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ZABYTKI TECHNIKI WOJEWÓDZTWA ÂLÑSKIEGO
Przewodnik po wybranych obiektach. Wyd. Âlàskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego
w Katowicach, 2003

C

zy Górny Âlàsk mo˝e byç
atrakcjà turystycznà? Czy
huta, stara i nieczynna, mo˝e byç
upragnionym celem wycieczki?
Pytania wydajà si´ absurdalne. Nieczynna huta to dla wi´kszoÊci tylko sm´tna, bezu˝yteczna ruina, którà nale˝y jak najszybciej wyburzyç, uwalniajàc teren
pod nowe inwestycje. A sam Górny Âlàsk – najwi´ksze w kraju
skupisko ludnoÊci, miast i przemys∏u – zdaje si´ byç miejscem
turystycznie ma∏o pon´tnym,
wr´cz odstr´czajàcym.
Myli si´ jednak ten, kto sàdzi,
˝e nie jest to region interesujàcy.
Dla wielbicieli swoistego pi´kna
architektury przemys∏owej i znawców starych machin i urzàdzeƒ
Górny Âlàsk i jego industrialny
krajobraz, z a˝urowymi konstrukcjami kopalnianych wie˝ wyciàgowych, kominami i ha∏dami,
mo˝e byç miejscem wielu fascynujàcych doznaƒ, zarówno estetycznych, jak i poznawczych.
To przecie˝ w∏aÊnie tu, w województwie Êlàskim, znajduje si´
ponad po∏owa polskich zabytków
techniki, tworzàcych lokalny krajobraz kulturowy i stanowiàcych
o to˝samoÊci regionu.
Niestety, w Polsce zabytki
przemys∏u wcià˝ nie sà w∏aÊciwie
doceniane i skutecznie chronione,
a proces degradacji technicznej
starych budynków przemys∏owych post´puje niepokojàco szybko. Na naszych oczach bezpowrotnie ginà obiekty stanowiàce
cenny element historii kultury
materialnej. I b´dzie tak dalej,
dopóki nie zmieni si´ podejÊcie
do tej grupy zabytków, tak˝e
w sferze ÊwiadomoÊci odbiorców.
Nale˝y mieç nadziej´, ˝e
istotnym elementem ochrony

zabytków techniki mo˝e staç si´
tzw. turystyka przemys∏owa, w krajach Europy Zachodniej coraz
popularniejsza, u nas ciàgle jeszcze w stadium wst´pnych przygotowaƒ. Aby zabytki techniki sta∏y
si´ atrakcjà turystycznà, przede
wszystkim nale˝y je poznaç, a nast´pnie umiej´tnie opowiedzieç
o ich wyjàtkowoÊci, o urodzie
i walorach architektonicznych, zaciekawiç i zach´ciç do zwiedzania.
Temu celowi ma s∏u˝yç, wydana w 2003 r. staraniem Âlàskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach, niewielka, liczàca 109 s. praca zatytu∏owana „Zabytki techniki województwa Êlàskiego. Przewodnik
po wybranych obiektach”.
Autorki hase∏ przewodnika,
Dagny Gàtkowska i Ewa Mackiewicz, podzieli∏y tekst na dwie

