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Badania historyczno-architektoniczne
kamienicy przy Targu Rybnym nr 11 w Olsztynie1
Wprowadzenie do badaƒ
W 2010 roku kamienica usytuowana w granicach Êredniowiecznego Olsztyna, na
dzia∏ce z czasów lokacji, wymaga∏a prac remontowych2. Zgodnie z zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie, prace remontowe nale˝a∏o poprzedziç
badaniami architektonicznymi3, podczas których ustala si´ wartoÊci niematerialne istniejàce w zachowanych materialnych fragmentach budynku4. WartoÊç niematerialnà
obiektu zabytkowego stanowià: jego historia (data budowy i daty remontów, przebudowaƒ), walory estetyczne i artystyczne (detal w wystroju elewacji, polichromie), wartoÊci emocjonalne (budynek, jako Êwiadek wa˝nych dla historii miasta wydarzeƒ, tu
np. udokumentowane od XVIII w. miejsce pracy aptekarza). WartoÊç materialna zabytkowego budynku to wartoÊç materia∏u, z którego budynek wzniesiono. Jest on
cz´sto zdegradowany technicznie i z tego powodu nale˝a∏oby rozebraç substancj´ zabytkowà i zastàpiç jà nowym materia∏em. W rezultacie takiego post´powania
przesta∏aby istnieç jedna z niematerialnych wartoÊci – autentyzm historycznej budowli.
Podzia∏ na wartoÊci materialne i niematerialne budowli jest tak˝e wa˝ny przy wycenie
zabytkowego budynku.
1

Badania wykona∏a Pracownia Autorska Wies∏awa Chodkowska, jednostka organizacyjna Stowarzyszenia Polskich Artystów
Plastyków Studio Atelier 40 w Olsztynie. Rozpocz´to je we wrzeÊniu 2010 r. na podstawie pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie, Decyzja nr 233/10 z dnia 11.08. 2010r. Badaƒ nie kontynuowano w trakcie remontu.
2
Usytuowana na dzia∏ce nr 64-17, zlokalizowanej w strefie ochrony konserwatorskiej ustanowionej w obr´bie
za∏o˝enia urbanistycznego starego miasta Olsztyna, obj´tego ochronà prawnà na podstawie wpisu do rejestru zabytków woj. warmiƒsko-mazurskiego pod numerem: A-41, na podstawie decyzji WKZ z dnia 17.09.1957 r. a tak˝e
obszaru nawarstwieƒ kulturowych wpisanych do rejestru zabytków pod nr. C-160 na podstawie decyzji WKZ
z dnia 2 lipca 1992 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(DzU nr 162, poz. 1568 ze zm.).
3
Rozporzàdzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich, robót budowlanych, badaƒ konserwatorskich i architektonicznych, a tak˝e innych dzia∏aƒ przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badaƒ archeologicznych i poszukiwaƒ ukrytych lub porzuconych
zabytków ruchomych (DzU nr 150, poz. 1579), zmienione i uzupe∏nione rozporzàdzeniem z dnia 27 lipca 2011 r.
(DzU nr 165, poz. 987).
4
Na koniecznoÊç ochrony wartoÊci niematerialnej zwrócono uwag´ w przyj´tej przez Polsk´ konwencji UNESCO. Akt
wszed∏ w naszym paƒstwie w ˝ycie 16 sierpnia 2011 r.: http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/spotkania_5-6_21-23.pdf, (dost´p 19.12.2013).
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Podczas ˝mudnych badaƒ dokumentuje si´ zachowane materialne fragmenty
Êwiadczàce o wartoÊci niematerialnej zabytku5. Badania te stanowià etap obowiàzujàcych prac przedprojektowych. Do prac poprzedzajàcych projekt niezb´dne jest
wykonanie pomiarowo-rysunkowej inwentaryzacji konserwatorskiej, dokumentujàcej
stan budynku i orzeczenia o stanie technicznym. Na rysunki inwentaryzacyjne nanosi
si´ zebrane podczas badaƒ informacje o przekszta∏ceniach. Ustala si´ dat´ powstania
oraz daty i zakres przebudów, okreÊlajàc kolejne fazy przekszta∏ceƒ. W tych dzia∏aniach
pomocne sà êród∏a historyczne w postaci zapisów historycznych i przekazów ikonograficznych. Dziedziczone wartoÊci niematerialne, które przetrwa∏y w zachowanych
in situ artefaktach, Êwiadczà o umiej´tnoÊciach budowniczych, rozwiàzaniach konstrukcyjnych stosowanych podczas kolejnych remontów i przebudów.
Po zakoƒczeniu badaƒ, na podstawie analizy ca∏oÊci zebranych materia∏ów,
formu∏uje si´ wnioski zawierajàce program prac konserwatorskich, które mogà byç pomocne w ustaleniu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (WKZ) zaleceƒ konserwatorskich do projektu remontu obiektu6. Projektant powinien kierowaç si´
poszanowaniem odkrytych w trakcie badaƒ artefaktów, które – jako Êwiadectwa
przesz∏oÊci – nale˝y zachowaç dla przysz∏ych pokoleƒ7.
Budynek przy Targu Rybnym 11 w Olsztynie nie mia∏ odr´bnego opracowania w literaturze dotyczàcej tematu zabudowy starego miasta w Olsztynie. W poszukiwaniu materia∏ów historycznych wykonano kwerend´ archiwalnà. W Archiwum Paƒstwowym
w Olsztynie analizowano plany miasta. Na planie miasta z roku 17788 pokazane by∏y zamek,
rzeka ¸yna i fosa od strony pó∏nocnej zamku, nawadniana wodà z rzeki. Na podstawie analizy tej mapy mo˝na by∏o wnioskowaç, ˝e przed rozszerzeniem lokacji o teren, na którym
znalaz∏ si´ Targ Rybny, wzd∏u˝ po∏udniowej jego kraw´dzi (przy której stoi badany budynek)
w kierunku wschodnim mog∏a biec fosa chroniàca miasto z pierwszej lokacji9. Na planie
miasta z XIX w. oznaczony by∏ regularny kwarta∏ zabudowy przy placu Targ Rybny (Fisch
Markt). Wzd∏u˝ kwarta∏u zabudowy bieg∏a ulica Oberquer, obecnie wzd∏u˝ po∏udniowej
kraw´dzi Targu Rybnego10. Na planie miasta z 1884 r. czytelna by∏a zabudowa pierzei
po∏udniowej Targu Rybnego. Pokazany plan budynku nr 11 pokrywa∏ si´ z jego dzisiejszym11.
5

