechniki zapoczątkowanej we Francji, a rozwiniętej w Niemczech. Przykładem zastosowania
tej technologii w Warszawie są rzeźby dekorujące fontanny miejskie, w tym warszawska
Syrenka z rynku na Starym Mieście. W procesy tworzenia urządzeń miejskich i ich dekoracji zaangażowani byli znani architekci,
inżynierowie i artyści.
Doskonalenie wizerunku Warszawy w zakresie przestrzeni publicznej wiązało się ze
wznoszeniem nowych i przebudową starych
prywatnych siedzib mieszkańców. Zarówno

22

pałace, jak i kamienice mieszczańskie wyposażano w elementy i urządzenia podnoszące
walory dekoracyjne oraz zwiększające komfort życia właścicieli. Naturalna w warunkach
rozwoju społeczno-gospodarczego rywalizacja bogatych warszawiaków prowadziła do
budowania siedzib podziwianych i naśladowanych zarówno pod względem architektonicznym, jak i dekoracyjnym. Nad realizacją
zamówień pracowała coraz większa liczba zakładów rzemieślniczych i przemysłowych.
Szczególną rolę w tworzeniu powielanych
i twórczo przekształcanych wzorów odegrały warszawskie metalowe zakłady rzemieślnicze. Ich działalność najbardziej widoczna
była na przełomie wieków XIX i XX.
Obiektem, na którego przykładzie można
pokazać osiągnięcia warszawskich rzemieślników, jest pomnik Adama Mickiewicza,
stanowiący owoc wyjątkowej zgodności
w dążeniu do osiągnięcia celu: w pierwszej
fazie do zebrania funduszy, a następnie realizacji projektu o największej wartości
artystycznej.
Wyjątkowym osiągnięciem jest kute ogrodzenie pomnika Mickiewicza. O efekcie końcowym zadecydowało przykładne współdziałanie najlepszych firm metalowych:
Gostyńskiego, Zielezińskiego i Szewczykowskiego.
Od tego momentu możemy mówić o wykształceniu się „warszawskiej szkoły rzemiosła metalowego”, czego dowodem jest
powstanie olbrzymiej liczby elementów architektonicznych, takich jak bramy, furty,
ogrodzenia parków i ogrodów miejskich czy
prywatnych, balustrad balkonowych, schodowych i innych.
Po okresie upowszechniania się przedmiotów wytwarzanych technikami kowalskimi nastał czas zainteresowania możliwością
użycia elementów żeliwnych. Był to skutek
zarówno łatwości powielania wzorów, jak
i znacznego zmniejszenia kosztów. Zapotrzebowanie to zaspokajały dziesiątki odlewni

1–2. Stare Miasto
w Warszawie,
perspektywa
ulic Piwnej
i Nowomiejskiej
od strony Placu
Zamkowego

żeliwa, których właściciele rozpoczęli z czasem działania reklamowe, upowszechniając katalogi wyrobów żeliwnych obejmujące
nie tylko elementy dekoracyjne, ale również
użytkowe.
Podobny mechanizm zadziałał w przypadku dekoracji wytwarzanych metodami
galwanotechnicznymi. Jednak uszkodzenia,
jakie dotknęły obiekty galwanoplastyczne
wynikłe z narastającego zanieczyszczenia
otoczenia, spowodowały powrót do tradycyjnego odlewnictwa używającego stopów
miedzi.
* * *
Zniszczenia wojenne dokonane przez Niemców w Warszawie, w szczególności w obrębie Starego i Nowego Miasta, wymusiły
zmiany w zasadach konserwatorskich przyjętych i respektowanych w Europie. Zasady
te zostały sformułowane w Karcie Rzymskiej
podpisanej w 1931 roku oraz instrukcjach dotyczących konserwacji zabytków rzymskiego

Ministerstwa Oświecenia Publicznego, opublikowanych w 1938 roku1. Punkt 3 jednej z instrukcji brzmi: „Przy konserwacji zabytków
i dzieł sztuki jest stanowczo zabronione uzupełnianie, odtwarzanie dawnych elementów,
względnie dodawanie nowych, jeśli nie jest
to absolutnie niezbędne dla nadania dziełu
trwałości dla jego zachowania i zrozumienia”,
a punkt 4 zobowiązuje do przestrzegania zasad formalnych i materiałowych: „Dopuszczone w poprzednim punkcie ewentualne
dodatki lub wymiana elementów winny być
utrzymane w granicach najdalej posuniętej
prostoty, przy użyciu materiałów i zastosowaniu technik podkreślających współczesny
charakter tych dodatków i chroniący przez
rezygnację z jakiegokolwiek przyozdabiania
elementów dodanych przed ewentualnym
poczytaniem ich za części autentyczne”.
1

Zob.: Vademecum Konserwatora Zabytków, „Biuletyn Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS”,
Warszawa 2000, s. 15–18.
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Działania określone jako odbudowa Starego Miasta były sprzeczne z tymi wytycznymi. Jednak realizacja odbudowy stała się
faktem, w czym należy widzieć swego rodzaju manifestację polityczno-społeczną. W ramach powstałego już na początku 1945 roku
Biura Odbudowy Stolicy utworzono Wydział
Architektury Zabytkowej, którego zasługą
jest rekonstrukcja Starego i Nowego Miasta
(il. 1–2), Traktu Królewskiego oraz Łazienek
Królewskich.
Pierwszy etap prac budowlanych i rekonstrukcyjnych został uroczyście zakończony w lipcu 1953 roku. Prace objęły obszar od
Placu Zamkowego, wzdłuż Podwala w stronę
ulicy Długiej.
Szczególną uwagę zwrócono na odgruzowywanie ulic i zabezpieczanie konstrukcji uszkodzonych kamienic. Odnajdywane
cenne elementy wystroju kamienic oraz ich
wyposażenia zwykle przekazywane były Muzeum Narodowemu lub trafiały do przygotowywanej wystawy Muzeum Historycznego
m.st. Warszawy2.
Nie jest przedmiotem niniejszego opracowania opisanie przebiegu prac, które
ostatecznie doprowadziły do przywrócenia
zabudowy Starego i Nowego Miasta. Znana
i wciąż kontynuowana jest dyskusja na temat
błędów popełnionych w trakcie odbudowy.
Niezależnie od niekorzystnych opinii i skrajnie krytycznych głosów, 2 września 1980 roku
Stare Miasto w Warszawie zostało wpisane
na Listę światowego dziedzictwa UNESCO
jako wyjątkowy przykład prawie całkowitej rekonstrukcji miejskiego zespołu historycznego. Pozostaje poddać się nastrojowi
2

Początkowo Muzeum m.st. Warszawy było oddziałem Muzeum Narodowego, po wojnie zostało reaktywowane w latach 1947–1949 pod nazwą Muzeum
m.st. Warszawy i otrzymało na siedzibę kamienice
po północnej stronie Rynku Starego Miasta, w 1950 r.
otrzymało nazwę Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, w 1955 r. otwarto pierwszą stałą wystawę, a od
2014 r. nosi nazwę Muzeum Warszawy.
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miejsca podczas niespiesznych spacerów po
uliczkach i placach staromiejskich. Można
też zwiedzanie urozmaicić oglądaniem efektów kolejnych prac konserwatorskich prowadzonych przy kamienicach. W obserwacjach
dotyczących konserwacji okutych stalowymi
blachami drzwi, krat okiennych, latarni przyściennych czy też licznych szyldów zawieszonych na ozdobnych wysięgnikach pomocne
mogą się okazać uwagi konserwatorskie zamieszczone w niniejszym opracowaniu. Odnosi się to także do metalowych balustrad
balkonowych czy balustrad klatek schodowych, krat osłaniających grzejniki i innych
dekoracyjnych elementów wewnętrznych
wykonanych z metalu.
Znajomość przebiegu odbudowy kamienic Starego Miasta jest natomiast niezbędna do rozpoznania i odróżnienia elementów
historycznych od tych zrekonstruowanych
w trakcie odbudowy. Ponad sześćdziesięcioletnia historia elementów zrekonstruowanych po wojnie oraz przeprowadzane prace
konserwatorskie utrudniają datowanie tych
elementów nie tylko na Starym Mieście, ale
też w innych odbudowanych dzielnicach
Warszawy. Osobom upartym w dociekaniu proweniencji pozostaje doradzić oparcie
się na analizie formalnej i … intuicji. Intuicja jednakże wymaga dużego doświadczenia
w kierowaniu się nią oraz tzw. opatrzenia.
Niestety, trudno jest dotrzeć do dokumentacji konserwatorskich, częstokroć zaniechanych lub zagubionych. Utrudnia to w dużym
stopniu prace konserwatorskie prowadzone
aktualnie lub planowane w przyszłości.
Jak wspomniałem, techniki kowalskie
i ślusarskie wykształciły się w odległej przeszłości. Z czasem zmieniały się jedynie narzędzia pracy kowali i ślusarzy, ułatwiając
wykonywanie poszczególnych czynności. Rozwój metalurgii pozwolił wyeliminować lub ograniczyć pracę przy pozyskiwaniu
i wstępnym kształtowaniu materiału. Różnica między kowalem a ślusarzem nadal polega

na tym, że kowal kształtuje materiał „na gorąco”, ślusarz zaś „na zimno”. Podobieństwo
wykonywanych czynności spowodowało,
że w okresie międzywojennym oba zawody
połączone zostały pojemnym określeniem
– „metaloplastyka”. Jest to o tyle wygodne, że udało się do metaloplastyki dołączyć
odlewnictwo. Metaloplastyka wykorzystuje wszystkie zdobycze technologiczne, z których najbardziej przydatne stało się spawanie
metali. Ten rodzaj połączeń daje możliwości
wykonywania ich na kilka sposobów: z wykorzystaniem wysokiej temperatury łuku
elektrycznego (powyżej 2500o C) lub podobnie wysokiej temperatury acetylenu spalanego w tlenie. O ile spawanie elektryczne
z użyciem elektrod służy głównie do łączenia
stopów żelaza, o tyle palniki acetylenowe są
wykorzystywane również do tzw. twardego
lutowania stopów miedzi, podczas którego
spoiwa lutownicze topią się w temperaturze
powyżej 450o C. Spoiwa do lutowania miękkiego to w większości lut cynowo-ołowiowy.
Trwałe łączenie metali może być wykonywane także poprzez ich zgrzewanie. Kowalstwo
historyczne nie stosowało spawania, jest to
zatem jeden z istotnych warunków wyróżnienia wyrobów sprzed lat trzydziestych XX
wieku3.
Drugim wyróżnikiem może być skład
warstw malarskich nanoszonych na powierzchnię stali czy żeliwa w celach antykorozyjnych oraz dekoracyjnych. Uwagę należy
zwrócić na stosowanie mieszanej z olejem
lnianym minii ołowiowej, która wykorzystywana była jako zabezpieczenie antykorozyjne i podkład pod warstwy dekoracyjne.
Podobnie jak występowanie w malarstwie
sztalugowym bieli cynkowej (od połowy XIX
wieku) minię ołowiową na elementach metalowych możemy również traktować datująco.
3

Niestety, mogą wprowadzać w błąd prace naprawcze prowadzone po II wojnie światowej, stosujące spawanie jako sposób wzmocnienia konstrukcji
kratownic.

Datowanie oparte na stosowaniu farb z zawartością minii ołowiowej musi uwzględniać fakt dążenia do wyeliminowania tej
substancji, uznanej za rakotwórczą, od końca XX wieku. Zatem występowanie podkładu
miniowego na elementach stalowych i żeliwnych wskazuje na działania sprzed końca poprzedniego stulecia. Jeśli do tej analizy
– nieco amatorskiej, ale opartej na doświadczeniu konserwatorskim – dodamy badanie malarskich warstw nawierzchniowych,
możemy uzyskać prawdopodobną wiedzę
na temat czasu wykonania lub konserwacji elementów wystroju staromiejskiego. Pamiętać trzeba, że matowanie (pozbawianie
błyszczącego odcienia) farb dekoracyjno-nawierzchniowych przeprowadzano poprzez
dodanie środków matujących, głównie talku.
Ze względu na trudności produkcyjne oraz
braki rynkowe proceder taki stosowany był
jeszcze w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Stosowanie talku powodowało zmiany
kolorystyczne; czerń farb przechodziła w kolory szarości. Talk powodował też osłabienie
struktury farb, przez co zmniejszała się ich
trwałość.
Nowe możliwości pojawiły się wraz z ułatwionym dostępem do produktów firm
zachodnich. Obecnie konserwatorów dezorientuje agresywna reklama i mnogość proponowanych farb. Traktowanie informacji na
temat jakości i charakterystyki środków malarskich powinno brać pod uwagę rzetelne
opinie dla sprawdzonych produktów uznanych firm. Raczej nie sprawdza się próba datowania elementów metalowych w oparciu
o wzornictwo. Wzory, które podobały się lub
cieszyły się zainteresowaniem ze względu na
wartości użytkowe, były naśladowane i powielane we wszystkich okresach.
W kontekście powojennej odbudowy
oraz rekonstrukcji metalowych elementów
wyposażenia kamienic trzeba zauważyć wysoki poziom wykonywanych przedmiotów.
Zasadniczą przyczyną takiego zjawiska był
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proces nauczania rzemieślniczego polegający na czerpaniu wiedzy i nabywaniu umiejętności od mistrzów rzemieślniczych, którzy
nie pozwalali uczniom na „partaczenie” zleconych prac. Rzemieślnicy działający po wojnie nie rezygnowali z zasad obowiązujących
w ich profesji i przekazywali je swoim następcom. Sprzyjał temu niezmieniony system
szkolenia i osiągania kolejnych stopni zawodowych. Praca w rzemiośle w dużych zakładach państwowych dawała rzemieślnikom
stałą możliwość uzyskiwania dodatkowych
dochodów na rynku prywatnym. Powszechna była praca „po godzinach” w firmach nieuspołecznionych lub wykonywanie zleceń
prywatnych.
Kompleksowe prace konserwatorskie na
Starym Mieście w początku lat siedemdziesiątych XX wieku nie odbiegały pod względem technologicznym i organizacyjnym od
prac zrealizowanych dwadzieścia lat wcześniej. W niewielkim stopniu zmieniły się
materiały używane w tym okresie. Dało to
swoisty efekt kontynuacji materiałowo-jakościowej i niewielkie możliwości rozróżnienia okresów realizacji prac. Tym bardziej
że na początku lat siedemdziesiątych zasady
obowiązujące w konserwatorstwie były obce
większości rzemieślników. Wszelkie ich działania przy elementach wystroju zatem polegały na osiąganiu stanu „nowości”. Nieliczni
w owym czasie konserwatorzy dzieł sztuki nie byli w stanie skutecznie zmienić tej
mentalności.
W latach siedemdziesiątych nadal powszechne było przekonanie, że właściwe jest
stosowanie zunifikowanej kolorystyki w architekturze. Zasady tej jednak nie można
było zastosować w przypadku kamienic staromiejskich, bo nie pozwalały na to pierwotne techniki dekoracyjne (np. sgraffito).
Jednak opracowanie kolorystyczne metalowych elementów wystroju kamienic było
jak najbardziej możliwe. Kolorystyka z zakresu czerni stosowanych farb olejnych
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i wchodzących do stosowania farb ftalowych została przyjęta bez protestu konserwatorów4. Nie postulowano w związku z tym
prowadzania badań kolorystycznych detali
metalowych. Ewentualne informacje o warstwach malarskich odkrywanych podczas
oczyszczania powierzchni metalu w trakcie
prowadzenia prac konserwatorskich były pomijane i nie trafiały do dokumentacji konserwatorskiej. Zresztą, nie zawsze przestrzegano
przyjętych zasad nakazujących usuwanie
uszkodzonych farb i neutralizowanie powstających ognisk korozyjnych. Zamalowywano na czarno powierzchnię stali, licząc
na wyrozumiałość inwestorów lub działania możliwe do wykonania w tzw. okresach
poprawkowych.

Powojenne prace konserwatorskie
przy obiektach pomnikowych
z terenu Starego Miasta
1. Kolumna Zygmunta – została wzniesiona w 1644 roku według projektu Augustyna
Locciego i Constantina Tencalli, posąg króla wyrzeźbił Clemente Molli, a odlał w brązie
Daniel Tym (il. 3–4).
Pomnik wielokrotnie poddawany był
pracom konserwatorskim i restauratorskim, m.in. dwukrotnie wymieniano trzon
kolumny, zmieniano też jego bezpośrednie
otoczenie.
W nocy z 1 na 2 września 1944 roku pomnik został trafiony z działa czołgowego
i legł w gruzach. W 1949 roku przystąpiono
do odbudowy w oparciu o projekt opracowany przez Stanisława Żaryna. Niezbędne były
umiejętności i doświadczenie rzemieślników z firmy brązowniczej Bracia Łopieńscy.
4

Przeglądając projekty remontów konserwatorskich
budowli zabytkowych praktycznie do chwili obecnej, projektanci nie wyszli poza określenie kolorystyki metalowych elementów wystroju jako „czerń
matowa”. Organy konserwatorskie akceptują takie
projekty.

3–4. Pomnik
Zygmunta III Wazy
na placu Zamkowym
oraz tablica
inskrypcyjna z 1949 r.

Dzięki nim uzupełniono brakujące fragmenty statui i połączono z fragmentami oryginalnymi, odlano również brakujące tablice
inskrypcyjne i dodano tablicę upamiętniającą prace prowadzone w 1949 roku.
Pracownicy firmy braci Łopieńskich mieli
okazję wykorzystać tradycyjną sztukę odlewniczą przy przywracaniu właściwego stanu większości historycznych monumentów
warszawskich.
Kolumna zmieniła o kilka metrów miejsce swojego posadowienia, czego powodem

było poprowadzenie tunelu trasy W–Z. Elementy brązowe kolumny, łącznie ze statuą
króla, były konserwowane w okresie późniejszym dwukrotnie: w roku 1977 i 1999. Prace
te nie obejmowały już czynności restauracyjnych, a zakresy robót wykonanych zarówno
w 1977 roku przez PP PKZ Oddział Warszawski, jak i tych z roku 1999 (dr Elżbieta Nosek z Krakowa) były podobne5: po usunięciu
niekorzystnych nawarstwień z powierzchni statui Zygmunta III oraz tablic i dekoracji, wykonano zabezpieczenie antykorozyjne
w postaci warstw woskowych. Warstwy te
ulegają wymywaniu przez deszcze i wymagają uzupełniania co 3–4 lata. Jak łatwo policzyć, od ostatniego nałożenia wosków minęło
lat 18. Bez barier antykorozyjnych korozyjne
procesy destrukcyjne powodują postępujące
uszkodzenia powierzchniowe i strukturalne
pomnika. Straty te rosną proporcjonalnie do
zwiększającego się zanieczyszczenia otoczenia. Nasuwa się sugestia, aby przy najbliższej
konserwacji zabezpieczenie antykorozyjne
wykonać z warstw specjalnych lakierów bezbarwnych, charakteryzujących się znacznie
dłuższą trwałością6.
2. Pomnik Jana Kilińskiego (il. 5), autorstwa
warszawskiego rzeźbiarza Stanisława Jackowskiego z postacią Kilińskiego odlaną w firmie
Bracia Łopieńscy w 1935 roku. Pomnik został
ustawiony w następnym roku na placu Krasińskich dla uczczenia 30. rocznicy powołania Warszawskiej Izby Rzemieślniczej. Na
5

6

Prace zrealizowane w 1999 r. objęły również czynności polegające na zespoleniu pękniętego fragmentu
podstawy statui poprzez spawanie. Może to świadczyć o pogarszającym się stanie fragmentów brązowego pomnika pod względem wytrzymałościowym.
Ze względu na wzrost zanieczyszczenia atmosferycznego wskazane jest stosowanie bezbarwnych lakierów zabezpieczających brązy przed korozją. Ma to
istotne znaczenie w przypadku obiektów, do których dostęp jest utrudniony. W ostatnich latach takie zabezpieczenie zastosowane zostało w Warszawie
w przypadku pomnika Lotnika.
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wymuszonym przez konieczność wzmocnienia fundamentów cokołu. Konserwację statui
Kilińskiego wykonali konserwatorzy indywidualni. Patyna zabezpieczająca brąz została
utrwalona tak skutecznie, że mimo upływu
ćwierćwiecza pomnik wygląda doskonale7.
Słuszną rzeczą będzie dodać, że po 58
latach ekspozycji Kilińskiego na Starym
Mieście trudno sobie wyobrazić inne jego
usytuowanie.

5. Pomnik Jana Kilińskiego ustawiony w dawnej fosie
u wylotu ul. Piekarskiej, 2017 r., pierwotnie posadowy
na placu Krasińskich

froncie cokołu umieszczono płaskorzeźbioną
płytę dłuta Walentego Smyczyńskiego, pokazującą Kilińskiego prowadzącego powstańców 1794 roku przez plac Zamkowy.
W 1942 roku pomnik zdemontowali
Niemcy w odwecie za działalność dywersyjną. Szczęśliwie, nie został zniszczony, a zdeponowany w Muzeum Narodowym. W 1946
roku niezastąpieni rzemieślnicy z firmy braci
Łopieńskich naprawili uszkodzenia i uzupełnili zagubioną szablę Kilińskiego. Ustawiono
pomnik – na krótko – naprzeciwko Muzeum
Narodowego w alei 3. Maja, a niedługo potem Kiliński wrócił na prawie 13 lat na plac
Krasińskich. Jednak jego docelowym miejscem stało się Stare Miasto. Na nowym cokole pomnika nie zmieściła się już płyta
Smyczyńskiego.
W latach 1993–1994 poddano monument
pracom konstrukcyjno-konserwatorskim,
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3. Warszawska Syrenka (il. 6) jest rzeźbą odlaną w cynku i uszlachetnioną poprzez naniesienie na powierzchnię cienkiej warstwy
brązu. Trwałe połączenie cynku z brązem zapewnia zastosowanie procesu galwanicznego.
Jak wspomniałem, Syrenka powstała w fabryce Karola Mintera w 1855 roku i stała się
główną dekoracją ujęcia wody na rynku staromiejskim. Aranżacja z „romantycznie” pokazaną skałą, na której posadowiono syrenę,
towarzyszyła targowisku odbywającemu się
tradycyjnie na Rynku Starego Miasta.
Propozycję przeniesienia targowiska na
Rynek Nowego Miasta zgłosiło Towarzystwo
Opieki nad Zabytkami Przeszłości w 1913
roku, a Czesław Przybylski opracował zaakceptowany projekt zmian. Syrena została przeniesiona na środek rynku i osadzona
na ciężkim cokole o formach zbliżonych do
klasycznych.
W 1928 roku rozpoczęto akcję dekoracji
kamienic Rynku Starego Miasta polichromiami i złoceniami, aby zatrzeć biedną przeszłość tej części stolicy i dostosować wygląd
do nowej roli – miejsca działalności muzeów
i innych instytucji miejskich.
W tak zaplanowanej przestrzeni pomnik
Panny Wodnej, któremu powszechnie zarzucano brak proporcji, wydawał się być zbędny.
Wprawdzie rozważano przeniesie fontanny
7

Z pewnością wpływ na stan rzeźby ma okresowe mycie pomnika, które od pewnego czasu zlecane jest
przez stołeczny Zarząd Terenów Publicznych.

z syreną na Rynek Nowego Miasta, ale do
tego nie doszło. Ostatecznie syrenę przekazano klubowi wioślarskiemu i od 1931 roku
można było ją oglądać na ulicy Solec. Tu,
w 1944 roku syrena znalazła się na linii frontu w podczas walk o zdobycie Przyczółka
Czerniakowskiego.
Po wojnie uszkodzenia pomnika, przestrzeliny, wgniecenia cienkiego i słabego
płaszcza były przedmiotem prac osób za-

przez Przedsiębiorstwo Państwowe Pracownie Konserwacji Zabytków Oddziału
Warszawskiego w Pracowni Konserwacji Metalu. Wykonano wtedy nową warstwę brązową metodą natryskową oraz wzmocniono
płaszcz rzeźby laminatem z włókna szklanego i epidianu. Po powrocie na cokół przy
murze przetrwała jeszcze kilka ataków wandali. W 1998 roku Urząd Konserwatora m.st.
Warszawy podjął decyzję o powrocie war-

trudnionych w firmie braci Łopieńskich. Po
naprawach i uzupełnieniach syrenka stanęła
w Parku Kultury na Powiślu.
Na początku 1969 roku syrena została
uszkodzona przez chuliganów. Naprawy zlecono Spółdzielni „Brąz Dekoracyjny”, która była upaństwowioną formą zakładu braci
Łopieńskich.
Bogata historia wędrówek symbolu Warszawy zakończyła się tam, gdzie się zaczęła,
czyli na Starym Mieście, choć na staromiejski
rynek syrena wróciła dopiero w 1999 roku.
Wcześniej musiała przetrwać próby wyrywania szabli i inne wybryki chuligańskie, pilnując północnego fragmentu muru obronnego.
Gruntownym pracom konserwatorskim została poddana na przełomie roku 1985 i 1986

szawskiej Syrenki na Rynek Starego Miasta8.
Tak też się stało, aczkolwiek forma cokołu, na
którym spoczęła, do dziś budzi dyskusje.
Pamiętając o bogatej historii uszkodzeń
i napraw, trudno się zdziwić, że w 2008 roku
Stołeczny Konserwator Zabytków zadecydował o konieczności zrobienia kopii pomnika.
Kopię wykonano w tradycyjnym materiale pomnikowym – brązie. Syrena wykonana w fabryce Mintera na podstawie rzeźby

6. Syrena
warszawska; kopia
w brązie na Rynku
Starego Miasta

8

Z historią warszawskiej syreny można zapoznać się
w artykule zamieszczonym w piśmie wydawanym
przez Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych (obecnie Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony
Zbiorów): K. Lesiak, J. Mróz, Tragiczne dzieje Syrenki Konstantego Hegla, „Cenne, Bezcenne, Utracone”,
nr 2 (1998).
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Konstantego Hegla przeniesiona została
o zaledwie kilkadziesiąt metrów do lapidarium Muzeum Historycznego m.st. Warszawy (obecnie Muzeum Warszawy).
Wystawa Główna zaprojektowana i realizowana po przeprowadzeniu remontu
w kamienicach Muzeum przewidziała eksponowanie warszawskiej Syrenki w korytarzu
na parterze kamienicy nr 38. Przeprowadzone zostały kolejne prace konserwatorskie,
które – miejmy nadzieję – nie będą powtarzane z racji docelowej ekspozycji wewnętrznej w klimatyzowanym pomieszczeniu
muzealnym.

Elementy metalowe wystroju
kamienic historycznych
i związana z nimi problematyka
konserwatorska

Do wystroju zewnętrznego historycznych
kamienic warszawskiego Starego Miasta, wykonanego w przeważającym stopniu ze stali
należy zaliczyć:

1. Drzwi drewniane z opierzeniem z blachy
stalowej zamocowanym do podłoża gwoździami, pod które podłożono ozdobne rozetki wycięte z blachy; najczęściej miejsca
połączeń blachy były maskowane wąskimi
płaskownikami (il. 7–8).
Warto zwrócić uwagę na elementy służące do zawieszenia drzwi oraz do blokowania
skrzydeł drzwiowych. W prezentowanych
na zdjęciach drzwiach pochodzących z kamienic z pierzei Dekerta zawieszone są one
na hakach zamocowanych w kamiennych
ościeżnicach. W zależności od sposobu otwierania, pasowe zawiasy, wycięte z grubej
blachy stalowej, umieszczone są od strony
zewnętrznej i ukształtowane bardzo dekoracyjnie. Czasem do zamocowania zawiasów
użyto tych samych gwoździ czy nitów, co do
zamocowania stalowych elementów opierzenia. Łby gwoździ są najczęściej okrągłe, jednak wiele z nich odkuto niesymetrycznie
i nieregularnie. Potęguje to ozdobny charakter okuć.

7–8. Drzwi
zewnętrzne kamienic
Muzeum Warszawy
(strona Dekerta),
z opierzeniem
z blachy stalowej
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9-11. Drzwi
zewnętrzne kamienic
Muzeum Warszawy
(strona Dekerta),
ozdobne klamki
drzwi

Ciekawie prezentują się klamki drzwiowe (il. 9–11). Wszystkie wykonano w technikach kowalskich, co oznacza, że stal była
kształtowana na gorąco. Odnosi się jednak
wrażenie, że pomysłowość wykonawców jest
wtórna i możliwości kowali mieszczą się w zakresie przekazywanych wzorów. Dekorowane
są także szyldy drzwiowe, w których osadzono klamki oraz oznaczono miejsca pozwalające na wprowadzenie klucza i odblokowanie
drzwi poprzez przesunięcie rygla zamkowego.
Przy drzwiach zewnętrznych prowadzących do kamienic zamki umieszczone są od
strony wnętrz. Wyjątkami są drzwi ryglowane kłódkami, gdzie zamki zostały zastąpione
prostymi skoblami.
Najczęściej drzwi zewnętrzne wyposażone są w tzw. nadświetla. Są to zamknięte
półkoliście, zakratowane i oszklone otwory
pozwalające na oświetlenie korytarzy. Kraty
nadświetli komponowane są w dekoracyjne
wzory, ułożone symetrycznie w stosunku do
osi pionowej.
Poza drzwiami wejściowymi do kamienic
w fasadach znajdują się także drzwi piwniczne, co umożliwia bezpośrednią komunikację
z piwnicami wykorzystywanymi do składowania towarów. Zwykle drzwi piwniczne są
niższe, a okute podobnie jak drzwi wejściowe, sprawiają wrażenie masywniejszych i lepiej zabezpieczonych.
12. Krata okienna
Drzwi wejściowe od strony dziedzińców
z kamienicy Muzeum
nie różnią się od drzwi od strony rynku.
Warszawy

2. Kraty okienne są kolejnym elementem
wystroju kamienic staromiejskich, a ich formy, jak również poziom wykonania, decydują o wyglądzie fasad. W rzadkich przypadkach montowano kraty okienne w oknach
powyżej parteru (il. 12–13).
Część krat wykonano w postaci konstrukcji dwuskrzydłowych, ze skrzydłami zawieszonymi na zawiasach. Możliwość używania
otworu okiennego w przypadku wąskich
drzwi ułatwia przemieszczanie mebli i innych przedmiotów wyposażenia domowego,
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są też sposoby mieszane. Doświadczeni ko- 13. Krata okienna
wale potrafili łączyć stalowe kształtowni- z kamienicy Muzeum
Warszawy
ki poprzez skuwanie na gorąco. W okresie
powojennym łączenie takie zastąpiono spawaniem w łuku elektrycznym z użyciem elektrod spawalniczych.

a w razie prowadzenia zakładu – transportowanie towarów.
Montaż innych krat zakładał zakotwienie
niektórych elementów w kamiennych obramieniach lub w ścianach. Dla zamaskowania
miejsc, w których trzeba było wykuć otwory,
zastosowano ozdobne stalowe rozety.
Powszechnie stosowano kilka sposobów
łączenia elementów pionowych krat z elementami poziomymi. Sposoby te wymagały
znajomości technologii z zakresu kowalstwa.
Najpowszechniejsze było łączenie „na przebitkę”. W elemencie o większym przekroju,
najczęściej poziomym, wykonywano na gorąco otwór, w który wprowadzany był element
prostopadły. Takie przeplatanie stalowych
kształtowników to czynność wymagająca doświadczenia i profesjonalnych narzędzi dostosowanych do określonych przekrojów
elementów.
Drugim często stosowanym sposobem
łączenia jest łączenie stykających się elementów tzw. klubami. „Kluby” to pręty stalowe o przekroju półkolistym lub w kształcie
wycinka koła. Po rozhartowaniu łącznika
można było owinąć go wokół sąsiadujących
elementów. Możliwe było owijanie „klubek”
bez podgrzewania, ale rzemieślnik o większych ambicjach potrafił owinąć łącznik „na
gorąco”, a łącznik, stygnąc, zwiększał stabilność połączenia.
Inną metodą jest nitowanie elementów
spłaszczonych (lub nie) w miejscach łączenia;

32

3. Balkony (il. 14) i schody zewnętrzne były
rzadkim elementem architektonicznym w kamienicach staromiejskich. Pokazany na zdjęciu balkon z żeliwną balustradą i kamienną
płytą balkonową jest jednym z przykładów
rekonstrukcji. Inne balkony, jakby przyklejone do fasad, to balkony kamienic nr 30 i 36
14. Balkon kamienicy
z pierzei Dekerta. Ograniczono je balustra- przy ul. Jezuickiej 6/8,
dami wykonanymi w technikach kowalskich. stan w 2017 r.

4. Latarnie przyścienne i wiszące – typy latarni umieszczanych na esowatych wysięgnikach są najczęściej spotykane na Starym
Mieście (il. 15). W ozdobnie opracowanych
bokach latarni zamocowano szyby osłaniające źródło światła. Obecnie latarnie zasilane są prądem elektrycznym przewodami
ukrytymi pod tynkami oraz prowadzone wewnątrz wysięgników, które z tego powodu
wykonane są z kształtowników z otworami
wewnątrz.
5. Numery policyjne i wysięgniki flagowe
(il. 16–17)

15. Przykład
przyściennej latarni
staromiejskiej
16–17. Przykład
numeru policyjnego
z kamienic
strony Dekerta
i jednego z licznych
wysięgników
flagowych, stan
w 2017 r.

6. Szyldy na wysięgnikach (il. 18–19)
7. Inne dekoracje wykonane z wykorzystaniem technik metaloplastycznych (il. 20)

Problematyka konserwatorska
związana z prowadzeniem prac
przy elementach wystroju kamienic
staromiejskich

Prace remontowo-konserwatorskie przy kamienicach staromiejskich rozpoczęto jeszcze przed I wojną światową. Zainteresowanie
historią Warszawy spowodowało powstanie
organizacji, które zachęcały do wykupywania
zaniedbanych domów i doprowadzania ich
stanu do wyglądu z lat świetności. Towarzystwo Miłośników Historii oraz Towarzystwo
Opieki nad Zabytkami Przeszłości powstałe
w 1906 roku na swoje siedziby obrały Rynek

Starego Miasta i rozpoczęły remonty kamienicy Książąt Mazowieckich (TMH) i kamienicy Baryczków (TOnZP). W prace te
zaangażowano znanych architektów: Władysława Marconiego i Jarosława Wojciechowskiego. Zachowane sprawozdania z robót są
interesującym źródłem do historii konserwatorstwa w Polsce.
Działania rozpoczęte przed I wojną kontynuowane były w okresie międzywojennym.
Kulminacyjnym momentem był rok 1937,
kiedy prezydent Warszawy podjął decyzję
o zakupie trzech kamienic w rynku na siedzibę Muzeum Dawnej Warszawy. Rozpoczęto
szeroko zakrojone prace remontowe i adaptacyjne, które w ograniczonym zakresie były
prowadzone w czasie okupacji.
Powojenna odbudowa poprzedzona została inwentaryzacją przeprowadzoną już

18–19. Szyldy
staromiejskie na
wysięgnikach,
przykłady
20. Żygacz
Kamienicy
Zygmuntowskiej
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na początku 1945 roku. Do realizacji prac
związanych z odbudową kraju stworzono
Państwowe Przedsiębiorstwa Budowlane,
w których strukturach rozpoczęły działalność Oddziały Robót Konserwatorskich9.
Brak jest szczegółowych informacji o sposobie rekonstrukcji metalowych elementów wystroju kamienic. Wszystko wskazuje
na to, że zatrudniani byli rzemieślnicy, których duża liczba zrezygnowała z odbudowy

Należy dodać, że obok przedsiębiorstw
państwowych, do których w pierwszym
rzędzie płynęły zamówienia, mimo wielu
przeszkód, kontynuowały swą działalność
większe i mniejsze zakłady rzemieślnicze, realizujące potrzeby osób prywatnych, ale też
wspomagające w trudnych sytuacjach jednostki państwowe.
Praktycznie wszystkie rekonstruowane
elementy wystroju kamienic staromiejskich

21. Przykład
stanu zachowania
elementów wystroju
metalowego przed
przystąpieniem do
konserwacji

swoich zakładów i zatrudniła się w Przedsiębiorstwach Państwowych. W ramach tych
przedsiębiorstw, w oparciu o ich fundusze,
tworzone były kuźnie, ślusarnie i odlewnie
metali kolorowych oraz pracownie metaloplastyczne. Było to miejsce, gdzie stworzone
zostały warunki do kontynuacji wypracowanych w poprzednich okresach tradycji rzemiosł metalowych.

