Zabytki Mazowsza odzyskują dawny blask
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W klasycystycznym pałacu w Gawłowie przeprowadzone zostaną prace konserwatorskie,
pałac w Brwinowie przejdzie rewaloryzację, a w kościele Narodzenia św. Jana Chrzciciela w
Lesznie wyremontowane zostaną okna i witraże. Akcja ratowania zabytków trwa. Prowadzi
ją samorząd województwa mazowieckiego, który w tym roku na konserwację i renowację
zabytkowych obiektów przeznaczył blisko 7,5 mln zł.
Jak co roku samorząd Mazowsza w ramach instrumentu wsparcia przekazuje dofinansowanie na
renowację i konserwację mazowieckich zabytków. Jak zaznacza marszałek Adam Struzik: – To
wyjątkowe obiekty na mapie naszego województwa, które mają dla nas nie tylko znaczenie
historyczne, ale też kulturalne i architektoniczne.
Stare kaplice, urokliwe kościoły czy tajemnicze dworki i pałace. W tym roku aż 93 obiekty z całego
regionu odzyskają dawny blask dzięki dofinansowaniu z budżetu Mazowsza w wysokości aż 7,5 mln
zł.

Pałac Zamoyskich w Warszawie

Pałac Zamoyskich (fot. Konrad Grabowski) jest jedną z nielicznych ocalałych w czasie wojny
rezydencji warszawskich. Datowany jest na drugą połowę XIX wieku. Przed jego wybudowaniem
teren przeznaczony był na ogród spacerowy stylizowany na londyński "Vauxhall". W 1870 r.
właścicielem tego obszaru stał się Konstanty Zamoyski. Pałac powstał w latach 1878-1879, według
projektu Leandra Marconiego. Miał układ barokowej rezydencji, ale architekt nadał mu kostium
francuski, czyli modny w tym czasie styl renesansu (pierre et brique). W czasie II wojny światowej
pałac został zniszczony tylko w 20 proc., ale był mocno zdewastowany. Został wyremontowany w
1955 r. – Bardzo się cieszymy, że krok po kroku, przy wsparciu m.in. samorządu Mazowsza, udaje
nam się przywracać blask tej pięknej rezydencji. Obecnie prowadzone są prace przy I etapie
kompleksowej konserwacji zabytkowej stolarki otworowej w Pałacu Zamoyskich. Liczymy na to, ze
w ciągu najbliższych 5 lat uda się nam zakończyć kompleksowy remont – podkreśla członek zarządu
głównego SARP ds. konserwacji i remontów obiektów Rafał Rokiciński. Pałac Zamoyskich w
Warszawie w tym roku otrzymał od samorządu województwa dotację w wysokości 100 tys. zł.

Pałac w Gawłowie

Neoklasycystyczny pałac pochodzi z lat dwudziestych XX wieku (fot. FOZM). Wraz z przylegającym
do niego parkiem zaprojektowany został w stylu angielskim i był siedzibą przemysłowca Konstantego

Blumtrytta. Noszący wyraźne cechy eklektyczne piętrowy budynek powstał w miejscu istniejącego
wcześniej murowanego dworu szlacheckiego. Sama miejscowość Gawłów, w średniowieczu znana
pod nazwą Gawłowo, ma bogatą historię. Pierwsze wzmianki o niej pochodzą już z 1349 r. Przez
ponad 671 lat swych dziejów z miejscowością związane były rody rycerskie i szlacheckie. Do
zakończenia II wojny światowej pałac i okoliczne ziemie były w posiadaniu spadkobierców
Blumtrytta. Po 1945 r. majątek Gawłów został podzielony w wyniku reformy rolnej, a w pałacu aż do
2011 r. funkcjonował dom pomocy społecznej. Jak podkreśla członek zarządu FOZM Marek
Orzechowski do 2018 r. obiekt stał nieużytkowany i był systematycznie dewastowany. – Kres
dewastacji przyniosło zakupienie go przez Agnieszkę i Zbigniewa Gerasików, którzy zakładając
Fundację Ochrony Zabytków Mazowsza, podarowali pałacowi swoiste nowe życie. Od tego momentu
działania realizowane często we współpracy z marszałkiem województwa uczyniły z pałacu w
Gawłowie miejsce ważne i rozpoznawalne dla lokalnej wspólnoty. Samorząd Mazowsza na prace
konserwatorskie w pałacu przekazał 140 tys. zł.