Badania nazywam ˝mudnymi, gdy˝ wymagajà wykonania pomiarów cegie∏ na ka˝dej ze Êcian, na ka˝dej z kondygnacji, interpretacji po∏àczeƒ Êcian, interpretacji wàtków kamiennych i ceglanych, rozpoznania u˝ytych zapraw. Innymi parametrami cechuje si´ ceg∏a u˝yta w budowlach gotyckich, a innymi w nowo˝ytnych. Interpretacji podlega tak˝e wàtek, czyli uk∏ad cegie∏
lub kamieni w murze, który jest odmienny w zale˝noÊci od kszta∏tu i rytmu uk∏adanych elementów i okresów budowy.
6
Art. 27 Ustawy o ochronie zabytków…
7
Ochronie wartoÊci niematerialnych w zabytkowej budowli sprzyja tak˝e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane. Zgodnie z tà ustawà dokumentacj´ projektowanych prac remontowych w budynku obj´tym ochronà konserwatorskà nale˝y sporzàdziç zgodnie z warunkami i procedurà zawartà w Ustawie o ochronie zabytków…, na jej
podstawie w∏aÊciwy urzàd nadzoru budowlanego wydaje pozwolenie na budow´.
8
Charte von dem zur Domaine Allenstein gehörigen Königlichen Vorwerke Schlossgut im Amte Allenstein belegen.
Nr. zesp. PL/42/1457/sygnatura 64.
9
M. S∏oƒ, Miasta podwójne i wielokrotne w Êredniowiecznej Europie, Wroc∏aw 2010, s. 258-263.
10
Lageplan der Stadt Allenstein, Pressluftleitung der pneumatischen Kanalisation. Pl/1457/72.
11
Kreis Allentein, mapa nr 15 – obszar miasta na 22 mapach, skala 1:500, mierniczy Stoppa 1884 r., sporzàdzi∏ Nickel,
1887 r. sygn. 1367.
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W Zbiorach Fotograficznych dawnego Urz´du Konserwatora Zabytków w Królewcu, Prusy Wschodnie – Dokumentacja historycznej prowincji, fotografia z 1929 r.
przedstawia∏a pierzej´ pó∏nocnà rynku Starego Miasta z widokiem na aptek´ Pod Or∏em.
W Dziale Historii Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie odnaleziono kart´ pocztowà z widokiem na zabudow´ Targu Rybnego z 1930 r. W Urz´dzie Miasta Olsztyn,
w biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków, znajduje si´ opinia autorki badaƒ,
rzeczoznawcy MKiDN, z roku 2002 negatywnie oceniajàca proponowanà wówczas
modernizacj´ budynku. W Wojewódzkim Urz´dzie Ochrony Zabytków w Olsztynie (WUOZ) stwierdzono brak w teczce obiektu dokumentów z prac prowadzonych
w budynku po 1945 roku12. Z archiwum WUOZ pozyskano kserokopie artyku∏ów
z gazet:
1. R. B´dkowski, Targ Rybny – metamorfozy, „Debata” nr 8 (II) 2008, w którym
autor ogólnie opisuje histori´ Targu Rybnego.
2. G. Szyd∏owki, W obronie kamienicy, „Gazeta Wyborcza”, 3.12.2008, autor na
przyk∏adzie kamienicy przy Targu Rybnym 11 porusza problem braku porozumienia inwestora z konserwatorem zabytków.
Analiza dokumentacji z badaƒ archeologicznych, udost´pnionej w Domu Gazety
Olsztyƒskiej, nie wnios∏a dodatkowej wiedzy na temat budynku przy Targu Rybnym 1113.
Wyniki badaƒ architektonicznych naniesiono na inwentaryzacj´ budynku w skali
1:50, nale˝àcà do inwestora, który dodatkowo przekaza∏ kserokopie dokumentów14:
1. Opinia Miejskiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie z dnia 14.01.2010 na
temat koncepcji projektowanej zmiany sposobu u˝ytkowania, przebudowy i nadbudowy budynku przy ul. Targ Rybny 11 w Olsztynie.
2. Pismo Miejskiego Konserwatora Zabytków skierowane do WUOZ w Olsztynie
z dnia 14.01.2010 w sprawie okreÊlenia rodzaju i zakresu wyprzedzajàcych badaƒ
archeologicznych, w zwiàzku z zaplanowanà inwestycjà polegajàcà na adaptacji
budynku przy Targu Rybnym 11 w Olsztynie.
3. Postanowienie WKZ nr 161/2010 z dnia 9.04.2010, uzgadniajàce projekt decyzji
nr I z dnia 16.03.2010 r. (znak: AB-7331-12-17/2010) o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegajàcej na zmianie sposobu u˝ytkowania piwnicy i parteru budynku na lokal gastronomiczny, przebudowie i nadbudowie budynku
(poprzez podwy˝szenie istniejàcego poddasza) w celu uzyskania dodatkowych lokali mieszkalnych, w kamienicy przy Placu Targ Rybny nr 11 na dzia∏ce nr 64-17).