9

Możliwości poznania najnowszej historii kamienic
staromiejskich daje lektura pracy Stanisława Żaryna
pt. Trzynaście kamienic staromiejskich. Strona Dekerta (Warszawa 1972), obejmująca nie tylko kamienice usytuowane w pierzei północnej Rynku Starego
Miasta.
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wykonywano ze stali. Powszechnie używana
była blacha i kształtowniki stalowe produkowane w zakładach hutniczych i przerabiane
przez rzemieślników.
Kontynuowane technologie kowalskie
przy wykonywaniu elementów wystroju kamienic zakładały kształtowanie metalu „na
gorąco” i łączenie ze sobą elementów poprzez
nitowanie, „klubowanie” czy stosowanie połączeń „na przebitkę”. Metody te dawały gwarancję stabilności konstrukcyjnej i trwałości.
Ślusarze również mieli okazję do wykazania
się umiejętnościami.
W okresie, kiedy zanieczyszczenie atmosfery było niewielkie, wyroby kowalskie i ślusarskie nie wymagały szczególnych

zabezpieczeń przed rdzewieniem. Stosowano
dekoracyjne pokrywanie powierzchni stali
poprzez patynowanie, polegające na szybkim
ochładzaniu ogrzanych elementów, co równocześnie utwardzało metal.
Konieczność nanoszenia warstw zabezpieczających przed korodowaniem pojawiła
się wraz z rosnącym zanieczyszczeniem otoczenia. Dobre efekty antykorozyjne dawało stosowanie minii ołowiowej rozrabianej
w oleju rafinowanym z dodatkiem sykatyw
(czyli środków pozwalające na przyspieszenie
wysychania farby). Działanie minii polegało
na wnikaniu w nierówności i kawerny metalu i spowalnianiu reakcji korozyjnych. Na
warstwy miniowe nakładano farby olejne dające kolorystyczne opracowanie dekoracyjne.
Łatwo zauważyć, że zasadniczy wpływ na
stan zachowania elementów wykonanych ze
stali mają warunki ekspozycji (il. 21). Warunki zewnętrzne to przede wszystkim ciągła
zmienność temperatury i wilgotności, zachodząca nie tylko w rytmie zmian sezonowych,
ale także w cyklach dobowych. Drugim niekorzystnym czynnikiem jest zanieczyszczenie atmosfery takimi związkami, jak tlenek
węgla, tlenki azotu i siarki oraz węglowodory powstające w wyniku spalania produktów
naftowych. Zanieczyszczenia w pierwszej kolejności uszkadzają warstwy antykorozyjne,
chroniące przed inicjacją i rozwojem procesów korozyjnych.
Technologiczna jednorodność rekonstruowanych i uzupełnianych fragmentów
elementów wystroju do lat siedemdziesiątych szła w parze ze stosowanymi środkami
antykorozyjnymi, do których zaliczyć należy powłoki malarskie. Po tym czasie zaczęto stosować bardziej zaawansowane metody
ochronne, opracowane wcześniej na potrzeby rozwijającego się przemysłu.
Przy omawianiu prowadzenia prac konserwatorskich realizowanych na podstawie
decyzji administracyjnych konieczna jest
uwaga, że powodem rozpoczynania prac jest

zwykle bardzo zły stan zachowania. Nie ma
zwyczaju prowadzenia okresowych przeglądów i reagowania na samym początku wystąpienia uszkodzeń.
Jak wspomniałem wyżej, efektem tego jest
brak badań i informacji obejmujących kolorystykę metalowych elementów wystroju kamienic Starego Miasta. Pokryte produktami
korozji obiekty pozbawiano resztek warstw
malarskich oraz nanoszono nowe powłoki
zabezpieczające i nawierzchniowe.
Obecnie możliwości w zakresie konserwacji obiektów wykonanych ze stopów żelaza znacznie się zmieniły w stosunku do
metod stosowanych do końca lat siedemdziesiątych XX wieku. Przykładem mogą
być efekty przeprowadzonych prac remontowo-konserwatorskich w kamienicach Muzeum Warszawy czy innych kamienicach
staromiejskich. Ostatecznie zrezygnowano ze stosowania związków chemicznych
pomocnych przy usuwaniu resztek warstw
malarskich i rdzy. Metody chemiczne zastąpione zostały przez mechaniczne zdejmowanie wszystkich szkodliwych nawarstwień
powierzchniowych.
Przed przystąpieniem do prac opracowywane są programy konserwatorskie wymagane do uzyskania pozwolenia od organu
konserwatorskiego.
Aby odsłonić nieco warsztat konserwatorów zabytkowych obiektów metalowych
pracujących przy budowlach historycznych, konieczne jest rozdzielenie elementów
wyposażenia, które można zdemontować
i przewieźć do pracowni od tych, których
demontaż nie jest uzasadniony i poddawane są one niezbędnym czynnościom in
situ. Ważną rolę odgrywa dokumentacja
wstępna – fotograficzna i opisowa – pokazująca stan obiektów przed konserwacją.
Oczyszczanie wstępne, prowadzone z użyciem metod mechanicznych, pozwala na
bardziej szczegółowe rozpoznanie uszkodzeń wcześniej ukrytych pod produktami
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korozji i uszkodzonymi warstwami malarskimi. To odpowiedni moment na zaplanowanie czynności uzupełniania brakujących lub
uszkodzonych fragmentów i połączenie uzupełnień z fragmentami oryginalnymi. Łączenie odbywa się zwykle poprzez spawanie
w łuku elektrycznym.
Właściwe oczyszczenie wszystkich fragmentów obiektu (realizowane także metodami mechanicznymi10) jest przygotowaniem
do nałożenia antykorozyjnych warstw zabezpieczających. Wypróbowaną skutecznością odznaczają się warstwy metaliczne
dobrane pod względem potencjału elektrochemicznego prezentowanego w stosunku
do stali. Najczęściej stosuje się cynk i aluminium. Na warstwy antykorozyjne nanosi się
malarskie warstwy izolacyjno-podkładowe
i nawierzchniowe.
Konserwatorzy mają do dyspozycji lepiej
skomponowane farby i lakiery, wytrzymałe na zmiany powodowane rozszerzalnością
cieplną. Stosuje się inhibitory korozji żelaza, neutralizujące ogniska korozyjne i pozwalające na eliminowanie lub spowalnianie
procesów korozyjnych. Preparaty o działaniu inhibitorowym i właściwościach penetrujących neutralizują układy korozyjne
pomiędzy trwale złączonymi fragmentami
stalowymi. Ogranicza to znacznie potrzebę
wymiany takich połączeń.
Zdecydowanie większa jest oferowana
paleta barw, aczkolwiek – jak wspomniano
– do dekoracji metalowych elementów wystroju kamienic wybiera się najczęściej kolory czerni.

10

Wygodną metodą mechanicznego oczyszczania powierzchniowego jest metoda strumieniowo – ścierna zwana piaskowaniem. Znajomość technologii
oczyszczania pozwala na stosowanie odpowiednich
rodzajów ścierniw.
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W ciągu ostatnich kilkunastu lat popularność zyskała czarna farba matowa z zawartością grafitu. Nie jest to taki grafit, jaki robi
się np. z antracytu, ale specjalny grafit pozyskiwany w kopalniach w Afryce Południowej.
Jego pożądaną cechą jest budowa blaszkowa,
która sprawia, że w trakcie schnięcia warstwy
malarskiej grafit układa się dachówkowo
i stanowi dodatkową warstwę o właściwościach hydrofobowych. Dodatkową korzyścią jest możliwość „wybłyszczenia” warstwy
grafitowej i uzyskania efektów światłocieniowych. Estetyczne zalety farb z zawartością
grafitu blaszkowego można obserwować na
zewnętrznych drzwiach, kratach, latarniach
i innych metalowych elementach kamienic
Muzeum Warszawy, poddawanych pracom
konserwatorskim w latach 2015–2016.
Dodajmy jeszcze, że metalowe elementy wewnętrzne w muzealnych kamienicach
pokryto warstwami czarnej farby matowej
bez grafitu, aby osoby przebywające we wnętrzach nie brudziły rąk ani ubrań wskutek zetknięcia z warstwą grafitową.
Niniejszy artykuł w niewielkim tylko
stopniu dotyka zagadnień związanych z metalowymi elementami wystroju kamienic
historycznych. Bardziej szczegółowa prezentacja materiałów badawczych i dokumentacyjnych wymagałby znacznego zwiększenia
objętości opracowania, co nie było możliwe.
Niemniej stanowi przyczynek do badań nad
konserwacją wystroju kamienic historycznych, w szczególności cennych wytworów
rzemiosła metalowego.

Traditions of Warsaw Metalwork in the Reconstruction
of the Old Town. Problems related to the Conservation of
Interior Decoration of Historic Buildings
Abstract

T

he reconstruction of Warsaw destroyed in the Second World War induces us to analyse the political and social causes for this phenomenon and to recognize the significance of handicraft
traditions that influenced results of post-war activities. The industrialization of Central Eastern Europe was delayed at the beginning of the nineteenth century by roughly one century relative to the
West. The creation of appropriate conditions for the development of crafts and industry in the Polish
Kingdom, together with custom barriers forced many Western craftsmen and industrialists to emigrate
to the east. Craftsmen who moved to Poland contributed to the development of metal bronzing and
founding, due to their mastery of technologies. At the same time highly popular was bronzing, and
bronzed goods that before had been brought from the West, began to be manufactured in Poland by
braziers educated in Paris, who decided to move to Warsaw.
Apart from monuments commemorating eminent Poles and important historical events, Warsaw
got its first cast-iron water supply system, designed by Henryk Marconi who, at the same occasion,
built several beautiful fountains in the city. The demand for railings, gratings, gates, balcony and stair
railings, and others resulted in the development of marvellous metalwork. The term “Warsaw school of
arts and crafts” meant the best quality of products.
In the second part of the article the author presents restoration works on details of the decor of
Old Town houses. The article sheds light on some aspects of restoration works from behind the scenes,
which broadens the perspective of described phenomena.
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Wywieszki.
Między reklamą a zabytkiem

R

eklama jako źródło informacji o danym przedsiębiorstwie lub instytucji
stosowana była od stuleci, przybierając przeróżne formy. Przełom XIX i XX wieku przyniósł, oprócz wyraźnej intensyfikacji reklam
w przestrzeni publicznej i prasie, także nowe
spojrzenie na zabytki przeszłości, na których
bardzo często umieszczano różnego typu
nośniki reklamowe. W przypadku Warszawy przełomowe okazało się powołanie Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości
(TOnZP, 1906), którego działalność otworzyła nowy rozdział życia warszawskiej Starówki1. Mniej więcej w tym samym czasie
opublikowany został podręcznik o znamien1

K. Zwierz, Zapomnienie i uznanie: zmienne losy rynku i dzielnicy staromiejskiej w Warszawie na tle procesów modernizacyjnych do 1939 roku, „Almanach
Muzealny” 2014, nr 8, s. 117–150. Na temat działalności TOnZP zob. E. Manikowska, Wielka wojna
i zabytki, w: Polskie dziedzictwo kulturowe u progu
niepodległości, wokół Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości, red. E. Manikowska, P. Jamski, Warszawa 2010, s. 21–83; E. Manikowska, Od miasta do
stolicy. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości i Warszawa, w: Polskie dziedzictwo kulturowe…,
s. 253–281.

nym tytule: Jak należy się reklamować? Praktyczne wskazówki do osiągnięcia najlepszych
rezultatów reklamy2. Warto uświadomić sobie, że kwestia oznakowania reklamowego
jako problemu formy, treści i miejsca (a nie
tylko wartości artystycznych lub ich braku)
podejmowana była już na początku XX wieku, choć częściej wynikała z potrzeb estetycznych i praktycznych. W przypadku
Warszawy historię i powojenne dzieje reklam
przeanalizowała Agnieszka Janiak-Jasińska3, a w zakresie szyldów zarysowała Kamila Baturo4. Temat ten podejmowany jest
coraz częściej przez historyków, muzealników i speców od marketingu5. Warto jednak
2

3

4

5

Aljas, Jak należy się reklamować? Praktyczne wskazówki do osiągnięcia najlepszych rezultatów reklamy,
Kraków 1907.
A. Janiak-Jasińska, Aby wpadło w oko… O reklamie
handlowej w Królestwie Polskim w początkach XX
wieku na podstawie ogłoszeń prasowych, Warszawa
1998.
K. Baturo, Historia szyldów semaforowych, w: Szyldy
na Starym Mieście w Warszawie. Dobre praktyki dla
właścicieli i użytkowników, opr. A. Jagiellak, P. Świątek, współpr. K. Baturo, Warszawa 2015, s. 7–17.
Dla przykładu warto wspomnieć o katalogu wystawy Kupując oczami: reklama w przedwojennym
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przypomnieć nieco relacje między reklamą a jej zabytkową formą w pierwszej połowie XX wieku w kontekście zabytków „Starej
Warszawy”.
Stosownie do rozporządzenia policyjnego z 1864 roku szyldy na terenie Królestwa Polskiego miały być rosyjsko-polskie,
nie przykładano natomiast wagi do ich formy6. Rosnącą popularność reklamy traktowano raczej jako „urozmaicone i nader
ciekawe zjawisko społeczne”, które przybierało różne formy, by w końcu przenieść się
„[…] na ściany domów; dzisiaj niema miejsca, gdzieby w wielkich miastach nie pstrzyły
się reklamy”7, wynikało to także z obowiązku
informowania o prowadzonej działalności8.
W 1896 roku na warszawskim rynku wydawniczym ukazała się bodaj pierwsza publikacja poświęcona doniosłości promocji firm,
w której przeczytać można m.in. „Minęły
bezpowrotnie owe błogie czasy, kiedy kupiec
dumny z posiadania doskonałych towarów
[…] mówił: «kto potrzebuje, niech szuka»;
minęły bezpowrotnie czasy symbolicznych
znaków: winogron okrętów, kluczów złotych
i.t.p.”9. Remedium stać się miały broszury,
cenniki i systematyczne ogłoszenia w periodykach prasowych. Istotnie, już pobieżna lektura czasopism z przełomu XIX i XX
wieku wskazuje na to, jak podatnym stały się
one gruntem, niezależnie od ich tematycznego ukierunkowania. Nie doprowadziło to

6
7
8

9

Krakowie, red. I. Kawalla, Kraków 2017; M. Warda,
Dwudziestolecie międzywojenne. Plakat i reklama,
t. 49, Warszawa 2014; „Reklama dźwignią handlu”:
kinowe promocje firm poznańskich w dwudziestoleciu
międzywojennym, Ratusz - Sień Gotycka, październik
1993 – listopad 1993, red. M. Mrugalska-Banaszak,
Poznań 1993.
A. Janiak-Jasińska, Aby wpadło w oko…, s. 97.
X., Z historii reklamy, „Wędrowiec”, 37, 1899, nr 15,
s. 296.
[b.a], Kronika. Szyldy obowiązkowe, „Rozwój. Dziennik polityczny, przemysłowy, ekonomiczny, społeczny i literacki, illustrowany”, 2, 1898, nr 298, s. 3.
Reklama, jej zasady i doniosłość: poradnik praktyczny
dla kupców i przemysłowców, Warszawa 1896, s. 4–5.
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jednak do masowej rezygnacji z reklam wizualnych w przestrzeni miejskiej. Zgodnie
z poradnikiem z 1907 roku tablica sklepowa powinna zawierać minimum koniecznej
informacji: nazwę firmy i rodzaj przedsiębiorstwa. „Szyld ma być czytelny i wyraźny
z daleka, bez wszelkich wyszukanych dekoracyi, które pozbawiają go jego wyrazistości”.
Zalecano także mało wówczas rozpowszechnione szyldy złożone z dwóch jednakowych
tablic o identycznej treści, umieszczonych
wzdłuż i w poprzek elewacji, a także ówczesną nowinkę w postaci świecących w nocy
„tablic transparentowych”, protoplastów podświetlanych kasetonów. Jak wówczas pisano,
gabaryty reklamy, wielkość liter i ich kolorystyka powinny być dostosowane do wielkości
i barwy domu i okien. Równocześnie autor
publikacji z 1907 roku przestrzegał: „Faktem
jest, że zbyt wielki szyld nigdy nie sprawia
dobrego wrażenia”10.
Potrzeby i koncepcje związane z przywracaniem Starego Miasta społeczeństwu
nie sprzyjały dyskusji nad użytecznością
wywieszek reklamowych. Oczyszczanie zabytkowych elewacji ze szpecących je „naleciałości” doprowadziło do tego, że szyldy,
jak pisze Kamila Baturo, zostały niemal zupełnie usunięte11. W 1917 roku magistrat postanowił uporządkować w sensie prawnym
kwestię przestrzeni publicznej, podejmując
uchwałę obejmującą m.in. warunki i opłaty za umieszczanie napisów i urządzeń reklamowych na terenie miasta. Zgodnie
10
11

Aljas, Jak należy się reklamować?…, s. 47.
K. Baturo, Historia szyldów semaforowych…, s. 12.
Warto również pamiętać o akcjach prowadzonych
w okresie I wojny światowej, nawołujących do usuwania szyldów rosyjsko- i niemieckojęzycznych, zob.
Polacy!: „Minęły już dwa tygodnie od opuszczenia
przez rossjan Warszawy, a my jeszcze nie starliśmy
z oblicza stolicy piętna niewoli: nie zostały zdjęte napisy i szyldy rosyjskie […]”, Warszawa 1915, [s.n.]; Do
obywateli st.m. Warszawy: „Wzywamy wszystkich do
natychmiastowego usunięcia zewnętrznych oznak
zniemczenia naszej stolicy. Precz z niemieckiemi
szyldami […]”, druk ulotny, bd. [ok. 1918].

z paragrafem 5 „Napisy, znaki, godła i t.p.
reklamy mogą zajmować tylko część powierzchni lica domu, a mianowicie: a) na
parterze i w antresolach 50% ich powierzchni, b) na 1-em piętrze 25% powierzchni
fasady piętra (w obu przypadkach po odliczeniu powierzchni otworów okien i drzwi),
c) na wyższych piętrach nie są dozwalane,
d) znaki, godła, napisy i t.p. reklamy na zewnętrznych ścianach domu, zajmowanych
wyłącznie przez zakłady przemysłowo-handlowe, w górnych piętrach zajmować mogą
50% powierzchni lica domu […] jedynie
w drodze wyjątku, również w drodze wyjątku mogą być urządzane reklamy na dachach.
W obu tych wypadkach wymagane jest pozwolenie Magistratu po uprzednim zatwierdzeniu projektu przez wydział budownictwa”.
Ponadto w paragrafie 6 można przeczytać, że
„Wywieszanie ogłoszeń, znaków i t.p. zakrywających lub przecinających balkony, wsporniki, kolumny, pilastry, frontony, gzemsy
główne i. t.p. części architektoniczne fasady
jest wzbronione […]”. Zawieszenie reklamy
wymagało ponadto przedstawienia projektu
reklamy w skali nie mniejszej niż 1:20, obliczenia powierzchni reklamy w stosunku do
powierzchni elewacji oraz pisemnego pozwolenia na te działania właściciela budynku12. Co więcej, magistrat zastrzegł sobie
prawo odmowy do umieszczania oznakowań
na budynkach zabytkowych. Co istotne, zakazano wówczas stosowania reklam mocowanych prostopadle do lica budynku (§ 9),
co miało niewątpliwy wpływ na zanik szyldów reklamowych na terenie miasta. W 1927
roku konieczna była nowelizacja przepisów,
uwzględniająca nowe formy oznakowania
12

Przepisy o warunkach i opłatach przy korzystaniu
z gruntów miejskich na ulicach i placach z przestrzeni nad nimi oraz z napisów i urządzeń reklamowych
w m.st. Warszawie, z dn. 27 lutego 1917, nr 636, zatwierdzone przez Radę Miejską w lipcu 1917 r. i władzę nadzorczą w dniu 20 lutego 1918 roku, nr 1566/17,
„Dziennik Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy”,
11 III 1918, nr 18, s. 1–6.

1. Wywieszka restauracyjna, projekt M. Olszewskiego,
za: „Świat: pismo tygodniowe ilustrowane”, 1914,
nr 15, s. 6

reklamowego. Za urządzenia reklamowe
uznano wówczas – oprócz tradycyjnych znaków, szyldów, tablic i godeł – także „napisy
reklamowe i filmowe, afisze i plakaty umieszczane na ścianach frontowych domów, ich
szczytach widocznych od ulicy lub parkanach frontowych, a także na szybach wystawowych i okiennych”, szafki i witryny
reklamowe, słupy reklamowe, „markizy letnie i daszki nad otworami sklepowemi urządzane w celach reklamowych” oraz wszelkie
inne reklamy projekcyjne13. W przepisach
tych stwierdzono, że magistrat ma prawo odmówić zezwolenia na umieszczenie reklamy
w przypadku, „a) jeżeli dom posiada wybitną artystyczną wartość, b) jeżeli urządzenie
reklamowe oszpeca widok ulicy lub fasadę
13

Przepisy dla urządzeń reklamowych na terenie m.st.
Warszawy, uchwalone przez Magistrat m.st. Warszawy działający na prawach Rady Miejskiej w dn. 26
kwietnia 1927 r. uchwałą nr 1616 na podstawie art. 16
przepisów ogólnych o policji budowl. b. Kr. Pol. z dn.
26 IX 1820 (Przep. Adm. Wydz. Spr. Wewn, t. 2, cz. 1)
§ 2 przep. b. Gen. Gub. z dn. 29 XI 1916 r. o zabudowie Dz. Rozp. nr 58 poz. 226 art. 187 (Ust. bud. b. ces.
ros. Zb. ust. t. 12, cz. 1–900) oraz pp. 2, 4, art. II dekr.
o samorządzie miejskim z dn. 4 II 1919 r.), Dz. Pr. PP,
nr 13 poz. 140, „Dziennik Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy”, 9 VIII 1927, nr 83, s. 1–4.
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domu […]” (paragraf 3). Dodano również
informację o konieczności uzyskania aprobaty konserwatora zabytków, zgodnie z zapisami Dekretu Rady Regencyjnej z 4 listopada
1918 roku (Dziennik Praw Państwa Polskiego, nr 16). Zgodnie z paragrafem 8: „Znaki
winny być malowane kolorem dostosowanym do elewacji, a obrazkowe malowanie
znaków reklamowych jest dopuszczalne tylko w wykonaniu artystycznym i nie może
przekraczać 25% powierzchni znaku”. Zasadniczo nie zalecano stosowania szyldów
umieszczonych prostopadle do lica ściany,
jednak w przypadku niepodświetlanych „godeł plastycznych bez napisów” dopuszczano
taką możliwość14. W tym czasie podjęto także kwestię estetyki oznakowania. W przypadku warszawskiego Rynku Starego Miasta
związane było to z jednej strony z prowadzonymi pracami konserwatorskimi i artystycznymi na elewacjach, z drugiej – z rosnącym
prestiżem tej części miasta, z której siłą rzeczy znikały niewielkie sklepy i pracownie
rzemieślnicze wymagające oznakowania.
W 1928 roku w Warszawie założone zostało stowarzyszenie pod nazwą Polski Związek Reklamowy, którego celem stało się m.in.
„podniesienie poziomu reklamy”15, również
poprzez czasopismo „Reklama”16. Wówczas
jednak najważniejszym nośnikiem treści reklamowych w przestrzeni publicznej stały
się, obok nowoczesnych świecących neonów,
witryny okienne.
Na początku XX wieku w Warszawie
o wywieszkach jako artystycznych nośnikach informacji raczej nie myślano. Powoli,
Mimo że ówczesne przepisy pozwalały na wiele rozwiązań współcześnie budzących wątpliwości, to już
w 1927 r. kategorycznie zabraniano m.in. umieszczania reklam na dachach czy stawiania wolno stojących
reklam na chodnikach (§ 8).
15 II. Cel, § 2, Statut Polskiego Związku Reklamowego,
Warszawa 1928, s. 3.
16 Kwartalnik/miesięcznik „Reklama: Organ Polskiego
Związku Reklamowego” publikowany był w latach
1929–1939.
14
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ale konsekwentnie budziła się czule pielęgnowana przez publicystów i społeczników
świadomość wartości zabytkowych Starówki
jako dziedzictwa architektonicznego17. Przykładem takiej postawy może być nieomal
poetycki wstęp do dziejów miasta autorstwa Wiktora Gomulickiego, który pisał „Są
miasta bezwzględnie i beznadziejnie brzydkie. Są inne, powabne w szczegółach, lecz
pozbawione piękna w całości. Są takie, których piękno jest tylko ładnością […]. Są miasta-stereotypy, […] Są miasta-miraże […].
Jest wreszcie wiele innych, przyciągających
wdziękami, odstręczających brzydotą, głośnych i cichych, butnych i potulnych, które
zaspokajają najróżniejsze smaki – nie wyłączając złych. Pośród tych wszystkich miast,
Warszawa zajmuje miejsce odrębne i swoistem wyróżnia się pięknem”18. W odniesieniu
do Starego Miasta uroda ta w 1915 roku była
już dostrzegalna, a liczne jeszcze w 1911 i 1912
roku nawoływania o czujność w obliczu
bezmyślnego niszczenia warszawskich zabytków19 zastąpiły informacje o podejmowanych pracach konserwatorskich20. W tym też
W nurt odkrywania Warszawy doskonale wpisywała
się inicjatywa „sympatycznego śpiewaka wdzięków
Starego Miasta” Artura Oppmana Or-Ota, wydawania publikacji dotyczących przeszłości miasta, W.K.,
„Stara Warszawa” Or-Ota, „Świat: pismo tygodniowe
ilustrowane”, 1911, nr 2, s. 22.
18 Wiktor Gomulicki (1848–1919), pisarz, poeta, varsavianista; idem, Piękno Warszawy, [Warszawa] 1915,
s. 7.
19 W latach 1911–1912 publicyści zwracali uwagę szczególnie na przypadkowość wyburzeń i ignorancję inwestorów, którzy kierowali się wyłącznie czynnikiem
ekonomicznym, a także na pokutujące w społeczeństwie mniemanie, że w mieście brak jest zabytków,
gdy tymczasem „w Warszawie jest wiele, bardzo wiele do ocalenia i zachowania”, Ginąca Warszawa, „Tygodnik Ilustrowany”, 1912, nr 19, s. 394.
20 „Żyjemy w czasach, w których szczególną uwagę poświęcić należy istniejącym świadectwom twórczej
przeszłości […]. Zapomnieliśmy bowiem o Starej
Warszawie, która przez tyle lat rzuconą była na pastwę drobno mieszczaństwa i mętów społecznych”,
Tur., Nowa epoka w życiu Starego Miasta, „Świat: pismo tygodniowe ilustrowane”, 1911, nr 38, s. 11.
17

2. Wywieszka
Szkoły Kupieckiej
w Krakowie, za:
„Kurier Literacko-Naukowy”, 1939,
nr 20, s. 7 (319)

czasie usunięto z płyty rynku Starego Miasta
targ spożywczy urządzony tam po rozbiórce
ratusza (1817) oraz uporządkowano plac według projektu Czesława Przybylskiego. Następne lata przyniosły uregulowanie kwestii
sanitarnych i coraz poważniejsze projekty
urbanistyczne21.
Wydarzeniem, które miało niemałe znaczenie dla powszechnego uznania stołecznych zabytków była otwarta w 1911 roku
wystawa „Starej Warszawy” urządzona przez
TOnZP w ratuszu miejskim przy pl. Teatralnym. Jednym z celów ekspozycji była
„chęć obudzenia jak najżywszego zainteresowania dla wszystkiego, co jest wyrazem
Miasta i co może być przyczynkiem […]
rozjaśniającym dzieje Jego kultury. Z tego
21

Co prawda już w 1855 r. na terenie Starówki wykonano instalację wodociągową, co umożliwiło
ustawienie fontanny z figurą syrenki autorstwa Konstantego Hegla, jednak – jak donosiła ówczesna prasa – znaczna część posesji pozbawiona była instalacji
sanitarnej, S., Porządkowanie dzielnicy Staromiejskiej,
„Świat: pismo tygodniowe ilustrowane”, 1916, nr 6,
s. 5. O planach „zbliżenia” Powiśla do Starówki zob.
Z. Wóycicki, Dzielnica Staromiejska, „Świat: pismo
tygodniowe ilustrowane”, 1916, nr 32, s. 4–5.

zainteresowania rodzi się poszanowanie.
Pragniemy go zarówno dla zabytków ruchomych jak nieruchomych”22. Trzonem wystawy były obrazy, pamiątki historyczne i dzieła
rzemiosła artystycznego, niewiele jednak elementów detalu architektonicznego. W dziale dziewiątym „Wyroby Warszawskie”, pod
nr. 1081 znalazły się „dwie kroksztyny żelazne do szyldów 18 w., wł. n.n.”, dalej pod nr.
1224 „Rzeźba drewniana. Napis nad nieistniejącym już domem modlitwy z r. 1775, wł.
Kolegium ewangelickiego”. Do obiektów tych
dodać można jeszcze wymienione pod nr.
907 godło z sieni kamienicy Fukierów w formie drewnianego okrętu z pergaminowymi
żaglami, przy czym element ten nie był przeznaczony do eksponowania na zewnątrz budynku. Zważywszy na skalę ekspozycji – to
niewiele. Zupełnie inaczej miała się rzecz
w 1937 roku, na wystawie „Dawna Warszawa”
zorganizowanej przez Muzeum Narodowe
w Warszawie, w nowej siedzibie przy Al. Jerozolimskich. W pierwszej sali przedstawiono
plany, weduty oraz zabytki od XVI do XVIII
wieku, w kolejnej – ikonografię Warszawy i życie jej mieszkańców od XVII do XIX
wieku w porządku chronologicznym. Niewielka przestrzeń ekspozycji narzuciła dość
poważne ograniczenia, mimo to, jak można
przeczytać w przewodniku, „Na słupach zawieszono godła cechu kopyciarzy […], u belki stropowej zaś wywieszkę winiarni «pod
królem węgierskim» z wieku XVIII, godło
cechu kotlarzy, małą syrenkę z pierwszej połowy XIX wieku, będącą kiedyś wywieszką
sklepu perukarskiego, i z tegoż mniej więcej
czasu wyciętego z blachy strzelca, zdobiącego
ongiś wejście do sklepu z bronią. Przy słupie
środkowym w pierwszej części sali stoi rzeźba, przedstawiająca Bachusa, z XVIII wieku
– godło jednego ze sklepów staromiejskich”.
22

Pamiątki starej Warszawy zebrane na wystawie urządzonej staraniem T.O.N.Z.P. w maju i czerwcu 1911
roku, Warszawa 1911 [s.n.].
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3. Wywieszka dla handlu ryb, projekt J. Sosnowskiego,
za: „Reklama: organ Polskiego Związku
Reklamowego”, 4, 1935, nr 3, s. 17

W kolejnej sali natomiast „Nad drzwiami
umieszczono wywieszkę sklepu tytoniowego
z pocz. XIX w. przedstawiającą głowę turka
w kształcie wielkiej fajki”23. Szybko niknące
z krajobrazu miasta detale architektoniczne
w ciągu 25 lat stały się pełnowartościowymi
zabytkami architektury i kultury materialnej.
Działo się tak chociażby za sprawą TOnZP,
ale także rozmiłowanych w mieście varsavianistów kolekcjonerów, którzy gromadzili wszystkie pamiątki związane ze stolicą.
W dziedzinie ślusarstwa szczególnie pokaźne zbiory zgromadził Roman Szewczykowski24, kolekcjoner, ale przede wszystkim
jeden z najlepszych ślusarzy warszawskich.
Współpracował z Muzeum Rzemiosł i Sztuki
Dawna Warszawa: pokaz ważniejszych materiałów ze
zbiorów Muzeum Narodowego: przewodnik po wystawie, opr. A. Wieczorkiewicz, Warszawa 1937, cyt. kolejno ze stron 10, 11.
24 M. Białostocka, Żeliwne dekoracje w twórczości Romana Szewczykowskiego, „Ochrona Zabytków”, 4,
2006, s. 49–60.
23
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Stosowanej, które – podobnie jak Muzeum
Przemysłu i Rolnictwa oraz Muzeum Narodowe w Warszawie – gromadziło obiekty związane z Warszawą. To dzięki ich
działalności wywieszki, pomimo utraty ich
praktycznego znaczenia, docenione zostały jako przedmioty o wartości artystycznej
i historycznej.
W tym kontekście warto jednak zwrócić
uwagę na głosy wskazujące na wartości użytkowe tego typu oznakowania. Już w 1914 roku
Towarzystwo Sztuki Stosowanej „Zespół”
we Lwowie podjęło się zadania dostosowania wywieszek do potrzeb współczesności.
Jak przekonywał artysta i historyk sztuki
Marian Olszewski, „[…] wywieszki istnieją u nas w wielkiej liczbie, tylko że szpetne
(dlatego nazywają się wprost szyldami), więc
chodzi raczej o wskrzeszenie w nich dawnej
piękności”25. Z tego względu autorzy proponowali, aby wywieszkom nadać formę artystyczną, która – uwzględniając potrzeby
reklamowe hotelu, restauracji czy przedsiębiorstwa – odwoła się do pomysłowości, humoru lub sentymentu, jak miało to miejsce
w przypadku form historycznych. Wymyślna, tj. indywidualna forma oraz szlachetny
materiał (miedź i żelazo) wyróżniać miała
to oznakowanie na tle innych reklam. Próby
wyjęcia wywieszki z lamusa „zapomnianych
środków reklamowych” podejmowano także później, choć postrzegano je jako rodzaj
ciekawego eksperymentu, na który warto
zwrócić uwagę „co aktywniejszych naszych
ludzi reklamy”26. Trudność polegała na tym,
że jeszcze w latach trzydziestych XX wieku
szyldy kojarzyły się zdecydowanie pejoratywnie, kiedy bowiem na zachodzie istniał
już poważny handel w Polsce „na pryncypalnych ulicach naszych miast były tylko ciasne
M. Olszewski, Wywieszki, „Świat: pismo tygodniowe
ilustrowane”, 1914, nr 15, s. 6.
26 E. John, Wskrzeszenie wywieszki ulicznej, „Reklama: organ Polskiego Związku Reklamowego”, 4, 1935,
nr 3, s. 16–17.
25

i ciemne sklepiki z małymi wystawami i całym arsenałem fałszywych ozdóbek, blaszanych szyldów i potwornych liter”27. Właściwy
renesans wywieszek na warszawskim Starym
Mieście nastąpił wraz z koncepcją odbudowy

Starówki oraz powrotu zakładów rzemieślniczych, sklepów i instytucji, umożliwiających
wprowadzenie zróżnicowanych artystycznie,
ale jednorodnych pod względem koncepcji
rozwiązań.

Projecting Signs. Between Advertisement
and Historical Monument
Abstract

A

t the turn of the twentieth century the projecting signs (signs hanging from a wall bracket) in
the Old Town in Warsaw experienced the decline in popularity. This resulted from, among other
things, the use of more innovative forms of markings for business premises, and also from new legal
regulations that forbade such a type of advertising. This decision was made on practical and aesthetic
grounds, considered increasingly important after 1907. In addition, gradually growing prestige of the
Old Town Market Square led to the liquidation of some of the enterprises and firms using such advertising signs. The situation began to change at the end of the 1920s and early 1930s, when their artistic
and historical values were perceived. Under the new legal regulations of 1927 on advertising signs projecting signboards were allowed, and their historical examples were presented in large number on the
Varsaviana exposition of 1937. Simultaneously with the process of transformation of the value of signs
from purely utilitarian into historical one, attempts were made to restore this form of signs characteristic of historical urban complex. In case of the Old Town in Warsaw these actions were not met with
success until after 1945.