cz´Êci – w pierwszej poda∏y w kolejnoÊci alfabetycznej wykaz zabytków z dwudziestu czterech
miejscowoÊci „na szlaku zabytków techniki”, w drugiej opisa∏y
obiekty z dwudziestu trzech
miejsc „wyró˝nionych poza szlakiem”. Kryterium umieszczenia
miejscowoÊci w danej grupie by∏
stopieƒ przystosowania prezentowanych obiektów do obs∏ugi
zwiedzajàcych oraz ich atrakcyjnoÊç turystyczna.
Poprzedzony krótkim wst´pem „Przewodnik” ma por´czne
wymiary 10x19 cm oraz do∏àczonà mapk´ pn. „Szlak zabytków techniki województwa Êlàskiego”. Na mapce naniesiono nazwy wszystkich omawianych miejscowoÊci, wyró˝niajàc ma∏ymi
rysunkami budowli lub urzàdzeƒ
technicznych miasta na wyznaczonym przez autorki „szlaku zabytków techniki”; wybrane miejscowoÊci b´dàce poza wspomnianym szlakiem oznaczono stosowanym w przewodnikach turystycznych symbolem „muzeum”.
Przewodnik zawiera wykaz
112 obiektów znajdujàcych si´
w 47 miejscowoÊciach. Ka˝de
z hase∏ (tak˝e po niemiecku i angielsku) zawiera – mniej lub bardziej rozbudowane – dane historyczne o danym zak∏adzie przemys∏owym, wzmiank´ o jego najciekawszych budynkach lub urzàdzeniach, niekiedy tak˝e informacje praktyczne dotyczàce mo˝liwoÊci zwiedzania. Przy niektórych z prezentowanych zabytków
zamieszczono tak˝e ma∏e, czarnobia∏e rysunki, takie same jak na
mapce. Prac´ zamyka liczàca 61
pozycji bibliografia materia∏ów
publikowanych oraz krótki wykaz
materia∏ów nie publikowanych,
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g∏ównie pochodzàcych z archiwów Êlàskiej S∏u˝by Ochrony
Zabytków oraz ze zbiorów Âlàskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach.
Wybrane do przewodnika miejscowoÊci zwiàzane sà z ró˝nymi ga∏´ziami przemys∏u. Przedstawiono:
huty i kopalnie GórnoÊlàskiego
Okr´gu Przemys∏owego, zak∏ady
w∏ókiennicze z Bielska-Bia∏ej
i Cz´stochowy, browary z terenu
ca∏ego województwa; wytwórni´
zapa∏ek i zak∏ad produkcji tektury. Nie zabrak∏o charakterystycznych dla krajobrazu industrialnego obiektów zwiàzanych z kolejnictwem, w tym budynków dworców kolejowych, tunelu, wie˝ wodnych. Sà te˝ fabryka rumu i likierów, papiernia, dawna rzeênia, przepompownia Êcieków, kana∏ Gliwicki i urzàdzenia wodne kana∏u
K∏odnickiego, radiostacja; wytwórnia fajek i fabryka kapeluszy.
WÊród prezentowanych zabytków znajdujà si´ obiekty zarówno s∏ynne, jak kopalnia rud
srebronoÊnych w Tarnowskich
Górach, z przebiegajàcà na g∏´bokoÊci 20-30 m pod ziemià
sztolnià „Czarnego Pstràga”, czy
skansen górniczy „Królowa Luiza”, jak równie˝ budynki i fabryki ma∏o znane, np. Zak∏ad Produkcji Tektury w Czaƒcu czy przepompownia Êcieków w Bytomiu.
W przewodniku znalaz∏y si´
tak˝e miejsca i obiekty nie stanowiàce zabytków techniki, ale ÊciÊle z przemys∏em zwiàzane, w tym
robotnicze kolonie patronackie,

a wÊród nich unikatowe za∏o˝enie
urbanistyczne osiedla Giszowiec
(obecnie w obr´bie Katowic),
b´dàce udanà realizacjà howardowskiej idei „miasta-ogrodu”,
czy te˝ znakomity zespó∏ budynków przy kopalni „Saturn”
w Czeladzi.
Na „szlaku zabytków techniki” uwzgl´dniono tak˝e obiekty
upami´tniajàce postaci twórców
Êlàskiego przemys∏u: Fryderyka
Wilhelma von Redena, od 1779 r.
dyrektora Âlàskiego Wy˝szego
Urz´du Górniczego, którego
pomnik w 2002 r. ods∏oni´to
ponownie w Chorzowie, oraz
szkockiego in˝yniera Johna Baildona, wielce zas∏u˝onego dla rozwoju XIX-wiecznego hutnictwa,
pochowanego na cmentarzu hutniczym w Gliwicach.
Przewodnik wymienia ponadto liczne muzea i skanseny,
w rozmaitym stopniu zwiàzane
z zabytkami techniki, o tak ró˝nym profilu, jak np. skansen
„Zagroda wsi pszczyƒskiej”, gromadzàcy obiekty architektury ludowej, czy skansen taboru kolejowego w Pyskowicach.
Z przykroÊcià trzeba jednak
zauwa˝yç, ˝e publikacja, choç
ciekawa i bogata faktograficznie,
nie jest – niestety – wolna od
pewnych m´czàcych dla czytelnika niedociàgni´ç. Nie da si´
ukryç, ˝e odwiedzenie wi´kszoÊci
obiektów wymaga znakomitej
znajomoÊci topografii ka˝dego
z wymienionych miast, a najlepiej statusu sta∏ego mieszkaƒca.

Stary dworzec w Katowicach
znaleêç ∏atwo, któ˝ jednak oprócz
katowiczanina jest w stanie bez
problemów zlokalizowaç np. dawnà kot∏owni´ kopalni „Kleofas”
(obecnie krytà p∏ywalni´), czy szyb
-koloni´ „Alfred”, skoro przewodnik nie podaje nazwy ulicy przy
której obiekty te sà usytuowane!
W przypadku górnoÊlàskiej
aglomeracji, gdzie jedno wielkie
miasto niepostrze˝enie przechodzi w drugie, wsz´dzie wyrastajà
szyby kopalƒ i wsz´dzie stojà budynki przemys∏owe, informacja
o adresie jest niezb´dna, aby uniknàç d∏ugich i zniech´cajàcych
poszukiwaƒ w∏aÊciwego obiektu.
Przewodnik tylko w kilku przypadkach podaje adres – i to na
ogó∏ w tych, które dotyczà g∏ównie budowli tak dobrze widocznych i ∏atwo rozpoznawalnych, jak
wie˝e wodne. Niestety, tak˝e do∏àczona do ksià˝eczki mapka ma
walor g∏ównie dekoracyjny – pozbawiona jest skali i oznaczeƒ
kilometrowych odleg∏oÊci mi´dzy miejscowoÊciami, zaÊ drogi
nie majà numerów stosowanych
na mapach samochodowych.
Nale˝y podkreÊliç, ˝e mimo
tych drobnych potkni´ç publikacja jest pozycjà po˝ytecznà i potrzebnà. Stanowi pierwszà prób´
rozpoznania bogatych zasobów
zabytków techniki woj. Êlàskiego.
Jest wa˝nym elementem przygotowania przysz∏ego programu turystyki przemys∏owej, która dla
wielu obiektów mo˝e byç jedynà
szansà przetrwania.