12

O remoncie budynku w latach 60. XX w. wielu cennych informacji udzieli∏a Jadwiga ˚mijewska, w∏aÊcicielka budynku.
A. Mackiewicz, Olsztyn, Plac Gen. K. Âwierczewskiego, badania archeologiczne z wykopów pod sieç c.o. i kana∏
odwadniajàcy dla Domu Gazety. Olsztyn P.P.PKZ, nr 65, 1989.
14
T. Niebrzydowski, Koncepcja projektowa, zmiana sposobu u˝ytkowania przebudowa i nadbudowa budynku przy
Targu Rybnym nr 11 w Olsztynie, dz. Nr 17 obr. 64, Olsztyn, paêdziernik 2009.
13
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Historia zabudowy po∏udniowej pierzei Targu Rybnego
Wyglàd zewn´trzny kamienicy wskazywa∏ na koniec XIX w., lecz z powodu jej usytuowania w obr´bie starego miasta, nale˝a∏o si´gnàç do historii za∏o˝enia Olsztyna,
który uzyska∏ formalny przywilej 31 paêdziernika 1353 r.15. Lokacj´ Olsztyna kapitu∏a
warmiƒska powierzy∏a zasadêcy, „roztropnemu m´˝owi Janowi z ¸ajs”, który wytyczy∏
miasto w sàsiedztwie istniejàcego ju˝ zamku16.
Cechà charakterystycznà zak∏adanych wówczas miast (na ziemiach plemion Prusów
kolonizowanych przez zakon krzy˝acki) by∏o wykorzystanie walorów obronnych
terenu. Miasta warmiƒskie, jak Olsztyn, Dobre Miasto, Lidzbark, Orneta, Reszel, lokowano, wykorzystujàc ukszta∏towanie terenu i naturalne warunki obronne. Olsztyn
usytuowano w zakolu rzeki ¸yny, która od po∏udnia i zachodu stanowi∏a naturalnà
ochron´ i przeszkod´ dla napastników. Od wschodu i pó∏nocy rzek´ wykorzystano,
aby w postaci martwej odnogi wype∏nia∏a fos´. Plan Êredniowiecznego miasta by∏
pod∏u˝ny i gruszkowaty, szerszy w cz´Êci pó∏nocnej i zw´˝ajàcy si´ ku po∏udniowej.
Na podstawie dotychczasowego stanu badaƒ nale˝y przyjàç, ˝e Olsztyn Êredniowieczny
za∏o˝ono z wykorzystaniem klasycznej dla tamtych czasów techniki pomiarowej, która
opiera∏a si´ na siatce kwadratów o bokach siedmiopr´towych (1 pr´t = 15 stóp, przy
stopie równej 0,306 m, co równa si´ 4,59 m = 32,13m x 32,13 m)17.
Miasto za∏o˝ono na regularnym planie z prostokàtnie przecinajàcymi si´ ulicami,
wydzielajàcymi szachownice bloków zabudowy. Miejsce Êrodkowego bloku zajà∏
prostokàtny rynek, z którego naro˝ników bieg∏y ulice na pó∏noc – po∏udnie, wschód
– zachód. W pobli˝u rynku znajdowa∏y si´ ca∏e parcele przeznaczone pod zabudow´,
dalej od rynku znajdowa∏y si´ pó∏parcele, a na skraju miasta najmniej zamo˝ni jego
mieszkaƒcy wznosili budy. Granica pó∏nocna miasta z pierwszej lokacji mia∏a przebiegaç
wzd∏u˝ dzisiejszej ulicy Lelewela (dawniej Karlstrasse) i dalej wzd∏u˝ po∏udniowej
kraw´dzi Targu Rybnego (dawniej Oberquerstrasse)18.