27

P.M. Lubiński, Nowy sklep, „Arkady”, 1936, nr 9,
s. 515.
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Anna Jagiellak
biuro stołecznego konserwatora zabytków urzędu m.st. warszawy

Szyldy semaforowe
na Starym Mieście w Warszawie –
zabytki kowalstwa artystycznego
w otoczeniu wspólczesnej reklamy

Semafory i staromiejski styl

1. Szyld sklepu
mięsnego,
ul. Piwna 7; fot.
Piotr Mastalerz,
maj-sierpień 1993 r.;
zbiory Archiwum
Mazowieckiego
Wojewódzkiego
Konserwatora
Zabytków

Szyldy semaforowe to nic innego jak znaki informacji i identyfikacji wizualnej montowane
na wysięgniku zawieszonym prostopadle do
ściany. Semafor kojarzy się przede wszystkim z urządzeniem sygnalizacji kolejowej,
tj. słupa z charakterystycznym poprzecznym, ruchomym ramieniem i sygnalizacją
świetlną. Jednak sama forma wysięgnika i zawieszonego na nim szyldu zawieszki ma
genezę dużo starszą – szyldy semaforowe
pojawiły się w ośrodkach miejskich już
w wiekach średnich. Pełniły wówczas taką
samą funkcję, jak współcześnie: służyły
oznaczeniu i wyróżnieniu produktów wytwarzanych, a następnie sprzedawanych przez
rzemieślników cechowych. Niezależnie od
zmieniających się trendów w sztuce, charakterystyczne elementy szyldu, tj. wysięgnik
i zawieszka, przetrwały bez zmian.
Warszawskie Stare Miasto zostało odbudowane jako osiedle mieszkaniowe z szerokim
zapleczem usługowym i kulturalno-oświatowym. W parterach wielu kamienic powstały
sklepy, lokale gastronomiczne, muzea i galerie. Dla tych miejsc specjalnie zaprojektowano

w okresie odbudowy, tj. w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych oraz na początku lat
siedemdziesiątych XX wieku, szyldy semaforowe. Metaloplastyka staromiejska, w tym
szczególnie semafory, stanowi jeden z najbardziej oryginalnych i rozpoznawalnych
elementów tworzących staromiejski styl:
wizytówkę warszawskiej Starówki. Charakterystyczną cechą tego stylu jest odwołanie
się do tradycji rzemiosła artystycznego. Podczas odbudowy zabytku zastosowano nie
tylko historyczne techniki kowalskie, ale
również stare metody tynkowania i wykonywania dekoracji malarskich. Z tradycją
rzemiosła artystycznego wiąże się również
charakterystyczna paleta barw. W przypadku form metaloplastycznych, czyli szyldów,
balustrad czy też krat w witrynach, nadświetlach i bramach, zastosowano grafitową czerń,
natomiast w odniesieniu do tynków i malarstwa – zgaszone, pastelowe kolory. Elementy
te stanowią o oryginalności i wyjątkowości
miejsca, kształtując tym samym całościowy
wygląd zabytku.
Warszawskie Stare Miasto zostało odbudowane z wykorzystaniem ocalałych z pożogi
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wojennej reliktów pierwotnej zabudowy, motywów zrekonstruowanych i nowych form
zaprojektowanych w staromiejskim stylu1.
Wszystkie elementy tej kompozycji, niezależnie od proweniencji, mają wartość
zabytkową i świadczą o autentyczności i integralności zespołu. Należy tutaj podkreślić,
że staromiejski styl – jakkolwiek nawiązujący zarówno w formie, jak i w wyrazie
plastycznym do historycznych motywów
dekoracyjnych – nie powtarzał schematycznie starych form. Wręcz przeciwnie,
charakteryzowała go duża swoboda twórcza,
wychodząca poza przyjęte wzory i odnajdująca wspólny język ze współczesną plastyką
lat powojennych. Widać to szczególnie na
przykładach szyldów. Staromiejskie semafory
dowodzą nie tylko artystycznej kreatywności
i finezji projektantów, ale również kunsztu
technicznego rzemieślników wykonujących
dekoracje. Realizacje te wyróżnia oryginalne
podejście do tematu – nie są to rozwiązania
powtarzalne. Każdy z szyldów został opracowany indywidualnie i jest jedyny w swoim
rodzaju. Plastyki wykonanych semaforów
nie ograniczały narzucone odgórnie ramy
stylowe. Cechą wspólną tych realizacji był
tradycyjny – historyczny – sposób ich wykonania. To połączenie starego z nowym jest
jednym z głównych elementów charakteryzujących nie tylko szyldy, lecz również inne
formy plastyczne współtworzące staromiejski styl. W tym miejscu należy nadmienić, że
1

Wg M. Lewickiej Historyczne Centrum Warszawy jest przykładem współistnienia dwóch autentyków: sprzed 1944 r. i elementów zrekonstruowanych
w ramach odbudowy zabytku. Autorka nie wyróżnia
elementów stworzonych „na nowo” w okresie odbudowy; M. Lewicka-Cempa, Stare Miasto w Warszawie 50 lat po odbudowie. Identyfikacja autentyzmu
obiektu, Warszawa 2004, s. 3. Tak rozumiana autentyczność warszawskiego Starego Miasta została przyjęta w decyzji Komitetu Światowego Dziedzictwa
UNESCO z 2014 r., Historyczne centrum Warszawy, retrospektywne orzeczenie wyjątkowej uniwersalnej wartości, polska wersja językowa: Autentyczność,
s. 3.

48

warszawskie semafory są jedynym w Polsce
przykładem zachowanej w prawie niezmienionym stanie metaloplastyki wykonanej
w ramach odbudowy historycznych centrów
miast2. Tak bogaty program szyldów semaforowych i realizowany na tak dużą skalę
powstał tylko w Warszawie.

Problem współczesnej reklamy
na Starym Mieście

Po roku 1989 wolny rynek, a wraz z nim
swobodna konkurencja w sferze handlu
drastycznie wpłynęły na wygląd polskich
miast. Reklama w przeróżnej postaci stała
się wszechobecnym i nieodzownym elementem wyposażenia ulic i placów. W szarobure
i zaniedbane dotąd przestrzenie wtargnęła
pstrokacizna, zalewając miasta tandetnym
2

Zorganizowana przez BSKZ w czerwcu 2017 r. konferencja „Powojenna metaloplastyka – element genius
loci ośrodków staromiejskich” poszerzyła stan wiedzy na temat powojennej metaloplastyki. Informacje
o konferencji na stronie internetowej BSKZ (dostęp:
19 IX 2017).

2. Szyld
z wizerunkiem
konika morskiego,
ul. Piwna 15 –
obecnie szyld
w zbiorach
prywatnych;
fot. Piotr Mastalerz,
maj–sierpień 1993 r.;
zbiory Archiwum
Mazowieckiego
Wojewódzkiego
Konserwatora
Zabytków

blichtrem brzydkich, ale kolorowych reklam.
Ten jarmarczny sztafaż zdominował przestrzeń publiczną, nie oszczędzając przy tym
zabytkowych centrów miast.
Bezład estetyczny i kakofonia kolorystyczna zagościły również na warszawskiej
Starówce. Agresywna i nieprzemyślana
reklama dotkliwie zaburza dzisiaj integralność staromiejskiej kompozycji, oszpecając
zabytek. Należy jednocześnie zauważyć, że
na terenie zabytku nie występuje reklama
dużoformatowa. Głównym problemem są

3. Szyld z okrętem
nad sklepem
jubilerskim,
ul. Piwna 43;
fot. Piotr Mastalerz,
maj–sierpień 1993 r.;
zbiory Archiwum
Mazowieckiego
Wojewódzkiego
Konserwatora
Zabytków

małe i mobile formy, które nie wymagają
pozwolenia na instalację, ale muszą uzyskać
zgodę organu konserwatorskiego. Powszechnym zjawiskiem w obszarze staromiejskim są
przede wszystkim plakaty zawieszane na szybach (wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz)
i witrynach, oświetlenie ledowe przeplecione
przez kraty witryn lub poprowadzone wokół
otworów okiennych oraz liczne naklejki na
szybach okien i witryn sklepowych. Ponadto powszechnym niepożądanym elementem

w przestrzeni zabytku są wszelkiego rodzaju mobilne elementy zastawiające chodniki,
wąskie uliczki i ustawione na schodach prowadzących do lokali użytkowych i klatek
schodowych. Są to przede wszystkim dwui trójwymiarowe makiety, tzw. potykacze,
donice z prawdziwą bądź sztuczną roślinnością, zawieszki na drzwiach czy też wreszcie
wszechobecny handel obnośny3.
Osobnym problemem jest kwestia
roślinności w obszarze zabytku. Warto
tutaj przypomnieć, że w projekcie odbudowy nie przewidywano żadnej roślinności w przestrzeniach ulic i placów. Zieleń
wprowadzono natomiast we wewnątrz kwartałów międzyblokowych jako element
rekreacji mieszkańców. Rozluźnienie zabudowy i rezygnacja z rekonstrukcji większości
oficyn umożliwiły zaprojektowanie charakterystycznych zielonych dziedzińców. Zatem
wtórna roślinność zwieszona z elewacji lub
rozstawiona wzdłuż lica ściany jest elementem wysoce niepożądanym i obcym estetyce
Starego Miasta.
Kolejnym zagadnieniem są nowe szyldy
semaforowe zawieszone na starych wysięgnikach. W wielu przypadkach semafory te mają
zgody konserwatorskie wydane jeszcze w latach dziewięćdziesiątych XX wieku Jednak
na przestrzeni lat kształt, kolor i liternictwo
zawieszek zmienił się wielokrotnie wraz ze
zmianą najemców lokali4. Kolejne wymiany
nie były już przedmiotem pozwoleń konserwatorskich. Często więc forma i kolor
3
4

Wszystkie te elementy będą wymagały zgody organu
konserwatorskiego.
Decyzje wydawał wówczas Mazowiecki Wojewódzki
Konserwator Zabytków (MWKZ). W związku z wypowiedzeniem porozumienia przez Wojewodę Mazowieckiego Miastu Stołecznemu Warszawie w sprawie
prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości
Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ponownie od 2.11.2017 r. pozwolenia na prace
przy obiektach zabytkowych, także na terenie Starego
Miasta, wydaje MWKZ.
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semaforów odbiega od tej pierwotnej, zaakceptowanej przez urząd5.
Warszawskie Stare Miasto jest spójną
kreacją konserwatorską powstałą w ramach
odbudowy zabytku. Poszczególne elementy
tej kreacji, tj. urbanistyka, architektura, detal
architektoniczny, rzeźba, malarstwo, wyposażenie przestrzeni ulicznych czy wreszcie
reklama i formy identyfikacji wizualnej tworzą integralną całość. Współczesna dzika
i nieuporządkowana reklama doprowadziła
do wizualnego skażenia zabytku, naruszając
spójność kompozycji stworzonej w ramach
odbudowy. Staromiejska przestrzeń traci w ten sposób swoją niepowtarzalną
specyfikę, stanowiącą o jej odrębności i indywidualności, o genius loci zabytkowego
zespołu. Dzisiejszy wygląd wielu ulic i elewacji
staromiejskich dotkliwie zaburza historyczny
i kameralny klimat tego miejsca. Współczesne reklamy umieszczane na kamienicach
Starego Miasta, eksponowane we wspólnej
5

Sprawę komplikuje dodatkowo brak szczegółowych
informacji w aktach poszczególnych spraw, przez co
trudno jest ustalić, co tak naprawdę (jaki projekt)
było przedmiotem zgody organu konserwatorskiego.
Na podstawie opracowania K. Baturo, Dokumentacja
instalacji reklamowych na fasadach kamienic Starego
Miasta w Warszawie, Warszawa 2009.

50

przestrzeni publicznej, powinny uszanować
wygląd zabytkowych elewacji. Zobowiązuje
do tego szacunek dla dzieła budowniczych
zabytku, których praca uhonorowana została
wpisem Starego Miasta na Listę światowego
dziedzictwa UNESCO. Przez wzgląd na ich
entuzjazm i zaangażowanie Starówka zasługuje dziś na więcej troski i na podjęcie działań
porządkujących chaos estetyczny i przywrócenie oryginalnego charakteru.
Jak wspomniano, reklama dużoformatowa
nie występuje na Starym Mieście. Z przestrzeni zespołu zniknęły już dawno wielkie

4. Szyld kwiaciarni,
autorstwa Jerzego
Brabandera,
ul. Świętojańska 11;
fot. Piotr Mastalerz,
maj-sierpień 1993 r.;
zbiory Archiwum
Mazowieckiego
Wojewódzkiego
Konserwatora
Zabytków

płachty przykrywające całe elewacje kamienic. Głównym problemem są natomiast małe
formy reklamowe, zakładane bądź ustawiane
samowolnie bez pozwoleń konserwatorskich
i bez zgody zarządców terenów. Chałupniczo wykonana i prowizorycznie montowana
dzika reklama zalewa kameralną przestrzeń,
degradując charakter zabytku. Elementy te o agresywnej, krzykliwej kolorystyce
i o współczesnych materiałach wprowadzają
chaos wizualny i stanowią wyraźny dysonans
szpecący historyczne otoczenie i obniżający
walory zabytkowej przestrzeni.

5. Szyld sklepu
ORNO,
ul. Świętojańska 13;
fot. Piotr Mastalerz,
maj-sierpień 1993 r.;
zbiory Archiwum
Mazowieckiego
Wojewódzkiego
Konserwatora
Zabytków

6–7. Projekt z 1980 r. niezrealizowanego szyldu
dla pracowni grawerskiej, ul. Świętojańska 4/6
ze zbiorów Archiwum Wydziału Architektury
i Budownictwa Dzielnicy Śródmieście

Działania Biura Stołecznego
Konserwatora Zabytków na rzecz
ochrony zabytkowych semaforów

Stare Miasto jest wyjątkowym przykładem
kompleksowej odbudowy, dla której już na
etapie realizacji pomyślano o przygotowaniu projektu znaków identyfikacji wizualnej.
Starówka, w przeciwieństwie do większości
zabytków, ma wypracowany typ reklam, który powinien być odniesieniem dla nowych
form planowanych w jej przestrzeni. Nie ma
więc tutaj uzasadnienia wprowadzanie nowych wzorów – wystarczy sięgnąć po gotowe
rozwiązania. Subtelna forma i wysmakowana
kolorystyka zabytkowych semaforów przegrywa jednak ze współczesną reklamą,
przesłaniającą nie tylko metaloplastykę, ale
także detale architektoniczne i dekoracje
malarskie na elewacjach. Przez wiele lat brak
wytycznych określających charakter i lokalizację dopuszczalnych reklam utrudniał
służbom konserwatorskim i zarządcom egzekwowanie właściwych znaków identyfikacji
wizualnej na Starym Mieście.

W 2014 roku Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, wychodząc naprzeciw
potrzebie uporządkowania estetyki zabytkowej przestrzeni, zainicjowało długofalowy
program poświęcony ochronie i zachowaniu
szyldów semaforowych na Starym Mieście.
W ramach projektu BSKZ opracowało w 2015
roku publikację poświęconą zabytkowym
semaforom: Szyldy na Starym Mieście
w Warszawie. Dobre praktyki dla właścicieli i użytkowników, określającą wytyczne
dla reklamy zewnętrznej w obszarze zabytku6. Na szczególną uwagę zasługuje katalog
24 historycznych semaforów opracowany
przez badaczkę tego tematu Kamilę Baturo.
Z uwagi na wartość obiektów i potrzebę ich
ochrony BSKZ zwrócił się w 2016 roku do
6

Szyldy na Starym Mieście w Warszawie. Dobre praktyki dla właścicieli i użytkowników, opr. A. Jagiellak,
P. Świątek, współpr. K. Baturo, Warszawa 2015. Publikacja jest udostępniana bezpłatnie w siedzibie Biura
Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej BSKZ:
www.zabytki.um.warszawa.pl (dostęp: 16 IX 2017).
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9. Szyld dawnego
sklepu ze szkłem
i porcelaną, proj.
prawdopodobnie
„ORNO”, Rynek
Starego Miasta 13;
fot. A. Jagiellak

10. Szyld
dawnego sklepu
pasmanteryjnego,
ul. Piwna 26;
fot. A. Jagiellak

8. Szyld dawnej księgarni Państwowego
Przedsiębiorstwa „Dom Książki” proj. Maria
Owczarczyk, 1972 r., ul. Piwna 20; fot. P. Świątek

Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z prośbą o wpis semaforów
do rejestru zabytków ruchomych. W kolejnych latach projekt ochrony staromiejskich
szyldów był kontynuowany w formie organizowanych przez miejski urząd konserwatorski
spotkań z mieszkańcami i użytkownikami
lokali na Starówce. Również w 2016 roku
opracowana została dwujęzyczna gra edukacyjna memory Szyldy na Starym Mieście
w Warszawie, prezentowana następnie w Berlinie i Dreźnie z okazji organizowanych tam
Europejskich Dni Dziedzictwa i Nocy Muzeów. Natomiast w roku 2017 stołeczny urząd
konserwatorski zorganizował konferencję
naukową poświęconą problematyce ochrony
zabytkowej metaloplastyki: „Powojenna metaloplastyka – element genius loci ośrodków
staromiejskich”, której towarzyszyła wystawa
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plenerowa „Zabytkowe szyldy z warszawskiej
Starówki – metaloplastyczne dzieła sztuki”7.
Głównym celem programu jest zwrócenie uwagi i uwrażliwienie na problem reklam
szpecących zabytek. Projekt ma na celu
edukację oraz uświadamianie konieczności
regulacji i ograniczenia reklam w przestrzeni zabytku. Chodzi tutaj przede wszystkim
o elementy, na które z zasady nie występowano o zgodę, czyli naklejki w oknach,
tablice reklamowe przybite do krat witryn
lub drzwi, plansze zawieszone w węgarach
i ościeżach, oświetlenie ledowe i szyldy tablicowe, a także niestarannie poprowadzone
okablowanie oraz roślinność. Formy te obce
stylistyce staromiejskiej nie przystają do rangi
miejsca. Ponadto, niska, jakość i tandetność
7

„Powojenna metaloplastyka – element genius loci
ośrodków staromiejskich”, 23 czerwca 2017 r., Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk.

zamontowanych prowizorycznie materiałów
ma decydujący wpływ na całościowy wygląd
zabytku. Należy tutaj pokreślić, że niechlujny
sposób montażu reklam może prowadzić do
niszczenia detali na elewacji, a przystawiona
do lica muru roślinność jest przyczyną gromadzenia się brudu i śmieci.
Wspomniana wyżej publikacja była
pierwszą próbą określenia wytycznych dla
nowych form znaków identyfikacji wizualnej
w przestrzeni zabytku. Zasady te, opatrzone
nazwą Kanon dobrych praktyk, precyzują warunki, jakie powinny spełniać nowe reklamy
na Starym Mieście:
Oryginalne szyldy lub wysięgniki:
•zachować historyczne szyldy;
•istniejące wysięgniki bez szyldów wykorzystać
do montażu nowych semaforów.
Detal na elewacji:
•nie instalować żadnych elementów na boniowaniu, sgraffitach, polichromiach i elementach
kamieniarki.

11. Szyld dawnej pracowni metaloplastycznej,
proj. Andrzej Lewandowski, ul. Piwna 46;
fot. P. Świątek

Dopuszczalny materiał:
•metaloplastyka;
•drewno polichromowane;
•materiał o matowej, stonowanej fakturze, na
przykład szkło (mleczne, mrożone, barwne)
lub pleksi imitujące szkło;
materiał trwały, wysokiej jakości.
Forma i kolor:
•nowe szyldy nawiązujące do historycznych;
•kolorystyka stonowana.
Oświetlenie:
•ciepłe, stonowane światło;
•oświetlenie tylko wewnątrz kasetonu lub
obudowy.

12–13. Przykłady
metaloplastyki
staromiejskiej;
fot. A. Jagiellak
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Okablowanie:
•estetyczny, „niewidoczny” na elewacji sposób
prowadzenia kabli.
Kanon wymienia także elementy niepożądane na elewacji, czyli:
•wybujała roślinność na fasadach i rośliny
z tworzywa sztucznego;
•naświetlacze wysięgnikowe i lampki
choinkowe;
•neony i oświetlenie pulsujące;
•napisy naklejane w oknach;
•kable poprowadzone natynkowo i bezładnie
zwisające z elewacji;
•formy reklamowe o agresywnej kolorystyce,
tworzywa odblaskowe i połyskliwe;
•plastikowe i jaskrawe makiety lodów, gofrów
itp.;
•elementy zasłaniające elewację, na przykład
przeskalowane szyldy tablicowe;
•duże tablice umieszczane w świetle okien, witryn i nadświetlach portali i drzwi;
•szyldy z drewna naturalnego, stylizowanego
na rustykalne;
•przeładowanie elewacji dekoracjami okolicznościowymi.
Zawarte w publikacji informacje uwzględniono następnie w Wytycznych konserwatorskich
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego rejonu Starego Miasta w Warszawie8. Jednak w trakcie rozmów i konsultacji
z użytkownikami pojawiła się potrzeba doprecyzowania zasad zawartych w Kanonie
dobrych praktyk. Postulat ten dotyczył szczególnie sytuacji, w których na elewacji nie ma
już miejsca na kolejny semafor lub gdy lokal
wymaga dodatkowego oznaczenia bądź gdy
jedyną możliwą formą jego oznaczenia jest reklama mobilna, czyli tzw. potykacz. Osobnym
problemem poruszanym w dyskusjach była
8

Wytyczne konserwatorskie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Miasta w Warszawie, zespół autorski, Warszawa
2016.
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również kwestia estetycznego oznakowanie
toalet i wyglądu koszy na śmieci.
W ramach takich dyskusji BSKZ przygotowało zarys opracowania Wzornik dla
elementów identyfikacji wizualnej na Starym Mieście w Warszawie9. W projekcie tym
zaproponowano uporządkowanie i wprowadzenie oznakowania dla istniejących już
form reklamowych. W pierwszej kolejności wytypowano potrzebę uporządkowania
charakterystycznych dla Starówki tzw. okienek gastronomicznych, z których klient
obsługiwany jest bezpośrednio na ulicy.
W projekcie takiego „okienka” podkreślono
konieczność doprecyzownia (procentowo)
przykrycia szyby, z uwagi na to, że zakres

i sposób przesłonięcia okna wpływa na charakter i wygląd całej elewacji. W ustaleniach
Wzornika z zasady nie dopuszcza się montowania i zawieszania żadnych tablic ani
innych wtórnych elementów na elewacji.
W opracowaniu podkreślono konieczność
uregulowania kwestii jednostkowego oświetlenia poszczególnych lokali na Starówce.
Zgodnie z wytycznymi Wzornika za niedopuszczalny uznano montaż na elewacjach
9

Projekt przygotowany w konsultacji z Przedstawicielami Stowarzyszenia Prywatnych Przedsiębiorców
Warszawskiego Traktu Królewskiego. Materiał niepublikowany, w zasobach BSKZ.

14. Przykład
zastawiania
zabytkowych elewacji
wtórną roślinnością,
niezgodną z estetyką
i charakterem
zabytku;
fot. A. Jagiellak

15–16. Staromiejska
elewacja, bez wtórnych
mobilnych elementów
i obstawiona donicami
z roślinnością,
lampionami,
warzywami –
elementami
kojarzącymi się
z targowiskiem lub
straganem;
fot. A. Jagiellak

światła pulsacyjnego oraz listew i taśmy
z oświetleniem ledowym. W projekcie znalazł się natomiast postulat wyeliminowania
docelowo indywidualnych rozwiązań na
rzecz kompleksowego projektu oświetlenia
całego Starego Miasta, w ramach założeń
„Masterplanu iluminacji”10. Dalej, wychodząc

naprzeciw zapotrzebowaniom użytkowników, zaproponowano opracowanie nowej,
estetycznej formy „potykacza”. Zostałby on
zaprojektowany w dwóch typach: „potykacza rozkładanego” i „potykacza z gablotką”.
Takie rozwiązania pozwoliłyby na wyeliminowanie zawieszonych na elewacji gablot

Masterplan iluminacji: Warszawa światłem malowana, materiał opracowany przez Norberta
Wasserfurtha (z zespołem Studia DL), jest długookresowym planem uporządkowania oświetlenia

terenu Pomnika Historii w Warszawie, http://architektura.um.warszawa.pl/content/masterplan-iluminacji-warszawy (dostęp: 20 IX 2017).

10
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ścian zewnętrznych budynku. Elementy te
są zazwyczaj ustawiane na chodnikach i na
schodach przy wejściu do budynku lub zawieszane na zabytkowej metaloplastyce. Roślinność taka wpływa negatywnie na stan
zachowania elewacji. Z uwagi na degradację
zabytkowych fasad (przede wszystkim gromadzenie się brudu i wody, powodujących
ubytki mechaniczne), Wzornik postuluje

17. Przykłady nieestetycznego, chałupniczo
wykonanego oznaczenia toalet; fot. A. Jagiellak

i prowizorycznych plansz. Potykaczce miałyby być opracowane w kilku wzorach do
wyboru, dostosowanych do charakteru miejsca (np.: w skali i gabarycie uwzględniających
szerokość chodnika) i zlokalizowane zgodnie
z wytycznymi i za zgodą zarządcy terenu.
Następnym elementem wymienionym
we Wzorniku są „wywieszki/zawieszki”.
Zgodnie z zaleceniami formy te miałyby być
niewielkie i mobilne, do zawieszania w oknie
lub na drzwiach. Tabliczki służyłyby m.in.
informacjom o godzinach funkcjonowania
lokalu. Innym elementem wymienionym
we Wzorniku są śmietniki, które należałoby
ujednolicić i wprowadzić tylko jeden typ dla
całego obszaru. Podobnego uporządkowania
wymagałoby także oznakowanie toalet.
Osobną kwestią podkreśloną w projekcie Wzornika jest nadmiernie stosowana
roślinność, tj. dekoracje z krzewów i roślin,
zarówno naturalnych, jak i sztucznych. Na
Starówce przyjął się zwyczaj zastawiania
elewacji wybujałymi krzewami i drzewkami w donicach lub zasłaniania roślinnością
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ograniczenie dekoracji z roślin. Przychylając się do postulatów użytkowników, Wzornik dopuszcza mniejsze formy zieleni, tj.
kwietniki czy doniczki, ustawiane tylko na
parapetach okien. Projekt wyklucza natomiast zawieszanie doniczek i roślinności

18–19. Przykłady
„upstrzenia” elewacji
– nieetycznej
i prowizorycznej
ekspozycji towaru;
fot. A. Jagiellak

20. Przykłady
współczesnej
reklamy, obcej
stylistyce zabytku;
fot. A. Jagiellak

na elewacjach. Kwestia umieszczania donic
i kwietników na chodnikach oraz na schodach przy wejściach do lokali użytkowych
lub mieszkaniowych nie jest tylko problemem czysto konserwatorskim. Ustawienie
tego typu elementów wymaga uzyskania
jednostkowych zgód od zarządców terenów
i wspólnot mieszkaniowych będących właścicielami takich miejsc, jak pasy drogi, chodniki czy schody prowadzące do wnętrza lokali.
Natomiast ze stanowiska stricte konserwatorskiego zjawisko upstrzenia elewacji roślinnością i zastawiania nią przestrzeni zabytku
jest wysoce niepożądane.
W konsekwencji przyjęcia przez sejm
ustawy krajobrazowej11, m.st. Warszawa przygotowuje obecnie projekt własnej uchwały
krajobrazowej mającej za zadanie uporządkowanie kwestii reklam w przestrzeni miasta12. Niezależnie jednak od dokumentów
prawnych wprowadzających dodatkowe regulacje obligujące użytkowników zabytku
do wywiązywania się z obowiązków wynikających z przestrzegania przepisów prawa
i niemontowania reklam niezgodnych z estetyką zabytku, konieczna jest ciągła i szeroko zakrojona edukacja w tym zakresie.

11

12

Program dotyczący zabytkowych szyldów
semaforowych jest dopiero początkiem akcji uświadamiającej potrzebę zachowania
i ochrony oryginalnych elementów wystroju zabytku. Działania edukacyjne powinny
przede wszystkim dążyć do uwrażliwienia
na problem chaosu estetycznego w przestrzeni Starówki i do uzmysłowienia
wszystkim użytkownikom zabytku walorów historycznych i artystycznych zabytkowych elementów staromiejskiego rzemiosła
artystycznego.

Ustawa z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych
ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, www.isap.sejm.gov.pl (dostęp: 19 IX
2017).
Projekt uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy
w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów
małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, www.http://konsultacje.
um.warszawa.pl/sites/konsultacje.um.warszawa.pl/
files/warszawska_uchwala_krajobrazowa__projekt.
pdf (dostęp: 20 IX 2017).
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Projecting Signs in the Warsaw Old Town – the Historical Metal
Artwork under the Threat of Modern Advertising
Abstract

A

fter World War II the Old Town in Warsaw was reconstructed as a housing estate with a broad
range of retail, service and cultural-educational facilities. And it was for those places that projecting signs were designed during the reconstruction, that is in the 1950s, 1960s, and in the early
1970s. The Old Town metalwork, and especially projecting signs, are one of the most original and
recognizable elements, creating the specific style of the area – a showcase of the Warsaw Old Town.
Characteristic features of this style are traditional techniques of artistic craftsmanship used during the
reconstruction of the Warsaw Old Town. What is more, Warsaw projecting signs are the only examples
in Poland of metalwork that remained almost unchanged over the centuries and was revived as part of
the reconstruction of the cities’ historic centres.
After 1989, the free market together with the effects of modern market competition in commerce
has had a dramatic impact on Polish cities. Advertising in various forms has become an omnipresent
and indispensable element of streets and squares, including the historic city’s centres.
An aesthetic disorder and cacophony of colours occurred also in the Old Town of Warsaw. Modern
wild and chaotic advertising visually polluted the historical environment of the Warsaw Old Town,
undermining the integrity of recreated composition.
Since 2014, the Heritage Protection Department of the City of Warsaw, responding positively to
the need for ordering the aesthetic of the historic space of the Old Town, has carried out a programme
aimed to preserve and protect the Old Town projecting signs. As part of the project, in 2015 a publication was issued on historic signs: Historic Signs of the Old Town in Warsaw. Good Practices for Owners
and Users, with guidelines for external advertisements in the area of the Old Town. The following year,
in 2016, a popularizing educational memory game was prepared: Historic Signs in the Old Town in
Warsaw. This year the heritage protection authorities of the City of Warsaw organised a conference on
the protection of historic metalworks: Postwar Metalwork – an Element of Genius Loci of Old Towns,
accompanied by an open-air exhibition entitled: Historic Signs of the Old Town in Warsaw – Metal
Artworks.

58

Wanda Zawistowska
wandarte, pracownia badań i konserwacji zabytków

Konserwacja metalowej rzeźby
przedstawiającej bazyliszka –
problematyka i zakres pracy

Wstęp

Szyld to znak nad zakładem usługowym lub
sklepem. Zadaniem szyldu jest przekazanie
jak najszerszemu gronu odbiorców informacji o rodzaju oferowanych usług lub sprzedawanych towarów. Szyldy występują zarówno
w formie tablic mocowanych bezpośrednio
do ściany budynku, jak również jako tablice
umieszczone na wysięgniku montowanym
prostopadle do elewacji; wtedy nazywane są szyldami semaforowymi. Wzmianki
o najstarszych szyldach semaforowych dotyczą terenów zachodniej Europy z ok. XIV
wieku.
Warszawskie szyldy staromiejskie pochodzą w czasów odbudowy Starego i Nowego
Miasta ze zniszczeń II wojny światowej. Projektowane przez znanych i utalentowanych
twórców tego czasu, pomyślane były jako
integralny element kompozycyjny wystroju
architektonicznego staromiejskich elewacji.
Dziś stanowią o wyjątkowym charakterze
tego obszaru Warszawy: tak jak detal kamieniarski, sgraffita, pozostałe elementy metaloplastyki czy polichromie.

Historia i opis obiektu

W powojennej historii fasady kamienicy Rynek Starego Miasta 5, słynnej kamienicy Pod
Bazyliszkiem, eksponowane były aż dwa szyldy semaforowe. Pierwszy umieszczony został
na elewacji w październiku 1953 roku; był
przeznaczony dla restauracji Bazyliszek.
Wkrótce, bo już przed rokiem 1962, jego
miejsce zajęła pełnoplastyczna modernistyczna rzeźba. Po pierwszej dekoracji pozostał
jedynie niewielki fragment wspornika. Nie
wiadomo, co stało się z dekoracją pierwszego
szyldu.
Nowy szyld został umieszczony nad
drzwiami do restauracji, po lewej stronie fasady. Autorem nowej kompozycji był Mieczysław Jarnuszkiewicz1.
Rzeźba wykonana została z dociętych
do odpowiednich kształtów, spawanych ze
sobą, blach stalowych. Spawy pozostawiono surowe, bez obróbki. Pierwotnie rzeźba
pomalowana była czarną farbą; niektóre jej
1

J.S. Majewski, Warszawa. Bazyliszek, syrenka, krokodyl. Zobacz piękne szyldy, „Gazeta Wyborcza”, dodatek warszawski, 20 I 2016 [ZDJĘCIA].
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1. Szyld z modernistyczną rzeźbą przedstawiającą
bazyliszka; źródło: zbiory NAC

detale wyróżniono odpowiednio dociętymi
fragmentami blachy aluminiowej. Klatkę
piersiową i brzuch rzeźby pokrywała łuska
wykonana z mosiężnych krążków zawieszanych na stalowych haczykach przyspawanych
do torsu rzeźby. Oczy bazyliszka wykonane
były ze szkła2. Wysięgnik, na którym umieszczono rzeźbę, otrzymał kształt krzyża łacińskiego; przednimi łapami bazyliszek wspierał
się na krótszej jego poprzeczce. Sztyca zakotwiona w murze przechodzi przez całą jego
grubość. Na zewnętrznym jej końcu umieszczono miedzianą kulę pomalowaną na czarno. W jej wnętrzu znajdowała się żarówka,
która przez niewielkie okienko wycięte
w górnej części kuli oświetlała pysk bazyliszka. Pod wysięgnikiem podwieszona była
prostopadłościenna konstrukcja, do której
od dołu doczepiono stylizowany napis BAZYLISZEK. Niewykluczone, że konstrukcja
2

Informację uzyskano od pracownika restauracji
Bazyliszek w latach 70. XX w.

60

ukrywała dodatkowe oświetlenie napisu. Niestety: napis i podtrzymująca go konstrukcja
zaginęły.
Postępująca dewastacja widoczna była
już w końcu lat siedemdziesiątych XX wieku.
Na zdjęciu wykonanym w 1979 roku widać,
że napis wisi już tylko na jednym zaczepie.
Rzeźba była kilkakrotnie przemalowywana.
Wtórne warstwy farby się złuszczały. Z czasem w miejscu oryginalnego napisu pojawiła się dekoracja w formie podświetlanego
herbu. Zamiast źrenic oczu umieszczono
żarówki świecące czerwonym światłem. Dodatkowe, liczne kable instalacji elektrycznej
zasilające systematycznie dodawane elementy oświetlenia prowadzono po formie rzeźby3.
Część kabli zresztą nie została wykorzystywana. Ogołocony szyld z zeszpeconą modernistyczną rzeźbą niszczał.
W 2016 roku Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej podjął decyzję o przeprowadzeniu
remontu elewacji kamienicy Pod Bazyliszkiem4. Projekt prac remontowo-konserwatorskich przewidywał również działania przy
wystroju architektonicznym elewacji; w tym
przy metalowej rzeźbie przedstawiającej Bazyliszka. Założeniem planowanych prac była
pełna konserwacja rzeźby wraz z działaniami
rekonstrukcyjnymi umożliwiającymi przywrócenie szyldowi wyglądu możliwie zbliżonego do pierwotnego. Podstawą przyjętego
zakresu rekonstrukcji był zgromadzony serwis fotograficzny5.

3
4
5

I dodatkowe źródła światła w postaci halogenów
mocowanych do krótszych ramion wysięgnika.
Prace prowadzone były 2017 r.
Dzięki życzliwości p. Kamili Baturo z MW, serwis fotograficzny uzupełniony został o cenne
przedstawienia bazyliszka jeszcze w trakcie prac
konserwatorskich.

