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N

umer ten w całości poświęcamy zabytkom jednego miasta – Olsztyna, ważnego miejsca na turystycznej mapie Polski, ważnego też z racji swojej historii, w pewnym okresie związanej z osobą Mikołaja Kopernika. Przywilej
lokacyjny otrzymał Olsztyn w 1353 r. W ciągu wieków miasto doznało wielu zniszczeń
i przeobrażeń, a obecny kształt jego części historycznej jest wynikiem odbudowy po
drugiej wojnie światowej. Wprawdzie Olsztyn nie ucierpiał bezpośrednio na skutek
walk, ale zdobyty w styczniu 1945 r. przez Armię Czerwoną został podpalony przez
czerwonoarmistów. Spłonęło wówczas ponad 40% zabudowy, niemal całe śródmiejskie centrum, a reszty zniszczenia dopełniły późniejsze rozbiórki. Ze względów politycznych znalazł się jednak Olsztyn w grupie miast najszybciej wskazanych do powojennej odbudowy i już w 1947 r. powstał wstępny projekt planowanych działań.
Przy wyborze sposobu odbudowy olsztyńskiego Starego Miasta – czy dokonać wiernej rekonstrukcji zabudowy historycznej, czy wprowadzić formy nowoczesne – przyjęto
wariant kompromisowy. Według autorki koncepcji – architekt Hanny Adamczewskiej
z Politechniki Warszawskiej – należało zachować rozplanowanie z okresu
średniowiecza, ale jednocześnie
spełnić wszystkie warunki współczesnego mieszkalnictwa. Dokonany
wybór w dużej mierze respektował
zasady odbudowy i rekonstrukcji
miast w formach historycznych, sformułowane w 1945 r. przez prof. Jana
Zachwatowicza, który był pierwszym
powojennym generalnym konserwatorem zabytków. W rezultacie na
podstawie dwóch szczegółowych
planów zagospodarowania dzielnicy
(fot. Mieczysław Wieliczko)
staromiejskiej (z 1949 i 1957 r.) wybudowano na olsztyńskim rynku
dwadzieścia kamieniczek, których elewacje nawiązywały do baroku, natomiast domy
poza rynkiem otrzymały formy socrealistyczne. Zdaniem Marii Lubockiej-Hoffman, autorki książki „Miasta historyczne zachodniej i północnej Polski. Zniszczenia i programy odbudowy” (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, Delegatura w Elblągu, Oficyna Wydawnicza Excalibur w Bydgoszczy, 2004, s. 147), „w późnych latach 40., w okresie apogeum programu J. Zachwatowicza podpartego ideami socrealizmu, nie można było
oczekiwać – przy braku przekazów ikonograficznych – innej architektury, jak inspirowanego historycznymi formami pastiszu. [...] W Olsztynie [...], nie mogąc kopiować architektury eklektycznej (pruskiej), posłużono się jedynym możliwym do zastosowania wzorcem – barokiem, w uzasadniony sposób kojarzonym na tych terenach z polskością”.
Na temat swoistej barokizacji Olsztyna – dawniej i dziś – pisze w tym numerze na
ss. 3-6 Andrzej Rzempołuch, a o zabytkach z okresu średniowiecza czy secesji dowiecie się Państwo z innych artykułów. Polecamy również teksty o śladach pobytu na
olsztyńskim zamku Mikołaja Kopernika, o historycznych założeniach zieleni, o olsztyńskich koszarach...
A zatem spotykamy się z zabytkami w Olsztynie.
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Numer wydany został przy współpracy Prezydenta Miasta Olsztyna.