15

Przywilej lokacyjny miasta Olsztyna, tekst oryginalny opublikowany w: Codex Diplomaticus Warmiensis, t. 2,
Mainz 1864, nr 202, s. 200-204. Przek∏ad z j´zyka ∏aciƒskiego: A. Mrówczyƒska, J. Sikorski, Przywilej lokacyjny
miasta Olsztyna, Privilegium civitatis Allenstein, Olsztyn 2003, s.1-9: W przywileju lokacyjnym znalaz∏a si´ informacja o zasadêcy i o normach okreÊlajàcych status przysz∏ego miasta: „W imi´ Pana amen. My Hartmud prezpozyt,
Herman dziekan, Johannes kustosz, Ty∏o kantor oraz ca∏a kapitu∏a koÊcio∏a warmiƒskiego, wszystkim pismo niniejsze oglàdajàcym pragniemy uczyniç wiadomym, i˝ po dojrza∏ym namyÊle postanowiliÊmy w dobrach i na terytorium tej˝e kapitu∏y za∏o˝yç miasto i nazwaç je Allensteyn. Zwa˝ywszy na naszà i naszego terytorium korzyÊç
i zwa˝ywszy na naszà i naszego terytorium ko˝yÊç i po˝ytek, lokacj´ jego na prawie che∏miƒskim powierzyliÊmy
roztropnemu m´˝owi Janowi z ¸ajs oraz jego rzeczywistym spadkobiercom i prawym potomkom. W zwiàzku
z tym postanawiamy, co nast´puje…”. Dalej jest opis powierzchni zak∏adanego miasta, wynikajàcych zobowiàzaƒ
i zwolnieƒ podatkowych.
16
Codex… s. 202-204.
17
T. Zagrodzki., Zagadnienie proporcji w uk∏adach urbanistycznych niektórych miast pomorskich, Studia Pomorskie,
Wroc∏aw – Kraków 1957, s. 1- 23; ten˝e; Regularny plan miasta Êredniowiecznego a limitacja miernicza, Studia
wczesnoÊredniowieczne, t. V, 1962, z. 4, s. 54.
18
J. Sikorski, W. Chodkowska, Badania historyczno-architektoniczne obronnych murów miejskich w Olsztynie,
Olsztyn, 1995, maszynopis, MKZ Olsztyn.
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Dopiero na podstawie przywileju z 4 maja
1378 r. obszar miejski zosta∏ poszerzony
w kierunku pó∏nocno-wschodnim, po którym do czasów nam wspó∏czesnych pozosta∏
Êlad w postaci niewielkiego placu rynkowego nazwanego Targiem Rybnym: „… dictum Allensteyn situm in territorio nostro
ampliandum et superiori ipsius parte versus
orientem dilatandum..”19. Targ ten na przestrzeni wieków przyjmowa∏ ró˝ne nazwy,
prawdopodobnie w zale˝noÊci od towaru,
jaki przewa˝a∏ w handlu (w koƒcu wieku
XIX by∏ to Âwiƒski Rynek). Powtarzana
przez badaczy hipoteza o istnieniu pierwotnych umocnieƒ wzd∏u˝ ulicy Lelewela
i po∏udniowej granicy Targu Rybnego wymaga potwierdzenia w badaniach archeologicznych. Dlatego te˝ wszelkie prace ziemne
w granicy istniejàcej zabudowy przy Targu
Il. 1. F. Wronka, plan miasta z 1856 r., (w):
Rybnym, w tym budynku nr 11, wymaga∏y C. Wünsch, Die Bau und Kunstdenkmäler der
Stadt Allenstein, Königsberg 1933. s. 13.
wyprzedzajàcych badaƒ archeologicznych.
Na planie rekonstrukcji Êredniowiecznego miasta, wykonanym przez Wünscha, widoczna jest zabudowa mieszkalna wzd∏u˝ pierzei rynku Starego Miasta20. W przyziemiach budynków by∏y arkadowe podcienia, w du˝ej cz´Êci odbudowane po roku 1945.
O wyglàdzie Êredniowiecznych piwnic w pierzei zachodniej rynku wiadomo z badaƒ
archeologicznych opracowanych przez Adama Mackiewicza21. Opisuje on ods∏oni´te
relikty piwnic póênogotyckich przykryte kolebkowymi sklepieniami, które zbudowano
z cegie∏ gotyckich ∏àczonych zaprawà wapiennà. Piwnice si´ga∏y na odleg∏oÊç 2,5 m
od Êcian budynku w stron´ rynku. Zachowane podstawy filarów poÊwiadcza∏y istnienie
arkad. Takie arkady zachowa∏y si´ w przypadku pozosta∏ych trzech pierzei rynku22.
19

…terytorium Olsztyna rozszerzyç w cz´Êci wschodniej, patrz: Woelky, Carl Peter , Codex Diplomaticus Warmiensis
oder Regesten und Urkunden zur Geschichte Ermlands. Bd. 3, Urkunden der Jahre 1376-1424 nebst Nachträgen,
Braunsberg, Leipzig, 1874, nr 53, s. 36-37; M. S∏oƒ, op. cit., s. 253. Autor podwa˝y∏ tez´ Alojzego Szorca o próbie
za∏o˝enia w Olsztynie Nowego Miasta, twierdzàc, ˝e by∏o to tylko rozszerzenie istniejàcego ju˝ miasta, por.
A. Szorc, Dominium Warmiƒskie, Olsztyn 1990, s. 268. W Êwietle wyników z badaƒ murów obronnych Olsztyna,
analizy materia∏ów historycznych i analizy za∏o˝enia urbanistycznego w obr´bie murów obronnych miasta, mo˝emy
potwierdziç rozszerzenie lokacji miasta.
20
C. Wünsch, Die Bau- und Kunstdenkmäler der Stadt Allenstein, Königsberg 1933, s. 14, il. 11.
21
A. Mackiewicz, Sprawozdanie z badaƒ archeologicznych przeprowadzonych w Olsztynie na st. XXIV wykopy 58
do 61. Badania terenowe prowadzono od 16 wrzeÊnia do 6 paêdziernika 2004 r. Stawiguda 2004 r. s. 84. Nale˝y
dodaç, ˝e zabudowa pierzei wschodniej i po∏udniowej rynku zosta∏y spalone w 1945 r., po czym odbudowane
w latach 50. XX w.
22
Ibidem.
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Nie wiemy, czy zachowa∏y si´
sklepione kolebkà piwnice w pierzei wschodniej i po∏udniowej
rynku. Dotychczas nie wykonano
kompleksowej inwentaryzacji piwnic wzd∏u˝ pierzei rynku Starego
Miasta. Poszukujàc analogii do
piwnic pod kamienicà przy Targu
Rybnym 11, rozpoznano je w najbli˝szym otoczeniu budynku. W wyniku ogl´dzin stwierdzono, ˝e w dwóch
budynkach usytuowanych w pierzei
pó∏nocno-zachodniej rynku, pod nr 1
Il. 2. Olsztyn, plan miasta z 1913 r., skala 1:5000, (w): H. Bonk, i 2, zachowa∏y si´ sklepione kolebà
Geschichte der Stadt Allenstein, Allenstein 1903-1930.
piwnice.
Na naro˝nej parceli pod nr 1 znajduje si´ dwukondygnacjowa kamienica nale˝àca
do parafii ewangelickiej. Zajmuje ona po∏udniowà cz´Êç wàskiej dzia∏ki z niewielkim
podwórzem poÊrodku, z którego prowadzi∏o wejÊcie do budynku gospodarczego usytuowanego w cz´Êci pó∏nocnej – tylnej cz´Êç dzia∏ki. Budynek g∏ówny zwrócony by∏
Êcianà szczytowà z arkadowymi podcieniami w przyziemiu do rynku starego miasta.
Znajdujàce si´ w budynku piwnice przykrywa∏o sklepienie kolebkowe. Do murowania
Êcian i sklepieƒ w piwnicach u˝yto r´cznie wyrabianej du˝ej ceg∏y o wymiarach: 30,0
x 15,0 x 8,0 cm23. Zastosowane wiàzanie cegie∏ w murze tworzy rzàd wozówek i rzàd
g∏ówek, wskazujàc na epok´ nowo˝ytnà. Dwukondygnacjowy budynek gospodarczy
po drugiej stronie wewn´trznego podwórza, zwrócony kalenicà do Targu Rybnego, jest
niepodpiwniczony.
Do Êciany wschodniej budynku parafii przylega kamienica przy ul. Stare Miasto 2
(Markt-Platz), dawnej apteki Pod Or∏em, oznaczona na planach miasta24. Jest to dwukondygnacjowy budynek usytuowany Êcianà szczytowà do rynku starego miasta. Elewacja symetryczna, trójosiowa z arkadowym podcieniem w przyziemiu, zakoƒczona
jest schodkowo-sterczynowym szczytem. W budynku obecnie zachowana jest jedna
piwnica przykryta sklepieniem kolebkowym, które zbudowano z du˝ej ceg∏y o wymiarach 38,0 x 8,0 x 14,0 cm25. Wn´trze tego budynku przebudowano po roku 1945
z u˝yciem wspó∏czesnych materia∏ów budowlanych.

