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Opactwo
skie

jest im pregnacja drew na oraz konserw acja m alow ideł (Pracow nia M alarska PKZ  
w  W arszawie).

Prace architektoniczne obejm ują m. in. założenie ponad stropam i belkow anym i 
stropów  ogniotrw ałych , w iążących konstrukcyjne m ury budynku, now ą w ięźbę da
chow ą i przyw rócenie pierw otnego kąta nachylenia połaci dachu, przyw rócenie  
ganku drew nianego w  dziedzińcu, odm urow anie łuków  okien gotyckich  w  budynku  
m ieszkalnym  i kaplicy. Okna kaplicy posiadały, jak stw ierdzono, kam ienne podziały.

O pracow anie historyczne przygotow ała mgr Z. K rygierow a, aktualny projekt 
architektoniczny opracow ał inż. W. Bald (PKZ Łódź). W czasie w ykonyw anych  
prac obiekt jest pod sta łym  nadzorem  historyka sztuki, dokum entującego prace 
i odkrycia. Zam ek jest siedzibą M uzeum  R egionalnego — oddziału M uzeum Sztuki 
w  Łodzi. _ W. P.-T.

Sw iętokrzy-  D ecyzja przekazania części budynków  klasztoru św. Krzyża na Łyścu W ydzia
łow i Ochrony Przyrody M inisterstw a L eśnictw a spraw iła, że przed przystąpie
niem  do adaptacji w ładze konserw atorskie podjęły akcję w szechstronnego prze
analizow ania cennego zespołu architektonicznego. W ym agała tego bogata a mało 
znana przeszłość zabytku, sięgająca od okresu przedchrześcijańskiego poprzez śred
n iow iecze i czasy now ożytne aż do końca X V III w ieku, w  którym  w zniesiony zo
sta ł istn iejący obecnie kościół — ostatnia z w ielk ich  inw estycji. Specyficzna rola 
obiektu, położonego w  centrum  surow ej przyrody Św iętokrzysk iego Parku N arodo
w ego, a będącego jednocześnie żyw ym  ośrodkiem  tu rystyk i i m iejscem  organizują
cej się p laców ki polskiej te lew izji — nastręczała szereg problem ów  konserw ator
sk ich  i zm uszała do sprecyzow ania charakteru jaki, z punktu w idzen ia  konserw a
torskiego, należałoby m u nadać. U sytuow anie kom pleksu budynków  na jednym  
z najw yższych szczytów  Łysogór narzuciło im  rolę dom inanty nad okolicą, lecz  
m asyw na bryła daw nego opactw a pozbaw iona została w  okresie pierw szej w ojny  
św iatow ej akcentu w ertykalnego  jakim  była w ieża.

P o licznych dyskusjach  opracow ane zostały w ytyczne, postu lujące rekonstruk
cję w ieży , do której zachow ał się pom iar i szereg fotografii, zaś dla całości zespołu  
utrzym anie dotychczasow ego surow ego charakteru, do którego dostosow ane być 
pow inn y w ym ogi tu rystyk i (skrom ny paw ilon gastronom iczny, zakaz parkow ania  
sam ochodów  w  obrębie m urów  otaczających klasztor, przesunięcie głów nego c ię
żaru noclegów  turystycznych  do schroniska na górze Św iętej K atarzyny itp.).

Spraw a ulokow ania na Łyścu telew izyjnej stacji przekaźnikow ej została uznana 
za zdecydow anie niekorzystną dla zabytku: w ym ogi w spółczesności narzuciły jed
nak konieczność ustępstw a — w  bieżącym  roku w ykonano w ykopy fundam entow e  
pod m aszt telew izji, lokow any na zachód od klasztoru.

Dla sporządzenia zarów no projektu zagospodarow ania przestrzennego otoczenia  
opactw a jak i adaptacji budynków  (projektant inż. J. Gontarczyk, PKZ W arszawa) 
konieczne było uprzednie przeprow adzenie badań archeologicznych (pod kierunkiem  
dr J. G ąssow skiego, IHKM  — prace trw ają od 1958 r.) oraz architektonicznych  
(inż. inż. H. i Z. Z iętk iew iczow ie, PKZ W arszawa — 1958 r.). W yniki prac b a
daw czych zestaw ion e z m ateriałam i historycznym i (opr. M. Sulim ierska-L aube, PKZ  
W arszawa) pozw oliły  na rozw arstw ien ie chronologiczne m urów , u jaw niając po
szczególne etapy budow y: fragm ent gotyckiego m uru nad północną ścianą rom ań
sk iego kościoła, gotycką część claustrum  oraz w  różnych okresach na przestrzeni 
X V II w ieku  w zn iesione barokow e partie zachodnich skrzydeł k lasztoru, form ują
cych dziedziniec otw arty. B arokow a przebudowa, dla ujednolicenia w szystk ich  e le 
w acji, zn iszczyła p ierw otne okna ostrołukow e. Ich obram ienia kam ienne odkryte 
zostały  w  pierw szych latach  po drugiej w ojn ie św iatow ej (inż. Olędzki). W spom 
niane w yżej prace archeologiczne i architektoniczne usta liły  poziom  rom ański i go
ty ck i w  krużgankach i w irydarzu. O dkryciem  o szerszym  zasięgu sta ło  się stw ier
dzenie, iż w ał kam ienny, otaczający szczyt góry, jest dziełem  ręki ludzkiej z okresu  
przedchrześcijańskiego i pow iązanie go  ze słow iańsk im  kultem  pogańskim . Jedno
cześnie w ał w yznaczył zakres terenu zabytkow ego na Łyścu, podlegający ochronie

O becnie, po zebraniu m ateriału  h istorycznego i opracow aniu projektu adap
tacji — w  części zachodniej rozpocząć się m ają roboty budow lane. Zabezpieczenie  
przez położenie n ow ego dachu jak rów nież tynki na elew acjach  w ykonane zostały  
w  latach ubiegłych. M. S.-L.
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Ryc. 10. Ś w ięty  Krzyż, zachodnia część k lasztoru w trakcie prac konserw atorskich
(fot. PKZ — K. K ow alska)

Ryc. 11. Św ięty  Krzyż, szczyt fasady kościoła. W idoczne u bytk i kam ieniarki
(fot. PKZ — J. Szandom irski)



Ryc. 12. Święty Krzyż, 
ogólny widok zespołu 
architektonicznego (fot. 

PAN Instytut Sztuki)

Ryc. 13. Warszawa — 
Łazienki, Biały Domek, 
widok ogólny przed 
przystąpieniem do prac 
konserwatorskich

(fot. PKZ)


