:]ł**
, tr.t
''-, !

' {:

:'.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

-',t.

;'\-./i

Biuto Stołeczneg0 KonserwatCIra Zabytkow

:

';'&'J

Warszawa, dn. 18 stycznia 2010

KZ.ZN sl l.AoL'4042

4-1 -1

r.

ł1 a
Hanna Jung Migdalska
ul. Dzika 15124
00 - 172 Warszawa

Dgtycąy.

zaleceń konserwatorskich odnośnie wymlany okien w Pawilonie X cytadeli llYarszawskiej

ocpowiedzi na pismo z dnia 15 grudnia 2010 r' (data Wpływu: 15 grudnia
2009 r ), vł sprawie wymiany okien w Pawilonłe X Cytadeli Warszawskiej, Stołeczny
Konsenvator Zabytkow, działając na podstawie ar1'' 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 o
ochronle zabytkow iopiece nad zabytkami (Dz. Nr 162, poz. 1568 z poźn. zm.), ustala
następujące zalecenia konserwatorskie'
1. Przedmiotowy budynek pierwotnie pełniłfunkc.1e magazynowe, lecz z
czasem został zamieniony na więzienie dla więzniow politycznych, a w tym
wysyłanych na katorgę na Syberię oraz dla skazanych na śmierc.Po wycofaniu
się Rosjan w 1915 r. niemieckie władze okupacyjne urządziły w tym pawilonie
szpital wojskowy. W okresie rniędzywojennym początkowo ł.llokowano w
pawtlonie mieszkania zołnierzy zawodowych garnizonu stacjonującego w
Cytadeli, pozniej znalazła w nirn swe pomieszczenia muzeLlm' Po drugiej wojnie
śiviatowej do ok' 1960 r. był uzytkowany przez Wojsko Polskie, a następnie
przeprowadzono w nim remont wrazz adaptacją na potrzeby otwieranego z
okazji setnej rocznicy Powstania Styczniowego (1963 r.) Muzeum X Pawilonu. W
trakcie tego remontu min. wprowadzono okna skrzynkowe, jednak o podziałach,
rozniących się od podziałow okien, znanych ze zdjęĆ Z czasow okupacji
niemieckiej w l. 1915 * 191B oraz okresu międzywojennego. obecnie w
Pawilonie X znajdują się nrieszkania sale wystawiennicze pomieszczenia
magazynowe oraz pomieszczenia biurowe, częśĆpomieszczeń, obecnie nie
uzytkowanych przystosowana jest do funkcji mieszkalnej. Pawilon wpisany jest
do rejestru zabytkow pod nr AJ59/1 jako fragment zespołu umocnień Cytadeli'
2' Zaproponowana wymiatla stolarki okiennej ma poprawiÓ warunki uzytkowania
obiektu, co jest istotne zwłaszcza w pomieszczeniach biurowych oraz w tych
pomieszczeniach magazynowych, w ktorych z uwagi na rodzaj zgromadzonych
tam muzealiow, muszą być zachowane stałe wańosci temperatury i wilgotnoŚci'
W tych pomieszczeniach dopuszczalne jest okien skrzynkowych ze skrzydłem
zewnętrznym jednoszybowym i wewnętrznym skrzydłem szerszym - jak we
wniosku o B mm z dwuszybowym pakietem szklanym. projektant winien
przedstawic dokładny wykaz pomieszczeń, w ktorych zostaną wprowadzone
okna z pakietem szklanym.
3. Zdaniem Stołecznego Konserwatora Zabytkow w dawnych celach,
zaaranŻawanych zgodnie z pierwotnym ich przeznaczeniem (min. cela Traugutta,
Piłsudskiego in'), nalezy razwaŻyc wprowadzenie okien skrzynkowyQh o
podziałach znanych z historycznych zdjęc z okresu okupacji niemie&is{ffi z
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