Stan zachowania i przyczyny
zniszczeń

Rzeczywisty stan zachowania ujawnił się
dopiero wtedy, gdy możliwe były oględziny z poziomu rusztowania. Okazało się, że
pokrywające powierzchnię metalu kolejne
warstwy farby kładzione były na skorodowany metal i rzeźba jest znacznie bardziej
zniszczona, niż było to widoczne z poziomu
chodnika.
W trakcie oględzin stało się także jasne, że
ogon w najgrubszym miejscu, stanowiącym
także punkt podparcia rzeźby, jest na tyle
skorodowany, iż jest zagrożony odłamaniem.
Demontaż i transport rzeźby wymagały dużej
uwagi, delikatności i precyzji.
Niektóre fragmenty blach budujących
bryłę rzeźby były wtórne; wykonane w cieńszej niż oryginalna blasze stalowej, m.in.
pazury lewej łapy stwora oraz część blaszek
tworzących ogon.
Brakowało wielu elementów: kolców na
ogonie, połowy kuli na zakończeniu wysięgnika, większości mosiężnych krążków imitujących łuski na piersiach i brzuchu, a także
słynnych, budzących grozę źrenic oczu bazyliszka. Cała rzeźba opleciona była gąszczem
kabli.
Sztyca okazała się tak bardzo skorodowana, że konieczna była jej całkowita wymiana.

Przebieg prac konserwatorskich6

Nadspodziewanie zły stan zachowania rzeźby
zrodził wątpliwość: czy demontować bazyliszka razem ze sztycą, do której jest przymocowany, wykorzystując jej stabilizującą
funkcję; czy też, mając na uwadze masę rzeźby, próbować uwolnić stwora bez wysięgnika.
Mimo pewnych obaw co do stabilności
konstrukcyjnej poszczególnych elementów
rzeźby – a najbardziej ogona – oba elementy
6

Prace konserwatorskie: WANDARTE Pracownia
Badań i Konserwacji Zabytków. Zespół w składzie:
Wanda Zawistowska (Kierownik zespołu), Paweł
Sadecki.

2. Bazyliszek, stan przed konserwacją, 2016;
fot. Wanda Zawistowska

demontowano osobno. Po odczepieniu bazyliszka odcięto wysięgnik w odległości ok.
50 cm od ściany. Na tym etapie przygotowywano koncepcję ponownego montażu sztycy
z uwzględnieniem poprowadzenia instalacji
elektrycznej wewnątrz wysięgnika tak, aby
w kuli na jego końcu możliwe było zainstalowanie oświetlenia: działanie porządkujące
elewację odwoływało się jednocześnie do
pierwotnej koncepcji aranżacyjnej rzeźby.
Potrzebna była rura o dokładnie tej samej
średnicy, co oryginał. W jej środku miała być
umieszczona dodatkowa, precyzyjnie dopasowana rura o minimalnie mniejszym przekroju niż element zewnętrzny. Jej zadaniem
było stabilizowanie konstrukcji w miejscu
połączenia wysięgnika z elementem pozostawionym w ścianie.
Niektóre blachy budujące formę rzeźby
połączono spawami wykonanymi punktowo.
Tak wykonane, z natury rzeczy nieszczelne,
połączenia ułatwiały wnikanie wody opadowej do wnętrza rzeźby. Woda zalegała
w miejscach, gdzie połączenia wykonano
szczelniej. Jej długotrwałe oddziaływanie na
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3. Bazyliszek
uwolniony, czyli
demontaż rzeźby,
2017; fot. Wanda
Zawistowska

metal sprawiało, że rzeźba korodowała także
od środka.
W miejscach z ograniczonym odpływem
wody stopień zniszczeń korozyjnych był tak
znaczny, że poprzez powstałe w metalu dziury widać było zalegające wewnątrz oderwane
płaty korozji.
Należało oczyścić, zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować zarówno metal na
powierzchni rzeźby, jak również metalowe
powierzchnie wewnątrz rzeźby. Dla trwałości
wykonywanych prac konieczne było wykonanie otworów ułatwiających odpływ wody ze
środka rzeźby.
Po zdemontowaniu rzeźby i przewiezieniu
jej do pracowni wykonano sondy stratygraficzne. Na ich podstawie ustalono, że obiekt
pokryty był dwiema warstwami wtórnych
przemalowań. Pierwotnie rzeźba malowana
była czarną farbą, następnie przemalowano
ją kolejną warstwą czarnej farby: położoną
grubo i zaciekami. Po raz kolejny pomalowano rzeźbę na złoto. Wtórne warstwy farb
nanoszone były na nieoczyszczony obiekt,
w miejscach ubytków, bez ich wcześniejszego
uzupełnienia. W rezultacie przemalowania
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utworzyły grubą skorupę powodującą dalsze niszczenie metalu, a także zniekształcały odbiór estetyczny pierwotnej formy
rzeźbiarskiej.
Po wykonaniu sond powierzchnię metalu
oczyszczono metodą ścierno-strumieniową:
zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz rzeźby.
Był to proces żmudny, wymagający dużej precyzji i cierpliwości, ponieważ dostęp do wnętrza rzeźby jest bardzo ograniczony.
W trakcie czyszczenia okazało się, że na
skrzydłach i łapach zamontowane zostały

4. Bazyliszek
w pracowni, widok
ogólny, 2017;
fot. Paweł Sadecki

5. Głowa Bazyliszka
z profilu, widoczne
zniszczenia powłok
malarskich, korozja
metalu, ubytki łusek,
stan 2017; fot. Paweł
Sadecki

Zgodnie z układem widocznym na zachowanych fotografiach uniesiona została prawa
łapa bazyliszka. Analiza układu rzeźby widocznego na dostępnych zdjęciach pozwala
sądzić, że łapa znajdowała się jeszcze wyżej
niż udało się ją podnieść. Trudność w przywróceniu pierwotnego układu polegała na
tym, że cała rzeźba pochyliła się do przodu.
Zmiana statyki jest na tyle trwała, że przywrócenie bardziej pionowego ustawienia,
zbliżonego do litery S, nie było już właściwie
możliwe i na podniesienie łapy wyżej nie było
wystarczająco dużo miejsca.

dekoracje z dodatkowych blaszek aluminiowych. Ukryte pod warstwami przemalowań
elementy były bardzo zniszczone.
Po oczyszczeniu rzeźby odbyła się komisja konserwatorska, na której zatwierdzono
kształty poszczególnych liter zaproponowanej
formy rekonstrukcji napisu BAZYLISZEK.
Uzgodniono także kształt odtwarzanej kon6. Ogon bazyliszka
w miejscu
strukcji, do której podwieszone miały być
stanowiącym ważny
litery. Ustalono, że litery napisu połączone
punkt podparcia
zostaną przyspawanymi drucikami w ukłarzeźby, katastrofalny
stan zachowania
dzie możliwie zbliżonym do oryginalnego
metalu, 2017; fot.
ułożenia liter w szyldzie. Uzgodniono takPaweł Sadecki
że zaproponowany sposób wykonania oczu
7. Ogon bazyliszka,
stwora i zakres koniecznych napraw i uzuwidoczny stan
pełnień formy.
zachowania metalu
Blachy silnie skorodowane wymieniono
przed konserwacją,
2017; fot. Paweł
na nowe: rozległe uzupełnienia wykonane
Sadecki
zostały w części ogonowej; w blasze odpowiedniej grubości zrekonstruowano lewą
8. Sztyca
podtrzymująca
łapę rzeźby, wykonano wzmocnienie punkrzeźbę, fragment
z zachowaną połówką tu podparcia części ogonowej, której groziło przełamanie. Wszystkie połączenia były
kuli, w której
umieszczone było
spawane. Surowy charakter tych połączeń
oświetlenie, po
demontażu, 2017; fot. dostosowano do estetyki istniejących, oryginalnych spawów.
Wanda Zawistowska
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9. Rzeźba po oczyszczeniu, 2017;
fot. Wanda Zawistowska

10. Bazyliszek en face, po
oczyszczeniu, przymiarka oczu,
2017; fot. Wanda Zawistowska

Forma uzupełnień i rekonstrukcji dyskutowana była wielokrotnie w szerokim gronie
złożonym z przedstawicieli biura SKZ, Muzeum Warszawy i wykonawcy prac7. Rozmowy
na temat ostatecznego kształtu rekonstruowanych elementów szyldu, jak również
fakt, że materiał ikonograficzny pozyskiwany był już w trakcie prac konserwatorskich uświadomiły osobom zaangażowanym
w ten temat, iż rekonstrukcja, szczególnie
w przypadku rzeźby, do której podstawą
jest fotografia będzie w jakiejś części kreacją
konserwatorską.
Wykonano nową sztycę pod rzeźbę. Początkowo wydawało się, że konstrukcja ta jest
zwyczajną stalową rurą wykorzystywaną do
prowadzenia instalacji gazowej. Bazyliszek po
raz kolejny zaskoczył: została użyta rura tzw.
precyzyjna, o minimalnie mniejszej średnicy
przekroju niż zwykła rura gazownicza. Znalezienie rury stalowej precyzyjnej okazało się
7

Dzięki współpracy z Kamilą Baturo z Muzeum Warszawy, Anną Jagiellak, Dominiką Szewczykiewicz
i Pauliną Świątek z Biura Stołecznego Konserwatora
Zabytków i ich zaangażowaniu w dyskusję na temat
ostatecznego kształtu rekonstrukcji możliwe było
przywrócenie szyldu w obecnym kształcie.
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wyzwaniem i pochłonęło sporo czasu. Użycie
rury o tym samym przekroju co oryginał było
istotnie, ponieważ ścisłe dopasowanie tych
elementów znacznie zwiększało stabilność
i wytrzymałość konstrukcji podtrzymującej
rzeźbę i dodatkowe obciążenie, jakim jest
napis.
Wykonano rekonstrukcję brakującej połówki miedzianej kuli, a zachowaną część wyprostowano; obie części pomalowane zostały
czarną farbą. Półkule połączono w sposób

11. Bazyliszek,
tułów, z prawie stu
mosiężnych żetonów
pozostało zaledwie
dziewięć, 2017; fot.
Wanda Zawistowska
12. Ogon bazyliszka,
po oczyszczeniu
powierzchni metalu
widać rzeczywisty
ogrom zniszczeń,
2017; fot. Wanda
Zawistowska

umożliwiający łatwy dostęp do wnętrza
i montaż oświetlenia8.
Po wykonaniu prac rekonstrukcyjnych powierzchnię metalu zabezpieczono
podkładem antykorozyjnym, a następnie
14. Zrekonstruowana pokryto czarną farbą nawierzchniową. Zapierwsza litera
stosowano preparaty o podwyższonej wytrzynapisu, przed pracami małości na działanie agresywnych warunków
pozłotniczymi,
atmosferycznych.
2017; fot. Wanda
Zawistowska
Rysunki poszczególnych liter tworzących
napis BAZYLISZEK, przeniesione do progra15. Bazyliszkowe
mu graficznego, posłużyły do ich wycięcia
spojrzenie –
rekonstrukcja,
w blasze stalowej techniką laserową. Ich stalo2017; fot. Wanda
wą powierzchnię przeszlifowano. Wykonano
Zawistowska
połączenia pomiędzy poszczególnymi literami
napisu, odtworzono układ drucików widoczny na zdjęciach archiwalnych. Powierzchnię
13. Zrekonstruowany
napis „Bazyliszek”,
przed pracami
pozłotniczymi,
2017; fot. Wanda
Zawistowska

8

Wykonanie instalacji elektrycznej oraz aranżacji
oświetlenia pozostawało po stronie najemcy lokalu.

metalu zabezpieczono antykorozyjnie i położono kilka warstw podkładów pod złocenia.
Prace pozłotnicze wykonane zostały złotem
płatkowym w technice akrylowej.
Na podstawie dostępnego materiału zdjęciowego wykonana została także konstrukcja
metalowa, podwieszona pod sztycą, do której
umocowane były litery napisu BAZYLISZEK.
Element został zaprojektowany w taki sposób, aby możliwe było umieszczenie w nim
dyskretnego źródła światła dla doświetlenia
napisu z góry9. Spojrzenie wykonanych z zielonego butelkowego szkła oczu bazyliszka
wzmocniono, podkreślając źrenice tęczówkami ze złota płatkowego.

9

W rozmowach prowadzonych z najemcą lokalu postulowano, aby oświetlenie zamontowane w kuli, jak
również powyżej napisu było ciepłej, żółtawej barwy.
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16. Zrekonstruowany szyld wraz rzeźbą
przedstawiającą bazyliszka zamontowany
w pierwotnym miejscu ekspozycji, 2017;
fot. Wanda Zawistowska

Dospawano sztycę i zamontowano na niej
rzeźbę. Konstrukcję dodatkowo wzmocniono, podwieszając ją na stalowych prętach zamocowanych na elewacji powyżej rzeźby.

Uwagi końcowe

Powojenne szyldy projektowane dla warszawskiej Starówki wykonywane przez
uznanych i uzdolnionych twórców są usuwane albo zniekształcane przez współcześnie
montowane reklamy. Najemcy lokali reklamują swe usługi często bez zrozumienia i poszanowania kontekstu architektonicznego, w którym zdecydowali się działać.
W tej rzeczywistości cieszy fakt odnowienia jednego z najbardziej znanych szyldów warszawskiej Starówki. Dzięki zaangażowaniu wielu osób udało się odtworzyć
zaginione elementy szyldu i przywrócić
zbliżony do pierwotnego układ kompozycyjny całości.
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17. Bazyliszek patrzy
– szyld i rzeźba
po zakończeniu
prac, zamontowana
w pierwotnym
miejscu ekspozycji,
2017; fot. Wanda
Zawistowska

Conservation of the Metal Basilisk Sculpture –
its Problems and Scope of Works
Abstract

T

he text describes a conservation work of the metalwork sign presenting a basilisk in the Warsaw
Old Town. Together with a renovation of the facade of the building at 5 Old Town Market Square,
a decision was made to restore the former glory of the historic signboard. The sculpture, dated to 1962,
is made of welded steel plates. The purpose of the undertaken works was to carry out a full conservation work together with a reconstruction of the original shape and appearance of the historic sign.
The scope of the reconstruction works was based on the iconography of the signboard. Originally, the
sculpture was painted black, with the basilisk’s chest and stomach were covered with scales made of
brass plates linked together with small steel hooks welded to the torso. The basilisk’s eyes were made
of glass. There was a rectangular structure under the sign’s exterior arm, with a stylised inscription:
BAZYLISZEK. The commitment of many people has made it possible to reconstruct the lost sign’s elements and restore – as much as it has been possible – its original design.
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Klaudiusz Grabowski
nadbałtyckie centrum kultury w gdańsku

Elementy metaloplastyczne
w wystroju odbudowanego
Glównego Miasta w Gdańsku*

D

ecyzja o odbudowaniu Głównego Miasta w Gdańsku zniszczonego w 1945
roku w około 90% nie miała precedensu. Reprezentacyjny i prestiżowy charakter dzielnicy z jej najważniejszym traktem nazywanym
Drogą Królewską1 sprawił, że do prac zaangażowano wielu artystów i rzemieślników, niezbędnych przy wykonywaniu wystroju fasad
i elewacji nowo powstałych kamienic i budynków. Wśród tego grona znaleźli się także
metaloplastycy. Niniejszy artykuł zarysuje
*

1. Montaż figury
Zygmunta Augusta
1950 r., na zdjęciu
widoczni od lewej:
Stefan Madurowski,
Józef Chrzanowicz,
prof. Jan Borowski,
siedzi Bronisław
Mieszkowski, PAN
Biblioteka Gdańska;
fot. K. Lelewicz

1

Artykuł jest owocem badań prowadzonych w ramach projektu „Dekoracje architektoniczne Gdańska” prowadzonego od 2016 r. przez Nadbałtyckie
Centrum Kultury w Gdańsku. Projekt ma na celu
zbadanie i przybliżenie obszernego zagadnienia, jakim jest powojenny wystrój plastyczny gdańskich
przestrzeni publicznych. Szczególną rolę odgrywa
tu odbudowane po niemal całkowitym zniszczeniu
w 1945 r. Główne Miasto. Dzielnica ta ze względu
na wartość historyczną i reprezentacyjny charakter otrzymała bogatą oprawę plastyczną, wykonaną
w różnorodnych technikach.
Nazwa przyjęta w powojennej literaturze jako pamiątka po okresie przynależności Gdańska do I Rzeczypospolitej, tędy do miasta wjeżdżali władcy
Polski. Droga wiodła od Bramy Wyżynnej, prowadzącej na zachodnie przedmieścia, do Bramy Zielonej wychodzącej na nadmotławski port.

losy gdańskiej kuźni artystycznej, w której
powstały lub były konserwowane i uzupełniane latarnie, klamki, okucia czy kraty, ale
również pełnoplastyczne rzeźby, od wieków
wpisane w panoramę miasta. Następnie na
wybranych przykładach omówione zostaną
tematycznie podzielone realizacje.

Kuźnia artystyczna

Gdy zapadła decyzja o pełnej odbudowie
(w rozumieniu przywrócenia głównym
ciągom ulicznym historycznego wyglądu
w połączeniu z modernistyczną adaptacją
podwórek i przejść bocznych) Głównego
Miasta2, Zjednoczone Budownictwo Miejskie
2

Decyzja o odbudowie Głównego Miasta została
ogłoszona 19 lutego 1948 r. przez generalnego konserwatora zabytków prof. Jana Zachwatowicza na
zebraniu Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki
w Gdańsku, we wnętrzach Ratusza Starego Miasta.
Decyzja ta nie była oczywista, skala zniszczeń zabytkowego śródmieścia była tak duża, że powstały projekty zbudowania nowego centrum w innej
lokalizacji. Główne Miasto w tym układzie miało
zostać zamienione w rodzaj skansenu z wyeksponowanymi ruinami, inny pomysł zakładał utworzenie tu jeziora poprzez zalanie całego obszaru wodą.
Więcej o odbudowie zob. J. Friedrich, Odbudowa

69

Miejskiego przy ulicy Ogarnej. Jej kierownikiem został Marian Ogorzeja3. W miarę
postępu odbudowy i zajmowania przez lokatorów mieszkań w budowanych kamienicach głównomiejskich, w 1955 roku kuźnię
przeniesiono i przeorganizowano. Kuźnia
artystyczna została zlokalizowana na Wyspie
Spichrzów, gdzie działała w ramach Spółdzielni Techniczno-Metalowej, natomiast
ZBM zajmowało się wykonawstwem pozostałych elementów, prostych w formach.
Spółdzielnię już w następnym roku przyłączono do Pracowni Sztuk Plastycznych.
W gdańskiej kuźni wykonywano także zlecenia dla innych miast, jak np. ozdobny szyld
dla oddziału PTTK w Poznaniu czy misterne kraty do Domu Drukarza w Szczecinie4.

2. Detal figury
Zygmunta Augusta,
grawerunek
z płaszcza władcy,
1950 r.; PAN
Biblioteka Gdańska;
fot. K. Lelewicz

3. Iluminacja
Długiego Targu,
lata 60.; PAN
Biblioteka Gdańska

zorganizowało na jej potrzeby kuźnię metaloplastyczną. Kuźnia została ulokowana
w bezpośrednim sąsiedztwie rekonstruowanej Drogi Królewskiej, na terenie Dworu
Głównego Miasta w Gdańsku w latach 1945–1960,
Gdańsk 2015.
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Kuźnię wkrótce podporządkowano Gdańskim Zakładom Metalowym (Prozamet),
przenosząc siedzibę poza Śródmieście, na
3
4

Wspomnienia z odbudowy Głównego Miasta, t. 1, red.
I. Trojnowska, Gdańsk 1997, s. 301.
„Dziennik Bałtycki”, nr 11, 1956.

4. Ulica Długa
z zamontowanymi
latarniami, nad
północną pierzeją
kamienic widoczna
metaloplastyczna
figura św. Jerzego
zabijającego smoka,
wieńcząca budynek
Dworu Bractwa św.
Jerzego, lata 50.; PAN
Biblioteka Gdańska

5. Latarnie
kandelabrowe
na przedprożach
kamienic
„królewskich” przy
Długim Targu,
lata 60.; PAN
Biblioteka Gdańska

Orunię. Z pracowni odszedł wówczas Marian Ogorzeja, który walczył o jej samodzielność5. Pracami w kuźni na Oruni kierował
młody architekt Czesław Król. W tym czasie zleceń dla odbudowywanych gdańskich
zabytków było mało, w większości zresztą
realizowała je pracownia zorganizowana
przez Przedsiębiorstwo Państwowe Pracownie Konserwacji Zabytków. Zespół pracujący na Oruni wykonywał jednak zamówienia
z innych ośrodków: wystrój wnętrza Domu
Rybaka we Władysławie, sądu w Białymstoku, szkoły muzycznej i Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Realizowano także
zamówienia z Gdańska, jak na przykład wystrój dla restauracji Gedania6. Prozamet nie
był jednak zainteresowany tego typu zamó-

wieniami i rozwiązał kuźnię artystyczną na
Oruni. Część pracowników, jak na przykład
Stanisław Goździelewski, przeszła do pracy
we wspomnianej kuźni PKZ. Metaloplastyków zatrudnił nowy dyrektor gdańskiego
5

6

Zasłużony dla odbudowy Głównego Miasta metaloplastyk znalazł pracę w stoczni, gdzie wykonywał elementy wystroju statków, Wspomnienia…, t. 1,
s. 307.
Ibidem.

oddziału PKZ Tadeusz Polak7. Nieduża pracownia, którą kierował Czesław Jarczewski, mieściła się przy ulicy Podmłyńskiej na
Starym Mieście, obok ruin Małego Młyna.
Tu wykonano elementy do takich obiektów,
jak Wielki Młyn, Pałac Opatów w Oliwie,
Żuraw, Złota Brama czy Dwór Miejski. Realizowano także nietypowe zlecenia, takie
jak wykonanie z blachy atrapy karylionu na
wieżę Ratusza Głównego Miasta (koszty sporządzenia instrumenty były w tym czasie za
wysokie) czy oczyszczenie wskazówek i cyfr
tarczy ratuszowego zegara. Pracowano także
nad zamówieniami z innych miast, głównie
z północy kraju, województw: olsztyńskiego, bydgoskiego i olsztyńskiego. Szczególnie
dużo zleceń dotyczących okuć drzwiowych,
iglic i krat pochodziło z odbudowywanego
zamku w Malborku8.
7

8

Tadeusz Polak to osoba bardzo zasłużona dla odbudowy Głównego Miasta. Kierując gdańskimi PP
PKZ, uczynił je najlepiej funkcjonującym oddziałem w kraju, co zostało docenione w 1965 r., gdy objął kierownictwo nad całym przedsiębiorstwem.
Ibidem, s. 308–309.
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Zgodnie z planami również Stare Miasto
miało zostać zabudowane. Obok zrekonstruowanych, najważniejszych zabytków,
powstać tu miała nowo projektowana zabudowa, prowizoryczny budynek kuźni musiał
zostać rozebrany. W lipcu 1964 roku przeniesiono ostatecznie hałaśliwą kuźnię z centrum
miasta na ulicę Miałki Szlak, położoną na
Rudnikach – odległym, przemysłowo-magazynowym przedmieściu. Ulokowano tu
także inne pracownie PKZ. Nowym kierownikiem pracowni został – jak się okazało, na
wiele lat – uczeń Mariana Ogorzei, Stanisław
Goździelewski9.

Realizacje

Zakres pracy kowali artystów był bardzo szeroki. Podzielić go można na dwa
główne rodzaje: rekonstrukcje i autorskie
kreacje. W początkowym okresie metaloplastycy wykonywali przede wszystkim zlecenia
9

Wspomnienia…, t. 2, red. I. Greczanik-Filipp, Gdańsk
1997, s. 180–181.
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6. Wschodnia
pierzeja ul. Tkackiej,
na fasadach kamienic
widoczne oświetlenie,
stylizowane z lat 50.
i współczesne z lat
60.; PAN Biblioteka
Gdańska

związane z rekonstrukcją zabytków, których
przywrócenie panoramie miasta uznano za
priorytet (rekonstrukcja i konserwacja rzeźb,
krat, iglic, anemoskopów). Oprócz rekonstrukcji wykonywano także elementy projektowane przez architektów i plastyków, mające
uzupełnić i jednocześnie upiększyć reprezentacyjne wnętrza uliczne (latarnie, szyldy,
okucia i inne drobne formy nazywane przez
kowali metalową galanterią).

7. Iluminacja ul.
Długiej, wzbogacona
o liczne neony, lata
70.; PAN Biblioteka
Gdańska
8. Demontaż
kandelabrowych
latarń z wejścia
do Ratusza
Głównego Miasta,
które przekazano
do konserwacji
1952 r.; PAN
Biblioteka Gdańska;
fot. K. Lelewicz

9. Kandelabrowe
latarnie z przedproża
kamienicy przy
Długim Targu 39.
Naprzeciwko,
w pierzei południowej,
w oknach parteru,
ozdobne kraty,
w kamienicach
nr 14–16, będących
siedzibą IV Oddziału
Narodowego Banku
Polskiego, lata 60.;
PAN Biblioteka
Gdańska

Rekonstrukcje
W czasie rekonstrukcji najważniejszych
zabytków starano się jak najwierniej odtworzyć ich dawną formę, w oparciu o materiały ikonograficzne. Przydatne były
także szczątki odnajdywane w gruzach. Na
ich podstawie architekci i plastycy sporządzali projekty, które po zatwierdzeniu przez
władze konserwatorskie przekazywano do
realizacji w kuźni artystycznej. Najbardziej
prestiżowe wykonywał Marian Ogorzeja
kierujący metaloplastykami w pierwszym
etapie odbudowy. Ogorzeję nazywano człowiekiem o złotych rękach. We wspomnieniach Michała Bojakowskiego10, inspektora
Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych przeprowadzającej odbudowę Głównego Miasta,
Ogorzeja „z jakiegokolwiek znalezionego
kawałka żelaza potrafił na oczach patrzących
wyczarować kształt pięknego kwiatu”11. Do
10

11

Bojakowski z ramienia DBOR należał do Rady Technicznej zatwierdzającej projekty wystroju Drogi
Królewskiej.
Wspomnienia…t. 1, s. 111.

najważniejszych zadań należało niewątpliwie
odtworzenie statui pełniącej funkcję anemoskopu, wieńczącej wieżę Ratusza Głównego
Miasta. Szybka odbudowa siedziby władz
miasta miała w zrujnowanym mieście wymiar symboliczny. Sprawnie przebiegające
prace relacjonowane były w lokalnej prasie,
za moment pełnej rekonstrukcji uznano powrót rzeźby wieńczącej szczyt wieży, który
nastąpił 7 listopada 1950 roku. Statua według
tradycji przedstawia króla Zygmunta Augusta. Posąg runął wraz z hełmem i fragmentem wieńczącym attykę wieży w 1945 roku.
Przy jego odtworzeniu pracowało kilka osób.
Projekt wykonał architekt Kazimierz Macur12, który korzystał z fotografii, sztychu
12

Kazimierz Macur, jeden z najzdolniejszych i najbardziej zasłużonych projektantów pracujących przy
odbudowie gdańskich zabytków, doczekał się ostatnio monografii pióra syna Andrzeja, który poszedł
w ślady ojca i po ukończeniu studiów włączył się
w dzieło odbudowy, A. Macur, Gdańsk Kazimierza
Macura: z historii konserwacji i odbudowy zabytków
w latach 1936–2000, Gdańsk 2016.
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Jana Karola Schultza13 oraz szczątków wydobytych z gruzu. Gliniany model na podstawie
rysunków Macura wykonał rzeźbiarz Alfons
Łosowski. Następnie zrobiono gipsowy odlew, który posłużył Marianowi Ogorzei do
wykonania miedzianej rekonstrukcji. Problemem było pozyskanie złota do pokrycia
statui i fragmentów hełmu. Według anegdoty
o drogocenny kruszec poprosił późniejszy
konserwator miejski Zdzisław Kwaśny Bolesława Bieruta i Konstantego Rokossowskiego,
gdy oprowadzał ich po Gdańsku. Prezydent,
zainteresowany odbudową miasta, obiecał
odpowiedni przydział drogocennego metalu.
Faktem jest, że zarówno statua, jak i mierzący ponad 30 metrów hełm zostały pozłocone.
Posąg pozłocono i wygrawerowano pamiątkowy napis w Pracowni Złotnictwa Muzeum
Narodowego w Warszawie pod nadzorem
profesora Józefa Greina. Na całość (hełm
i statua) zużyto 2,25 kg złota14.
Ogorzeja wykonał także inną pełnoplastyczną rzeźbę, od wieków wpisaną w panoramę Głównego Miasta. Ołowianą statuę
wieńczącą wieżyczkę Dworu Bractwa św.
Jerzego uratowano, wywożąc i ukrywając ją
na terenie elektrowni w Bielkowie na Kaszubach. Figura przedstawiająca świętego zabijającego smoka była kopią, która w 1882 roku
zastąpiła oryginał15. Ogorzeja, wzorując się na
zachowanej rzeźbie przekazanej do Muzeum
Pomorskiego (obecnie Muzeum Narodowe w Gdańsku), wykonał miedzianą kopię,
którą umieszczono na wieżyczce budynku
odbudowanego w 1953 roku. Ogorzeja jest
twórcą wielu innych, mniej spektakularnych
Schultz – malarz i grafik, był jednym z pierwszych
orędowników ratowania i ochrony gdańskich budowli. W latach 1842–1867 wykonał serię miedziorytów z widokami zabytkowych obiektów Gdańska,
które po roku 1945 stały się jedną z podstaw przy ich
rekonstrukcji.
14 Wspomnienia…, t, 1, s. 45.
15 Ibidem, s. 52; T. Duchnowski, Dwór Bractwa św. Jerzego, w: Encyklopedia Gdańska, red. B. Śliwiński,
Gdańsk 2012, s. 236.
13
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elementów, także istotnych dla zabytkowego
widoku miasta. Jako przykład można wymienić chorągiewkę wieńczącą gotycką Basztę
Łabędź, odbudowaną latem 1949 roku16.
Ogorzeja wraz z zespołem wykonywał
także wiele innych prac, nie sposób je tutaj
wszystkie wymienić, warto jednak wspomnieć jeszcze o pracach przy fontannie
Neptuna, będącej symbolem miasta. Zabytek uratowano, wywożąc najcenniejszy element, posąd boga Mórz, do Parchowa na
Kaszubach. Rekonstrukcji wymagał trzon,
pozostałe elementy potrzebowały konserwacji i uzupełnień. Oprócz posągu w kuźni
poddano konserwacji również mocno zniszczone kraty, dodano usunięte przez nazistów
polskie orły, przywrócono też blask ozdobie
zejścia do piwnic Dworu Artusa, rzeźbie
Merkurego, kopii dzieła Giambologni ustawionej na blaszanej kopułce w 1882 roku. Oba
posągi stanowią nieodłączny element wystroju najważniejszego placu Głównego Miasta.
Kreacje
Większość projektów wystroju metaloplastycznego powstała w pracowni zwanej
Główne Miasto, utworzonej w ramach struktur Miastoprojektu. Zespół pracował pod
doświadczonym okiem Stanisława Holca.
Architekci wykonywali projekty nawiązujące
do stylu odbudowywanych obiektów, poczynając od okazałych latarni, przez skomplikowane kraty, aż po tzw. galanterię budowlaną.
Projekty zatwierdzone przez Radę Techniczną przekazywano do wykonania kowalom.
W skład rady wschodzili przedstawiciele Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych
w Gdańsku, która prowadziła prace budowlane, władze konserwatorskie oraz reprezentant
zespołu projektowego z Miastoprojektu.

16

M. Gawlicki, Zabytkowa architektura Gdańska w latach 1945–1951: kształtowanie koncepcji konserwacji
i odbudowy, Gdańsk 2012, s. 263.

Latarnie
Największym i najlepiej zachowanym zespołem metaloplastycznym Gdańska są latarnie
uliczne. Na tle podobnych realizacji w powojennej polskiej metaloplastyce wyróżniają się
różnorodnością i starannością projektu.
Nie zachował się, niestety, projekt oświetlenia ulicy Długiej. Dysponujemy jednak
planami flagowania w różnych wariantach,
z dokładnym oznaczeniem rozmieszczenia
i rodzajów flag i sztandarów, co pozwala sądzić, że projekt oświetlenia musiał zostać
przygotowany z równą starannością. Zachował się także projekt rozmieszczenia kandelabrowych latarń na przedprożach Długiego
Targu autorstwa Stanisława Holca z 24 czerwca 1954 roku17. Zakładał on montaż oświetlenia na przedprożach kamienic numer 1, 3, 5,
6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18/19, 20, 22, 23,
39, 41, 43, 46 oraz przed Dworem Artusa.
Przy projekcie Holca zauważyć trzeba coraz
mniejszy animusz w przywracaniu świetności
Drogi Królewskiej. Nie został w pełni zrealizowany, chociaż dotyczył najważniejszego
placu głównomiejskiego, nazywanego Salonem Gdańska. Szczególnie należy żałować
niezrealizowanych, okazałych latarń, które
miały stanąć na przedprożu Dworu Artusa.
Projekty latarń wykonali architekci: Stanisław Holc, Witold Wierzbicki, Roman
Sznajder (posiadał także wykształcenie plastyczne), Jan Kroman oraz Wojciech Zaleski18.
Latarnie możemy podzielić na kilka rodzajów: kandelabrowe, ustawiane na przedprożach (Długi Targ), lampy elewacyjne
mocowane bezpośrednio do ścian oraz lampy
montowane w przejściach. Ten drugi rodzaj
dzieli się także na kilka typów, w zależności
od rodzaju mocowania. Lampy zawieszano
więc na zawieszkach, w formie kinkietu albo
krótkiej lub długiej i bogato dekorowanej
10. Latarnia typu 2, róg ul. Długiej i Garbary
11. Latarnia typu 3, ul. Długa 27
12. Latarnia typu 4, róg ul. Długiej i Pocztowej

17
18

Archiwum Państwowe w Gdańsku (dalej: APG),
1153/1218.
APG 1153/931-932.
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Starannie zaprojektowane latarnie zamontowano przy najważniejszym trakcie Głównego Miasta i w kilku bocznych ulicach19.
Pozostałe ulice oświetlono nowoczesnymi
lampami jarzeniowymi, często umieszczonymi na fasadach. Około 70 latarń zamontowano na przełomie 1959 i 1960 roku na ulicach:
Szerokiej, św. Ducha, Mariackiej, Chlebnickiej, Świętojańskiej i Tkackiej. Na tej ostatniej kontrastowały z lampami wykonanymi
przez metaloplastyków. W dalszej kolejności
miały być doświetlone ulice Ogarna i Piwna
latarniami montowanymi na słupach. Problemy z oświetleniem wiązały się także z brakiem odpowiedniej konserwacji misternych
latarń z lat pięćdziesiątych. Wiosną 1968 roku
z 25 latarń przy ulicy Długiej świeciło zaledwie osiem, przy Długim Targu także tylko
osiem z 27 latarń dawało światło, sytuacji nie
ratowały nieliczne reklamy neonowe20.