MONUMENTS OF TECHNOLOGY IN THE VOIVODESHIP OF SILESIA

T

he voivodeship of Silesia contains more than a half of
Polish monuments of technology,
comprising the local cultural landscape and decisive for the identity of the region. Unfortunately,
industrial monuments continue to
be insufficiently appreciated and
protected, and the technical
degradation of old post-industrial
buildings progresses at a disturbingly rapid rate. This is the reason
why the publication Zabytki
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techniki Âlàska. Przewodnik po
wybranych obiektach (The Monuments of Technology in Silesia.
A Guide to Select Objects) is
regarded as extremely apt and
necessary. The guidebook contains a list of 112 objects in 47
localities. Each of the entries
(also in English and German) provides historical data about industrial enterprises. The authors discuss assorted branches of industry: ironworks, mines, textile

works, breweries, the railway,
etc., and outline the biographies
of the creators of Silesian industry. The presented publication is
the first attempt at identifying the
varied monuments of technology
in the voivodeship of Silesia, and
comprises an important element
in the preparation of a programme
of industrial tourism, which for
many objects could be the only
chance of survival.
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IDEA MIASTA-OGRODU A TERENY ZIELENI WARSZAWY
Materia∏y z seminarium 30 paêdziernika 2002, Warszawa, Wyd. OW SARP, 2002,
red. S. Gzell, M. So∏tys, A. Tratkiewicz-Nawrocka,
56 s., il. barwne i cz.-b., plany, mapy, format 20 x 28,5 cm

I

dea miast-ogrodów zapoczàtkowana przez Ebenezera Howarda w Wielkiej Brytanii w koƒcu XIX w. jest od kilku lat w Polsce i innych krajach europejskich
tematem ró˝nego rodzaju spotkaƒ, konferencji i publikacji.
Wià˝e si´ to z kilkoma jubileuszami: stuleciem publikacji
ksià˝ki E. Howarda pt. „Tomorrow: A Peaceful Path to Real
Reform” w 1898 r. i jej poszerzonego wydania „Garden Cittes at
Tomorrow” w 1902 oraz z za∏o˝eniem pierwszego na Êwiecie miasta-ogrodu Letchworth w 1903 r.
Cykl spotkaƒ w naszym kraju
rozpocz´∏a konferencja zorganizowana szeÊç lat temu we Wroc∏awiu (materia∏y której opublikowano w ksià˝ce „Miasto-ogród.
100 lat rozwoju idei”, Wroc∏aw
1998), a zamyka∏o w 2002 r. seminarium wraz z towarzyszàcà mu wystawà w Warszawie.
Organizatorem seminarium by∏
odzia∏ warszawski SARP, wspó∏twórcà Archiwum Paƒstwowe
m. st. Warszawy. Spotkanie i wystawa odby∏y si´ w ramach II Jesiennych Spotkaƒ Architektów
i Urbanistów i nosi∏y wspólny tytu∏ Idea miasta-ogrodu a tereny
zieleni Warszawy.
Pok∏osiem seminarium jest
omówiona poni˝ej publikacja pod
tym samym tytu∏em. Zosta∏a wydana w niewielkim nak∏adzie w postaci zeszytowej. Zawiera szeÊç
specjalistycznych referatów, wyg∏oszonych na spotkaniu i przeznaczonych przede wszystkim dla
osób profesjonalnie zwiàzanych z
problemami rozwoju przestrzennego Warszawy: architektów, architektów krajobrazu i urbanistów.

1. Plan Miasta-Ogrodu Podkowa LeÊna, pochodzàcy z wydanaej w 1927 r. ulotki reklamowej. Plan wykona∏ w 1925 r. Antoni A. Jawornicki, warszawski architekt i urbanista.
1. Plan of the Podkowa-LeÊna Garden City from an advertisement leaflet published in 1927.
Pland excecuted in 1925 by A. Jawornicki, a Warsaw-based architect and town planner.

