„Parę słów o Mazowszu”
Z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
profesorem Jakubem Lewickim, rozmawia Edward Hardt
Z Panem profesorem Jakubem Lewickim rozmawiamy, omawiając tematy najbliższego
wydania „Renowacji i Zabytków”. Rzeczowe i konkretne spotkanie przelewam na
papier, aby przybliżyć Czytelnikom sprawy interesujące redakcję i jednocześnie istotne
dla zabytków w regionie oraz planów i spraw związanych z administrowaniem nimi.

E.H.: Panie Profesorze, po rocznej przerwie znów
się spotykamy na łamach „Renowacji i Zabytków”,
proszę o informację, kto dobierał tematykę oraz autorów tekstów do drugiej już edycji wydania poświęconej województwu mazowieckiemu. Proszę o krótką charakterystykę autorów i poruszanych przez
nich zagadnień.

J.L.: Tematyka kolejnego mazowieckiego numeru jest bardzo bogata. Chcielibyśmy
Państwu zaprezentować najważniejsze problemy konserwatorskie tego ważnego regionu.
Przypomnę, że Mazowsze jest największym
polskim województwem i znajduje się tutaj
druga pod względem wielkości liczba zabytków. Do numeru mazowieckiego „Renowacji
i Zabytków” starałem się dobrać teksty dotyczące zabytków mało znanych (np. kościoły
grupy pułtuskiej czy kościół w Rokiciu koło
Płocka), jak i tych, które poddano wyróżniającym się pracom konserwatorskim (np. renesansowe nagrobki czy zabytki z XX wieku).
Jednocześnie prezentujemy budowle odznaczające się wysokimi wartościami zabytkowymi,
które są i które mogłyby się stać Pomnikami
Historii, a nawet zasługują na wpis na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO.
E.H. Przechodząc do tematów istotnych dla
Mazowsza, proszę o podstawową charakterystykę
najistotniejszych inwestycji w obiektach zabytkowych poczynionych w województwie w ostatnich
latach, za Pana kadencji?
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J.L. Ostatnie lata to okres dużego ożywienia inwestycyjnego Mazowsza, co dotyczy
także zabytków. Największym zadaniem ostatnich lat były inwestycje kolejowe i modernizacja linii kolejowych oraz dworców. Wśród
nich wymienić mogę dworce w Piasecznie
i Sochaczewie, ale i inne, praktycznie modernizowano infrastrukturę kolejową i zabytkowe dworce w każdej części województwa.
Trwają też wielkie konserwacje wyróżniających się budowli – wystroju katedry w Płocku
czy cennego kościoła w Krasnem, będącego
nekropolią rodziny Krasińskich z zachowanymi

licznymi nagrobkami tej rodziny od renesansu do XX wieku. Rozpoczęła się też bardzo
trudna konserwacja ruin zamku w Iłży, która
będzie trwała jeszcze przez kilka lat.
E.H.: Adekwatnie do tematu powyższego, czy
mógłby Pan Czytelnikom „Renowacji i Zabytków”
udzielić informacji dotyczących planowanych w najbliższym czasie inwestycji w województwie?

J.L.: Zamierzenia są bardzo ambitne.
W najbliższym czasie planowane są duże inwestycje kolejowe. Już rozpoczęto modernizację
wielu linii kolejowych i przebudowę szeregu
dworców. Wielką inwestycją będzie przebudowa średnicowej linii kolejowej w Warszawie
i sąsiadującej infrastruktury, co już się praktycznie zaczęło. W najbliższym czasie spodziewam się także licznych inwestycji w związku
z ogłoszonym programem Nowy Ład – zarówno w niewielkich mazowieckich miasteczkach, jak i w wielu zabytkach prywatnych.
Rozpoczyna się remont i konserwacja drewnianej willi U Dziadka w Otwocku, która ma się
stać wzorcową realizacją budowli drewnianej
oraz budynku Oskara Hansena w Szuminie,
jednego z najcenniejszych zabytków modernistycznych na Mazowszu. Konieczna też będzie
kompleksowa konserwacja benedyktyńskiego
barokowego kościoła w Sieciechowie Opactwie.
E.H.: Redakcja ma wiele pytań w sprawie związanej z odbudową Pałacu Saskiego w Warszawie,
czy jest Pan w stanie przybliżyć Czytelnikom plany
i zamierzenia tej jednej z najgłośniejszych warszawskich inwestycji?

J.L.: Odbudowa Pałacu Saskiego jest jedną z najsłynniejszych inwestycji w Warszawie,
ale i na Mazowszu. Winna się ona rozpocząć
zaraz po wojnie, już w 1945 roku, co postulował Jan Zachwatowicz. Przypomnę, że ten
zasłużony architekt i konserwator uważał, że
początkiem odbudowy Warszawy winno być
odtworzenie Pałacu Saskiego i sąsiadującej
zabudowy, na co nie zezwoliły władze komunistyczne. Odbudowa Pałacu Saskiego i pałacu
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Brühla oraz sąsiadujących kamienic winna
stać się wyznacznikiem nowych standardów
konserwatorskich. Wiemy, że wnętrza tych
budowli będą musiały spełnić wiele współczesnych wymogów, ale liczę, że odtworzenie
elewacji zostanie wykonane w tradycyjnych
technologiach konserwatorskich. Szczególnie
dotyczy to pałacu Brühla, z którego zachowało
się bardzo wiele detali. Stąd konieczna będzie
realizacja analogiczna do odbudowy warszawskiego Zamku Królewskiego, w którego bryłę i wystrój wnętrz wmontowano zachowane
artefakty, a prace były szczegółowo omawiane
przez specjalistów. Urząd mazowieckiego, jak
i generalnego konserwatora zabytków będzie
na pewno obserwował i nadzorował ten wieloletni proces. Liczę, że te działania zostaną
uwieńczone sukcesem, jakim była odbudowa
Zamku Królewskiego w Warszawie.
E.H.: Jakie najistotniejsze problemy prawno-administracyjne spotykają urzędników Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków przy pracy nad strukturami zabytkowymi w regionie?