(w przypadku kamienic narożnych). Latarnie w przejściach mocowano na łańcuchach,
w podcieniach krótkich, w bramach odpowiednio dłuższych.
Największą różnorodnością odznaczały się latarnie elewacyjne ze względu na ich
dużą liczbę, zaprojektowano je aż w 16 różnych typach. Osobno zaprojektowano 17 różnego rodzaju wywieszek. Poszczególne typy
latarń można było mocować do różnych wywieszek, co potęgowało wrażenie i tak dużej
rozmaitości projektów. Na Długi Targ zaprojektowano latarnie kandelabrowe, różniące
się liczbą świateł, od skromnych dwujarzeniowych, przez trzy- i czterojarzeniowe aż po
sześciojarzeniowe, które planowano zamontować przed Dworem Artusa.
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Szyldy
W ciągu Drogi Królewskiej miały znaleźć
miejsce lokale usługowe i sklepy. Główny
ciąg miejski porównywany był nawet przez
niektórych do ulicy Marszałkowskiej w Warszawie. Systematycznie otwierane kolejne
punkty usługowe były entuzjastycznie odnotowywane przez lokalną prasę. W trosce
o jednolity wystrój uliczny najważniejszego wnętrza ulicznego Gdańska, wykonano
wstępne projekty szyldów do kilku planowanych tu sklepów i punktów usługowych.
Plastyczka i architekt Teresa Pacholska sporządziła rysunki dla lokali przy ulicy Długiej 1
(położna rejonowa), 20 (restauracja Staropolska), 33 (bar mleczny), 45 (PTTK), 51 (spółdzielnia lekarzy), 55 (apteka), 69 (fryzjer), 72
O problemach z oświetleniem Drogi Królewskiej,
pomimo zainstalowania latarń, zob. H. Gawryluk,
Z cyklu nikt nic nie wie: Kiedy wreszcie lampy i neony
zapłoną na ulicy Długiej, „Dziennik Bałtycki”, nr 25,
1956. Autorka zwraca także uwagę na „brzydkie wnętrza lokali usługowych”.
20 „Dziennik Bałtycki”, nr 86, 1968.
19

13. Latarnia typu 7,
ul. Długa 1
14. Latarnia typu 8,
Złota Brama

szczególnie w początkowym okresie. Informacje umieszczono na tabliczkach z mniej
trwałych materiałów, często o wątpliwej
urodzie, czego odbicie znajdujemy w prasie.
Choć do umieszczenia stosownej informacji
użytkownicy lokali sklepowych zobligowani
byli przez zarządzanie Ministerstwa Handlu
Wewnętrznego, w witrynach umieszczano
prowizoryczne tabliczki, nieraz ręcznie wy-

(zegarmistrz) oraz Długim Targu 18 (gospoda
Pod św. Krzysztofem) i 29 (cukiernia)21. Z kilku względów projektów tych nie wykonano.
16. Latarnia typu
3, róg ul. Długiej
Pomimo zamierzeń sieć usług nie była doi Tkackiej
brze zaprojektowana, planowane lokale nie
były uruchamiane, a ich miejsce zajmowały
17. Latarnia
doświetlająca
inne. Sieć usługowo-handlowa nie zaspokapodcień przy Długim jała potrzeb ani rosnącego ruchu turystyczTargu 25
nego, ani mieszkańców Głównego Miasta czy
pozostałych gdańszczan. Potrzeby te zresztą
często ze sobą kolidowały. Przykładem może
być sklep z artykułami dla dzieci o nazwie Jaś
i Małgosia. Cieszący się dużą popularnością
wśród gdańskich rodzin, dobrze zaopatrzony,
obszerny sklep ulokowano w narożniku ulic
Długiej i Tkackiej. Tymczasem odwiedzający Gdańsk narzekali na brak lokali gastronomicznych. Ostatecznie „Jasia i Małgosię”
przeniesiono w głąb Głównego Miasta, do
kamienic zbudowanych przy ul. Grobla I,
a w lokalu przy Drodze Królewskiej uruchomiono restauracje. Lokale więc często
zmieniały użytkowników, a niekiedy także
funkcje. Części najemców nie było stać na
wykonanie kosztownego, metalowego szyldu
(niektóre projekty zakładały nawet złocenia),
15. Latarnia typu 16,
ul. Długa 36

21

APG, 1153/941.

pisane. Jak odnotowuje dziennikarz „Głosu
Wybrzeża”, w Gdańsku w 1956 roku nie było
żadnego estetycznego szyldu22. Wkrótce w reklamie zapanowała nowa moda, mianowicie
pod koniec lat pięćdziesiątych szyldy metalowe doczekały się konkurencji w postaci neonów. Neonowe światła uważano za bardzo
nowoczesne i chętnie stosowano w szyldach
reklamowych głównej dzielnicy handlowej Gdańska, Wrzeszczu. Neony zagościły
jednak również w przestrzeni zabytkowego
Głównego Miasta23. W prasie odnotowywano
22
23

„Głos Wybrzeża”, nr 143, 1956.
Neony zdominowały szyldy reklamowe, o pojawieniu się podświetlanej reklamy kolektury Krajowej
Loterii Pieniężnej przy ul. Długiej informował „Wieczór Wybrzeża” z 13 lutego 1968 r. (nr 37). Na szyldzie
znalazł się słoń, mający – jak zauważył dziennikarz –
przynosić szczęście.
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pojawianie się nowych reklam świetlnych
i narzekano na wciąż zbyt małą ich liczbę.
Te czynniki wpłynęły na brak szyldów
metalowych z pierwszego etapu odbudowy.
Wnętrza
Elementy metaloplastyczne wprowadzano
także do reprezentacyjnych wnętrz. Były to
zarówno rekonstrukcje, jeśli pozwalał na to
zachowany materiał ikonograficzny, jak i autorskie kreacje, które dopasowywano do historycznej szaty zewnętrznej budowli. Tych
drugich było znacznie więcej. Niestety, zmiany użytkowników wnętrz pociągały za sobą

Architekt, dysponując bogatym materiałem
ikonograficznym, bez trudu odtworzył wystrój zewnętrzny. Problem pojawił się, gdy
Wysockiemu powierzono zadanie zaprojektowania reprezentacyjnej sieni, która miała
stać się pomieszczeniem recepcyjnym dla
licznych gości. Brakowało materiałów i przekazów dotyczących wnętrz kamienicy26. Architekt stworzył zatem projekt nawiązujący
do epoki, w której obiekt zbudowano. Projekt był kompletny, Wysocki zadbał o każdy
szczegół, wystrój składał się z elementów snycerskich i metaloplastycznych. W skład tych
drugich wchodziły ozdobne kraty do obudów
18. Krata z wnętrza
sieni kamienicy przy
ul. Długiej 45
19. Żyrandol z sieni
kamienicy przy ul.
Długiej 45

ich przebudowę bądź nowe aranżacje, przez
co nie zachowały swego pierwotnego wystroju. Częściowo przetrwało metaloplastyczne
wyposażenie Domu Schumannów przy ulicy Długiej 45. Położony w eksponowanym
miejscu budynek wyróżniał się bogatą, manierystyczną oprawą architektoniczną z 1560
roku24. Znacznie zniszczoną w 1945 roku kamienicę starano się wiernie odtworzyć. Nazywana niesłusznie Domem Królów Polskich25,
została przeznaczona na siedzibę PTTK i jej
wnętrza miały służyć turystom odwiedzającym Gdańsk. Projekt elewacji i fasady wykonał pracujący w PKZ Zygmunt Wysocki.
24 Katalog Zabytków Sztuki, Miasto Gdańsk, cz. 1: Głów-

ne Miasto, red. B. Roll, I. Strzelecka, Warszawa 2006,
s. 197.
25 Faktycznie władcy Polski rezydowali w Gdańsku
w kamienicach przy Długim Targu, najczęściej pod
numerami 1–4.
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26 Sień

kamienicy przebudowano w 1912 r., urządzając
w przyziemiu kawiarnię. Znamy losy tylko jednego oryginalnego elementu wyposażenia – kamienna, arkadowa przegroda sieni, ze względu na swoją
wartość artystyczną została przeniesiona i wmontowana w holu Ratusza Starego Miasta, gdzie można ją
oglądać do dzisiaj. Sadząc po projektach nowego wystroju, Zygmunt Wysocki nie znał proweniencji manierystycznej przegrody z ratusza staromiejskiego.

20. Krata
z nadświetla portalu
przy Długim Targu 25

21. Krata okienna
od strony dziedzińca
kamienicy przy
Długim Targu 27

grzejników, żyrandol, klamki oraz okucia
drzwiowe i okienne. Do każdych drzwi zaprojektowana została inna klamka. Drzwi
na antresolę otrzymały klamkę w formie
orła, główne – w formie delfina, do portierni
i piwnic – w kształcie muszli. Uchwyty okien
ukształtowano jako węże. Projekty wykonano w marcu i kwietniu 1954 roku. Niestety,
do naszych czasów wnętrze nie dotrwało
w postaci zaprojektowanej przez Wysockiego. Szczególnie żałować możemy ozdobnych
klamek. Zachował się natomiast żyrandol,
kraty i okucia okienne.
Spośród wnętrz nierekonstruowanych
najbardziej imponujący jest biurowiec Polskich Zakładów Zbożowych. Przedsiębiorstwo finansowało odbudowę kamienic
w południowo-zachodniej pierzei Długiego
Targu. Właśnie te kamienice, z braku nigdy
niewybudowanego przez gdańszczan pałacu, były siedzibą polskiego monarchy i jego
dworu podczas kilkumiesięcznych niekiedy
wizyt. Inwestor zażyczył sobie, aby za fasadami, które miały być odtworzone według
projektu Władysława Czernego, znalazły się
wygodne, nowoczesne pomieszczenia biurowe. Wnętrza zaprojektował Stanisław Holc
z pomocą Romana Sznajdera. Architekci

zaproponowali imponujący hol łączący osiem
kamienic. Jednym z ważniejszych elementów,
podkreślających rangę miejsca, były elementy
metaloplastyczne: potężne żyrandole, zawieszone na łańcuchach przewieszonych przez
całą wysokość holu, poręcze obiegające otwarte galerie prowadzące do biur, kraty oraz
kinkiety. Współpracownik Holca, Sznajder,
zaprojektował również nowe elementy wystroju do Małej Sali Rady w Ratuszu Głównego Miasta27.
Metaloplastyka wystroju innych wnętrz
gdańskich nie była tak imponująca, jak w siedzibie PTTK czy PZŻ bądź została zniszczona w czasie przebudów i zmian przeznaczenia
budynku, jak w przypadku kina Leningrad
(Neptun). Ta uwaga dotyczy przede wszystkim lokali usługowych i gastronomicznych,
do których metaloplastycy opracowali liczne
projekty żyrandoli, krat, kandelabrów i kinkietów. Śladami po tych bardzo ciekawych
obiektach są często tylko nieliczne wzmianki prasowe i zdjęcia. Ciekawą, choć nieco
krytyczną uwagę o wnętrzu nowo otwartego lokalu Marysieńka przy ulicy Szerokiej
przekazał reporter „Dziennika Bałtyckiego”:
„Nieco przeładowane ornamentami, ale oryginalne w pomyśle i wykonaniu metalowe
świeczniki i kandelabry itp. stwarzają w lokalu tę specyficzną atmosferę sprzyjającą
kulturalnej rozrywce, ciekawej dyskusji i niebanalnej zabawie28”.
27

Katalog…, s. 48.

28 „Dziennik Bałtycki”, nr 309, 1955.
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Pozostałe
W pracowni powstawały także pozostałe elementy metaloplastyczne: zawiasy, kołatki,
gwoździe, okucia, poręcze przedproży itp.
Do najważniejszych, które należy omówić,
należą kraty. W kuźni wytwarzano rozmaite kraty: okienne, do nadświetli przedproży,
osłonowe (do obudów grzejników i otworów
wentylacyjnych), do świetlików w drzwiach,
kraty stanowiące ażurowe ścianki dzielące
wnętrza czy kraty balustrad do okien portfenterowych. Ze względu na przebudowy
i zmiany przeznaczenia wnętrz, zdemontowano większość krat okiennych założonych
dla zabezpieczenia pomieszczeń dolnych
kondygnacji, a także ozdobno-funkcjonalne
kraty we wnętrzach. Pomimo praktyczno-użytkowych przyczyn usuwania tych krat,
należy żałować, że znikają z przestrzeni miejskiej. Starannie projektowane, tworzyły całość wraz z pozostałymi elementami wystroju
plastycznego. Przykładowo, po zamknięciu
oddziału Banku Narodowego przy Długim
Targu 14–16, usunięto z jego siedziby kraty
okienne zaprojektowane w kilku typach przez
Seweryna Klimkiewicza w 1954 roku29. Do
dzisiaj zachowały się w zasadzie tylko kraty
w oknach budynku poczty, co z uwagi na fakt
wystawienia obiektu na sprzedaż może się
niebawem zmienić.

Przetrwały natomiast w dużej mierze kraty z nadświetli portalowych, w tym chyba
najciekawsza, ze złotą kaczką, w podcieniu
kamienicy przy Długim Targu 25, projektu
Wojciecha Zaleskiego z lutego 1954 roku30.
Oryginalne pozostają także poręcze w oknach portfenetrowych i przedprożach.

29 APG 1153/984.

30 APG, 1153/1081.
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Podsumowanie

Zaproponowany przegląd gdańskiej metaloplastyki nie pretenduje do prezentacji
pełnego obrazu zagadnienia. Potrzebne są
dalsze badania zarówno nad obiektami, jak
i ich autorami. Ciekawym aspektem – przy
niedoskonałości zachowanych przekazów
ikonograficznych – jest granica między rekonstrukcją a kreacją, jak w przypadku rzeźby. Problem związany z rekonstrukcją statui
Zygmunta Augusta omówił Andrzej Macur
(zob. przyp. 13). Interesujące byłoby dokładne porównanie projektów z ich realizacjami,
co pokazałoby wkład kowali w proces twórczy. Wiemy, że pewne różnice istniały (kraty z wnętrza kamienicy przy ul. Długiej 45).
Obecnie jednak najważniejszą kwestią wydaje się skatalogowanie zachowanych obiektów.
Z powodu nieustannych zmian i przebudów,
zmieniających się mód i upodobań wiele
wartościowych realizacji przepadło, warto
zatem zatroszczyć się o to, co pozostało.

Metalwork Elements in the Interior Decoration of the
Reconstructed Main Town in Gdańsk
Abstract

D

uring their reconstruction, the tenement houses of the Main Town in Gdańsk destroyed in 1945
were given a rich artistic setting. Besides paintings and sculptures, the most important elements
of a new decor of this historical neighbourhood were metalwork items. The work scope of smithing
artists could be divided into reconstructed works and their own author realisations made in the artistic
forge according to designs of architects and artists. The team of metalwork artists, initially headed by
Marian Ogorzeja, manufactured: lamps, door handles, fittings, grills, door knockers, handrails, decorative nails, as well as sculptures. Those elements were mounted to successively reconstructed houses.
Also elegant and representative interiors were decorated with metalwork. The most spectacular realisations include: the monuments of King Sigismund August and of St. George or conservative works on
the Neptune Fountain. The largest and most prestigious commission of the artistic smiths were decorative lamps and lampposts designed in several versions by the Miastoprojekt team under the direction
of Stanisław Holc. The project of lightening, although it has not been realised in its full version, is one
of the most important elements restoring the former glory and importance of representative streets.
Less lucky were other metalwork elements – for practical reasons some of decorative grills and a large
part of signs were removed, and interiors were rearranged. Fortunately, the equipment of the former
Grain Company in Długi Targ Street has preserved as well as – in some part – the interior of the Polish
Tourist and Sightseeing Society (PTTK) in Długa Street.
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Hubert Mącik
urząd miasta lublin

Powojenna metaloplastyka
na Starym Mieście w Lublinie –
niedostrzeżony problem konserwatorski?

L

ubelskie Stare Miasto w zasadzie nie
zostało zniszczone podczas II wojny
światowej. Ze zwartego zespołu historycznej zabudowy, sięgającej w najstarszych
przypadkach XIV stulecia, nawarstwianej
w kolejnych wiekach, zniszczeniu podczas
działań wojennych uległy tylko dwa kwartały
zabudowy. Według szacunkowych danych
jedynie około 20% zabudowy Lublina zostało uszkodzonych lub zniszczonych w czasie
wojny (zarówno w trakcie działań wojennych
i bombardowań, jak i w wyniku planowego
wyburzania Podzamcza przez Niemców)1,
podczas gdy np. skalę zniszczeń w centralnej części Kazimierza Dolnego szacowano
na 80% budynków2. W Lublinie całkowicie
zrujnowane zostały kamienice nieparzystej
strony ulic Jezuickiej i Bramowej oraz narożnik ul. Jezuickiej i Rynku Starego Miasta.
1

2

H. Danczowska, Architekt Tadeusz Witkowski 1904–
1986, Lublin 2009, s. 163. O zniszczeniach na Starym
Mieście spowodowanych samym tylko bombardowaniem 9 września 1939 r. zob. P. Dymmel, T. Rodziewicz, Lublin po bombardowaniu 9 września 1939
roku. Album fotografii, Lublin 2012.
M. Leśniakowska, Architektura w Kazimierzu Dolnym i Janowcu, Warszawa 2001, s. 11.

Największym obszarem, który właściwie całkowicie przestał istnieć w swojej historycznej
formie, był teren Podzamcza, do II wojny
światowej zamieszkany niemal wyłącznie
przez ludność żydowską – to właśnie tutaj
w czasie okupacji Niemcy zorganizowali
getto3. Powojenna odbudowa miasta była początkowo prowadzona na podstawie doraźnych opracowań, realizowanych przez kilku
czołowych lubelskich architektów4.
3

4

S. Rassalski, W odnowionym Lublinie, „Architektura”, 1954, nr 12, s. 289–295. Lubelskie getto w mieście
(istniało bowiem przejściowo także kolejne, na Majdanie Tatarskim), obejmowało znacznie większy obszar niż samo Podzamcze. Od północy wzdłuż ul.
Lubartowskiej sięgało terenu lubelskiej jesziwy, zaś
jego część południowa, po podziale w lutym 1942 r.
nazywana gettem „B”, obejmowała część Starego
Miasta między ulicami Grodzką, Olejną i Kowalską; J. Chmielewski, D. Libionka, Getto na Podzamczu – granice i obszar, http://teatrnn.pl/leksykon/
node/4717/getto_na_podzamczu_%E2%80%93_
granice_i_obszar (dostęp: 12 VIII 2017). Po likwidacji getta rozpoczęto burzenie zabudowy na terenie
Podzamcza, w bezpośrednim otoczeniu zamku.
Do tej grupy należeli przede wszystkim Tadeusz
Witkowski, Czesław Gawdzik, Jan Ogórkiewicz
i Czesław Doria-Dernałowicz, autorzy projektów odbudowy uszkodzonych w trakcie działań wojennych
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Powojenną odbudowę Lublina rozpoczęto na szerszą skalę w 1948 roku5. Początkowo skupiono się na zagospodarowaniu
zniszczonych kwartałów południowej części
Starego Miasta: między Rynkiem a ul. Jezuicką i między ul. Bramową, Olejną i Szambelańską. Działania projektowe, które wówczas
podejmowano, powiązane były z opracowywanym na zlecenie Ministerstwa Odbudowy
„Programem planu zagospodarowania miasta”, wówczas tymczasowym. Był to pierwszy
powojenny plan rozwoju przestrzennego

5

lubelskich zabytków, a także realizacji pierwszych
nowych projektów architektonicznych po wojnie.
H. Gawarecki, Zabytki Lublina w odbudowie i konserwacji, „Ochrona Zabytków”, t. 7, 1954, nr 3, s. 213.
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Lublina6. Określono w nim m.in. obszar mający podlegać ochronie konserwatorskiej.
Wśród opracowanych pod kierunkiem arch.
Czesława Gawdzika materiałów dotyczących
„Programu planu zagospodarowania miasta”7
znalazła się także plansza o tytule „Lublin
krajobraz”, gdzie zaznaczono planowaną
strefę ochrony konserwatorskiej. Strefa ta
6

7

H. Gawarecki, C. Gawdzik, Lublin. Krajobraz i architektura, Warszawa 1964, s. 62; H. Bieniaszkiewicz,
Historia Lubelskiej Pracowni Urbanistycznej, w: Lubelska Pracownia Urbanistyczna 1955–2005, Lublin
2005, s. 16.
Materiały zachowane w Urzędzie Miasta Lublin,
w Archiwum Wydziału Planowania Urzędu. Za informacje na temat lokalizacji zachowanych archiwaliów związanych z planem dziękuję p. Markowi
Stasiakowi.

1–5. Rysunki
z projektu ślusarki
artystycznej
przeznaczonej
dla budynku
Centrofarmu przy
ul. Bramowej 2–8,
inż. J. Gąsiorowski,
1953; Archiwum
WUOZ w Lublinie,
sygn. 3419

od strony zachodniej kończyła się na wysokości wschodnich pierzei ul. Zamojskiej, ob.
Lubartowskiej i Furmańskiej, obejmowała
zatem Stare Miasto, na którego obszarze
przewidywano rekonstrukcję budynków
częściowo zachowanych i budowę nowych
w miejscu bardziej zniszczonych.
W ramach tych działań określono przeznaczenie funkcjonalne odbudowywanych
kwartałów. Miały się w nich znaleźć budynki
o różnych funkcjach, włącznie z produkcyjną. W 1948 roku powstał szkic programowy
rozbudowy (w praktyce: budowy całkowicie
nowych budynków) Centrali Handlowej
Przemysłu Chemicznego w Lublinie, opracowany prawdopodobnie przez Henryka
Gawareckiego8. Kamień węgielny pod nowo
budowany zespół gmachów, ostatecznie
przeznaczony dla Centrali Farmaceutyczno-Sanitarnej „Centrosan” w obrębie ulic Bramowej, Szambelańskiej i Olejnej położono
3 października 1949 roku. Parter budynku
(wówczas po zmianie nazwy przedsiębiorstwa na „Centrofarm”) oddano do użytku 1
stycznia 1951 roku9, a całość w grudniu tego
samego roku, chociaż wciąż wykańczano
kolejne elementy elewacji, o czym świadczą
zachowane, datowane opracowania projektów z późniejszych lat, w tym dotyczące
8

9

Zachowany w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony
Zabytków w Lublinie projekt zawiera nieczytelny
podpis, podobny do podpisu Czesława Gawdzika,
jednak nie identyczny; Archiwum WUOZ Lublin,
„Lublin. Bramowa 2–8. Szkic programowy rozbudowy Centrali Handlowej Przemysłu Chemicznego
w Lublinie”, 1948, sygn. 3421. Projekt w tym kształcie, bliskim późniejszej realizacji, ale odmienny od
niej w istotnych szczegółach, takich jak rozwiązanie
elewacji frontowej od ul. Bramowej, ujednoliconej
i podkreślonej na osi półkolistą głęboką wnęką wejściową, nie został zrealizowany.
W Archiwum WUOZ w Lublinie zachował się niedatowany i niepodpisany przez projektanta zespół
rysunków pod tytułem: „Lublin. Bramowa 4. Rysunki robocze elewacji, rzut przyziemia” (sygn. 3435),
ukazujący propozycje w niemal identycznym kształcie, jak zrealizowany obiekt, ale jeszcze bez dekoracji
metaloplastycznej.

elementów kowalskich i ślusarskich. Budynek, zaprojektowany przez lubelskiego architekta Jana Ogórkiewicza10, zajął niemal cały
kwartał. Zewnętrzną architekturę obiektu
opracowano na bazie ciekawych, syntetycznie
zmodernizowanych cytatów z architektury
historycznej, głównie klasycystycznej i renesansowej11. Kompozycję elewacji oparto na
podziale geodezyjnym sprzed zniszczeń wojennych (sięgającym zapewne lokacji miasta
w 1317 roku), mimo że ujednolicono geodezyjnie część kwartału zajętą przez budynek
jako jedną działkę. Dopełnieniem architektury obiektu stały się spójnie potraktowane
detale kowalskie: kraty okienne, okucia drzwi
oraz osłony rynien i ozdobna brama od ul.
Olejnej.
Detale te, określone jako „ślusarka artystyczna”, przeznaczone bezpośrednio dla
obiektu „Centrofarmu” zaprojektował w 1953
roku inż. J. Gąsiorowski z Wojewódzkiego
Biura Projektów. Zachowane są jego opracowania projektowe dla części budynku pod
10
11

H. Gawarecki, C. Gawdzik, Ulicami Lublina, Lublin
1976, s. 71.
Jak zaznaczali później Gawarecki i Gawdzik, „podczas odbudowy utrzymano jedynie pierwotną skalę
i podział na 4 elewacje, odpowiadający dawnym szerokościom działek” (ibidem), jednak należy zaznaczyć, że użyte przez Jana Ogórkiewicza historyczne
formy świadomie nawiązują do otoczenia. Świadczy
o tym zarówno sama kompozycja architektoniczna
budynku i jego detal, jak i fakt, że ten sam architekt
w innych lokalizacjach swobodnie poruszał się także
w aktualnej, nowoczesnej stylistyce, czego przykładem jest biurowiec PZU przy ul. Nadstawnej w Lublinie, na Podzamczu. Należy przy tym zaznaczyć,
że jest nieporozumieniem określanie stylistyki tego
budynku jako socrealistycznej, co nagminnie zdarza się w lubelskich mediach. Budynek zaprojektowano i w zasadniczej większości wzniesiono zanim
w Polsce pojawił się socrealizm. Zarazem należy zauważyć, że indywidualne i głęboko zakorzenione
w architekturze Lublina, a zwłaszcza lubelskiego Starego Miasta, jednocześnie ciekawie zsyntetyzowane poprzez modernistyczne spojrzenie projektanta
formy architektoniczne zastosowane przez Ogórkiewicza są dalekie od konwencjonalnych, sztywnych
i zunifikowanych form „socrealistycznych”, stosowanych masowo w Polsce po 1950 r.
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funkcji budynku: siedziby przedsiębiorstwa 6. Wejście do apteki
zajmującego się produkcją i sprzedażą leków. przy ul. Bramowej 8;
fot. H. Mącik
Osiągnął to poprzez wprowadzenie w różnych
miejscach motywu węża Eskulapa, m.in. na
kracie drzwi wejściowych części budynku pod
adresem Bramowa 4 oraz w stylizowanych na
głowę i ciało węża pełnoplastycznych klamkach. Motywy zoomorficzne zaprojektowane
tu przez Gąsiorowskiego musiały spodobać
się lubelskim projektantom, bo powtarzali je
później, czego przykładem jest projekt klamki
opracowany dla kamienicy przy ul. Trybu7. Krata bramy
do budynku
Centrofarmu od
strony ul. Olejnej;
fot. H. Mącik

adresami Bramowa 2 i Bramowa 4 12. Analiza
cech stylistycznych tych elementów pozwala
wnioskować, że Gąsiorowski był autorem
projektów także detali pozostałych części zespołu, zarówno pod adresem Bramowa 6, jak
i Bramowa 8 (apteka) oraz od strony ul. Olejnej. Detale te otrzymały formę historyzującą,
choć w dość ogólnym, syntetycznym sensie
trudną do jednoznacznego przyporządkowania do konkretnej epoki czy stylu historycznego. Zastosowano w projekcie różnorodne
techniki kowalskie i ślusarskie, głównie bazując na użyciu skręcanych prętów o kwadratowym przekroju, także rozcinanych i giętych.
Wyraźnie widać, że projektantowi zależało
nie tylko na estetyce tworzonych przez siebie
form, ale także na nawiązaniu ich treścią do
12

Archiwum WUOZ w Lublinie, J. Gąsiorowski, „Lublin. Bramowa 2 i 4. Projekt techniczny do ślusarki artystycznej”, 1953, oraz „Lublin. Bramowa 2 i 4.
Projekt techniczny na kraty i drzwi”, 1953, oba dokumenty zachowane pod wspólną sygn. 3419. Projekty
zostały wewnętrznie zatwierdzone w Wojewódzkim
Biurze Projektów 12 IX 1953 r.
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nalskiej 19 (obecnie Jezuicka 19), gdzie wraz
z geometrycznym sgraffitem zaprojektowano
m.in. detale stolarki i pełnoplastyczną klamkę
w formie stylizowanej ryby13. Zrealizowano
także – zaznaczające obiekt w przestrzeni –
dwa ozdobne rzygacze od strony narożnika
Rynku i ul. Olejnej.
13

Archiwum WUOZ w Lublinie, NN, „Lublin. Trybunalska 19. Projekt elewacji frontowej, sgraffita
i klamki”, bd., sygn. 3113.

8. Ozdobny
rzygacz na
narożniku budynku
Centrofarmu od
strony ul. Olejnej; fot.
K. Czerlunczakiewicz

Kolejne odbudowywane obiekty na
Starym Mieście w Lublinie znajdowały się
w kwartale między Rynkiem a ul. Jezuicką.
Były to głównie obiekty mieszkalne, o zróżnicowanym stanie zachowania, a co za
tym idzie – różnym zakresie rekonstrukcji
i nowych elementów. W wystroju odbudowanych budynków stosowano także detale
metaloplastyczne. Projektowane na początku
lat pięćdziesiątych XX wieku, miały formę
oszczędną, prostą, ograniczoną do ukośnych
krat w oknach parteru. Takie elementy zaproponował Henryk Gawarecki, zapewne ok.
1950 roku, w szkicowej koncepcji odbudowy
kamienicy przy Jezuickiej 4, przeznaczonej
wówczas na Centralne Biuro Projektów Architektury i Budownictwa14.
W roku 1950 rozpoczęto opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Lublina, nad którym prace zakończono w roku
1954. Przygotowany przez specjalny zespół,
przedłożony do zatwierdzenia przez prezydium rządu, nie zyskał akceptacji i został
skierowany do ponownego opracowania15,
ale jego zasadnicze ustalenia realizowano
w kolejnych latach. Architekci prowadzący
prace nad planem, realizowane w Państwowym Biurze Miastoprojekt16, jak Tadeusz
Witkowski, Czesław Doria-Dernałowicz czy
Czesław Gawdzik, projektowali wówczas
także liczne obiekty na terenie miasta. Intensyfikacja odbudowy zniszczonych obszarów
Lublina w 1954 roku powiązana była z częściową renowacją zachowanych historycznych
Archiwum WUOZ w Lublinie, H. Gawarecki, „Lublin. Jezuicka 4. Plan odbudowy domu”, bd., sygn.
5265; ibidem, NN, „Lublin. Jezuicka 4. Projekt szkicowy budynku Centralnego Biura Projektów Architektury i Budownictwa w Lublinie”, 12 IX 1950,
sygn. 3213. Data na drugim projekcie, w powiązaniu z pierwszym, spójnym formalnie, wskazuje, że
zapewne i pierwszy projekt powstał w podobnym
czasie.
15 H. Kisielewicz, Rozwój Lublina w okresie piętnastolecia, „Rocznik Lubelski”, t. 2, Lublin 1959, s. 217.
16 H. Bieniaszkiewicz, Historia Lubelskiej Pracowni
Urbanistycznej…
14

kamienic, mającą na celu przygotowanie
Lublina do obchodów uroczystości dziesięciolecia powołania Polskiego Komitetu
Wyzwolenia Narodowego oraz z Centralną
Wystawą Rolniczą organizowaną w ramach
tych obchodów.
Formalną decyzję o rozpoczęciu prac
Rada Ministrów podjęła 13 stycznia 1954
roku. Przewidziano m.in. renowację Starego
Miasta, adaptację zamku na dom kultury,
organizację Centralnej Wystawy Rolniczej,
odnowienie elewacji budynków w centrum
miasta etc. W krótkim czasie, od marca do
lipca 1954 roku, na Starym Mieście przeprowadzono szereg prac renowacyjnych, które
miały przywrócić blask temu zespołowi.
Głównym projektantem odbudowy lubelskich kamienic staromiejskich w ramach tego
zadania, nadzorującym prace zatrudnionych
w warszawskim Miastoprojekcie architektów,
był wówczas Mieczysław Kuźma (1907–1983).
Poszczególne obiekty pod jego kierunkiem
projektowali wcześniejsi projektanci odbudowy warszawskiej Starówki, m.in. H. Starschedel (kamienice przy Jezuickiej 4 i Jezuickiej
5/7)17, Józef Chodaczek (kamienica przy
17

Archiwum WUOZ w Lublinie, H. Starschedel, „Lublin, Jezuicka 5/7. Projekt odbudowy”, sygn. 5362.
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9-10. Rysunki z projektu detalu kowalskiego
przeznaczonego dla kamienicy przy
ul. Jezuickiej 5/7, arch. H. Starschedel;
Archiwum WUOZ w Lublinie, sygn. 5362

Jezuickiej 10)18 czy Andrzej Misiorowski (zespół kamienic przy Rynku 13/Jezuickiej 14)19.
Na fasadach wszystkich kamienic przy Rynku
oraz przy ul. Grodzkiej i Złotej pojawiły się
nowe dekoracje plastyczne. Projektantami
i wykonawcami dekoracji byli warszawscy
i lubelscy artyści: Helena i Lech Grześkiewiczowie, Halina i Leon Michalscy oraz Stanisław Brodziak i Piotr Wollenberg20.
W tym czasie, podobnie jak później,
wprowadzano na lubelskim Starym Mieście,
oprócz nowych polichromii, sgraffitów21
i rekonstrukcji attyk, także nowe detale metaloplastyczne: latarnie, szyldy, balustrady
balkonowe, okucia okienne, drzwi, bramy etc.

Archiwum WUOZ w Lublinie, J. Chodaczek, „Lublin. Kamienica ul. Jezuicka 10. Inwentaryzacja elewacji i szkice do projektu”, marzec 1954, sygn. 5361.
19 Archiwum WUOZ w Lublinie, A. Misiorowski,
„Lublin. Kamienica Rynek 13 – ul. Jezuicka 14. Elewacja od strony Rynku”, 1954, sygn. 5337.
20 J. Żywicki, „Jak nowe Stare Miasto”. Polichromie
i sgraffita z 1954 roku na elewacjach staromiejskich
kamienic w Lublinie, w: Polichromie i sgraffita na fasadach ośrodków staromiejskich odbudowanych po
1945 r. Kreacja i konserwacja, Warszawa 2015, s. 148.
21 J. Żywicki, „Jak nowe Stare Miasto”…
18
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O ile łatwo jest znaleźć zarówno w prasie
z epoki, jak i późniejszych opracowaniach
informacje na temat pochodzenia brygad robotniczych i nazwiska twórców polichromii
i sgraffitów, o tyle znalezienie wiadomości
o metaloplastykach wykonujących lubelskie
detale, tak istotne dla całościowego obrazu
zarówno odnowionego do 1954 roku Starego Miasta, jak i jego sąsiedztwa, jest bardzo
trudne. Umiejscowienie zachowanych projektów detali kowalskich wśród rysunków
projektowych i wykonawczych opisanych
i podpisanych przez architektów może sugerować, że także oni wykonywali projekty detali tego rodzaju. Zachowana dokumentacja
zawiera projekty w stosunkowo dużych skalach, także w skali 1:1 w przypadku szczególnie ozdobnych elementów o małej wielkości,
takich jak okucia, zawiasy czy klamki.
Detale, jakimi wzbogacano krajobraz
lubelskiego Starego Miasta, oparte były na
zsyntetyzowanych wzorcach historyzujących.
W przeciwieństwie do form nowo projektowanych lub odbudowywanych budynków
osadzonych w większym lub mniejszym
stopniu w krajobrazie architektonicznym
Lublina, a także malowideł oraz sgraffitów,

które wprost inspirowano lokalną tradycją,
podaniami i legendami, elementy metalowego detalu właściwie w żaden sposób nie
miały odniesień lokalnych, tylko czasem
nawiązywały do funkcji budynku, jak wspomniane wyżej węże Eskulapa na budynku
Centrofarmu. Większość zachowanych ele-

nawiązując ogólnie do wzorów czerpanych
z XVI–XVIII stulecia (zachowane przykłady
to m.in. kamienice wzdłuż ul. Jezuickiej oraz
kamienica Rynek 1323). W przypadku drzwi
drewnianych ograniczano się do ozdobnych
krat w nadświetlach. Balustrady wnętrz
kamienic nie były stylizowane, używano

mentów z 1954 roku, w przeciwieństwie do
wcześniejszych projektowanych przez J. Gąsiorowskiego dla budynku Centrofarmu, jest
stosunkowo prosta. Jedynie niektóre projekty
były bardziej fantazyjne, czego przykładem
jest niezachowany niestety, kunsztownie zaprojektowany zestaw okuć dla stolarki kamienicy przy ul. Jezuickiej 5/722.
Typowy zestaw elementów metaloplastycznych, jakie stosowano w elewacjach
lubelskich kamienic, składał się z ciężko okutych drewnianych drzwi oraz kraty w nadświetlu ponad nimi. Stylizowano te formy,

głównie form typowych dla współczesnych
budynków tego okresu.
Przyjęty sposób rozwiązań odbudowy
staromiejskich kamienic w 1954 roku budzi
do dziś pewne zastrzeżenia nie tylko powierzchownym sposobem wykonania, ale
i specyficznie rozumianym uzasadnieniem
historycznym dla użytych form architektonicznych. Dotyczy to m.in. kamienic o nr 6,
11 czy 12 przy Rynku, gdzie do zachowanych
kamienic dodano pokaźne attyki, nawiązując w różny sposób, także dość dowolny,

11. Okute drzwi oraz
krata w nadświetlu
wejścia do kamienicy
przy ul. Gruella 1;
fot. H. Mącik
12. Krata okienna
przy ul. Jezuickiej 2;
fot. H. Mącik

22

Archiwum WUOZ w Lublinie, H. Starschedel, „Lublin, Jezuicka 5/7. Projekt odbudowy”, sygn. 5362.