Pałac w Brwinowie

Pałac w parku miejskim w Brwinowie (fot. UG) powstał prawdopodobnie w latach 1936-1937 według
projektu Stanisława Grochowicza. Podczas II wojny światowej mieścił się w nim szpital polowy. Do
1945 r. pałac należał do Tadeusza Wierusz-Kowalskiego. We wrześniu 1946 r. złupiony i zniszczony
obiekt wraz z ponad siedmioma hektarami ziemi, wszedł w posiadanie Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego. Po remoncie dokonanym w 1949 r. w obiekcie prowadzona była działalność dydaktyczna.
Obiekt obecnie jest własnością gminy i po rewitalizacji zostanie przeznaczony na cele kulturalne. –
Cieszę się, że pałac będzie mógł odzyskać swoją dawną świetność. Już od wielu lat czekał na remont.
Gmina Brwinów kupiła pałac pod koniec 2017 r. z myślą o stworzeniu tam nowej siedziby Gminnego
Ośrodka Kultury, który będzie mógł tam rozwinąć skrzydła i poszerzyć swoją działalność – podkreśla
burmistrz Brwinowa Arkadiusz Kosiński. Na rewaloryzację zabytkowego pałacu w Brwinowie
samorząd województwa przekazał 70 tys. zł.

Wśród zabytków, które w tym roku otrzymają dofinansowanie z budżetu Mazowsza z
Warszawy i powiatów okołowarszawskich znalazło się 17 obiektów. Łączna wartość
dofinansowania wszystkich projektów wyniesie ponad 7,5 mln zł, a do Warszawy i powiatów
okołowarszawskich trafi ponad 1,5 mln zł. Wsparcie otrzymali:
Stowarzyszenie Architektów Polskich na kompleksową konserwację zabytkowej stolarki
otworowej w Pałacu Zamoyskich w Warszawie – 100 tys. zł;
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Sempołowskiej 3 na remont elewacji budynku – 100
tys. zł;
Polska Prowincja Zakonu Kaznodziejskiego na wykonanie ratunkowe izolacji poziomych i
pionowych ściany południowej i wschodniej klasztoru oo. Dominikanów – 70 tys. zł;
Parafia Prawosławna pw. św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie na wzmocnienie i naprawę
konstrukcji dachowej wraz z naprawą poszycia oraz kompleksową konserwację elewacji
południowej i zachodniej w cerkwi – 100 tys. zł;
Parafia Rzymskokatolicka Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Lesznie na konserwację i
remont części okien i witraży w zabytkowym kościele – 100 tys. zł;
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa na modernizację i remont wnętrz komunikacyjnych
budynku Społecznego Domu Kultury – 70 tys. zł;
Gmina Brwinów na rewaloryzację zabytkowego Pałacu w Brwinowie z przeznaczeniem na
działalność kulturalną i edukacyjną – 70 tys. zł;
Powiat grodziski na osuszenie fundamentów i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
północnych piwnic budynku Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów – 40 tys. zł;
Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie na
ratownicze prace przy kościele – 90 tys. zł;
Prowincja Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych na kompleksową konserwację ołtarza św.
Jana Nepomucena w kościele parafialnym w Miedniewicach – 130 tys. zł;
Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne św. Jana Chrzciciela w Warszawie na
konserwację i restaurację elewacji zewnętrznej – 120 tys. zł;
Parafia Rzymskokatolicka Świętego Jakuba Apostoła w Warszawie na Ochocie na remont i
renowację elewacji Zakrystii i Korpusu Nawowego północnego – 100 tys. zł;
Parafia Rzymskokatolicka Wszystkich Świętych w Warszawie na rewitalizację kościoła pw.
Wszystkich Świętych – 100 tys. zł;
Gmina Młodzieszyn na renowację zabytkowego parku w Młodzieszynie – wykonanie alejek
parkowych oraz drogi wewnętrznej – 70 tys. zł;
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Serocku na konserwację ścian kościoła w gotyckim
kościele – 120 tys. zł;
Wspólnota Mieszkaniowa przy Alejach Ujazdowskich na remont klatki schodowej nr 1 w
Kamienicy przy Alejach Ujazdowskich 18 w Warszawie – 50 tys. zł.
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