B∏´dem jest sàdziç, ˝e jest to publikacja traktujàca o miastach-ogrodach w ogóle. Poszczególne referaty prezentujà wprawdzie howardiaƒskie idee i formy miastaogrodu, g∏ównie jednak poruszajà
problem aktualizacji wzorców
brytyjskich, wyst´pujàcy wsz´dzie
tam gdzie zosta∏y one zrealizowane i marginalnie problem
ochrony dziedzictwa kulturowego.
Projekty jednostek osadniczych, jakimi by∏y miasta-ogrody, zarówno te zrealizowane jak
i nie, oraz relacje ich z przyk∏adami wzorcowymi E. Howarda sà
zach´tà do publicznej dyskusji
nad wieloma aspektami rozwoju
przestrzennego miasta Warszawy.
Publikacj´ otwiera wprowadzenie prof. in˝. arch. S∏awomira
Gzella – kierownika Zak∏adu
Projektowania Urbanistycznego

WA PW, jednoczeÊnie jednego
z redaktorów opracowania. Przypomina on pokrótce na czym polega∏a utopijna koncepcja urbanistyczno-spo∏eczna miast-ogrodów. Na przyk∏adach rysunków
i diagramów przygotowanych
przez Howarda i jego wspó∏pracowników (publikacja ich nie prezentuje) omawia budow´, istnienie
i sposób zarzàdzania w tych miastach. S. Gzell zwraca tak˝e uwag´, ˝e diagramy symbolicznie ilustrujàce kszta∏t urbanistyczny kolejnych jednostek osadniczych nie
stanowi∏y elementu decydujàcego
o celu i sposobie ich budowy.
Celem by∏o mianowicie rozwiàzanie problemów mieszkaniowych
kilkumilionowej wówczas stolicy
W. Brytanii. Sposób budowy natomiast zale˝a∏ m.in. od iloÊci mieszkaƒców i programu finansowego.
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Dalej zeszyt zawiera merytoryczne referaty. Pierwszym jest
tekst antropologa dr. Adama Czy˝ewskiego zatytu∏owany Letchworth Garden City. Sto lat póêniej. Autor analizuje w nim dwa
projekty Raymonda Unwina i Barry Parkera: Letchworth Garden
City (1904) i Hampstead Garden
Suburb (1906). Podaje jakie cechy wspólne ∏àczà oba plany, co
decyduje o specyfice pierwszego
– Letchworth, tak ˝e to w∏aÊnie
ten plan wywar∏ olbrzymi wp∏yw
na wspó∏czesnà urbanistyk´ i pozostaje do dziÊ wzorem znakomitej analizy miejscowych warunków geomorfologicznych, hydrograficznych i krajobrazowych,
przeprowadzonej przez projektantów. Autor zaznacza, ˝e plan
ów urzeczywistnia wizje Howarda, chocia˝ projektanci doÊç swobodnie potraktowali przyj´ty
przez niego schemat kszta∏tu urbanistycznego. Ta dowolna interpretacja jest w∏aÊnie, zdaniem autora, budzàcà podziw wyjàtkowà
wartoÊcià. Artyku∏ A. Czy˝ewskiego to ponadto – zgodnie z przyj´tym tytu∏em – wynik obserwacji
wspó∏czesnego Letchworth (autor
zwiedzi∏ je w 2000 r.), zasad jego
funkcjonowania oraz akceptacji
spo∏ecznej. Artyku∏ wskazuje na
elementy, które wyró˝niajà je
spoÊród wszystkich osiedli satelitarnych Londynu, a wi´c: du˝y
procent ludnoÊci zatrudnionej na
miejscu, ustrój samorzàdowy
(Fundacja Letchworth Garden
City Heritage Foudndation),
proinwestycyjna polityka finansowa oparta na czynszach mieszkaƒców i dzia∏alnoÊci gospodarczej, spo∏eczna ÊwiadomoÊç historycznej struktury i zabudowy.
Miasto to – jak podaje autor –
osiàgn´∏o w wyniku stu lat rozwoju, stabilizacji politycznej
i spo∏ecznej, zachowanego ustroju i form w∏asnoÊci stan „ dynamicznej równowagi”, wyra˝ajàcy
si´ m.in. w maksymalnym poziomie zaludnienia, nieprzekraczalnych granicach oraz dobrej
kondycji gospodarczej. Zagadkà
jest czy trwaç b´dzie wiecznie
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zgodnie z idealnà wizjà Howarda?
Kolejne referaty publikacji
poÊwi´cone sà polskim miastom
– ogrodom. Odpowiadajà na pytania jak przyj´ta zosta∏a i realizowana koncepcja Howarda na
naszym gruncie. Podajà przyk∏ady parcelacji rozpocz´tych
i niedokoƒczonych, zaprzestanych
z ró˝nych przyczyn. Jednym z takich przyk∏adów jest miasto-ogród Ostoja P´cicka, a pisze o niej
Ryszard Wojtkowski, dyrektor Archiwum Paƒstwowego m.st. Warszawy. Autor wskazuje na dwa
aspekty zwiàzane z powstaniem
Ostoi, a tak˝e innych podobnych
osiedli podwarszawskich: na znaczenie komunikacji szynowej
i tramwajowej, umo˝liwiajàcej
po∏àczenie ze strukturà zwartego
miasta oraz na aspekt ekonomiczny zwiàzany z koniecznoÊcià sprzeda˝y gruntów przez
ich w∏aÊcicieli, majàcych k∏opoty
finansowe (w przypadku Ostoi
chodzi∏o o tereny hr. Potulickiej
i A. Marylskiego-¸uszczewskiego).
Referat R. Wojtkowskiego Miasto
-ogród Ostoja P´cicka – ogród
zapomniany jest przypomnieniem i ocenà projektów i przebiegu parcelacji osiedla z lat 20.
poprzedniego stulecia, opartà, co
nale˝y podkreÊliç, o analiz´ êróde∏ pisanych, kartograficznych
i ikonograficznych. Istotnà konkluzjà tej pracy jest stwierdzenie,
˝e mimo zmian zaistnia∏ych po
II wojnie Êwiatowej „zagospodarowanie Ostoi trwa do chwili
obecnej, chocia˝ nie w takiej formie, o jakiej myÊleli jej twórcy.”
O istnieniu praktycznie
niezrealizowanego projektu miasta-ogrodu M∏ociny z 1914 r., sporzàdzonego przez arch. Ignacego
MiÊkiewicza, dowiadujemy si´
z referatu dr in˝. arch. Alicji
Szmelter, adiunkta w Katedrze
Historii Budowy Miast Wydzia∏u
Architektury Politechniki Warszawskiej. Autorka dokonuje analizy tego projektu oraz omawia
ulotk´ reklamujàcà parcelacj´
M∏ocin (materia∏y zachowane
w zbiorach Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, dotychczas