23

Ceg∏a du˝ych rozmiarów, r´cznie wyrabiana u˝ywana by∏a na tych terenach do czasu fabrycznej produkcji, którà
rozpocz´to dopiero w XIX w.
F. Wronka, plan miasta 1856 r., (w:) C.Wünsch, Die Bau und Kunstdenkmäler der Stadt Allenstein, Königsberg
1933, s. 13.
25
Wàtku ceglanego Êcian piwnicy nie odczytano, gdy˝ pokrywa je gruba warstwa tynku.
24
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Elewacja tylna dawnej apteki
zwrócona by∏a do podwórza, które
obecnie graniczy z podwórzem budynku usytuowanego przy Targu
Rybnym 11. W miejscu tego budynku zapewne pierwotnie znajdowa∏ si´ budynek pe∏niàcy funkcj´
gospodarczà dla apteki. Mo˝na tak
przypuszczaç na podstawie uk∏adu
dzia∏ek w mieÊcie od czasu lokacji.
Blok zabudowy przy g∏ównym rynku
w mieÊcie, zak∏adany w okresie Êred- Il. 3. Olsztyn, pó∏nocno-zachodni naro˝nik zabudowy
przy ul. Stare Miasto. Od lewej: dom nr 1 – kancelaria
niowiecza, zajmowa∏ pod∏u˝nà pro- gminy ewangelickiej, dom nr 2 – apteka „Pod Or∏em”,
stokàtnà dzia∏k´, na której od frontu fot. C. Wünsch, Instytut Sztuki PAN 057262.
usytuowany by∏ budynek mieszkalny a za nim oddzielony niewielkim podwórzem budynek gospodarczy26. Taki uk∏ad zabudowy przetrwa∏ na sàsiedniej dzia∏ce nale˝àcej
do parafii ewangelickiej. Pierwsza apteka w Olsztynie wymieniona by∏a przy rynku starego miasta w 1751 r.27. Aptek´ nazywanà Pod Or∏em za∏o˝y∏ Jan Zimmermann pochodzàcy z Królewca. Kapitu∏a warmiƒska da∏a mu zgod´ na wykonywanie zawodu
aptekarza i prowadzenie apteki, jednoczeÊnie zakazujàc prowadzenia dzia∏alnoÊci chirurgicznej28. Aptekarz Gottlieb Engert w latach 1816-1818 by∏ przewodniczàcym rady
miejskiej. WÊród znanych aptekarzy w dokumentach wymieniany jest Baltazar Józef
Oster, który w roku 1878 by∏ tak˝e przewodniczàcym rady miejskiej i przewodzi∏ komitetowi budowy Szpitala Mariackiego oraz nale˝a∏ do rady parafialnej przy koÊciele
Êw. Jakuba. Drugà aptek´ w Olsztynie Pod Koronà otwarto dopiero w roku 1885 przy
Górnym PrzedmieÊciu, dzisiejszej ulicy 11 Listopada29.
Niewiele zachowa∏o si´ fotografii utrwalajàcych zabudow´ przy Targu Rybnym.
Z lat 30. XX w. pochodzi pocztówka ze zbiorów Rafa∏a B´dkowskiego, przedstawiajàca
Targ Rybny z interesujàcà nas kamienicà w widoku z lotu ptaka30. Na szerokoÊci elewacji
budynku, pod adresem Targ Rybny 11, widnieje napis: Adler – Apotheke.
Informacja ta wskazuje, ˝e popularna funkcja jedynej w mieÊcie apteki wymaga∏a
dodatkowego lokalu. Na podstawie wyników przeprowadzonych badaƒ mo˝na sàdziç,
˝e w∏aÊciciel apteki przy rynku g∏ównym adaptowa∏ budynek gospodarczy po∏o˝ony

26

Olsztyn, plan miasta z 1913 r. w skali 1:5000, (w:) H. Bonk, Geschichte der Stadt Allenstein, Allenstein 1903, Allenstein 1928, za∏àcznik.
S. Achremczyk, Olsztyn w latach 1466-1772, (w:) Olsztyn 1353-2003, pod red. S. Achremczyka i W∏. Ogrodziƒskiego, Olsztyn 2003, s. 247.
28
Ibidem.
29
Ibidem.
30
R. B´dkowski, Olsztyn jakiego nie znacie, obraz miasta na dawnej pocztówce, Olsztyn 2003. s. 32. f. 6.
27
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Il. 4. Widok na Targ Rybny, zdj´cie lotnicze z 1930 r., zbiory Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie,
tak˝e (w): R. B´dkowski, Olsztyn jakiego nie znacie, obraz miasta na dawnej pocztówce, Olsztyn
2003. s. 32.