23

Zachowane w kamienicy Rynek 13 detale nie są do
końca zgodne z przedstawionymi w projekcie
z 1954 r., Archiwum WUOZ w Lublinie, A. Misiorowski, „Lublin. Kamienica Rynek 13”…
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do archiwalnych źródeł ikonograficznych.
Podkreślona wcześniej szybkość wykonania
dekoracji plastycznej spowodowała – krytykowaną już w latach sześćdziesiątych XX wieku – ich nietrwałość24. Mimo tych zastrzeżeń,
dzisiaj ocenia się prace na Starym Mieście
z roku 1954 pozytywnie.
Podobnym pracom remontowym, jak na
Rynku Starego Miasta, poddano kamienice
ulic: Lubartowskiej i Kowalskiej oraz na Krakowskim Przedmieściu. W całym Lublinie
objęły one łącznie 101 budynków, z czego 49
na Starym Mieście. Również uporządkowanie
otoczenia zamku zostało wpisane w zakres
zadań związanych z obchodami. Powstało
wówczas, według projektu warszawskiego
architekta Jerzego Brabandera, monumentalne, socrealistyczne założenie urbanistyczne
otoczenia zamku lubelskiego, przekształcanego z więzienia na budynek usług kultury.
Jakkolwiek samo ukształtowanie urbanistyczne powstałego wówczas Placu Zebrań Ludowych (ob. Plac Zamkowy, na planie elipsy,
z fasadą zamku na osi poprzecznej, z reprezentacyjnym wejściem do zamku po monumentalnych schodach) zostało opracowane
w oderwaniu od tradycji miejsca, w sposób
sztuczny, choć niewątpliwie efektowny i budujący nową, ale wartościową tożsamość
miejsca, inspirowane klasyczną urbanistyką
nowożytną, to sama architektura budynków
mieszkalno-usługowych tworzących oprawę placu od strony zachodniej w znacznym
stopniu nawiązywała do form zburzonej
zabudowy Podzamcza. Po uporządkowaniu
placu rozpoczęto trwającą pięć miesięcy
budowę pierzei składającej się z dziesięciu
kamienic, w charakterystycznej dla socrealizmu historycznej stylistyce, z bramami w formie trójprzelotowych łuków tryumfalnych.
Pojawiają się w niej niemal bezpośrednie

cytaty z podzameckich kamienic stojących
wcześniej przy ul. Szerokiej: barokowe szczyty, półkoliste arkadowe płyciny artykułujące
partery, klasycyzujące obramienia otworów
okiennych. Zwarta zabudowa pełniła funkcje
mieszkalne i użytkowe, mieszcząc ponad sto
niewielkich mieszkań z lokalami usługowymi
w parterze25. Nowe ukształtowanie otoczenia

24 H. Gawerecki, C. Gawdzik, Lublin. Krajobraz i archi-

25

tektura…, s. 63–64; J. Żywicki, „Jak nowe Stare Miasto”…, s. 163.
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13. Okute drzwi do
kamienicy przy
ul. Jezuickiej 4;
fot. H. Mącik

zamku dało możliwość wyeksponowania
jego bryły w kontekście dolin Bystrzycy
i Czechówki w stopniu większym niż w ciągu
minionych pięciu stuleci, odkąd na stokach
wzgórza zamkowego zaczęła pojawiać się
bardziej intensywna zabudowa. Dopełnieniem oprawy architektonicznej placu stały
się detale zarówno rzeźbiarskie, jak i metaloplastyczne w postaci ozdobnych latarni,
w znaczącym stopniu budujących tożsamość
miejsca. W przeciwieństwie do zachowanych
Zob. szerzej: H. Gawarecki, Sztuka Lubelszczyzny
w XXX-leciu PRL, w: Dzieje Lubelszczyzny, t. 2, red.
A. Kierek, Warszawa 1979, s. 500.

14. Latarnia na Placu Zamkowym;
fot. H. Mącik
15. Szyld Stowarzyszenia Artystów
Ludowych przy ul. Grodzkiej 14;
fot. H. Mącik

w różnym stopniu detali tego typu na Starym
Mieście, elementy wystroju metaloplastycznego Placu Zamkowego zachowane są niemal
całkowicie.
Niestety, wydaje się, że w następnych
dekadach metaloplastyka z tego okresu nie
była traktowana jako wartościowa sama
w sobie, w związku z czym dość łatwo zastępowano jej elementy nowymi, w większości
przypadków jednak nawiązującymi do form
z okresu odbudowy. Jako przykłady można
tu wskazać zespół metaloplastyki z lat osiemdziesiątych XX wieku w kamienicy przy ul.
Złotej 2, w kamienicy Klonowica przy Rynku
2 (w tym zespół krat w krużgankach dziedzińca), balustrady klatek schodowych, np.
w kamienicy przy Archidiakońskiej 4 (siedziba WUOZ w Lublinie), z okresu późniejszego w piwnicach Trybunału Koronnego26
26 Zespół

elementów metaloplastycznych obejmujący
kraty zabezpieczające wejścia i balustrady projektował R. Drygałło; Archiwum WUOZ Lublin, idem,
Projekt krat balustrady i drzwi zejścia do trasy turystycznej w budynku Trybunału, 2000, sygn. 13195.

czy – stosunkowo niedawno – w kamienicy
Teatru Starego. Jednocześnie ilość usuniętych
obiektów pokazuje, że samych detali z tych
czasów nie traktowano jako wartości wartej
zachowania.
W rezultacie tych działań, w przestrzeni Starego Miasta detale metaloplastyczne
z okresu powojennej odbudowy pozostały
w zasadzie tam, gdzie nie dotknął ich jeszcze
współczesny proces inwestycyjny. Głównie są
to budynki wzniesione podczas powojennej
odbudowy: kwartały przy ul. Jezuickiej, ale
także rewaloryzowana po wojnie uliczka Ku
Farze.
Ciekawym przypadkiem są tu szyldy, dla
których na obszarze Starego Miasta przyjęto
formę wzorowaną na tradycyjnych semaforach staromiejskich, kontynuowaną dość konsekwentnie w nowszych realizacjach do dziś.
Podobnie w przypadku latarni i innych
elementów oświetleniowych, wzorce z okresu odbudowy powojennej stały się na lubelskim Starym Mieście niejako obowiązujące
i są kontynuowane z powodzeniem m.in.
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w funkcjonującym obecnie projekcie oświetlenia z lat dziewięćdziesiątych XX stulecia.
Wyrazistym przykładem braku doceniania wartości powojennych działań na
lubelskim Starym Mieście jest przypadek
wskazanego wyżej kwartału zabudowy między ulicami Bramową, Olejną i Szambelańską. Cały tamtejszy detal, skomponowany
indywidualnie i interesująco, zaprojektowany specjalnie dla tego obiektu, podobnie
jak interesujące wnętrza apteki, w 2014 roku
został potraktowany przez wojewódzkiego konserwatora zabytków jako nieistotny

i nieposiadający wartości zabytkowej.
W związku z tym wydano pozwolenie na jego
usunięcie, co jeszcze nie miało miejsca ze
względu na zatrzymanie planowanej inwestycji z powodów leżących po stronie inwestora.
Dopiero w ostatnich latach zauważa się
pewien wzrost zainteresowania pozostałymi do dziś obiektami tego typu w Lublinie,
jednak brak konsekwencji ze strony służb
konserwatorskich powoduje kolejne zniszczenia w tym dość interesującym zasobie,
niewątpliwie posiadającym już dziś wartość
zabytkową.

Postwar Metalwork in the Old Town of Lublin –
an Overlooked Restoration Problem?
Abstract

L

uckily enough, the Old Town in Lublin avoided large destruction during the Second World War,
and in the dense complex of historical buildings that accumulated gradually since the fourteenth
century only two quarters were destroyed. The post-war reconstruction of those quarters, undertaken
in 1948, was made together with a partial renovation of preserved historical buildings, carried out at
a fast pace before the Central Agricultural Fair organised in 1954. Both at that time, and later new metalwork details were introduced to the Lublin Old Town, like lampposts, signboards, balcony and stair
railings, window fittings, railings, gates, etc. What deserves special attention among them is a complex
of details designed by J. Gąsiorowski for the Centrofarm Building in 2–8 Bramowa Street. Unfortunately, in the following decades these objects were not treated as valuable, and they were easily replaced
by new ones, in a majority of cases referring to the historical forms from the restoration period, but not
valuable on their own. Only recently have they been considered valid objects of interest.
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Katarzyna Rutkowska
Leszek Wawrykiewicz
wydział kultury i ochrony zabytków, urząd miasta olsztyna

Powojenna metaloplastyka
Starego Miasta w Olsztynie

Odbudowa Starego Miasta
w Olsztynie

Odbudowa Starego Miasta w Olsztynie w latach pięćdziesiątych XX wieku nie miała wiele wspólnego z rekonstrukcją przedwojennej
zabudowy. To kreacja urbanistyczno-architektoniczno-konserwatorska. Z perspektywy
całego minionego półwiecza możemy jednak
już dziś stwierdzić, że jest to realizacja udana
– umiejętnie czerpiąca z doświadczeń i programu stworzonego przez profesora Jana Zachwatowicza, w dużym stopniu respektująca
sformułowane przez niego zasady odbudowy i rekonstrukcji miast w formach historycznych1. Założenia koncepcji odbudowy
1

Od lat osiemdziesiątych XX w., kiedy to odbudowaną Starówkę warszawską wpisano na Listę światowego dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego
UNESCO, ostatecznie uznano dzieło odbudowy
miast za autonomiczną wartość, którą należy doceniać i chronić. Poglądy konserwatorów zabytków
architektury oraz historyków architektury i urbanistyki w dziedzinie odbudowy miast historycznych
wyraźnie ewoluowały, stawiając na równi autentyzm miasta zachowanego i autentyzm (a właściwie pewną wiarygodność) miasta odbudowanego,
o ile odbudowa szanowała zasady planowania, według których kształtowano miasto historyczne.

były jednak – co nie może dziwić – inne niż
w Warszawie. Odbudowa Starego Miasta
w Olsztynie – ośrodka położonego na tak
zwanych Ziemiach Odzyskanych – nie mogła polegać na przywróceniu zabudowie staromiejskiej kształtu stricte przedwojennego
– ze względów zarówno emocjonalnych, jak
i politycznych2. Przepełnione różnorodnym

2

Doceniono wysiłek odbudowy, o ile współgrała ona
z dawnym charakterem miasta. Zrozumiano, że rekonstrukcja – zwłaszcza w odniesieniu do historycznego zespołu urbanistycznego i żywego organizmu,
jakim jest miasto – nigdy nie jest i nie może być
wierną kopią.
Na zagadnienie postulowanej wówczas „repolonizacji” architektury wskazywali m.in.: B. Rymaszewski, O zespołach staromiejskich na ziemiach
zachodnich i północnych Polski po roku 1945, w:
Ochrona dziedzictwa kulturowego zachodnich i północnych ziem Polski, red. J. Kowalczyk, Warszawa
1995, s. 38; M. Lubocka-Hoffmann, Miasta historyczne zachodniej i północnej Polski. Zniszczenia i programy odbudowy, Elbląg–Bydgoszcz 2004, s. 147;
A. Rzempołuch, Architektura i urbanistyka Olsztyna 1353–1953. Od założenia miasta po odbudowę ze
zniszczeń wojennych, Olsztyn 2004, s. 147; B. Rymaszewski, Polska ochrona zabytków, Warszawa 2005,
s. 108. O założeniach eliminowania cech niemieckich
w odniesieniu do staromiejskiej architektury pisała także sama autorka projektu odbudowy Hanna
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detalem architektonicznym, eklektyczne
i secesyjne kamienice staromiejskie nazbyt
jeszcze kojarzyły się z niemieckim okresem
rozwoju Olsztyna. Po przerwaniu ciągłości
społecznej i kulturowej miasta w 1945 roku
zabrakło tu tego najważniejszego czynnika,
który zwykle decyduje o pełnej rekonstrukcji
– mianowicie więzi emocjonalnej z tym, co
zostało zniszczone.
Na zachowanej siatce ulic odtworzono
zatem rynek Starego Miasta, ulicę Staromiejską, Staszica, Długosza, Prostą, Asnyka,

w dziejach miasta i regionu – do barokowej
architektury Warmii z czasów przedrozbiorowych, jednoznacznie identyfikowanych
z przynależnością tutejszych ziem do Polski.
Choć pierwszy plan zabudowy dzielnicy staromiejskiej powstał już w 1947 roku
(Wanda Kubasiewicz, Janina Stańkowska
i Kazimierz Wejchert)3, to podstawą do rozpoczęcia prac stał się „Szczegółowy plan zagospodarowania przestrzennego” z 1951 roku,
autorstwa Hanny Adamczewskiej (główny
projektant) i Jerzego Kozińskiego4. Koncep-

1. Zrealizowany
projekt odbudowy
wschodniej pierzei
rynku (Stare Miasto
11/16); Stanisław
Bobiński, PKZ
Gdańsk, 1954;
Archiwum WUOZ
w Olsztynie

częściowo Mieszka I, Kołłątaja i Zamkową.
Zabudowie tej nadano charakter historyzujący – „zabytkowy”, sięgając jednakże do
motywów barokowych (il. 1–2). Było to świadome odwołanie się do polskiego okresu
Adamczewska, artykułował to również ówczesny
konserwator zabytków województwa olsztyńskiego
Zbigniew Rewski, zob.: H. Adamczewska-Wejchert,
K. Wejchert, Małe miasta. Problemy urbanistyczne stale aktualne, Warszawa 1986, s. 186; Z. Rewski, O odprusaczaniu architektury Ziem Zachodnich,
„Odra”, nr 7, 06 III 1949, s. 7. To społeczno-ideologiczne podłoże powojennej odbudowy olsztyńskiego
starego miasta decyduje w głównej mierze o historycznej wartości zabudowy pochodzącej z tego okresu – zabudowy będącej świadectwem, dokumentem
ówczesnej praktyki i doktryny konserwatorskiej,
kształtującej się na kanwie odbudowy zniszczonych
ośrodków staromiejskich w powojennej Polsce.
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cja Adamczewskiej przewidywała rozluźnienie zabudowy i stworzenie funkcjonalnego
osiedla mieszkaniowego w postaci wieloklatkowych bloków zabudowy (zajmujących
nieraz całe kwartały), imitujących „dawne”,
mniejsze kamienice dzięki zastosowaniu wyraźnych podziałów w wykończeniu elewacji
oraz kształtach dachów, odpowiadających
w znacznym stopniu dawnym podziałom
parcelacyjnym. Według projektu Adamczewskiej na początku lat pięćdziesiątych
XX wieku odbudowano na Starym Mieście
3

4

Z. Czernik, Odbudowa rynku Starego Miasta w Olsztynie po II wojnie światowej, „Ochrona Zabytków”,
2008, nr 4, s. 17.
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, nr inw. RPZ 4863.

2. Stare Miasto 11/16,
projekt elewacji od
strony ul. Staszica;
Stanisław Bobiński,
PKZ Gdańsk, 1954;
Archiwum WUOZ
w Olsztynie

kilka budynków – jako pierwszy uzupełniono częściowo tylko zniszczony kwartał
zabudowy we wschodniej pierzei ulicy Staromiejskiej (ul. Staromiejska 8/9), następnie
rozpoczęto odbudowę wschodniej pierzei
rynku (ul. Stare Miasto 9/10) oraz wschodniej pierzei ulicy Prostej (ul. Prosta 1/2/Staszica 19, Prosta 3/4, Prosta 23, Prosta 27/28).
W 1954 roku został zatwierdzony „projekt
podstawowy” odbudowy Starego Miasta autorstwa Janiny Stańkowskiej5, według którego realizowano dalsze prace projektowe oraz
budowlane. Do 1955 roku odbudowano dwie
pierzeje przyrynkowe – wschodnią (projekt: Stanisław Bobiński, PP PKZ Oddział
Gdańsk, 1954) (il. 1) oraz południową (projekt: Kazimierz Orłowski, PP PKZ Gdańsk)6.
Do 1957 roku odbudowano pozostałe pierzeje
przyrynkowe – zachodnią (projekt: Edward
Michalski, Kazimierz Wójcik, Miastoprojekt Olsztyn, 1955) oraz północną (projekt:
Edward Michalski, Miastoprojekt Olsztyn,
5

6

Archiwum Państwowe w Olsztynie (dalej: APO),
Wojewódzkie Biuro Projektów „Miastoprojekt”
w Olsztynie, sygn. 528/6/160.
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie
(dalej: WUOZ Olsztyn), dokumentacja: Pracownie
Konserwacji Zabytków, Oddział Gdańsk, Olsztyn,
Stare Miasto 11–16, projekty elewacji, 1954; Z. Czernik, Odbudowa rynku…, s. 22.

1955)7. W połowie lat pięćdziesiątych XX
wieku podjęto także prace przy zabudowie
ulic Staromiejskiej, Lelewela, Prostej. Projekty tych domów opracowali już olsztyńscy architekci: Edward Michalski, Kazimierz
Wójcik, Gustaw Brojek, Leon Kowalczyk.
Odbudowa Starego Miasta w Olsztynie
była drugą – po Gdańsku – najważniejszą
realizacją na terenie północnej Polski, koncentrującą wysiłek władz i środowisk architektonicznych oraz artystycznych. Widać to
w jakości architektury. W kształtach brył czy
kompozycjach elewacji poszczególnych domów staromiejskich możemy dostrzec czasem jedynie dalekie echa, a czasem wyraźne
inspiracje stylem architektury odbudowanego Gdańska (wschodnia oraz południowa
pierzeja rynku) czy Warszawy (ulice Prosta,
Asnyka, Staszica). Nadanie nowej wartości
architektonicznej nie stoi tu jednak w opozycji do zabytkowych walorów zastanej,
historycznej przestrzeni miasta – nie zniekształciło ono bowiem gotyckiego założenia
urbanistycznego, wpisanego zresztą dopiero
w tym samym czasie do rejestru zabytków
(1957). Odbudowa zespołu staromiejskiego
7

WUOZ Olsztyn, dokumentacja: Olsztyn, Stare Miasto 4–6, projekty elewacji, 1955; Z. Czernik, Odbudowa rynku…, s. 23.
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stanowi w urbanistyce Olsztyna odrębną
wartość dodaną, którą możemy dziś ocenić
i docenić. To architektura, która niewątpliwie wytrzymała próbę czasu i która swoje
zadanie – odtworzenia i wyeksponowania
wartości kulturowych miasta historycznego
– wypełnia z powodzeniem do dziś.

3a-b. Kute kraty okienne
w budynku przy ul. Stare
Miasto 17/21, poł. lat 50. XX w.;
fot. L. Wawrykiewicz

Metaloplastyka zewnętrzna

Metaloplastyka w wystroju zewnętrznym
była przewidywana już na etapie projektowania nowej zabudowy (kraty w nadświetlach drzwiowych lub w oknach najniższych
kondygnacji, balustrady, latarnie) (il. 1–2).
Z projektów powojennej odbudowy i nielicznie zachowanych pierwszych realizacji
można wywnioskować, że istniała wówczas
koncepcja, aby elementy te stylistycznie
odpowiadały historyzującej architekturze
odbudowywanych budynków, która nawiązywała do stylu barokowego. W tym duchu
wykonane zostały między innymi dekoracyjne kraty w oknach budynku apteki na rynku
przy Starym Mieście 17/21 (zachowane, il. 3),
pochodzące najprawdopodobniej z połowy
lat pięćdziesiątych XX wieku (1955?). Projektantami wnętrza apteki byli Czesław Kosmacz i Ryszard Żwirełło z Gdańska (1955)8.
Nie wiadomo jednak, czy kraty te należy także przypisywać obu artystom. W pozostałych
odbudowanych domach zastosowano już
skromne, ażurowe balustrady o współczesnej
stylistyce.

O Pracowni Sztuk
Plastycznych i początkach
powojennej metaloplastyki

Początki olsztyńskiej metaloplastyki w okresie po II wojnie światowej wiążą się z Pracownią Sztuk Plastycznych. 1 stycznia 1953 roku
8

APO, Związek Polskich Artystów Plastyków Zarząd
Okręgowy w Olsztynie (dalej: ZPAP Olsztyn), sygn.
1233/125, M. Wojczulanis, „Krótki rys historyczny
Oddziału P.P. Pracownie Sztuk Plastycznych w Olsztynie za lata 1953–63”, mps., 1968, s. 3.
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– w miejsce zlikwidowanej, istniejącej około roku, Spółdzielni Plastyków „Twórczość”9
– Przedsiębiorstwo Państwowe Pracownie
Sztuk Plastycznych (PP PSP) w Warszawie
utworzyło w Olsztynie swoją delegaturę,
którą następnie z dniem 1 stycznia 1955 roku
przekształcono w Oddział PP PSP. Dyrektorem oddziału do 1959 roku, jak i wcześniej
prezesem spółdzielni „Twórczość” oraz kierownikiem delegatury, był olsztyński artysta
plastyk Henryk Oszczakiewicz. Pierwszym
9

O zorganizowanej w 1952 r. Spółdzielni Plastyków
jako osiągnięciu zespołu plastyków wspomina też
H. Skurpski we wstępie do katalogu X lat olsztyńskiej
plastyki, Muzeum Mazurskie w Olsztynie, czerwiec–
–lipiec–sierpień 1956, s. 4.

lokalem, w którym urządzono biuro i pracownię jednocześnie, było dawne atelier fotograficzne przy ul. M. Curie-Skłodowskiej
12. W 1955 roku Oddział PSP otrzymał nowy,
duży lokal składający się z pięciu pracowni
na Starym Mieście 17/21, w dopiero co odbudowanej pierzei południowej rynku.
Z olsztyńską delegaturą PSP współpracowali prawie wszyscy plastycy miejscowi
(m.in. Henryk Oszczakiewicz, Eugeniusz
Kochanowski, Julian Dadlez, Zofia Hermanowicz, Jan Ilkiewicz, Balbina Świtycz-Widacka oraz Sergiusz Skalski), a także zamiejscowi (Czesław Kosmacz i Ryszard Żwirełło
z Gdańska, Antoni Szymaniuk z Gdańska,
Jan Szczerbetko z Warszawy, Wszechwład
Horbaczewski z Łodzi, Stefan Magler z Gniezna). W kolejnych latach do współpracy
wciągnięto artystów, którzy przybyli do Olsztyna zaraz lub niedługo po ukończeniu studiów. Byli to: Maria Delikat, Maria i Ryszard
Wachowscy, Czesław Machnicki, Andrzej
Samulowski czy Bolesław Wolski.
Już w 1953 roku, w czasach delegatury,
rozpoczęły się prace warsztatowe, związane
z metaloplastyką, którymi zajął się inż. arch.
M. Nepomucki. W tym też roku olsztyńska
delegatura PSP realizowała pierwsze swoje zlecenia na metaloplastykę (obok grafiki
wystawienniczej oraz dekoracji okolicznościowych). W 1954 roku powstał pomocniczy
rzemieślniczy zespół wykonawczy do prac
metaloplastycznych (tzw. zespół metaloplastyczny) i w tym roku delegatura uzyskała
odrębny lokal na pracownię metaloplastyczną przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 6. Z zespołem metaloplastycznym współpracowało
z czasem coraz więcej nowych plastyków.
Zleceń i realizacji przez PSP na terenie
ówczesnego województwa olsztyńskiego,
a przede wszystkim poza nim, było z roku
na rok coraz więcej, głównie z zakresu metaloplastyki, co stanowiło często przeważającą
część wykonania rocznego planu finansowego PSP (największe dochody w tym zakresie

osiągnięto w 1958 r.). Było to też spowodowane współpracą PSP z zamiejscowymi plastykami, którzy „akwirowali dla Oddziału
zlecenia z innych terenów oraz fakt, że tego
typu prac metaloplastycznych, jakie wykonywał Oddział w Olsztynie, poza Olsztynem i Gdańskiem nie wykonywał nikt”. Tak
stwierdził w 1963 roku Marian Wojczulanis, ówczesny dyrektor Oddziału PP PSP10.
Należy podkreślić, że ówczesne przepisy
umożliwiły rozwój prac warsztatowych, gdyż
dawały możliwość zatrudniania artystów
przynależnych do innych okręgów ZPAP,
wykonywania prac plastycznych na terenie
innych oddziałów i zatrudniania przez plastyków pomocy technicznej (rzemieślniczej).
W latach 1954–1960 olsztyński zespół
metaloplastyczny, wraz z poszczególnymi
artystami plastykami (miejscowymi i zamiejscowymi), wykonał szereg prac metaloplastycznych, głównie w ramach opracowywania wystroju i wyposażenia wnętrz
gmachów użyteczności publicznej i nowych
lokali użytkowych. Należy tu przywołać kilka
przykładów, w tym z obszaru Starego Miasta
w Olsztynie11:
• kute latarnie dla ZMB w Gdańsku (1954);
• kute kraty, kinkiety, żyrandole dla kin z terenu województwa olsztyńskiego (1954)
oraz dla teatru im. Chopina w Dusznikach
(1955);
• elementy metaloplastyczne dla sklepów
PSS w Poznaniu, projektant – Wszechwład
Horbaczewski z Łodzi, wykonanie – zespół
metaloplastyczny (1955);
• wystrój i wyposażenie wnętrza sklepu
włókienniczego przy ul. Prostej/Asnyka
w Olsztynie (ul. Prosta 18/22), projektant:
Jan Szczerbetko z Warszawy (1955); z tego
wystroju najprawdopodobniej zachowały
się dwa żyrandole aktualnie znajdujące się
10
11

APO, ZPAP Olsztyn, sygn. 1233/125, M. Wojczulanis,
„Krótki rys historyczny”…, s. 3.
Ibidem, s. 2–6.
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W 1959 roku zaszły znaczące zmiany
organizacyjno-prawne, które wpłynęły na
zakres i zasięg realizowanych usług przez olsztyńskie PSP. Główna dyrekcja w Warszawie
ograniczyła bowiem działalność oddziałów
do ich granic terytorialnych, wprowadzając
zakaz wykonywania prac plastycznych na
terenie innych oddziałów, zakazała zatrudniania plastyków przynależnych do innych
okręgów ZPAP (bez zgody głównej dyrekcji)
oraz zatrudniania przez plastyków pomocy

•

•
•

•

12

13

w pomieszczeniu sklepu obuwniczego12 (il.
4);
kraty, kinkiety, żyrandole i osłony na
grzejniki do Teatru Dramatycznego w Koszalinie, projekt i realizacja – Maria Wachowska z zespołem metaloplastycznym
(1957)13 (il. 5a–b);
kraty, latarnie i inne elementy metaloplastyczne do zabytkowego ratusza w Toruniu
(1957);
metaloplastyka do sklepu garmażeryjnego
przy ul. Staromiejskiej w Olsztynie – Sergiusz Skalski z zespołem metaloplastycznym (1958);
wnętrze sklepu sportowego przy ul. Staromiejskiej w Olsztynie, projekt: inż. Bolesław Wolski, realizacja: Bolesław Wolski,
Henryk Oszczakiewicz, Tadeusz Trepanowski z zespołem pomocniczym (1958);
w ramach wystroju wnętrza wykonane zostały m.in. osłony grzejników i kraty.
Obecnie z metaloplastyki we wnętrzach lokali użytkowych z czasów odbudowy Starego Miasta prawie
nic się nie zachowało.
Maria i Ryszard Wachowscy, katalog wystawy, „OLSZTYN – ZAMEK, grudzień–styczeń 1958–1959”,
nn. W katalogu tym zamieszczone są zdjęcia m.in.
metaloplastyki Marii Wachowskiej do teatru koszalińskiego (kinkiet oraz projekt osłony na grzejnik).
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4. Żyrandol
z wnętrza sklepu
przy ul. Prostej 18/22
i Asnyka, 1955;
fot. L. Wawrykiewicz

5a–b. Metaloplastyka
zaprojektowana
przez Marię
Wachowską
do Teatru
Dramatycznego
w Koszalinie, 1957;
za: Maria i Ryszard
Wachowscy, katalog
wystawy, Olsztyn
1958–1959

technicznej (bez zgody Ministra Kultury
i Sztuki). Powyższe zakazy doprowadziły do
podjętej przez olsztyński Oddział PSP likwidacji zatrudnienia na swoim terenie plastyków pozamiejscowych (z innych okręgów
ZPAP) oraz działalności poza terenem własnego województwa, a także likwidacji m.in.
pomocniczych zespołów metaloplastycznych. W ten sposób w 1960 roku zakończyła
się całkowicie działalność oddziału w zakresie prac metaloplastycznych14. W związku z likwidacją zespołu metaloplastycznego
przy PSP działalność w tym zakresie przejęli
indywidualni olsztyńscy rzemieślnicy, m.in.
zakład kowalstwa artystycznego Franciszka
Borkowskiego, mieszczący się przy ul. Królowej Jadwigi.

Neony a szyldy metaloplastyczne

Zagadnienie estetycznego wyglądu miasta,
w tym przestrzeni staromiejskiej, związane
między innymi z witrynami i wystawami
sklepowymi, elementami dekoracyjnymi czy
reklamowymi, było dość szeroko omawiane i komentowanie, nierzadko krytycznie,
na przestrzeni wielu lat na łamach lokalnej
olsztyńskiej prasy. Podniesienie poziomu
estetyki miasta wiązano przede wszystkim
z koniecznością coraz większej „neonizacji” przestrzeni miejskich, co wielokrotnie
postulowano w prasie: „Uważaliśmy i nadal
uważamy, że estetyczne i barwne neony reklamowe przydają ulicom każdego miasta
wdzięku i uroku”15 i „stanowią najlepszy element dekoracyjny każdej ulicy”16. Podkreślano, że „estetyczne reklamy świetlne przydają
ulicom uroku oraz urozmaicają ich szarzyznę
w godzinach wieczornych”17 i „dodatkowo
APO, ZPAP Olsztyn, sygn. 1233/125, M. Wojczulanis,
„Krótki rys historyczny”…, s. 2–8.
15 (il), Neon „Delikatesów” zakłóca nocną ciszę, „Głos
Olsztyński”, nr 41, 18 II 1969, s. 6.
16 (il), „Ruch” neonizuje miasto, „Głos Olsztyński”,
nr 22, 27 I 1966, s. 5.
17 (il), Z ukosa. Limit neonowy, „Głos Olsztyński”, nr 11,
14 I 1970, s. 6.

oświetlają śródmiejskie ulice”18. Wynikało to
wręcz z wprost podjętej przez „Głos Olsztyński” i trwającej wiele lat akcji propagującej
„neonizację” Olsztyna19. Dzięki nowoczesnym
reklamom neonowym chciano dodać Olsztynowi odrobiny wielkomiejskiego blichtru.
Już w okresie międzywojennym ten modny wówczas rodzaj reklam o nowoczesnej
formie był stosowany w Olsztynie (Allenstein), co potwierdzają przedwojenne zdjęcia
i pocztówki. W neonowej stylistyce wykonane były chociażby nazwy olsztyńskich kin:
„Luisen Theater” (powojenna „Awangarda”)
czy „Capitol” (powojenne „Odrodzenie”).
Do neonów powrócono po wojnie – stały
się one szczególnie popularne i szeroko stosowane w wielu miastach polskich, głównie
w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych
XX wieku.
W przestrzeni miejskiej powojennego Olsztyna neonowe napisy przeważały już przynajmniej od wczesnych lat sześćdziesiątych
XX wieku. Instalowano je w różnych punktach miasta, znakując nimi obiekty usługowe
i handlowe (kina, banki, księgarnie, sklepy,
bary czy kawiarnie). W tym też czasie neony montowano również, choć może jeszcze
nie tak licznie, na odbudowanych w latach
pięćdziesiątych i długo nieotynkowanych
budynkach staromiejskich. Reklamy te jednak często przysparzały sporo problemów
technicznych, a brak początkowo na miejscu zakładu zajmującego się instalowaniem,
konserwacją i naprawą neonów powodował,
że usterek nie usuwano w krótkim czasie.
Były one więc często niesprawne, wiecznie
„mrugały” i albo całe napisy nie świeciły,
albo też świeciło zaledwie kilka liter: „Nie ma

14

18

19

M. Szczepański, Czy handel wykorzysta szansę? Najnowocześniejszy w kraju zakład produkcji neonów powstanie w Olsztynie, „Głos Olsztyński”, nr 293, 10 XII
1968, s. 6.
(il), Z powodu oszczędności czy awarii? Rzecz o olsztyńskich neonach, „Głos Olsztyński”, nr 67, 20 III
1969, s. 6.
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szczęścia nasza Starówka. Pięknie odbudowane i zrekonstruowane budynki od lat nie
mogą doczekać się tynków, a na domiar złego tu i ówdzie nasi handlowcy udekorowali
je różnymi reklamami. […] Oto na przykład
widoczny na zdjęciu obok neon. Niegdyś
codziennie o zmroku czerwonym światłem
(jeśli oczywiście dobrze pamiętamy, bo zgasł
on bezpowrotnie przeszło rok temu) reklamował on artykuły spożywcze sprzedawane
przez sklep PSS. Teraz neon widoczny jest
tylko za dnia. Typowy obraz i świadectwo
niedbalstwa. Wiadomo powszechnie, że neony, to droga, a nawet bardzo droga rzecz
– tym bardziej więc dziwi brak troski o ich
konserwację”20.
Uwag i komentarzy krytycznych pod
adresem neonowych reklam było wiele:
„Dobrze pomyślany neon powinien przyciągać uwagę klientów i zachęcać ich do kupna
reklamowanych artykułów i wyrobów. Powinien również stanowić barwną dekorację miasta. Warunki te spełnia on wszędzie:
w Poznaniu, Katowicach, Warszawie, ale nie
w Olsztynie. […] Kierownicy sklepów sami
wyłączają neony w obawie przed krótkim
spięciem. Sygnałem do tego rozpaczliwego
gestu jest z reguły drobna awaria, a więc zbyt
głośna prac transformatora, drgające w rurce światło lub wyłączona z sieci literka. […]
Wreszcie sprawa wykonawcy i konserwatora.
Jak długo nie powstanie w Olsztynie przedsiębiorstwo specjalistyczne, tak długo problem technicznej sprawności neonów będzie
stale otwarty. Nie rozwiążą go półśrodki,
a więc korzystanie z usług istniejących dotąd spółdzielni, dysponujących skromną raczej kadrą techniczną. Funkcjonowanie już
istniejących neonów jest rzeczą ważną, bo
nie po to inwestuje się w reklamę, by raziła
ona oczy przechodniów labiryntem poskręcanych szklanych rurek. Ale równie ważną
20 Z

ukosa. Neon., „Głos Młodych”, 24, 14 XI 1962, s. 5,
w: „Głos Olsztyński”, nr 271, 14 XI 1962, s. 5.
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sprawą jest wygląd neonów. Olsztyńskie są
szare, bez wyrazu, sztampowe i wyprane
z pomysłowości i artyzmu”.
To słowa Zygmunta Milewskiego, odnotowane w „Głosie Olsztyńskim” z 1965
roku21. W podobnie negatywnym tonie wypowiedział się inny redaktor w 1966 roku:
„Niezależnie od braku troski o konserwację neonów wyłania się tu drugi problem,
a mianowicie ich forma plastyczna. Większość olsztyńskich neonów zainstalowana
została przed wielu laty, kiedy to neonizacja
miast znajdowała się w powijakach. Są to
więc neony o prymitywnym liternictwie, bez
21