nieznane). Koncepcja I. MiÊkiewicza jest zdaniem A. Szmelter
jednà z ciekawszych rodzimych
interpretacji rozwiàzaƒ urbanistyki angielskiej i francuskiej
w dziedzinie kszta∏towania miast
-ogrodów. ¸àczy symetryczne rozplanowanie sieci ulicznej ze swobodnym uk∏adem, podkreÊlajàc
jednoczeÊnie istniejàcà barokowà
oÊ za∏o˝enia pa∏acu Bruhla, po∏o˝onego w bezpoÊrednim sàsiedztwie na Skarpie WiÊlanej. Referat
A. Szmelter pt. Niezrealizowany
projekt Miasta-Ogrodu M∏ociny
a êród∏a jego inspiracji jest te˝
„Teoretycznà” próbà (tzn. opartà
tylko na porównaniach omawianego planu z planami tej cz´Êci
miasta Warszawy z 1925 i 1934 r.)
okreÊlenia tego co zosta∏o zrealizowane z koncepcji I. MiÊkiewicza w okresie mi´dzywojennym
i po II wojnie Êwiatowej.
Odmienne w charakterze sà
metafizyczne rozwa˝ania dr. in˝.
arch. Jeremiego T. Królikowskiego, adiunkta na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
SGGW. Zebrane w referacie zatytu∏owanym Miasto, miastoogród, miasto-krajobraz poÊwi´cone zosta∏y krajobrazowi Milanówka i oparte na poezji J. Rymkiewicza, autora Zachodu s∏oƒca
w Milanówku – tomu wierszy
wydanego w Warszawie w 2002 r.
Wiersze te oddajà klimat i skal´
„zielonej” miejscowoÊci podwarszawskiej, jakà jest Milanówek,
ulegajàcej ostatnio coraz wi´kszemu zurbanizowaniu. Nostalgiczne refleksje nad rzeczami,
Êwiat∏em, czasem, porzàdkiem
i charakterem miasta-ogrodu sà
wedle przekonania J. Królikowskiego, potrzebne do zrozumienia sensu idei howardiaƒskiej
oraz sensu przestrzeni miejskiej
w ogóle.
W kolejnym referacie Wroc∏aw: od miast-ogrodów do miasta jak ogród dr hab. in˝. arch.
Alina Drapella-Hermansdorfer,
kierownik Zak∏adu Kszta∏towania
Ârodowiska Wydzia∏u Politechniki Wroc∏awskiej, omawia lokalne przyk∏ady rozwiàzaƒ idei
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urbanistyczno-spo∏ecznych XX w.
Pierwszy przyk∏ad stanowià kolonie: Zatrasie i S´polno, wzorcowe i typowe miasta-ogrody,
nawiàzujàce do wizji Howarda.
Drugim jest tzw. Wielka Wyspa,
która wraz z innymi terenami
Szczytnickiego Zespo∏u Przyrodniczo-Krajobrazowego obj´ta zosta∏a projektem Agenda 21, traktujàcym krajobraz jako niezwykle
istotny czynnik miastotwórczy.
Odzwierciedla to popularnà w latach 70. poprzedniego stulecia ide´
miasta jak ogród, miasta maksymalnie nasyconego zielenià.
Ostatni z referatów Miasto
-ogród Utrata. Koncepcja miast
-ogrodów w paÊmie pruszkowskim Bis dr. in˝. arch. Krzysztofa
Domaradzkiego – kierownika
Pracowni Urbanistyki Stosowanej Wydzia∏u Architektury Politechniki Warszawskiej, jest cennym zbiorem osobistych wspomnieƒ opartych na doÊwiadczeniach zwiàzanych z projektami
koncepcyjnymi miast-ogrodów:
Utraty i Nadarzyna. Zosta∏y one
opracowane przed 25. laty, a ich
za∏o˝eniem by∏o zahamowanie
nieplanowej, chaotycznej zabudowy i zorganizowanie kontrolowanej dzia∏alnoÊci inwestycyj-