na w∏asnej dzia∏ce do funkcji apteki, która dost´pna by∏a z Targu Rybnego. W ten sposób na jednej dzia∏ce znalaz∏y si´ dwa budynki, w których wytwarzano i sprzedawano
leki. Na okres prze∏omu XIX i XX w. w tej cz´Êci miasta przypada czas rozbiórki pi´trowych budynków i budowy trój- i czterokondygnacjowych kamienic. W tym czasie tak˝e
na szerokà skal´ rozbierano pó∏nocnà lini´ murów obronnych miasta31. Materia∏ pozyskany z murów obronnych u˝ywany by∏ do budowy fundamentów powstajàcych budynków. Na pytanie, czy podobny sposób post´powania mia∏ miejsce w przypadku
kamienicy przy Targu Rybnym 11, odpowiedzia∏y badania architektury budynku.
Wykonane badania pozwoli∏y okreÊliç architektonicznà wartoÊç zachowanego przy
Targu Rybnym 11 budynku. Na podstawie wyników tych badaƒ ustalono wnioski konserwatorskie do wymaganego od wielu lat remontu budynku.

31

W. Chodkowska, Badania historyczno-architektoniczne miejskich murów obronnych w Olsztynie, Archiwum MKZ.
Olsztyn 1996 r.; A. Mackiewicz, Badania archeologiczne obronnych murów miejskich w Olsztynie, Archiwum
MKZ, Olsztyn 1996 r.
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Opis inwentaryzacyjny budynku
Kamienica usytuowana jest w zwartej zabudowie, w po∏udniowej pierzei, kalenicowo
do Targu Rybnego, trójkondygnacjowa, w ca∏oÊci podpiwniczona. Uk∏ad piwnic dwutraktowy. Piwnice w pierwszym trakcie dost´pne z sieni i nieskomunikowane z piwnicami usytuowanymi w drugim trakcie budynku. Piwnice w drugim trakcie dost´pne
wtórnie wykonanymi schodami. Âciany piwnic murowane z du˝ych kamieni polnych
ok. 60 x 80 cm o obrobionych kraw´dziach. Sklepienia piwnic odcinkowe, murowane
z ceg∏y. Obramienia otworów okiennych i drzwiowych w piwnicach murowane z ceg∏y,
w cz´Êci pomieszczeƒ nietynkowane. Âciany budynku murowane z ceg∏y maszynowej,
obustronnie tynkowane. W czasie ostatniego remontu, w latach 60. XX w., na ca∏ej wysokoÊci wewnàtrz budynku, wzmocniono konstrukcj´ poprzez wstawienie dodatkowej
Êciany noÊnej, na której oparto klatk´ schodowà. Dodatkowo zastosowano w partii piwnic poziome konstrukcje ˝elbetowe, które podzieli∏y pierwotne pomieszczenia piwniczne.
Klatka schodowa wstawiona w ostatnim remoncie: schody deskowe dwubiegowe,
por´cze schodów drewniane, szczebliny proste bez zdobieƒ. Drzwi do mieszkaƒ z czasu
ostatniego remontu: jednoskrzyd∏owe. Stolarka okienna skrzynkowa czteropodzia∏owa,
z czasu ostatniego remontu budynku.
Elewacje: frontowa, czteroosiowa, z g∏ównym wejÊciem na osi. Brak detalu architektonicznego zdobiàcego elewacje. Elewacja tylna bez zdobieƒ. Dach o kalenicy
obni˝onej w stosunku do sàsiedniej zabudowy, dwuspadowy na Êciance kolankowej,
w niej okna doÊwietlajàce poddasze. Pokrycie dachu papà. Wi´êba dachowa krokwiowostolcowa, wymieniona na nowà w czasie ostatniego remontu.

Il. 5, 6. Olsztyn, Targ Rybny 11, elewacja frontowa, kamienica przed remontem, stan z 2010 r. i po remoncie, stan z 2013 r., fot. W. Chodkowska.
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Il. 7, 8. Olsztyn, Targ Rybny 11, elewacja tylna, kamienica przed remontem, stan z 2010 r. i po remoncie,
stan z 2013 r., fot. W. Chodkowska.

Opis badaƒ architektonicznych
Badania skupi∏y si´ g∏ównie w piwnicach32. Obj´∏y pomieszczenia dost´pne oraz
ustali∏y lokalizacj´ miejsc niedost´pnych – zamurowanych, których w ca∏oÊci nie odkryto ze wzgl´dów technicznych (bezpieczeƒstwo), a które nale˝a∏o poddaç badaniom
w trakcie remontu. W elewacjach wykonano odkrywki, na podstawie których potwierdzono pierwotny materia∏ budowlany – ceg∏´ fabrycznà. Zamurowania otworów, które
zbadano w elewacjach, wykonano z u˝yciem ceg∏y dziurawki z lat 60.
W roku 1960 w budynku wykonano kapitalny remont. Remont polega∏ na wykonaniu
niezb´dnych prac budowlanych, które mia∏y na celu przygotowanie pomieszczeƒ mieszkalnych dla jednej rodziny na ka˝dej z trzech kondygnacji. W elewacji tylnej zamurowano
pierwotne drzwi prowadzàce z podwórza. Wstawiono w Êrodkowej cz´Êci budynku klatk´
schodowà, opierajàc konstrukcj´ na wzniesionej w tym czasie, na ca∏ej wysokoÊci budynku,
Êcianie usztywnionej w piwnicy stalowo-betonowym podciàgiem. Tak˝e w tym czasie wykonano nowe zejÊcie do piwnic, które umieszczono w miejscu dawnego wejÊcia do budynku od strony podwórza. Zasypano gruzem cz´Êç piwnicy C i zamurowano na sta∏e.

