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Ewa Nekanda-Trepka

Warszawskie prace
konserwatorskie
(wprowadzenie)

Po wielu latach zabiegów o powołanie w War-
szawie konserwatora zabytków w strukturach sa-
morządu miasta, w lipcu 2001 podpisane zostało
stosowne porozumienie pomiędzy wojewodą ma-
zowieckim a prezydentem miasta i w październi-
ku urząd stołecznego konserwatora zabytków roz-
począł funkcjonowanie. Zakres pierwszego poro-
zumienia był bardzo ograniczony i odnosił się
jedynie do ochrony wynikającej z zapisów miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego
i dotyczył lokalizacji tymczasowych oraz uzgodnień
projektów budowlanych i całej sfery ochrony za-
bytkowej zieleni. Po pełnym zorganizowaniu
w pierwszym kwartale 2002 pracowało 7 osób.

Dzisiaj, po prawie czterech latach działalności
Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków
w strukturach Urzędu m.st. Warszawy i po kilku
kolejnych zmianach w zapisach porozumień, biu-
ro liczy 18 pracowników i ma przekazane wszyst-
kie kompetencje wojewódzkiego konserwatora za-
bytków z wyjątkiem archeologii i zabytków nieru-
chomych leżących na terenie dwóch z siedemnastu
dzielnic – Śródmieścia i Pragi Północ – oraz ob-
szaru uznanego za pomnik historii. W kompeten-
cji wojewódzkiego konserwatora zabytków pozo-
stają decyzje o wpisie do rejestru zabytków i uzgad-
nianie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. Postępowania administracyjne cza-
sami wymagają pomocy ekspertów z zewnątrz. Po-
niżej przedstawiamy metodę, która wykorzystywa-
na jest w Warszawie przy podejmowaniu decyzji o
usuwaniu drzew. Jest to nowa metoda stosowana
i opisana przez prof. Marka Siewniaka.

Biuro w zakresie swojego działania ma nie tyl-
ko sprawy związane z ochroną zabytków wynika-
jące z przekazanych kompetencji, ale także pro-
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wadzi opiekę nad zabytkami. Poniżej przedstawia-
my cztery artykuły omawiające część prac właśnie
z tego obszaru. Jeszcze w 2002 roku stwierdzili-
śmy, iż najbardziej zaniedbane są obiekty małej
architektury, najczęściej stojące w pasach drogo-
wych. Okazało się, że jako obiekty niezwiązane
z funkcjonowaniem dróg, chociaż znajdują się na
terenach zarządzanych przez Zarząd Dróg Miej-
skich, pozbawione są opieki i praktycznie nikt nie
poczuwał się do odpowiedzialności za nie. W cią-
gu kolejnych lat, po uzyskaniu odpowiedniego
umocowania prawnego ze specjalnie wyodrębnio-
nych w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabyt-
ków środków na interwencyjne prace konserwa-
torskie, wyremontowano zagrożone kradzieżą
brązowe tablice fundacyjne  z Mostu Poniatow-
skiego, przełamaną XIX-wieczną kapliczkę w Wi-
lanowie, Południk Warszawski na Pl. Teatralnym,
malowidła ścienne z pocz. XX wieku ze zrujno-
wanej willi w Ursusie (przeniesione do muzeum),
przypadkowo znalezioną XDC wieczną bramę
(służy dziś jako brama do jednego z parków na
warszawskiej Pradze), figurę św. Jana Nepomu-
cena z ul. Senatorskiej oraz wodozbiór Gruba
Kaśka (na remont środki finansowe wyłożyło
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyj-
ne). Prace przy ostatnich dwóch obiektach są
omówione poniżej, w artykułach Agnieszki Ka-
sprzak-Miler i arch. Artura Zbiegieni. W roku bie-
żącym prowadzone są prace przy dwóch pomni-
kach na Pl. Teatralnym – Stanisława Moniuszki
i Wojciecha Bogusławskiego, przy pomniku Sy-
reny nad Wisłą, malowidłach w żydowskim domu
modlitewnym na Pradze, ulicznych latarniach
typu pastorał, a także badania archeologiczne na
Placu Zamkowym.
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Po wprowadzeniu w listopadzie 2003 nowej
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytka-
mi, która wprowadziła możliwość dotowania przez
samorząd lokalny prac konserwatorskich, przygo-
towana została odpowiednia uchwała Rady Miasta
określająca zasady przyznawania dotacji. Bieżący
rok jest drugim rokiem z odrębnym funduszem na
interwencyjne prace konserwatorskie głównie dla
sektora finansów niepublicznych. Z dotacji korzy-
stają przede wszystkim kościoły i cmentarze – ko-
ścioły jako istotny element kultury i przestrzeni
miejskiej, cmentarze jako szczególny nośnik historii
i tradycji miasta. Dotacjom poświęcamy odrębny
artykuł autorstwa inż. Piotra Zdona. W roku 2004
w ramach dotacji zostało zrealizowane wyjątkowe
zadanie – symboliczny umarły wiąz na Pawiaku zo-
stał zastąpiony wierną brązową kopią. Z uwagi na
precedensowy charakter, wielkość realizacji i jej
złożoność postanowiliśmy zaprezentować ten wy-
jątkowy pomnik i prace przy nim w osobnym ar-
tykule dr. Janusza Mroza.

Trudno byłoby mówić o pracach konserwator-
skich realizowanych przez m.st. Warszawę nie
wspominając o adaptacji Elektrowni Tramwajowej
z pocz. XX w. na Muzeum Powstania Warszawskie-
go. Jest to świetna adaptacja poprzemysłowego

kompleksu budynków, który był już praktycznie
skazany na zagładę. Biuro Stołecznego Konserwa-
tora Zabytków opracowało zalecenia konserwator-
skie i uczestniczyło w posiedzeniach sądu konkur-
sowego, którego zadaniem było wyłonienie najlep-
szek koncepcji architektonicznej. Kolega arch.
Artur Zbiegieni prezentuje tę realizację.

Stołeczny Konserwator Zabytków prowadzi lub
uczestniczy w innych projektach, które będziemy
chcieli sukcesywnie przedstawiać czytelnikom
„Wiadomości Konserwatorskich”. Jest to ewiden-
cja konserwatorska oparta o badania terenowe z
2004 roku, w chwili obecnej przygotowywana do
wydania w postaci elektronicznej. Jest to zestaw
dokumentów strategicznych i planistycznych dla
Warszawy, w których dziedzictwo odgrywa istotną
rolę – przygotowywane dokumenty: Strategia Roz-
woju dla m.st. Warszawy do roku 2020 i Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego, oraz wdrażana Strategia Narodo-
wego Produktu Turystycznego do roku 2013 –
Trakt Królewski. Są to prace prowadzone nad utwo-
rzeniem Wilanowskiego Parku Kulturowego oraz
sporządzeniem Planu Zarządzania dla obszaru wpi-
sanego na Listę Światowego Dziedzictwa oraz Po-
mnika Historii.