nej na tych terenach, opartej na
rozbudowie kolejki WKD. Autor
przedstawia g∏ówne za∏o˝enia nie
zrealizowanego projektu zawarte
w ulotce reklamowej, zredagowanej na wzór przedwojennych.
Ponadto omawia powsta∏à w oparciu o te za∏o˝enia koloni´ Nadarzyn. Konkluzjà referatu jest
stwierdzenie, ˝e obecna rzeczywistoÊç zaprzecza idei miast-ogrodów. Ta smutna refleksja wynika
z nowych realiów podzia∏u osiedli
na zamkni´te i chronione ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa sektory.
Omawiana publikacja jest
uzupe∏nieniem publicystyki dotyczàcej tematu. Nie zajmuje si´,
zgodnie z za∏o˝eniami organizatorów, tak jak ju˝ zasygnalizowa∏am we wst´pie, koncepcjà
miast-ogrodów w szerokim aspekcie. Nie znalaz∏y si´ tutaj np.
teksty poÊwi´cone najs∏ynniejszej
polskiej parcelacji sprzed I wojny
Êwiatowej tj. miasta-ogrodu
w Zàbkach projektu T. To∏wiƒskiego. Niestety tylko w pewnym
stopniu publikacja ta porusza problem zabytkowego uk∏adu urbanistycznego i zabytkowej zabudowy w Êwietle teorii i praktyki
ochrony zabytków. Odpowiedzi
na pytanie co chroniç i jakimi

2. Plan szczegó∏owy projektowanego zabudowania cz´Êci osiedla pod nazwà Miasto-Ogród
M∏ociny, zatwierdzony w 1936 r.
2. Plan of the detailed development of part of a housing estate known as the M∏ociny Garden
City, confirmed in 1936.

sposobami, udziela tylko jeden
z prelegentów: A. Czy˝ewski,
wskazujàc na doÊwiadczenia angielskie. Referat tego autora jest
najcenniejszy z punktu widzenia
zabytkoznawcy, konserwatora zabytków, jakim jest piszàca te
s∏owa. Pozosta∏e referaty pomijajà bàdê tylko sygnalizujà rodzime
rozwiàzania w tej dziedzinie,
aspekt rewitalizacji historycznych ju˝ za∏o˝eƒ. Informacje zawarte w ww. tekstach sk∏aniajà
do nast´pujàcych wniosków i postulatów: przyj´te i obowiàzujàce
obecnie w angielskim Letchworth
zasady ochrony konserwatorskiej,
wynik stuletniej historii i doÊwiadczeƒ sà wzorem do naÊladowania dla polskich architektów,
urbanistów i konserwatorów,
oczywiÊcie wymagajàcym dostosowania do istniejàcych warunków. JednoczeÊnie nale˝y nadmieniç, ˝e nasze dotychczasowe
doÊwiadczenia na tym polu ró˝nià
si´ od angielskich i w du˝ej mierze zosta∏y uwarunkowane I i II
wojnà Êwiatowà.
Polskie miasta-ogrody, ich
uk∏ad urbanistyczny i zabudowa
wymagajà jeszcze w wielu przypadkach konkretnych ustaleƒ
i wskazaƒ konserwatorskich dalszego sposobu post´powania.
Przede wszystkim zaÊ wymagajà
powszechnego uznania walorów
naturalnego i kulturowego Êrodowiska za wartoÊci o charakterze
nadrz´dnym. Wszystkie pozosta∏e elementy sta∏e ukszta∏towane
w ciàgu dziejów miast typu
funkcja miasta, jego powierzchnia i liczba mieszkaƒców muszà
byç im ÊciÊle podporzàdkowane.
Wymagajà odpowiedzi na pytania dotyczàce przysz∏ej funkcji,
wielkoÊci miast zarówno w sensie przestrzennym jak i demograficznym oraz ch∏onnoÊci terenu.
Przy okazji lektury tej publikacji nasuwajà si´ niestety smutne refleksje, si´gajàce znacznie
dalej ni˝ tematyka wydawnictwa,
a dotyczàce sytuacji budowy
przez firmy develooperskie na
terenach otwartych wokó∏ miast
i w samych zespo∏ach miejskich,
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osiedli chaotycznie rozrzuconych
w przestrzeni, powstajàcych bez
szacunku dla otaczajàcej zabudowy i istniejàcego krajobrazu,
bez jakiejkolwiek myÊli przewodniej i wykorzystania przedwojennych doÊwiadczeƒ howardiaƒskich. Czynnikiem kszta∏tujàcym
przestrzeƒ i wizj´ miasta jest
teraz tylko pieniàdz, który decyduje o jego rozwoju, wyznacza
kierunki i formy planowania tak˝e jego zabudowy. Wydaje si´, ˝e
sytuacj´ mo˝e jeszcze pogorszyç
utrata wa˝noÊci wszystkich planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych przed
1995 r. Jest to jednak zupe∏nie
inne zagadnienie, znacznie wykraczajàce poza ramy niniejszego
omówienia.