32

W artykule przedstawiono fragmenty opisów z badaƒ kamienicy, dokumentacja znajduje si´ w archiwum Miejskiego
Konserwatora Zabytków w Olsztynie.
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Piwnica A
W. 133. Piwnica na planie prostokàta o powierzchni 15,67 m2, usytuowana po stronie
p∏n.-wsch. budynku. Po∏àczona przejÊciem z sàsiednià piwnicà C. Âciany murowane z du˝ych
kamieni polnych: ok. 60 x 80 cm. Posadzka zatarta cementem na g∏adko. WejÊcie do piwnicy
prowadzi z pierwszego traktu sieni po czterech
schodach. Schody murowane z ceg∏y, przykryte
grubà warstwà szlichty cementowej. Otwór
wejÊciowy ze Êladami przebudowy w nadpro˝u.
Nadpro˝e otworu pierwotnie p∏ytkie, wtórnie
podwy˝szone i oblicowane ceg∏à. W odkrywce
widoczne dwie zaprawy: starsza z dodatkiem
gliny, nowsza z dodatkiem cementu. Nadpro˝e
odspojone od Êciany noÊnej. Sklepienie odcinkowe oparte na odsadzce utworzonej z dwóch
Il. 9. Inwentaryzacja piwnic, na rysunku oznarz´dów schodkowo wysuni´tej g∏ówki ceg∏y czono miejsca badanych w´z∏ów i fotografii,
W. Chodkowska, Olsztyn 2010.
o wym. 12 x 6,5 cm.
W. 2. Naro˝nik nieprzewiàzany, ta cz´Êç nadpro˝a dodana, stan awaryjny, kwalifikuje
si´ do rozbiórki. Ceg∏a o wymiarach 26,0 x 12,5 x 6,5 cm.
W. 3. Naro˝nik przewiàzany. Dolna cz´Êç nadpro˝a oparta na odsadzce utworzonej
z dwóch rz´dów schodkowo wysuni´tej g∏ówki ceg∏y.
W. 4. Prostokàtny otwór drzwiowy pomi´dzy piwnicà B i C, zamkni´cie otworu odcinkowe, dostawione do starszego obramienia otworu. Zachowany naro˝nik po
stronie lewej, obramienie pierwotnego nadpro˝a o sp∏aszczonym ∏uku zbli˝onym
do koszowego. Ceg∏a w nadpro˝u o wym. 25,5 x 6,5 cm.
W. 5. Czytelne oparcie pierwotnego nadpro˝a o Êcian´ zakoƒczonà odsadzkà z ceg∏y
u∏o˝onej g∏ówkà. Z powodu bliskoÊci kilku przewodów elektrycznych nie skuto
tynku po prawej stronie otworu. Wnioskuje si´ odtworzenie pierwotnego kszta∏tu
otworu.
W. 6. Odcinkowe sklepienie murowane z ceg∏y u∏o˝onej w jode∏k´. Ceg∏a o wym. 26 x
12 x 6,5 cm. Âwiat∏o piwnicy w strza∏ce sklepienia = 220 cm.
W. 7. Âciana noÊna wzniesiona z du˝ych kamieni (60 x 75; 40 x 80 cm) polnych u∏o˝onych
w 4 warstwy. Kamieƒ obrobiony na kraw´dziach i w licu zbli˝ony do prostokàtnych
bloków. Wykoƒczenie Êciany na kraw´dziach i w koronie murowane z ceg∏y uk∏ada-

33

Litera „W” przyj´ta jest w badaniach jako oznaczenie badanego w´z∏a, czyli miejsca przewiàzania cegie∏, Êcian, rodzaju
i kszta∏tu zapraw – elementów wa˝nych dla ewolucji przestrzennej budowli.
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nej g∏ówkami. Ceg∏a o wym. 12,0 x 6,0, 12,5 x 7,0, 12,0 x 6,5, 25,5 x 6,5 cm. Oparcie odcinkowego sklepienia na odsadzce z dwu rz´dów ceg∏y uk∏adanej g∏ówkà.
W. 8. W rogu piwnicy zamurowane przewody kominowe, które wymurowano po
zlikwidowaniu otworu w Êcianie. Âlad zamurowanego otworu o sklepieniu odcinkowym.
W. 9. S∏upek mi´dzy oknami murowany z ceg∏y o wym. 25,5 x 6,5 x 12,0 cm. Ceg∏a
wyglàda na rozbiórkowà. Uk∏ad ceg∏y nie tworzy czytelnego wàtku.
W. 10. Dwa du˝e okna sklepione odcinkowo doÊwietlajà niewielkie pomieszczenie piwnicy (15,67 m2), rodzaj suteryny. Okna przebudowane, parapety okien obni˝one,
pokryte zaprawà cementowà.
Piwnica B
Nad cz´Êcià piwnicy schody wejÊciowe do budynku od strony Targu Rybnego. Piwnica ta jest wzniesiona na planie litery L, przykryta dwoma sklepieniami odcinkowymi
na gurcie.
W. 11. Sklepienie nad piwnicà utworzone z dwóch odcinków sklepienia, które oparto
na gurcie. Podparciem dla gurtu sklepienia z obu stron sà Êciany noÊne. Z jednej
strony jest to Êciana poprzeczna (a) budynku, z drugiej strony Êciana Êrodkowa