J.L.: Duże ożywienie inwestycyjne na
Mazowszu i w Warszawie skutkuje wieloma
remontami konserwatorskimi. Wiąże się to
z rosnącą liczbą rozpatrywanych spraw. Także
wiele prowadzonych tutaj prac jest dofinansowanych przez różne dotacje – wojewódzkiego i generalnego konserwatora zabytków, ale
i przez sejmik mazowiecki. Stąd pracownicy
urzędu muszą odbierać i oceniać wiele wykonanych prac konserwatorskich, których liczba
jest dużo większa niż w innych województwach.
Także urząd Mazowieckiego Konserwatora jest
największym polskim urzędem konserwatorskim, zatrudnia ponad 130 osób, co również
wiąże się z licznymi obowiązkami.
E.H.: Czy mógłby Pan zdradzić, z jakimi problemami technologiczno-technicznymi spotykają
sie najczęściej inspektorzy przy prowadzeniu czynności służbowych?

J.L.: Trudno jest generalizować. Przede
wszystkim podczas odbiorów często spotykamy się z nie zawsze wysoką jakością prac
konserwatorskich. Ostatni rok to okres szybkiego wzrostu cen zarówno prac budowlanych, jak i kosztów specjalistycznych prac
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konserwatorskich. Pojawiło się wielu nowych
wykonawców. Nie zawsze skutkuje to jakością
wykonanych prac. Zdarzają się zarówno realizacje bardzo dobre, jak i słabsze, co wymaga
dodatkowych działań inspektorów z naszego urzędu.
E.H.: Jakie są metody prowadzenia polityki
konserwatorskiej i wpływania na jakość prowadzonych prac konserwatorskich?
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J.L.: Zadaniem konserwatora jest nie tylko
nakazywanie i odmawianie, ale przede wszystkim wpływanie na możliwie najwyższy poziom
prac konserwatorskich. Najlepszym sposobem
oddziaływania są dotacje na prace konserwatorskie. Mazowiecki Konserwator Zabytków
przeznacza na dotacje blisko 20 milionów
złotych. Co roku przyznawanych jest ponad
100 dotacji. Każdy wniosek jest poddawany
szczegółowej analizie przez specjalnie powołaną komisję, a każdy z jej członków niezależnie go ocenia. Dopiero suma ocen decyduje
o przyznanej dotacji. W ostatnich latach przyjęto zasadę przyznawania możliwie jak największej ilości dotacji, obejmujących mniejsze kwoty, do około 200 tysięcy złotych. Tylko
najcenniejsze zabytki i największe realizacje konserwatorskie mogą liczyć na większe
kwoty dotacji. Za szczególnie warte dotowania komisja uznaje konserwację dzieł sztuki:
obrazów, rzeźb i innych ruchomych dzieł sztuki oraz budowli drewnianych. W ciagu ostatnich pięciu lat dotowano kilkaset zabytków
na terenie Mazowsza i Warszawy, co pokazuje załączona mapa. Dotacje Mazowieckiego
Konserwatora Zabytków są bardzo ważnym
elementem prowadzenia praktycznej polityki konserwatorskiej.

E.H.: Czy sprawowany przez Pana urząd wpływa
w jakimś stopniu na Pana karierę naukową i wydawane niegdyś obszerne i merytoryczne publikacje?

J.L.: Przyszedłem do urzędu Mazowieckiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jako
nietypowy urzędnik – byłem tytularnym profesorem nauk technicznych z bardzo dużym
dorobkiem ponad 150 artykułów i kilkoma
wydanymi książkami. Musiałem radykalnie
zmienić swój tryb pracy, ale i codziennego
funkcjonowania. Jednocześnie nabyłem dużego doświadczenia – zarządczego kierowania blisko 150-osobowym zespołem, co nie
jest łatwe, oraz administracyjnego. Dobrze
poznałem także Mazowsze, jego zabytki i ich
aktualne problemy konserwatorskie. Dotyczy
to szczególnie wielu bardzo małych miejscowości i odległych obiektów, leżących poza
uczęszczanymi szlakami. O sukcesie zarządzania urzędem konserwatorskim świadczy
długo pełniona przeze mnie funkcja – przypomnę, że w naszym największym w Polsce
województwie mazowieckim i jednocześnie
najtrudniejszym ze względu na liczne problemy konserwatorskie zarówno półtoramilionowej Warszawy, jak i licznych mniejszych i biednych terenów pełnię już szósty rok funkcję
konserwatora wojewódzkiego. W tym samym
czasie w pozostałych województwach z wielkimi miastami – np. w Krakowie w ciągu ostatnich sześciu lat jest już czwarty konserwator,
a w Gdańsku i we Wrocławiu – trzeci.
E.H.: Panie Konserwatorze, dziękuję za rozmowę, mam nadzieję, że po realizacji najbliższych planów ponownie się spotkamy przy redakcji kolejnego wydania na temat województwa mazowieckiego.
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Mapa przedstawiającą dotowane zabytkowe obiekty na terenie Mazowsza i Warszawy
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