Podsumowujàc zasób informacji przekazany w artyku∏ach
tytu∏owej publikacji mo˝na nazwaç imponujàcym. Obok znanych faktów pojawiajà si´ nieznane dane, ilustrowane bogatym
materia∏em ikonograficznym.
Poziom artyku∏ów jest natomiast bardzo zró˝nicowany,
a dobór referatów jakby troch´
przypadkowy, nie odnoszàcy si´
do tematu tytu∏owego Idea miast
-ogrodów a system zieleni w Warszawie. Nie uzyskamy tu odpowiedzi na pytanie jakie sà relacje
mi´dzy miastami-ogrodami a za∏o˝eniami parkowymi i w ogóle
terenami zielonymi stolicy oraz
czy i jakie znaczenie ma fakt
istnienia wokó∏ niej zielonych
przedmieÊç.

Niewàtpliwie mocnà stronà
publikacji sà ilustracje. Nale˝à do
nich fotografie przedstawiajàce
wspó∏czesnà i dawnà zabudow´
m.in. Hampstead Garden Suburb,
Letchworth; archiwalne plany i mapy, w tym nieznany dotàd plan
M∏ocin I. MiÊkiewicza oraz inne
plany: Ostoi, wroc∏awskiej kolonii Zalesie, Podkowy LeÊnej...
WartoÊç publikacji podnoszà te˝
przypisy umieszczone przy ka˝dym z referatów.
Na koniec wypada tylko ˝a∏owaç, ˝e tekstów nie zredagowano
w sposób, który uczyni∏by go przyst´pniejszym dla czytelnika niezwiàzanego profesjonalnie z tematem. Niemniej lektur´ t´ polecam,
zw∏aszcza zainteresowanym zagadnieniem.

THE IDEA OF A GARDEN CITY AND THE GREEN BELT IN WARSAW
Idea miastaT
ogrodu a tereny zieleni Warszawy The Idea of a Garden City
he publication

(
and the Green Belt in Warsaw),
edited by S. Gzell, M. So∏tys and
A. Tratkiewicz-Nawrocka, is the
outcome of a seminar and an
exhibition under the same title,
held in Warsaw in 2002. The
seminar was organised by the
Warsaw branch of the Society of
Architects of the Republic of
Poland together with the State
Archive of the Capital City of

Warsaw. The whole event was part
of the Second Autumn Meetings
of Architects and Town Planners.
The publication contains six
papers read at the meeting and addressed predominantly to persons
professionally associated with the
spatial development of Warsaw,
architects, landscape architects and
town planners. Adam Czy˝ewski
spoke about Letchworth Garden
City. A hundred years later,
Ryszard Wojtkowski presented
The Ostoja P´cicka garden city

– a forgotten garden, Alicja
Szmelter’s paper dealt with The
unrealised projects of the M∏ociny garden city and the sources
of its inspiration, Jeremi T. Królikowski outlined The city, the
garden city and the landscape city,
Alina Drapella-Hermansdorfer
discussed Wroc∏aw: from a garden city to a city as a garden
and Krzysztof Domaradzki spoke
about The Utrata garden city.
The conception of garden cities
in the Pruszków belt.

Dominik Màczyƒski
Dzia∏ Ekspertyz i Analiz KOBiDZ

FIZYCZNE METODY DEZYNSEKCJI DREWNA DÓBR KULTURY
Adam Krajewski, Wyd. SGGW, 197 s., il. 54, tab. 18, Warszawa 2001

P

ublikacja oparta zosta∏a na
rozprawie habilitacyjnej powsta∏ej na Wydziale Technologii
Drewna SGGW w Warszawie.
Wykorzystano w niej m. in. wyniki
doÊwiadczeƒ przeprowadzonych
przez autora w Oddziale Badaƒ
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i Konserwacji PP PKZ oraz we
wspó∏pracy z Zak∏adem VII Instytutu Chemii i Techniki Jàdrowej
w Warszawie i Mi´dzyresortowym
Instytutem Techniki Radiacyjnej
Politechniki ¸ódzkiej. Autor wykorzysta∏ w niej, oprócz w∏asnych