Z. Milewski, Nic nie mówiąca reklama. Zamiast barwnej i estetycznej dekoracji miasta labirynt pokręconych rurek, „Głos Młodych”, nr 1, 4 I 1965, s. 5, w:
„Głos Olsztyński”, nr 2, 4 I 1965, s. 5. Autor artykułu podał również, że w 1959 r. przedsiębiorstwo PSS
w zakresie neonów korzystało z usług Zakładów
Technicznych w Kaliszu i Inowrocławiu, ale jedną
z jej reklam wykonała Rzemieślnicza Spółdzielnia
Zaopatrzenia i Zbytu „Usługa” w Olsztynie, w której znajdował się zaledwie jeden specjalista w zakresie neonów. O kłopotach z konserwacją neonów
i sprowadzaniu fachowców do zepsutych neonów
z Gdyni, Warszawy, Białegostoku wspominał także
R. TYR., Reporterski zwiad. Neony bez blasku, „Głos
Olsztyński”, nr 243, 20 X 1966, s. 5. Zaś o Gdańskim
Przedsiębiorstwie „Reklama”, instalującym i opiekującym się olsztyńskimi neonami pisali: (tyr), Czy neony przestaną mrugać?, „Głos Olsztyński”, nr 88, 4 IV
1967, s. 6, oraz: M.S., Olsztyn pięknieje. Czy neony
rozjaśnią mroki Starówki?, „Głos Olsztyński”, nr 106,
5 V 1967, s. 6. Wielokrotnie też apelowano w prasie
o zorganizowanie na miejscu w Olsztynie specjalistycznego zakładu instalującego i konserwującego
reklamy świetlne. Od 1969 r. olsztyńskimi neonami
(również ich produkcją) zajmowały się już dwa zakłady: zakład neonowy Spółdzielni Pracy im. „Komuny Paryskiej” oraz Rzemieślnicza Spółdzielnia
Zaopatrzenia i Zbytu „Usługa” (rzemieślnicy), jednak problem bieżącej konserwacji neonów i ich technicznej sprawności bynajmniej nie zniknął. Zob. S.,
Nasz komentarz. Neony nadal nie działają, „Głos Olsztyński”, nr 93, 21 IV 1969, s. 5; S., Kronika Olsztyna.
Czy neony będą sprawne?, „Głos Olsztyński”, nr 108,
8 V 1969, s. 6; Szczep., Nasz komentarz. Nie wykorzystane możliwości neonizacji miasta, „Głos Olsztyński”, nr 280, 25 XI 1969, s. 6, oraz: SZCZEP., Neony
znów nie świecą, „Głos Olsztyński”, nr 48, 26 II 1970,
s. 6.

jakichkolwiek akcentów plastycznych, rażące
kakofonią kolorystyczną”22.
Pilnie też śledzono i komentowano pojawianie się nowych reklam świetlnych
w mieście, wyróżniając również te estetyczne i pomysłowe pod względem plastycznym. Były więc i pochlebne opinie: „Obok
brzydkich i liczących już wiele lat reklam
świetlnych instalowane są nowe o dużych
walorach estetycznych. Najwięcej neonów
zainstalowano ostatnio na Starym Mieście.
Po pięknym neonie kawiarni «Staromiejska»
mroki starówki rozjaśnił ostatnio najładniejszy neon w mieście reklamujący «Delikatesy». Kilka nowoczesnych neonów na Starym
Mieście powinno być zaczątkiem kompleksowej instalacji neonów w centrum miasta”23.
Podnoszono również kwestię braku neonów na pozostałych sklepach staromiejskich, stwierdzając, że: „Sprawa jest o tyle
istotna, że Stare Miasto otrzymało artystyczną elewację. Widoczna jest ona jednak tylko
w dzień. Słuszna więc wydaje się potrzeba
kompleksowego udekorowania Starego Rynku, a gwarantują to właśnie neony”24. Warto
dodać, że w 1967 roku rurkami neonowymi
podkreślone zostały arkady podcieni przyrynkowych, co dodatkowo oświetlało rynek25.
Liczba neonów na Starym Mieście zwiększyła
się jeszcze w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych XX wieku. Było to związane ze
stopniowo realizowaną koncepcją (w ramach miejskiego programu uporządkowania
i zabudowy centrum Olsztyna) stworzenia
śródmiejskiego ciągu usługowo-handlowego,
obejmującego również część Starego Miasta
z ulicami Staromiejską i Prostą oraz rynkiem
M.S., Neony upiększają miasto, ale wówczas gdy świecą, „Głos Olsztyński”, nr 286, 2 XII 1966, s. 6.
23 M.S., Olsztyn pięknieje. Czy neony rozjaśnią mroki
Starówki?, „Głos Olsztyński”, nr 106, 5 V 1967, s. 6.
24 Ibidem.
25 Olsztyn nocą, „Głos Olsztyński”, nr 307, 27 XII 1967,
s. 3.
22

(biegnącego dalej w kierunku głównego
dworca kolejowego). W ramach tego rozwiązania zakładano w tym obszarze koncentrację
wszelkiego rodzaju usług (gastronomi, handlu, turystyki, kultury, rzemiosła), modernizację istniejącej sieci handlowej (w tym jej
częściowe przebranżowienie na ciągu staromiejskim) oraz rozbudowę poprzez zmianę
sposobu użytkowania części lokali w parterach budynków z mieszkalnych na usługowe
(głównie sklepy i gastronomia). W planie
tym była też „neonizacja” ulic26. Założenie
instalowania neonów i wymiany starych gwarantowało więc dalszy rozwój i dominację reklamy świetlnej między innymi w przestrzeni
staromiejskiej.
Szyldów wykonanych w samej tylko
metaloplastyce było stosunkowo niedużo
w przestrzeni staromiejskiej Olsztyna w niedługim okresie po odbudowie Starego Miasta. Do pojedynczych też głosów należał ten
wskazujący na stylizowaną metaloplastykę
jako najodpowiedniejszą dla przestrzeni
staromiejskiej: „A oto inna sprawa: szyldy
i różne elementy reklamowe. […] Wydaje się, że z charakterem dzielnicy najlepiej
Milewski, Centrum miasta w oczach architektów
i urbanistów, „Gazeta Olsztyńska”, nr 297, 14 XII 1971,
s. 4. Zob. też: T. Śleszyński, Odpowiedź na postulaty. Zagospodarowanie i zabudowa centrum Olsztyna,
„Gazeta Olsztyńska”, nr 254, 26 X 1971, s. 4; M. Szczepański, Neonizacja miasta nadal w powijakach, „Gazeta Olsztyńska”, nr 238, 7 X 1971, s. 6; idem, W tym
roku w mieście tylko trzy nowe neony, „Gazeta Olsztyńska”, nr 12, 15 I 1971, s. 4. Autor ostatniego artykułu, wymieniając sklepy staromiejskie bez reklam,
stwierdził, że „wobec niechęci dyrekcji niektórych
przedsiębiorstw, nie pozostaje nic innego, jak skłonić je do neonizacji za pośrednictwem nakazów administracyjnych. Tak uczyniono, z odpowiednim
skutkiem, w wielu miastach”, M. Szczepański, Od
koncepcji do realizacji. Zmiany na Olsztyńskiej Starówce, „Gazeta Olsztyńska”, nr 298, 15 XII 1972, s. 5.
Działania porządkowe i zaplanowane podniesienie
estetyki miasta było też podyktowane zbliżającymi się obchodami 500. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, przypadającymi na rok 1973. Zob.:
M. Szczep., Porządkowa batalia, „Gazeta Olsztyńska”,
nr 56, 7 III 1972, s. 4.

26 Z.
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współgrałyby stylizowane szyldy i wywieszki kute w metalu, oparte na renesansowych
wzorach, jakie zdobią «Arged» i sklep tekstylny. […] Szyldów i reklam z reguły na
Starym Mieście się nie odnawia; kurz i rdza
zniweczyły ich czytelność”27.
Poza wymienionymi, niezidentyfikowanymi szyldami, do najstarszych wywieszek
mógł należeć niezachowany szyld reklamujący zakład fryzjerski przy ul. Staszica (południowa strona wschodniego bloku zabudowy
przyrynkowej), z którego pozostał jedynie
prosty wspornik z dwoma dolnymi ramionami, zakończonymi charakterystycznymi
formami kielichów kwiatowych. Wystrój
i wyposażenie wnętrza zakładu fryzjerskiego zaprojektował w 1955 roku Czesław Kosmacz z Gdańska28. Nie wiadomo jednak,
czy szyld był jego autorstwa, ale na pewno
powstał wcześniej niż pochodzący z 1966
roku wystrój elewacji budynku przy Starym
Mieście 11/16. Jednym z najstarszych szyldów staromiejskich jest – wciąż istniejąca
w miejscu dawnej siedziby olsztyńskiego zakładu Pracowni Konserwacji Zabytków przy
ul. Kołłątaja 18 – kuta, ażurowa wywieszka z symbolem Błękitnej Tarczy – znakiem
Konwencji Haskiej w misternej oprawie,
podwieszona do metalowej listwy z literami
PKZ (il. 6).
Dekoracji przestrzennych z metalu było
stosunkowo niewiele w mieście, co stwierdził
redaktor „Głosu Olsztyńskiego” w rozmowie z Bolesławem Wolskim w 1970 roku29.
Bolesław Wolski – architekt i artysta plastyk
w jednej osobie – projektował poza wnętrzami również neony, szyldy i inne akcenty
oraz dekoracje metaloplastyczne, zajmował
Z. Dudzińska, E. Bonusiak, Rozpacz w witrynie,
„Głos Olsztyński – Archipelag”, nr 105 (3567)/18 (259),
4–5 V 1963, s. 4.
28 APO, ZPAP Olsztyn, sygn. 1233/125, M. Wojczulanis,
„Krótki rys historyczny”…, s. 3.
29 R. Tyr., W pracowniach plastyków. Dekoracje z metalu, „Głos Olsztyński”, nr 129, 2 IX 1970, s. 4.
27
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się wzornictwem przemysłowym i jest autorem kilku sgraffitowych dekoracji elewacji
staromiejskich. W zakresie metaloplastyki
ściśle współpracował z pracownią kowalstwa
artystycznego Franciszka Borkowskiego, który zrealizował część szyldów oraz staromiejskich dekoracji metaloplastycznych (również
do wnętrz lokali użytkowych, głównie skle-

pów). W 1970 roku zakład ten wykonał dużych rozmiarów dekoracyjną kratę z metalu
dla gotyckiego ratusza, znajdującego się pośrodku staromiejskiego rynku. Projekt kraty opracował – na zlecenie wojewódzkiego
konserwatora zabytków – Bolesław Wolski.
Służyć ona miała zamknięciu wewnętrznego dziedzińca ratusza, wykorzystywanego
następnie do spotkań autorskich oraz wystaw (krata się nie zachowała)30. W czasie tej
rozmowy Bolesław Wolski stwierdził także:
30 R. Tyr., W pracowniach plastyków. Dekoracje z meta-

lu, „Głos Olsztyński”, nr 129, 2 IX 1970, s. 4. Wspólnym dziełem Bolesława Wolskiego oraz Franciszka
Borskiego był także żyrandol w Teatrze im. S. Jaracza
w Olsztynie, dekoracyjna krata w hollu Prezydium
MRN, a także metaloplastyczny napis 9-metrowej
wysokości z towarzyszącym mu orłem, wykonany
dla II Liceum Ogólnokształcącego im. K.I. Gałczyńskiego w Olsztynie (do umieszczenia na dachu szkoły), za: R. Tyr., W pracowniach plastyków. Dekoracje
z metalu, „Głos Olsztyński”, nr 129, 2 IX 1970, s. 4.

6. Szyld Pracowni
Konserwacji
Zabytków przy
ul. Kołłątaja 18;
fot. L. Wawrykiewicz

„Pracuję nad projektami wywieszek dekoracyjnych dla sklepów Centrali Rybnej na
starówce oraz przy zbiegu ulic Kościuszki
i Kętrzyńskiego. Zostaną one wykonane do
końca września br.”31. Wywieszka metaloplastyczna dla staromiejskiego sklepu rybnego „Rybol”, o której wspominał Wolski,
została jednak zamontowana na fasadzie

a przewidziane w nim akcenty metaloplastyczne wykonał w swojej pracowni Franciszek Borkowski35; kraty i kute motywy węży
pojawiły się jako elementy wystroju apteki,
mieszczącej się obok „Gobelina”36. Wolski
zaprojektował również wystrój zmodernizowanego wnętrza salonu jubilerskiego przy ul.
Staromiejskiej37, z którego do dziś zachowały

budynku sklepu przy ul. Staromiejskiej 10/
Św. Barbary 1 dopiero w 1975 lub na początku 1976 roku32 (zapewne po przeprowadzonej modernizacji obiektu). Szyld został
wykuty w zakładzie Franciszka Borkowskiego przez kowala o nazwisku Melas33.
Linearna forma płaskiego szyldu znana jest
już tylko z fotografii. Szyld przedstawiał rybaka bez głowy, wyciągającego sieć z rybą
i umieszczony był na kutym wsporniku (il.
7a–b). Inspiracją dla artysty była postać rybaka z ówczesnej pięciozłotowej monety34.
Zespół projektowo-wykonawczy w osobach
B. Wolskiego i F. Borkowskiego realizował
wspólnie również wystroje metaloplastyczne
do wnętrz nowo otwieranych sklepów staromiejskich. W 1972 roku Wolski opracował
wystrój plastyczny sklepu „Gobelin” z tkaninami i dywanami przy Starym Mieście 17/21,

się zabezpieczające kraty w oknach witrynowych i drzwiach wejściowych.
W ramach sukcesywnie realizowanego
w latach siedemdziesiątych XX wieku miejskiego programu zagospodarowania Starego
Miasta i tworzenia ciągu handlowego otwieranych było coraz więcej sklepów i usług
gastronomicznych. Obok reklam świetlnych
pojawiły się wówczas także kute w metalu
wywieszki. W 1974 roku przy ul. Mieszka
I została otwarta pierwsza w województwie
miodosytnia o nazwie „Kasztelanka”, specjalizująca się w napojach i potrawach przygotowywanych na bazie miodu. Jej wystrój
plastyczny o charakterze regionalnym opracował olsztyński architekt wnętrz i plastyk

7a–b. Szyld dawnego
sklepu rybnego przy
ul. Staromiejskiej 10/
Św. Barbary 1; projekt
Bolesław Wolski,
1970; fot. Tomasz
Waszczuk, Agencja
Gazeta Wyborcza
Olsztyn [il. 7a]; za:
„Gazeta Olsztyńska”,
13 I 1976, nr 9, s. 4
[il. 7b]

R. Tyr., W pracowniach plastyków. Dekoracje z metalu, „Głos Olsztyński”, nr 129, 2 IX 1970, s. 4.
32 (el), Ze Starówki zrobić „cacko”, „Gazeta Olsztyńska”,
nr 9, 13 I 1976, s. 4.
33 Na podstawie rozmowy z synem artysty, Jarosławem
Wolskim, 5 VI 2017 r.
34 Było to podyktowane prośbą zamawiającego – według informacji syna artysty, Jarosława Wolskiego.
31

(il), Otwarcie reprezentacyjnego sklepu WPTO na
Starym Mieście, „Gazeta Olszyńska”, nr 274, 17 XI
1972, s. 4.
36 Na autorstwo metaloplastyki wnętrza apteki Bolesława Wolskiego oraz wykonawstwo Franciszka Borkowskiego wskazał Jarosław Wolski w rozmowie
z 5 VI 2017 r.
37 (tyr), Olsztyńska Starówka otrzymała salon jubilerski,
„Gazeta Olsztyńska”, nr 243, 17 X 1974, s. 4. Kraty wykonał zakład Franciszka Borkowskiego – na podstawie rozmowy z Jarosławem Wolskim z 5 VI 2017 r.
35
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8. Szyld Kasztelanki
przy ul. Prostej;
projekt Eugeniusz
Jankowski, 1974;
fot. L. Wawrykiewicz
9. Szyld Teatru Lalek,
projekt Eugeniusz
Jankowski, 1967; za:
„Głos Olsztyński”,
nr 6 X 1967, nr 238,
s. 6

Eugeniusz Jankowski38. Najpewniej to on
jest również autorem interesującego szyldu metaloplastycznego miodosytni, który
do dziś wisi na rogu budynku od strony ul.
Prostej. Wywieszka ta przedstawia postać na
koniu, trzymającą tarczę z pszczołą i kielich
z trunkiem w kolorze bursztynowym (połączenie metalu z kolorowym szkłem) (il. 8).
Szyld ten mógł wykonać zakład Franciszka
Borkowskiego39. Szyld „Kasztelanka” z 1974
roku to nie pierwsza wywieszka E. Jankowskiego. W 1967 roku olsztyńska Spółdzielnia
Z. Mil., WPPG rozbudowuje sieć lokali gastronomicznych, „Gazeta Olsztyńska”, nr 14, 17 I 1974, s. 4;
(soga), Jutro otwarcie „Kasztelanki”, „Gazeta Olsztyńska”, nr 30, 5 II 1974, s. 4; Wszystko na miodzie, „Gazeta Olsztyńska”, nr 32, 7 II 1974, s. 4.
39 Bardzo podobną w kształcie wywieszkę z wizerunkiem rycerza na koniu (w analogicznej ramie metalowej) otrzymała kawiarnia „Rycerska” na zamku
w Pasłęku. W tym przypadku wiadomo z prasy, że
wystrój wnętrza projektował olsztyński plastyk Eugeniusz Jankowski, zaś zaprojektowane z wystrojem
elementy metalowe wykonał Franciszek Borkowski
z Olsztyna. Zdjęcie wywieszki zostało zamieszczone przy artykule prasowym: (soga), Po „Basztowej” –
„Rycerska”, „Gazeta Olsztyńska”, nr 88, 17 IV 1975, s. 3.

Zaopatrzenia i Zbytu Usług Remontowo-Budowlanych „Usługa” wykonała właśnie
według projektu tego artysty ciekawy szyld
z metaloplastyki z arlekinem w charakterystycznym kostiumie z rombów dla Państwowego Teatru Lalki i Aktora40 (il. 9).
W roku otwarcia „Kasztelanki” przy ul.
Kołłątaja istniał już metaloplastyczny szyld
w formie podświetlanego kasetonu, reklamującego sklep z pamiątkami (il. 10), zaś
apteka przy Starym Mieście 17/21 posiadała
metalową wywieszkę, zaprojektowaną przez

38
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40 Zdjęcie

szyldu zostało zamieszczone w „Głosie Olsztyńskim”, nr 238, 6 X 1967, s. 6.

10. Szyld sklepu
z pamiątkami; za:
„Gazeta Olsztyńska”,
nr 87, 12 IV 1974, s. 6

11. Szyld apteki przy
Starym Mieście 17/21;
projekt Bolesław
Wolski; za: „Gazeta
Olsztyńska”, nr 87,
12 IV 1974, s. 6

12. Drugi szyld
apteki przy Starym
Mieście 17/21;
fot. L. Wawrykiewicz

Bolesława Wolskiego, a wykonaną przez
zakład Franciszka Borkowskiego41. Nieistniejący już dziś szyld składał się z dwustronnego napisu „apteka”, zamontowanego na
ażurowej, kutej kracie, złożonej ze spiralnie
zwiniętych, przeplatających się prętów i zamontowanej na dekoracyjnym wysięgniku
(il. 11). Forma szyldu nawiązuje do stylistyki barokowych siedemnasto- i osiemnastowiecznych krat, co wynikało zapewne z chęci
dopasowania formy metaloplastyki do barokizującej stylistyki architektury odbudowanych budynków staromiejskich. Inspiracją
dla Wolskiego mogła być na przykład istniejąca osiemnastowieczna, barokowa krata
41

Autorstwo B. Wolskiemu i F. Borkowskiemu zostało
przypisane na podstawie rozmowy z synem artysty –
Jarosławem Wolskim, 5 VI 2017 r.

w przejeździe bramnym olsztyńskiego zamku, ale także warszawskie bądź gdańskie
realizacje z czasów powojennej odbudowy
historycznych centrów tych miast42. Do zbliżonej formy plastycznej szyldu Wolski jeszcze powróci, projektując dekoracje z metalu
dla Wojewódzkiego Domu Rzemiosła przy
ul. Prostej. Prawdopodobnie na początku lat
dziewięćdziesiątych XX wieku szyld apteki został zastąpiony nowym, o odmiennym
kształcie – przestrzennym, podświetlanym
wewnętrznie semaforem w kształcie kasetonu. Do stylizowanej, metaloplastycznej obudowy z napisem „apteka” podwieszona była
rozeta (z motywem ceownika na obrzeżach),
w środku której umieszczony był tradycyjny symbol farmacji – kielich Higiei. Kielich
z oplatającym go wężem wykonany był już
w formie pełnoplastycznego odlewu (il. 12).
W latach 1975–1976 w przestrzeni staromiejskiej pojawiło się jeszcze kilka wywieszek: zawieszony na łańcuszku do prostego
wspornika niewielki, ażurowy szyld małej
cukierni przy ul. Kołłątaja 23, z parującą filiżanką i wyciętym, stylizowanym napisem
„Cukiernia”43 (il. 13); szyld w kształcie ryby,
wyciętej z blachy, reklamujący – otwartą na
tyłach sklepu „Rybol” od strony ul. Św. Barbary – smażalnię ryb44 oraz interesujący
42 Wyraźne

(i twórcze) nawiązywanie do historycznego, renesansowego i barokowego kowalstwa architektonicznego przy projektowaniu metaloplastyki
w odbudowywanych ośrodkach staromiejskich było
charakterystyczne zwłaszcza dla Warszawy i Gdańska. Jak podkreślał w 1958 r. Bogusław Kopydłowski,
„Dopiero w latach ostatnich, w okresie powojennym,
w związku ze wzmożonym budownictwem, zmuszającym do gruntownych studiów i poszukiwań rodzimych pierwiastków w sztuce ślusarskiej, powstały
dzieła godne uwagi, szczególnie na terenie Warszawy i Gdańska”, B. Kopydłowski, Polskie kowalstwo architektoniczne, Warszawa 1958, s. 20.
43 „Gazeta Olsztyńska”, nr 124, 1 VI 1976, s. 4. W numerze tym zamieszczone zostało zdjęcie wywieszki autorstwa J. Wrońskiego.
44 (soga), Smażalnia ryb, „Gazeta Olsztyńska”, nr 214,
20 IX 1976, s. 7. Przy artykule zostało zamieszczone
zdjęcie wywieszki autorstwa J.W.
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wywieszka Polskiego Związku Motorowego,
Okręgowego Biura Turystyki w Olsztynie
– z automobilem i pełnoplastyczną lampą powozową. W północnej pierzei rynku,
na budynku nr 2, należącym do spółdzielni rzemiosł „Usługa”, duży efektowny napis
neonowy z 1972 roku wraz z towarzyszącym
mu, rozbudowanym szyldem semaforowym
(przedstawiającym neonowy młotek i me-

szyld Przedsiębiorstwa Turystycznego „Mazur-Tourist” przy ul. Staromiejskiej 645
(il. 14). Ten ostatni przedstawiał niewielki
statek pod pełnymi żaglami, umieszczony na
wsporniku, do którego podwieszone było na
łańcuchu duże promieniste słońce. Motywy
te, związane z turystyką, pojawiają się także
na sgraffitowym fryzie elewacyjnym dawnego biura podróży.
W latach osiemdziesiątych XX wieku
w zachodniej pierzei przyrynkowej znajdowały się dwa nieistniejące już szyldy (il.
15). Jeden z nich przy Starym Mieście 26/27
reklamował sklep z pamiątkami. Wykonany był z repusowanej blachy mosiężnej
w skromnej, ażurowej oprawie i przedstawiał
na tle o groszkowanej fakturze wizerunek
mazurskiego konika weselnego, czyli motyw
zaczerpnięty z dawnych mazurskich kafli
piecowych, chętnie wykorzystywany i wielokrotnie powtarzany na pamiątkarskich wyrobach (pojawił się on nawet na sgraffitowej
dekoracji staromiejskiej). Na budynku obok,
pod numerem 28, znajdowała się ozdobna
45

(el), Ze Starówki zrobić „cacko”, „Gazeta Olsztyńska”,
nr 9, 13 I 1976, s. 4. Artykuł zawiera zdjęcia trzech
wywieszek autorstwa J. Wrońskiego, m.in. dawnego
biura Mazur-Tourist.
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13. Szyld cukierni
przy ul. Kołłątaja
23; za: „Gazeta
Olsztyńska”, nr 124,
1 VI 1976, s. 4

14. Szyld biura
podróży MazurTourist przy ul.
Staromiejskiej 6; za:
„Gazeta Olsztyńska”,
nr 9, 13 I 1976, s. 4

talową literę „U”, podświetloną na obrzeżach), zastąpiono w latach osiemdziesiątych
XX wieku skromnym szyldem metalowym,
z podwieszoną literą „U”.
Z ciekawszych wywieszek warto wspomnieć metaloplastyczny szyld dawnego kina
„Awangarda” oraz mieszczącej się przy nim
kawiarni, a także szyld sklepu z dewocjonaliami „Veritas” przy ulicy Prostej, w skromniejszej oprawie, zaprojektowany jednak
w klimacie staromiejskim (nieistniejący,
il. 16).

15. Szyldy sklepu z pamiątkami i Biura Turystyki
w zachodniej pierzei rynku; fot. R. Czerwiński,
źródło: http://fotopolska.eu/269815,foto.html

16. Szyld sklepu
Veritas przy ul.
Prostej 5/6;
fot. L. Wawrykiewicz

Metaloplastyka Wojewódzkiego
Domu Rzemiosła przy ulicy Prostej

Proces odbudowy Starego Miasta został spięty klamrą w momencie budowy Wojewódzkiego Domu Rzemiosła (WDR), który zajął
ostatni niezabudowany kwartał pomiędzy
ulicą Prostą a ulicą Kołłątaja46. Rozległy butu o odbudowie Starego Miasta w konwencji historyzującej, tworzącej spójny zespół architektoniczny. W późniejszych latach przywrócono
bowiem jeszcze zabudowę wokół Targu Rybnego
w północnej części Starego Miasta, zabudowując ten

dynek wzniesiono w latach 1983–1984, choć
zaprojektowany już został w 1975 roku przez
arch. Władysława Sędziaka. Projekt budynku o współczesnej, prostej architekturze
uzupełniono o szczegółowe projekty dekoracji elewacji i wnętrz, opracowane w latach
1983–1984 przez Bolesława Wolskiego. Prace
Wolskiego obejmowały projekty sgraffitów
i detali architektonicznych, szyldów, detali
i dekoracyjnych akcentów metaloplastycznych na elewacjach, a także projekty sgraffitów i kompleksowe projekty wyposażenia
wnętrz budynku (w tym boazerie, meble,
oświetlenie).
Na elewacjach budynku zachowały się
projektowane przez Wolskiego stylizowane,
metaloplastyczne oprawy oświetleniowe (latarnie na kutych wspornikach), kute szyldy
reklamowe oraz dekoracyjne plakiety z herbami miast regionu (il. 17). Metaloplastyczna
dekoracja elewacji utrzymana jest we współczesnych formach – elementem spajającym
stylistycznie całość jest szlachetny materiał
i tradycyjny sposób wykonania – tu w technice repusowania oraz kowalstwa artystycznego. Herby w blasze miedzianej wykonywał
Bolesław z synem Jarosławem Wolskim, zaś
metaloplastyczną oprawę z kutych prętów
stalowych zrealizował zakład kowalstwa Janusza Matłoki z Barczewa. Drugim wykonawcą metaloplastyki był zakład Franciszka
Borkowskiego (głównie elementy z wyposażenia wnętrz budynku)47.
Z kolei w projektach szyldów opracowanych dla WDR widoczne jest nawiązywanie
do wcześniejszej stylistyki staromiejskiej metaloplastyki, zaprojektowanej przez Bolesława Wolskiego (pierwszy szyld apteki), czyli
stosowanie bardziej historyzujących form,
inspirowanych barokowym kowalstwem architektonicznym (il. 18a–b). Trzeba tu jednak

46 Mówimy

obszar w zupełnie odmiennej konwencji – z zastosowaniem retrowersji.
47 Rozmowa z Jarosławem Wolskim z 5 VI 2017 r.
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zwrócić uwagę, że w przypadku projektowania wystroju gmachu WDR (1983) artysta
miał już też inne zadanie – w zleceniu tym
chodziło bowiem o wpasowanie współczesnej, nazbyt modernistycznej architektury
gmachu WDR w klimat staromiejski – a więc
nawiązanie do stylizowanej, historyzującej zabudowy z pierwszego, głównego etapu odbudowy olsztyńskiego Starego Miasta48 (il. 19).
Główne elementy szyldów, wsporniki
były projektowane i wykonywane z kutej
stali, natomiast plakiety, litery przestrzenne
i mniejsze elementy dekoracyjne z reguły
były projektowane i wykonywane z blachy
mosiężnej, która była wówczas – jak wspominał syn Wolskiego – stosunkowo łatwo
dostępna w Olsztynie.
Oprócz szyldów Domu Rzemiosła zaprojektowanych wraz z dekoracją elewacji
Bolesław Wolski opracował również katalog
dekoracyjnych, kutych wsporników (nazywanych przez autora wywieszkami) pod
szyldy reklamowe przyszłych użytkowników
lokali przeznaczonych do wynajęcia w tym
budynku49 (il. 20). Była to ostatnia realizacja
tak kompleksowo podejmująca problematykę dostosowania współczesnej zabudowy do
charakteru i klimatu staromiejskiego – próba
48 Wspominał

o tym syn Bolesława Wolskiego, Jarosław Wolski, który wraz z ojcem wykonywał część
dekoracji na elewacjach gmachu WDR. Potwierdza
to również zachowana korespondencja pomiędzy
ówczesnym wojewódzkim konserwatorem zabytków Lucjanem Czubielem a Ministerstwem Kultury
i Sztuki, które w 1972 r. opiniowało projekt koncepcyjny gmachu WDR; zob.: WUOZ Olsztyn, Teczka
obiektu: Zabudowa ulicy Prostej.
49 Zachowały się oryginalne kalki oraz oryginalne projekty Bolesława Wolskiego. Nie zachowały się niestety projekty najstarszych szyldów Wolskiego, gdyż
– jak wspominał syn artysty – ulegały one najczęściej zniszczeniom w trakcie wykonywania wywieszek w zakładach kowalskich (do wykutych lub
wykuwanych na gorąco elementów kowale zazwyczaj
przykładali projekty, by sprawdzić poprawność wykonanego motywu. Później projektant bywał nawet
wzywany do zakładu, by uzupełniać brakujące fragmenty rysunków projektowych). Na podstawie rozmów z Jarosławem Wolskim z czerwca 2017 r.
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uszanowania owego nie dającego się do końca zwerbalizować elementu miasta historycznego, który czasami określany jest mianem
genius loci.

Zakończenie

„W dawnych wiekach misternie wykute szyldy zawieszone nad gospodą czy zakładem
rzemieślniczym były rzeczą niezbędną. Dzisiaj zastąpiły je malowane na szkle napisy
i barwne mrugające neony. Tej ostatniej modzie w Olsztynie oparły się nieliczne placówki na Starówce”50.
Jak potwierdza przytoczony powyżej cytat z „Gazety Olsztyńskiej” z 1974 roku, na
olsztyńskiej Starówce znajdowało się początkowo niewiele metaloplastycznych ozdób,
w tym wykutych w metalu szyldów reklamowych. Było to spowodowane głównie
modą na neony w latach sześćdziesiątych
i siedemdziesiątych XX wieku, przez wiele lat
mocno lansowaną przez lokalną prasę, oraz
możliwością stosowania stylistyki neonowej
50 „Gazeta

Olsztyńska”, nr 87, 12 IV 1974, s. 6. Przytoczona w tekście wypowiedź stanowiła krótki komentarz do dwóch zaprezentowanych w gazecie
olsztyńskich szyldów (kasetonu reklamującego pamiątki przy ul. Kołłątaja 17 oraz wywieszki apteki ze
Starego Miasta 17/21).

17. Metaloplastyczna
dekoracja elewacji
Domu Rzemiosła
przy ul. Prostej;
projekt Bolesław
Wolski, 1983–1984;
fot. L. Wawrykiewicz

18a-b. Projekty
wywieszek Bolesława
Wolskiego oraz
zachowany szyld
z fasady Domu
Rzemiosła przy ul.
Prostej, 1983–1984;
Archiwum Wydziału
Kultury i Ochrony
Zabytków Urzędu
Miasta Olsztyna
[il. 18a];
fot. L. Wawrykiewicz
[il. 18b]

w przestrzeni staromiejskiej. Możliwe więc,
że czynniki te zahamowały znaczący rozwój metaloplastycznej reklamy w Olsztynie.
Niemniej kute w metalu wywieszki zaczęły
się pojawiać w większej liczbie na starówce
około połowy lat siedemdziesiątych XX wie-

19. Ulica Prosta w latach 1984–1985, po ukończeniu
budowy Domu Rzemiosła; fot. bonczek_hydroforgroup,
źródło: http://fotopolska.eu/298696,foto.html

ku, co zostało odnotowane z zadowoleniem
przez prasę: „Ostatnio u wejścia do smażalni
ryb zawieszono metalowy szyld. Takich miłych akcentów reklamowych na naszej starówce mamy zaledwie kilka, ale wszystkie

harmonizują z charakterem tej dzielnicy”51.
Spadająca w następnych latach popularność
reklam świetlnych sprawiła, że ich miejsce
stopniowo zaczęła zajmować metaloplastyka,
jednak pod względem ilości szyldów nadal
raczej skromna.
Warto też podkreślić, że na olsztyńskiej
starówce długo trwały wykończeniowe prace elewacyjne – tynkowanie i dekorowanie,
m.in. sgraffitami, elewacji odbudowanych
budynków (pierwsze sgraffito wykonano
w 1962 roku, a ostatnie w 1974 roku – nie
licząc gmachu WDR ze sgraffitami z roku
1984). Dodatkowo, znaczny odstęp czasowy
pomiędzy zakończeniem odbudowy poszczególnych pierzei, a początkiem realizacji dekoracji elewacji (około 7–10 lat) mógł także
wpłynąć na bardziej współczesny charakter
plastycznego wystroju Starego Miasta. Zatem na historyzującej formie architektonicznej odbudowanych kamienic staromiejskich
zrealizowano dekoracje plastyczne o nie do
końca staromiejskim charakterze; ich współczesna tematyka i stylistyka, zarazem mocno
osadzona w ludowym folklorze i warmińskiej sztuce, mogła też stanowić w początkowym odczuciu lepsze tło dla nowoczesnych
51

(soga), W smażalni, „Gazeta Olsztyńska”, nr 214,
20 IX 1976, s. 7.
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reklam typu neony niż tradycyjnych, kutych
wywieszek.
Należy również pamiętać, że elewacje staromiejskich budynków były projektowane
(tak początkowo przez architektów, jak i później przez Pracownię Sztuk Plastycznych)
kompleksowo, z uwzględnieniem wszystkich
detali architektonicznych – na rysunkach
projektowych widać bowiem również elementy wystroju metaloplastycznego (kraty
w otworach drzwiowych i okiennych, balustrady), wyraźnie nawiązującego – tak jak architektura elewacji – do barokowej stylistyki.
Niektóre realizacje (wywieszki apteki i PKZ)
w duchu dawnego kowalstwa architektonicznego dobrze wpisują się w stylistykę odbudowy. Inne szyldy, o indywidualnej, bardziej
współczesnej formie plastycznej dobrze korespondują z przestrzenią staromiejską dzięki
tradycyjnej technice wykonania. Może warto
też – wobec dzisiejszego chaosu reklamowego

w przestrzeni staromiejskiej – ponownie wykorzystać gotowy katalog wsporników do
szyldów, zaprojektowany przez Bolesława
Wolskiego dla Domu Rzemiosła.
Historia powojennej metaloplastyki staromiejskiej – a jest to właściwie historia
znikania – uświadamia jeszcze jedną rzecz.
Jeśli chcemy zachować ten specyficzny klimat i niezwykle indywidualny charakter
olsztyńskiego Starego Miasta z jego interesującą, historyzującą architekturą, zestawioną
z jeszcze bardziej oryginalnym, współczesnym (nowoczesnym), a nawet awangardowym wystrojem malarskim i rzeźbiarskim,
konieczne jest objęcie indywidualną ochroną prawną tego historycznego już przecież
zespołu architektonicznego52. Odbudowane
olsztyńskie Stare Miasto stanowi bowiem
jednorodną i spójną kreację architektoniczną
i artystyczną – dziedzictwo warte skutecznej
ochrony.

52
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W 1957 r. do rejestru zabytków wpisane zostało jedynie założenie urbanistyczne Starego Miasta
w Olsztynie.

20. Projekty kutych
wsporników
(wywieszek) dla
Domu Rzemiosła
przy ul. Prostej;
projekt Bolesław
Wolski, 1983–1984;
Archiwum Wydziału
Kultury i Ochrony
Zabytków Urzędu
Miasta Olsztyna

Post-War Metalwork in the Old Town of Olsztyn
Abstract

I

nitially, there was not much metalwork advertising ornaments and signs in the Olsztyn Old Town
reconstructed in the 1950s. It was caused mainly by the fashion for neon signs in the 1960s and 1970s.
But wrought iron signs began to appear in the Old Town in greater number ca. mid-1970s. Decreasing
popularity of neon signs made place for increasing number of metalwork signboards. Finishing facade
works in the Old Town lasted for a long time – and long periods of time between the end of restoration of individual frontages and the beginning of works on decoration of facades could have resulted
in a more contemporary character of the visual design of the Old Town. The contemporary themes and
styles of the facades decoration could have been initially regarded as more suitable for modern advertising signs like neons than for traditional, wrought projecting signboards. The facades of old-town
buildings were designed comprehensively, with regard to all architectural details and metalwork decor,
referring to – like the architecture of facades – the Baroque style. Some of the works, in the spirit of the
old architectural smithery, were well fitted to the style of the reconstruction, while others, with more
individual and modern form, well corresponded with the space of the Old Town thanks to their traditional technique of manufacturing. To preserve this specific climate and extremely individual character
of the Old Town in Olsztyn, together with its historicizing architecture and original, modern design,
it is necessary to provide this already historical architectural complex with individual protection. The
reconstructed Old Town in Olsztyn is the unique, uniform and coherent creation – both architecturally
and artistically – making the heritage worthwhile to protect effectively.
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Tomasz Przybyło
wydział kultury i dziedzictwa narodowego urzędu miasta krakowa

Park Kulturowy Stare Miasto
w Krakowie jako forma ochrony
cennego krajobrazu miejskiego*

Przesłanki tworzenia parków
kulturowych

Utworzenie parku kulturowego jest jedną
z form ochrony zabytków, przewidzianych
w ustawie z 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (obok wpisu
do rejestru zabytków, uznania za pomnik historii i odpowiedniego zapisu w planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji
o warunkach zabudowy)1. Jest to narzędzie
stosowane przez samorządy dla potrzeb nowoczesnej ochrony i kształtowania krajobrazu kulturowego, które wpisuje się w działania
wdrażające politykę w zakresie krajobrazu,
określoną w Europejskiej Konwencji Krajobrazowej2. Utworzenie parku kulturowego
może stanowić zarazem istotny element procesów rewitalizacyjnych.

*
1

1. Podcienia
Sukiennic

2

Autor dziękuje prof. Zbigniewowi Myczkowskiemu
za pomoc w przygotowaniu artykułu.
Tekst jednolity: „Dziennik Ustaw” (dalej: Dz.U.)
z 2017, poz. 2187 ze zm.
Europejska Konwencja Krajobrazowa, sporządzona
we Florencji 20 października 2000 r., Dz.U. z 2006,
nr 14, poz. 98.

Parki kulturowe tworzy się w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania
wyróżniających się krajobrazowo terenów
z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej (art. 16 ustawy3). Decyzja
o utworzeniu parku kulturowego wynika
zawsze z dostrzeżenia wyjątkowej wartości
miejsca i troski o przestrzeń publiczną, krajobraz i walory urbanistyczno-architektoniczne oraz historyczne. Można powiedzieć,
że park kulturowy jest najwyższym wyrazem
odpowiedzialności samorządu za powierzony mu obszar.
Uchwała tworząca park kulturowy jest
szczególnym narzędziem ochrony, ponieważ jest prawem miejscowym, czyli ma powszechną moc obowiązywania na terenie
objętym specjalną opieką. Stanowi uszczegółowienie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie
ochrony i kształtowania wizerunku miasta
poprzez rozwinięcie jego zapisów, zaś tam,
3

Z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami.
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gdzie nie ma miejscowego planu, stanowi
motywację do jego sporządzenia. Wypracowanie i uchwalenie przez samorząd takich
specjalnych zasad stosuje się na obszarach
o wyjątkowych, występujących wspólnie,
wartościach kulturowych i naturalnych
jako sposób wdrożenia zasad zintegrowanej
ochrony i pełnej realizacji pryncypiów zrównoważonego rozwoju na tych najcenniejszych obszarach. Zgodnie z ustawą, decyzją
samorządu otacza się je specjalną opieką,
tworząc na nich parki kulturowe.
Tworzenie parków kulturowych oraz sporządzanie planów ich ochrony jest de facto
planowaniem krajobrazu zgodne z jego definicją, zawartą w Europejskiej Konwencji
Krajobrazowej, która mówi, iż planowanie
krajobrazu oznacza „skuteczne działanie
perspektywiczne, mające na celu powiększenie, odtworzenie lub utworzenie krajobrazów”. W Polsce powstało takich parków już
ponad 30, z czego kilka z nich w śródmieściach: Jarosławia, Łodzi, Wrocławia, Zakopanego i Krakowa4.

Na polu tworzenia i funkcjonowania
parków kulturowych doświadczenia miasta
Krakowa można postrzegać jako pionierskie
i wzorcowe – mimo wielu trudności, które trzeba było przezwyciężać i nadal należy
pokonywać. Park Kulturowy Stare Miasto
w Krakowie był pierwszym parkiem kulturowym w Polsce utworzonym na obszarze
historycznego centrum dużego miasta – do
tej pory parki kulturowe powstawały w małych miejscowościach lub dla zespołów fortyfikacyjnych bądź krajobrazowych. Był też

Utworzenie Parku Kulturowego
Stare Miasto w Krakowie

Należy podkreślić, że tworzenie parków kulturowych i opracowywanie planów ochrony
dla nich jest zadaniem trudnym i długotrwałym, wymagającym wielu konsultacji i analiz
z udziałem specjalistów, m.in. z dziedziny architektury, urbanistyki, historii, ochrony zabytków. Dość powiedzieć, że pierwsze prace
nad utworzeniem Parku Kulturowego Stare
Miasto w Krakowie rozpoczęły się w 2006
roku, a swój finał miały cztery lata później5.
4

5

Informacja o wynikach kontroli NIK pt. Kształtowanie krajobrazu i przestrzeni publicznej w miastach, załącznik 6.3, https://www.nik.gov.pl/
kontrole/P/16/074/.
Uchwała nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z 3
listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto
(Dz.Urz. Woj. Małop. z 2010, nr 647, poz. 5336).
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2. Elewacja
obwieszona towarem
– tak było jeszcze
niedawno

pierwszym w Polsce parkiem kulturowym
obejmującym tak duży obszar „żywego” miasta (wraz ze znajdującym się w jego granicach Wzgórzem Wawelskim – ponad 93 ha).
Utworzony z inicjatywy Prezydenta Miasta Krakowa Park Kulturowy Stare Miasto
obejmuje układ urbanistyczny Starego Miasta i Plant Krakowskich wraz ze Wzgórzem
Wawelskim i jego otoczeniem. Regulacje zawarte w podjętej przez Radę Miasta Krakowa
uchwale z 3 listopada 2010 roku o utworzeniu

parku zaczęły obowiązywać w 2012 roku,
po ponad półtorarocznym okresie przejściowym (uchwała weszła w życie po upływie
12 miesięcy od dnia ogłoszenia; po tym czasie właściciele, zarządcy nieruchomości oraz
użytkownicy obiektów i elementów zagospodarowania przestrzeni mieli jeszcze sześć
miesięcy na dostosowanie się do nowych
przepisów).
Okres przygotowawczy wykorzystano na
przeprowadzenie szeregu działań informacyjnych, mających na celu zapoznanie z ideą

3. Taka reklama
to żadna reklama.
Niektórych
przedsiębiorców
trudno było
przekonać do zmian

i celami utworzenia parku oraz objaśnienie wprowadzanych zakazów i ograniczeń.
Działania te przybrały różnorakie formy
(punkt informacyjny, broszura dołączona do
lokalnej prasy, korespondencja kierowana
do wszystkich ustalonych właścicieli nieruchomości na terenie parku, wystawy, artykuły w mediach), dzięki czemu osiągnięto
wysoki stopień świadomości mieszkańców
i przedsiębiorców, dla których centrum życiowym i biznesowym jest Stare Miasto.

Cele powołania Parku Kulturowego Stare Miasto zostały precyzyjnie wskazane
w uchwale o jego utworzeniu6. Są to:
• zachowanie i ekspozycja dziedzictwa kulturowego i krajobrazu historycznego układu urbanistycznego,
• ochrona historycznej linii zabudowy, gabarytów i form architektonicznych,
• ochrona funkcjonalna i kompozycyjna
Plant Krakowskich oraz pozostałej zieleni,
• ochrona osi, ciągów i punktów widokowych,
• ochrona krajobrazu kulturowego poprzez
przeciwdziałanie nadmiernej rozbudowie
działalności handlowej i usługowej, ingerującej w formę architektoniczną obiektów
zabytkowych bądź zakłócającej ich ekspozycję, jak również ingerującej lub zakłócającej możliwość ekspozycji przestrzeni
publicznej lub sprzecznej z tradycją kulturową Parku i związaną z nią estetyką.
Oprócz regulacji zawartych w uchwale
o utworzeniu Parku Kulturowego Stare Miasto realizacji wymienionych wyżej celów służą również:
• uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
Stare Miasto (co nastąpiło 13 kwietnia 2011
roku);
• funkcjonowanie Zespołu ds. Parku Kulturowego Stare Miasto (powołanego przez
Prezydenta Miasta Krakowa w styczniu
2012 roku gremium opiniodawczo-doradczego w sprawach Parku);
• uchwalenie planu ochrony parku (uchwała Rady Miasta Krakowa z 4 kwietnia
2012 roku).
Unormowania zawarte w uchwale obejmują zakazy i ograniczenia w zakresie
prowadzenia robót budowlanych, działalności handlowej i usługowej, umieszczania
6

Ibidem.
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nośników reklamowych i nośników informacji wizualnej oraz składowania i magazynowania odpadów. Uchwała m.in. wskazuje
możliwe lokalizacje i wzory słupów ogłoszeniowych, tablic ogłoszeniowych i informacyjnych, miejsca ekspozycji plastyków oraz
lokalizacje i wygląd stoisk handlu obwoźnego. Ponadto zawiera regulacje dotyczące
sposobu lokalizacji, wyglądu i wyposażenia
ogródków gastronomicznych (kawiarnianych), jak też przepisy dotyczące organizacji
imprez i stosowania nagłośnienia.
Istotną część norm zapisanych w uchwale stanowią zakazy i ograniczenia odnoszące
się do umieszczania nośników reklamowych
i nośników informacji wizualnej. Jako zasadę
przyjęto zakaz lokalizacji, obwożenia i obnoszenia nośników reklamowych w przestrzeni publicznej Parku. Na zasadzie wyjątku
dopuszcza się wyłącznie: tymczasowe nośniki reklamowe towarzyszące imprezom,
reklamy na rusztowaniach budowlanych
(nie mogą one jednak wisieć dłużej niż

12 miesięcy i zajmować więcej niż 50% powierzchni rusztowania) oraz słupy ogłoszeniowe. Wprowadzono szczegółowe przepisy
dotyczące lokalizacji szyldów: mogą być one
umieszczane wyłącznie płasko na elewacji
lub w witrynie lokalu bądź na wysięgniku
(semaforze); nie mogą mieć powierzchni
większej niż 1 m2; nie mogą być umieszczane
powyżej linii parteru; dana działalność może
być reklamowana tylko przez jeden szyld;
nie można umieszczać szyldów o jaskrawej
kolorystyce, odbijających światło, z użyciem
projekcji świetlnych, elementów ruchomych,
neonów oraz światła o zmieniającym się natężeniu, błyskowego lub pulsującego.
Na terenie parku obowiązuje ponadto
zakaz stosowania markiz zasłaniających detale architektoniczne czy widoki na zabytki
oraz przesłaniających osie widokowe, zakaz
umieszczania od strony przestrzeni publicznych urządzeń nagłaśniających i klimatyzujących i zakaz stosowania światła kolorowego
w iluminacji obiektów budowlanych.

4. Rynek Główny.
Reklama na
rusztowaniu...
5. ...kiedyś bardzo
długo zasłaniała
piękną elewację

116

6. Kamienica przy
ul. Mikołajskiej
przed...
7. ...i po zastosowaniu
przepisów o parku
kulturowym

Plan ochrony Parku Kulturowego
Stare Miasto

Konieczność sporządzenia planu ochrony dla parku kulturowego wynika z ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Plan ochrony Parku Kulturowego Stare
Miasto w Krakowie został opracowany na
zlecenie władz Krakowa przez Politechnikę
Krakowską im. Tadeusza Kościuszki. Zespół
naukowców pracujących pod kierunkiem
prof. Zbigniewa Myczkowskiego za przygotowanie tego dokumentu został w 2013 roku
uhonorowany Nagrodą Miasta Krakowa
w dziedzinie nauki i techniki.
Plan ochrony określa sposób zarządzania i urządzania krakowskiego Starego Miasta na rzecz ochrony i dobrej kontynuacji

jego krajobrazu. Rozumiany jest on jako
fizjonomia kulturowego i przyrodniczego
środowiska tego obszaru i traktowany jako
synteza wszystkich procesów rozgrywających
się w jego obrębie w perspektywie historycznej, kształtujących zarazem jego współczesność i przyszłość.
Przedmiotem planu ochrony jest ustanowienie zasad gospodarowania w obszarze Starego Miasta. Dokument ten stanowi
uszczegółowienie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stare Miasto” w zakresie ochrony
i kształtowania wizerunku miasta, jednakże
nie jest dokumentem z nim tożsamym. Do
takiego uzupełnienia zapisów planu miejscowego oraz innowacyjnego podejścia upoważnia wyjątkowa uniwersalna wartość Starego
Miasta, wpisanego na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Innowacyjność planowania krajobrazu, zawarta w Planie ochrony
Parku Kulturowego Stare Miasto, wyraża się
m.in. w tym, że po raz pierwszy:
• sumuje się w nim spostrzeżenia i wnioski
wynikające z badań archiwalnych, bibliografii oraz prac terenowych, dotyczące: stanu, tempa i kierunków przemian wyglądu
Starego Miasta w Krakowie – w postaci
jednego, syntetycznego opracowania;
• uwzględnia się w nim szeroko powiązania
widokowe zarówno na, jak i z obszaru Starego Miasta, a także powiązania wewnętrzne oraz wskazuje sposoby ich utrzymania,
ochrony, korekty i właściwego kształtowania;
• uwzględnia zasadę równoważności ochrony substancji kulturowej i przyrodniczej
Starego Miasta, w tym wartości przyrodniczych ogrodów śródblokowych i klasztornych, pozostających poza zakresem
codziennej penetracji mieszkańców miasta
i turystów;
• jest próbą zracjonalizowania stref oddziaływania decyzji konserwatorskich i architektoniczno-przestrzennych, tak aby były
one spójne dla organicznie jednolitych
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fragmentów miasta (związana z tym metoda podziału obszaru na jego części elementarne oraz ich analiza jest odmienna
od ogólnie przyjętej dla sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego);
• jest próbą ogólnego zdiagnozowania, prognozowania i kierunkowania przemian
krajobrazu Starego Miasta w dynamicznym ujęciu (nie jest przy tym analizą
utrwalonego stanu, statyczną oceną wartości i określeniem, równie statycznego,
idealnego stanu docelowego, lecz próbą
zdefiniowania zachodzących tu procesów
i ich konsekwencji).
Plan ochrony Parku Kulturowego Stare
Miasto w Krakowie powstał na podstawie
najlepszych znanych opracowań historycznych, archeologicznych, architektonicznych,
planistycznych, przyrodniczych i krajobrazowych, jakie wykonano dla tego obszaru.
Podział Starego Miasta dla potrzeb planu
ochrony oparto o kryteria morfologiczne,
traktowane jako zapis przeszłych i trwających tu procesów. Podział taki pozwolił na
zdefiniowanie obszarów o wewnętrznie spójnych cechach, łączących jednak różne części
składowe miejskiego krajobrazu. W miejsce
mechanicznego podziału na ulice, bloki zabudowy i obszary zieleni, uzyskano obszary
spójne pod względem genezy, użytkowania,
form, wielkości obiektów, a co za tym idzie,
o zbliżonych uwarunkowaniach i problemach nie tylko konserwatorsko-ochronnych
czy widokowych, ale także np. społecznych
czy też związanych z intensywnością ruchu
turystycznego.
Obszary o zbliżonych cechach określono jako zespoły wnętrz architektoniczno-krajobrazowych, gdyż składają się z różnych
wizualnie, lecz wzajemnie komplementarnych wnętrz: ulic, ogrodów śródblokowych,
dziedzińców itp. Zespoły wnętrz o podobnych cechach połączono w większe obszary,
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nazwane modelami krajobrazowymi Starego
Miasta. O ich tożsamości i odrębności stanowią zarówno różnice w strukturze zabudowy,
jak i różne aspekty widokowe.
Poszczególne fragmenty miasta, wynikłe
z tak przyjętych metod podziału, oceniono pod względem wartości historycznych
i współczesnych, uwzględniając przy tym
kierunki i tempo kształtujących je przemian.
W oparciu o waloryzację, określono wytycz-

8. Tzw. stacz na tle
Bramy Floriańskiej

ne kierunkowe kształtowania krajobrazu
dla poszczególnych zespołów wnętrz architektoniczno-krajobrazowych, wyszczególniając je dla poszczególnych typów wnętrz
(np. podwórek, dziedzińców, ulic, ogrodów),
występujących w danym zespole. Wytyczne
podsumowano następnie dla struktur wyższego rzędu, czyli modeli krajobrazowych.
Szczególnym aspektem planu ochrony jest
określenie najbardziej reprezentatywnych
widoków modelowych, traktowanych jako
punkty monitoringu przebiegu przemian.
Plan ochrony Parku Kulturowego Stare
Miasto, jako uzupełnienie i wsparcie planu

9. Wyklejka
z reklamą w oknie
lokalu

miejscowego, ujmuje bardziej szczegółowo
np. tendencje użytkowania miasta, podatność na przemiany, skalę zagrożeń i potencjalnych nacisków inwestycyjnych, a także
kierunki aktywnego wykorzystania najlepszych, a często pomijanych dotąd aspektów
atrakcyjności Krakowa.
W związku z potrzebą wzmocnienia pozytywnych efektów funkcjonowania Parku
Kulturowego, plan ochrony stał się podstawą opracowania w 2014 roku, przez ten sam
zespół autorski, programu zarządzania parkiem, który obecnie jest stopniowo wdrażany
przez służby miejskie. Stanowi on rozwinięcie zadań ujętych w zestawie omówionych
powyżej działań w formie szczegółowych
instrukcji w zakresie ochrony i kształtowania
wszystkich elementów i procesów zachodzących w zabytkowym krajobrazie kulturowym
Starego Miasta w Krakowie.

Efekty funkcjonowania Parku
Kulturowego Stare Miasto

Stworzenie Parku Kulturowego było odpowiedzią władz Krakowa na nasilającą się
przed 2010 rokiem tendencję komercyjnego zagospodarowywania obszaru Starego
Miasta poprzez agresywne zawłaszczanie
staromiejskiej przestrzeni publicznej. Przejawem tych negatywnych zjawisk były wszechobecne reklamy i wystawki towaru, bardziej
przypominające obrazki z blisko- lub dalekowschodnich targowisk, niż z historycznego centrum miasta, które szczyci się wpisem
na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Problem ten w ciągu kilku lat udało się w dużej mierze rozwiązać, ograniczając liczbę reklam – zwłaszcza jeśli chodzi o obszar pasa
drogowego i reklamy na elewacjach.
W wyniku konsekwentnej działalności
odpowiedzialnych za funkcjonowanie Parku Kulturowego służb oblicze Starego Miasta, dotąd zdegradowane w wielu miejscach
(nie tylko reklamami, ale ogólnym zaniedbaniem przestrzeni publicznych), zaczęło

się korzystnie zmieniać. Najbardziej zauważalnym efektem funkcjonowania parku jest
przede wszystkim uporządkowanie przestrzeni publicznej, w której w dużej mierze
ograniczony został chaos reklamowy. Od
chwili utworzenia Parku Kulturowego ogólna liczba nośników reklamowych na obszarze Starego Miasta zmniejszyła się o połowę.
Doprowadzono przy tym do tego, że obecnie
około trzecia część reklam posiada stosowne
zezwolenia konserwatorskie7. Tymczasem
w momencie utworzenia parku takie nośniki
były wyjątkiem, zaledwie kilkanaście procent
całkowitej liczby reklam. Ponadto skutecznie
rozwiązano problem wieloletniego eksponowania reklam wielkopowierzchniowych na
rusztowaniach budowlanych, usunięto wystawki towaru umieszczane w pasach drogowych ulic, wyeliminowano tzw. staczy, tj.
osoby prezentujące szyldy na trzymanych
7

Sprawozdanie Zespołu ds. Parku Kulturowego Stare
Miasto z realizacji zadań w 2016 r., https://www.bip.
krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/173596/karta
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10. Ul. Grodzka.
Chaos reklamowy...
11. ...został
opanowany

w rękach tablicach oraz uporządkowano zasady prezentowania twórczości przez artystów ulicznych.
Funkcjonowanie Parku Kulturowego
Stare Miasto zostało w 2016 roku skontrolowane przez Najwyższą Izbę Kontroli w ramach kontroli pt. „Kształtowanie krajobrazu
i przestrzeni publicznej w dużych miastach”.
NIK pozytywnie ocenił działania podejmowane przez władze Krakowa na rzecz kształtowania krajobrazu i przestrzeni publicznej,
szczególnie w zabytkowym centrum miasta, polegające m.in. na utworzeniu Parku
Kulturowego.
Również mieszkańcy Krakowa oraz odwiedzający miasto goście z ogromną życzliwością i zainteresowaniem odnieśli się do
zmian, które zapoczątkowane zostały wraz
z utworzeniem parku kulturowego. Powszechnie doceniane jest zauważalne uporządkowanie przestrzeni publicznej, w szczególności nieładu reklamowego. Do regulacji
wprowadzonych przez park kulturowy przychylnie odniosła się też duża część przedsiębiorców, którzy dostosowali się do obowiązujących wymogów. Wielu z nich dostrzegło
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bowiem, że reklama mniej nachalna, bardziej
estetyczna, jest czasem o wiele skuteczniejsza
niż wulgarna pstrokacizna.

Nieustająca walka o krajobraz
kulturowy

Oczywiście, jest też grupa przedsiębiorców,
która niechętnie zareagowała na wprowadzone zmiany, ignorując nowe przepisy naruszające ich interesy. Taka postawa nie pozostaje
jednak bez odpowiedniej reakcji miasta. Obszar parku jest poddany stałemu monitoringowi prowadzonemu przez służby miejskie,
które kontrolują przestrzeganie obowiązujących unormowań. Bieżąca kontrola poszanowania przepisów na obszarze Parku
Kulturowego Stare Miasto jest realizowana
przede wszystkim przez pracowników Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urzędu Miasta Krakowa oraz współpracujących z nimi przedstawicieli innych wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych.
W przypadkach stwierdzenia naruszenia
prawa działania w ramach swoich kompetencji podejmują odpowiednie służby, tj.
w zależności od rodzaju wykroczenia: Straż

12. Pojazdy
wolnobieżne typu
meleks

13. Elektryczne
motorowery

Miejska, Nadzór Budowlany lub Miejski
Konserwator Zabytków. Tylko w 2016 roku
Straż Miejska Miasta Krakowa w związku
z wykroczeniami polegającymi na łamaniu
przepisów obowiązujących w Parku Kulturowym nałożyła 165 mandatów, udzieliła 403
pouczeń i sporządziła 67 wniosków o ukaranie do sądu8.
Systematyczne działania monitorujące przestrzeń parku i egzekwujące przepisy
prowadzą do stopniowego, konsekwentne-

go poprawiania się estetyki Starego Miasta.
Osiągane efekty nie są w ostatnim okresie
tak znaczące, jak w pierwszych latach funkcjonowania parku, jednak widoczny jest
systematyczny postęp, objawiający się w ciągłej poprawie wyglądu tego obszaru, co jest
zauważalne zarówno z poziomu zwykłego
przechodnia, jak i w porównawczych danych
liczbowych.
Obecność w Krakowie co roku ponad 10
milionów turystów (w 2016 r. aż 12 milionów,
na co miały zapewne wpływ Światowe Dni
Młodzieży)9, z których większość trafia do
ścisłego centrum, ma różnorodne, również
niepożądane skutki. Przestrzeń publiczna
8
9

Ibidem.
Ruch turystyczny w Krakowie w 2016 roku, badania zrealizowane przez Małopolską Organizację Turystyczną dla Urzędu Miasta Krakowa, https://www.
bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/185106/karta.

jest coraz bardziej kreatywnie i bezpardonowo zawłaszczana dla potrzeb komercyjnych.
Władze miasta podjęły w związku z tym
działania w celu ograniczenia komercyjnego
wykorzystania historycznego centrum Krakowa. Służy temu m.in. nowelizacja uchwały o Parku Kulturowym, dążąca zarazem do
poprawy ochrony staromiejskiego krajobrazu kulturowego, tradycji kulturowej Starego
Miasta i jego estetyki.
Zmiany w funkcjonującej od ponad sześciu lat uchwale są niezbędne, ze względu
na konieczność przeciwdziałania negatywnym zjawiskom, które w ostatnich latach uległy natężeniu na terenie Parku Kulturowego
Stare Miasto, a do tej pory nie zostały uregulowane. Przykładem takiego niekorzystnego
zjawiska jest choćby nadmierny ruch różnego rodzaju pojazdów (wózki wolnobieżne
typu meleks, trójkołowe motorowery z na-

pędem elektrycznym) oraz urządzeń służących do przemieszczania się (typu segway).
Działalność przedsiębiorców świadczących
usługi przewozowe lub wynajmujących te
pojazdy i urządzenia nie tylko znacznie zakłóca ruch, lecz również przyczynia się do
wzrostu zagrożenia dla innych jego użytkowników, w szczególności pieszych, którzy
w coraz większej liczbie odwiedzają Kraków,
a zwłaszcza jego centrum.
Inne niepożądane zjawiska, które wymagają odpowiedniej reakcji Miasta, to: promowanie działalności handlowej i usługowej
poprzez nagabywanie i nachalne rozdawanie
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ulotek (co dotyczy szczególnie nocnych klubów, w których odbywają się pokazy tańców erotycznych) oraz noszenie różnego
rodzaju kostiumów i przebrań. W ostatnim
czasie taka forma reklamy stała się nagminna, a stanowi poważne zakłócenie krajobrazu kulturowego i historycznego charakteru
Starego Miasta. Coraz uciążliwszym problemem jest też emisja obrazów, dźwięków
i światła do przestrzeni publicznej, często
za pomocą urządzeń, które znajdują się co
prawda wewnątrz lokali, ale poprzez ewidentne skierowanie na zewnątrz, negatywnie
oddziałują na teren ulic i placów. Chodzi tu

np. o umieszczone w witrynach wyświetlacze
LCD i LED czy głośniki emitujące dźwięk
przede wszystkim do obszaru przestrzeni
publicznej. Niekorzystnie na wizerunek centrum wpływa również podświetlanie okien
kondygnacji powyżej parteru światłem o jaskrawych barwach, co dotyczy w szczególności nocnych klubów.
Konieczna jest również korekta treści nie- 14. Promocja
których przepisów, których stosowanie zwią- ekspozycji budowli
zane jest z trudnościami interpretacyjnymi. z klocków
Takie wątpliwości powstawały m.in. w wyniku braku w polskim prawie legalnej definicji
elewacji. Odpowiednie zdefiniowanie pomoże załatwić kwestię uporządkowania wejść do
niektórych bram wejściowych i wjazdowych.
Często są one całkowicie obwieszone i zastawione towarem i reklamami, zasłaniając zabytkowe portale oraz skrzydła bram lub krat.
Miasto chce mieć również wpływ na
asortyment towarów sprzedawanych na stoiskach handlu obwoźnego, zlokalizowanych
na Starym Mieście. Turyści przybywający do Krakowa powinni mieć pewność, że
kupili autentyczny obwarzanek krakowski,

15. Agresywne
oświetlenie z wnętrza
lokalu
16. Kamienica,
w której mieści się
nocny klub
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19. Stoiska handlu
obwoźnego
pamiątkami

17. Piękno tej zabytkowej bramy można podziwiać
tylko wczesnym rankiem...

18. ...w ciągu dnia jest wulgarnie zeszpecona
pstrokacizną

czyli produkt o chronionym oznaczeniu geograficznym w Unii Europejskiej, a nie jego
podróbkę albo wręcz bajgla czy precla. Stąd
propozycja wprowadzenia odpowiedniego zapisu, który gwarantowałby, że kupiony
obwarzanek to ten prawdziwy, krakowski.
Również odpowiednie regulacje dotyczące sprzedaży obwoźnej pamiątek miałyby

skłonić przedsiębiorców do tego, aby na stoiskach z pamiątkami było więcej lokalnego
rękodzieła niż wyrobów azjatyckiego pochodzenia czy kuriozów typu góralska ciupaga
z napisem „Kraków”.
Nie wszystkie reakcje na zmieniającą się
rzeczywistość przybiorą formę odpowiednich regulacji w znowelizowanej uchwale
o Parku Kulturowym. Już pod koniec 2016
roku zatwierdzono nowe wykazy stałych imprez10, jakie mogą się odbywać na placach
10

Zarządzenie nr 2891/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z 31 października 2016 r. w sprawie zarządzania Rynkiem Głównym w Krakowie, http://www.bip.
krakow.pl/zarzadzenie/2016/2891/w_sprawie_zarzadzania_Rynkiem_Glownym_w_Krakowie.html; oraz
Zarządzenie nr 2892/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z 31 października 2016 r. w sprawie Zarządzania
Małym Rynkiem, Placem Wolnica i Placem Szczepańskim w Krakowie, http://www.bip.krakow.pl/
zarzadzenie/2016/2892/w_sprawie_w_sprawie_zarzadzania_Malym_Rynkiem,_Placem_Wolnica_i_
Placem_Szczepanskim_w_Krakowie.html.

123

Starego Miasta, tj. Rynku Głównym, Małym
Rynku i Placu Szczepańskim. Ich liczba została mocno ograniczona, część wydarzeń
przeniesiono do nowych lokalizacji, również poza granicami Parku Kulturowego
(np. imprezy kulinarne przeniesiono na plac
Wolnica). Stanowiło to realizację postulatów mieszkańców Starego Miasta, zmęczonych nadmiarem imprez w centrum, a także
krakowian z innych dzielnic, którzy chętnie
widzieliby organizację niektórych wydarzeń
bliżej swojego miejsca zamieszkania. Również ubiegłoroczna zabawa sylwestrowa po
raz pierwszy od wielu lat nie była olbrzymim
przedsięwzięciem z gigantyczną sceną i scenografią, lecz przybrała postać kameralnego
koncertu.

Przyszłość parków kulturowych

Wyrazem zadowolenia z efektów, jakie przyniosło funkcjonowanie Parku Kulturowego
Stare Miasto, było podjęcie 11 czerwca 2014
roku przez Radę Miasta Krakowa uchwały
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w sprawie zamiaru utworzenia parków kul- 20. Bazylika
turowych na obszarze Gminy Miejskiej Mariacka
Kraków pn.: „Park Kulturowy Nowa Huta”
oraz „Park Kulturowy Stare Podgórze z Krzemionkami”11. Uchwała ta rozpoczęła proces,
który w efekcie ma doprowadzić do utworzenia stref ochrony na terenie dwóch następnych obszarów Krakowa o szczególnych
walorach historycznych, architektonicznych
i kompozycyjnych – w Nowej Hucie i Starym Podgórzu. Rozważane jest również
utworzenie w przyszłości parku kulturowego na terenie Kazimierza i Stradomia, które
obok Starego Miasta znajdują się na obszarze
wyróżnionym w 1978 roku wpisem na listę
UNESCO.
Pozytywne rezultaty utworzenia Parku
Kulturowego Stare Miasto zostały dostrzeżone przez inne miasta w Polsce, które wzorują
11

Uchwała nr CIX/1642/14, https://www.bip.krakow.
pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&q
uery=id%3D20261%26typ%3Du (dostęp: 27 II 2018).

się na Krakowie, tworząc własne parki kulturowe i niejednokrotnie stosując rozwiązania
wypracowane w Krakowie12.
Tworzenie parków kulturowych jest
jednym z elementów szerokiego działania
określanego jako zintegrowana ochrona
dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego
i krajobrazu. Przestrzenią dla realizacji idei
zintegrowanej ochrony w pierwszym rzędzie powinny być właśnie parki kulturowe
– zgodnie ze wskazanymi ustawowo przesłankami dla ich powołania.
Zintegrowana ochrona, jak również wielość i różnorodność jej form, inspirująca lokalne inicjatywy samorządowe, wydaje się

być nieuchronną koniecznością w praktyce
realizacji zarówno zasady zrównoważonego
rozwoju (tj. ochrony poprzez kształtowanie),
jak i najnowszej przesłanki zawartej w regule ICCROM (Międzynarodowego Komitetu Ochrony i Restauracji Zabytków przy
ONZ)13, która brzmi: „chroniąc kulturę
– promować różnorodność”. Utworzenie
parku kulturowego daje tę pożądaną szansę zapewnienia trwałej wartości i atrakcyjności lokalnego krajobrazu, jest swoistą
„lokatą”, w walucie najcenniejszej w dzisiejszych czasach, jaką stanowi przestrzeń ziemi, wyrażająca się pięknem i harmonią
krajobrazu.

Old Town Cultural Park in Krakow as the Form
of Preservation of Valuable Urban Landscape
Abstract

T

he article presents the process of creation of cultural parks and their operation on the example of
the Old Town Cultural Park in Krakow. The author analyses the legal and formal grounds for this
form of protection and preservation of historical monuments, mainly the Act of 23 July 2003 on the
Protection and the Care of Monuments. Next, he presents the aims of the creation of the Old Town
Cultural Park and its most important regulations, together with the process of its creation. He pays
special attention to problems and controversies related to the implementation of the Park rules. The
author, basing on his own experience as the employee of the Department of Culture and National
Heritage at the Municipal Office of the City of Krakow, responsible for the coordination of actions
of municipal services in relation to cultural parks in Krakow, informs us about the current effects of
the Park’s creation through the comparison of the state before and after its establishment. The article
describes the methods of operations and ways of cooperation of various municipal services engaged in
the management of the Park, in particular as regards the monitoring of the protected area and enforcement of the regulations. In the closing part of his article the author presents the projected amendments
to the Resolution on the Establishment of the Old Town Cultural Park in Krakow, especially as regards
the catalogue of prohibitions and restrictions, as well as plans to create other cultural parks in the city
of Krakow.

12

Np. Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu,
Park Kulturowy obszaru ulicy Krupówki w Zakopanem.

13

https://www.iccrom.org/sites/default/files/2015ICCROM-Brochure-English.pdf (dostęp: 27 II 2018).
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