oryginalnych badaƒ i fachowej literatury (238 pozycji), tak˝e wiedz´ wynikajàcà z wieloletniej pracy w Instytucie Technologii LeÊnictwa, na SGGW oraz w dziedzinie konserwacji zabytków (PP PKZ
i Fundacja Ochrony Zabytków).
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Publikacja ma form´ monografii zawierajàcej m.in. przeglàd Êwiatowego piÊmiennictwa.
Zestawia dotychczasowe dokonania w dziedzinie dezynsekcji
drewna osiàgane przy pomocy
ró˝nych fizycznych metod, m.in.:
wysokich temperatur, podciÊnienia, ultradêwi´ków, krótkich
i ultrakrótkich fal radiowych
(w tym mikrofal), promieni
Roentgena i promieni gamma.
Prezentuje autorskà metodyk´ badaƒ. Dobór owadów testowych
zosta∏ dokonany w oparciu o przeglàd gatunków owadów uszkadzajàcych drewno materialnych dóbr
kultury i ich klasyfikacj´, zaproponowanà przez autora, opartà
o znaczenie szkodliwoÊci i kryteria Êrodowiskowe. Szeroko omawia wyniki badaƒ nad skutecznoÊcià wykorzystania podciÊnienia, ultradêwi´ków, wysokich temperatur uzyskiwanych przy u˝yciu
goràcego powietrza i polimerowych elementów grzejnych, mikrofal i promieni gamma do
zwalczania szkodników drewna.
W pracy zrezygnowano z badaƒ nad dezynsekcjà drewna
z zastosowaniem niskich temperatur ze wzgl´du na przeciwwskazania technologiczne, opisane w fachowej literaturze. W doÊwiadczeniach pomini´to równie˝ promienie Roentgena, ze
wzgl´du na niektóre problemy
techniczne oraz wàtpliwà skutecznoÊç zwalczania, wynikajàcà
z przes∏aniania owadów przez
drewno. Wyniki badaƒ zosta∏y
zweryfikowane testami z zakresu statystyki matematycznej.
SkutecznoÊç zwalczania oraz
uboczne skutki technologiczne

niektórych metod zosta∏y zilustrowane wykresami i zestawami
barwnych fotografii.
Wyniki badaƒ skonfrontowano równie˝ z wczeÊniejszymi
dokonaniami angielskich i niemieckich naukowców pos∏ugujàcych si´ starannie zaplanowanà i sprawdzonà metodologià.
Porównanie takie umo˝liwi∏o
ustosunkowanie si´ do niektórych badaƒ, które mo˝na uznaç za
b∏´dne ze wzgl´du na zastosowa-

nie niew∏aÊciwych metod badawczych. Ocenie poddano równie˝
poglàdy g∏oszone w piÊmiennictwie konserwatorskim, wynikajàce z przyj´cia fa∏szywych
za∏o˝eƒ, nie weryfikowanych
w sposób empiryczny. Do b∏´dnych opinii tego typu nale˝y np.
za∏o˝enie braku nagrzewania si´
suchego drewna na skutek dzia∏ania mikrofal i mo˝liwoÊci pe∏nego kontrolowania generatora
niegasnàcych krótkich i ultrakrótkich fal radiowych typu

„cewka – kondensator”. Równie˝
skutecznoÊç u˝ycia w Polsce
promieni Roentgena do dezynsekcji drewna, opisana w niektórych starszych publikacjach krajowego piÊmiennictwa konserwatorskiego, budzi wàtpliwoÊci.
Publikacja zawiera 25 wniosków, kwalifikujàcych bàdê odrzucajàcych poszczególne fizyczne metody dezynsekcji drewna, a tak˝e precyzujàcych technologiczne warunki ich stosowania.
Umo˝liwiajà one dobór odpowiednich fizycznych metod dezynsekcji drewna do zabytków
o ró˝nym sk∏adzie materia∏owym
oraz optymalnych parametrów
zabiegu, co mo˝e mieç praktyczne zastosowanie w pracowniach konserwatorskich oraz
w dzia∏alnoÊci Wojewódzkich
Urz´dów Ochrony Zabytków.
Omawiana praca wype∏nia luk´
w polskim piÊmiennictwie, która
stwarza∏a nawet pewne niebezpieczeƒstwo uszkodzeƒ zabytków, w przypadku nieodpowiedniego doboru metod zwalczania
owadów wyst´pujàcych w drewnie b´dàcych ich tworzywem.
Rozszerzenie w ostatniej dekadzie rynku us∏ug dezynsekcji
drewna dóbr kultury o zaawansowane technologiczne metody takie, jak np. mikrofale czy promienie gamma, stwarza koniecznoÊç
podejmowania bezb∏´dnych decyzji w ró˝nych okolicznoÊciach.
Zw∏aszcza w przypadku u˝ycia
mikrofal (i innych fal elektromagnetycznych) niezb´dna jest
wiedza, umo˝liwiajàca jednoznaczne stwierdzenie, czy u˝yte
do dezynsekcji metody sà bezpieczne dla zabytków.

PHYSICAL METHODS OF WOOD DESINSECTISATION IN MONUMENTS OF CULTURE

T

his publication, based on a habilitation dissertation written
in the Department of Wood Technology at the Agriculture Academy in Warsaw, is a monographic
study containing, i. a. a survey of
world literature. The author listed
heretofore accomplishments in
wood desinsectisation attained

with the help of assorted physical
methods, and proposed an original method of research. The outcome of the studies has been verified by means of tests from the
domain of mathematical statistics
and confronted with earlier achievements of English and German researchers. Furthermore, the author

also assessed views expounded in
periodicals dealing with conservation. The discussed publication
includes 25 conclusions classifying or rejecting particular physical methods of wood desinsectisation as well as rendering precise
the technological conditions of
their application.
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