Il. 10, 11, 12. Olsztyn, Targ Rybny 11, widok piwnicy A przed remontem, stan z 2010 r., i po remoncie,
stan z 2013 r., fot. W. Chodkowska.
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(c) pierwotnie wydzielajàca pomieszczenie (korytarzyk) o szerokoÊci 140 cm.
Wymiary ceg∏y w sklepieniu: 25,5 x 6,5 x 12,5 cm.
W. 12. Naro˝nik Êcian noÊnych (a i b) jest przewiàzany. W naro˝niku Êcian umieszczone
sà przewody kominowe. Âciany piwnicy wzniesione sà z du˝ych kamieni polnych (wysokoÊci do 60,0 cm) u∏o˝onych warstwami, których kraw´dzie i lico
opracowano przez skucie. Na styku sklepieƒ ze Êcianami brak wykoƒczenia
w postaci podwójnej odsadzki utworzonej z rz´du wysuni´tych przed lico Êciany
g∏ówek ceg∏y.
W. 13. Wtórnie dostawiona Êcianka pomi´dzy Êciany noÊne piwnicy (b i d) zamyka
przestrzeƒ piwnicy. Ceg∏a u˝yta do murowania Êcianki o wymiarach: 25,0 x 6,5
x 12,5 cm. Wykonano otwór w Êcianie, przez który stwierdzono zasypisko z gruzu,
ceg∏y i ziemi.
W. 14. Âciana dzia∏owa, murowana z kamieni, analogiczna do zewn´trznych Êcian
noÊnych. Na styku sklepienia ze Êcianà zachowane pierwotne zakoƒczenie
Êciany w postaci podwójnej odsadzki utworzonej z rz´du wysuni´tych przed
lico g∏ówek ceg∏y. Wymiar ceg∏y: 12,5 x 6,5 cm. Brak takiego wykoƒczenia Êcian
(a i b) w piwnicy C potwierdza przebudow´ pierwotnego sklepienia. Takie wykoƒczenie Êcian w miejscu styku ze sklepieniem zachowa∏o si´ w piwnicach,
których nie przebudowano: B i D.
W. 15. Zamurowany otwór. Âlad wskazuje na otwór o wymiarach 113,0 x 110,0 cm.
Piwnica C
W drugim trakcie budynku wykonano schody do piwnicy w czasie remontu w latach
60. XX w.
W. 16. Na poczàtku biegu dostawionych do Êciany noÊnej schodów, po wykonaniu
odkrywki, stwierdzono w gruboÊci Êciany noÊnej pustk´: pusta przestrzeƒ powsta∏a pomi´dzy Êcianà wewn´trznà wymurowanà na szerokoÊci ceg∏y i Êcianà
zewn´trznà.

Il. 13, 14. Olsztyn, Targ Rybny 11, widok piwnicy A przed remontem, stan z 2010 r., i po remoncie, stan
z 2013 r. fot. W. Chodkowska.
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W. 17. Schody zabiegowe, betonowe oparto na Êcianie zewn´trznej i na ˝elbetowym
podciàgu.
W. 18. Na wysokoÊci biegu schodów czytelne strz´pia Êciany wskazujà na miejsce styku
dawnego sklepienia z kamiennà Êcianà piwnicy.
W. 19. Âciany murowane z kamienia. Naro˝nik piwnicy przewiàzany. Widoczny otwór
przewodu wentylacyjnego.
W. 20. Naro˝nik nieprzewiàzany, murowana z ceg∏y Êcianka, na której oparto schody
(b), dostawiona jest do Êciany (a).
W. 21. Naro˝nik nieprzewiàzany. Wzd∏u˝ pomieszczenia piwnicy wstawiona w trakcie
remontu w latach 60., murowana z ceg∏y Êciana noÊna na wysokoÊç ca∏ego budynku.
W. 22. Âciana opiera si´ na ˝elbetowym podciàgu, wspartym na kamiennym murze
Êciany (c).
W. 23. Sklepienie ceramiczne niezachowane, zastàpione p∏askim sufitem wykoƒczonym
cementem na g∏adko.

Il. 15, 16. Olsztyn, Targ Rybny 11, wn´ka w Êcianie piwnicy przed remontem, stan z 2010 r., i po remoncie, stan z 2013 r. fot. W. Chodkowska.

Il. 17, 18. Olsztyn, Targ Rybny 11, okno do piwnicy przed remontem, stan z 2010 r., i po remoncie,
stan z 2013 r. fot. W. Chodkowska.
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W. 24. Zachowany glif pierwotnego otworu okiennego. Naro˝nik Êciany przewiàzany ze
Êcianà dzia∏owà. Okno zamurowane pod oparcie ˝elbetowego podciàgu z lat 60.
W. 25. Âciana dzia∏owa murowana z kamieni polnych, na której oparte jest odcinkowe
sklepienie nad piwnicà. Pomi´dzy tà Êcianà dzia∏owà a dostawionà na ca∏ej wysokoÊci budynku Êcianà dzielàca piwnic´ C (W. 22) zamkni´ta przestrzeƒ (g).
W trakcie prac remontowych nale˝y zbadaç funkcj´ tego pomieszczenia. Z przekazów ustnych w∏aÊcicielki budynku, która pami´ta remont z lat 60., wynika,
˝e jest to przestrzeƒ po nieistniejàcej dolnej cz´Êci pierwotnego komina. Byç
mo˝e jest to relikt „czarnej kuchni” na zapleczu apteki. To miejsce wymaga∏o
badaƒ w trakcie prac remontowych.
Kondygnacje mieszkalne
W budynku znajdujà si´ trzy kondygnacje mieszkalne: na parterze jedno mieszkanie
i poczàtkowy bieg klatki schodowej oraz dwa zejÊcia do piwnic. Na osi g∏ównego
wejÊcia znajduje si´ sieƒ przelotowa prowadzàca na podwórze. Przy schodach wejÊciowych jedno pomieszczenie, tzw. s∏u˝bówka. Uk∏ad pomieszczeƒ we wn´trzu jest dwutraktowy.
W. 31. W dwóch pomieszczeniach mieszkalnych zlokalizowanych we wschodniej cz´Êci
budynku w zewn´trznej Êcianie noÊnej znajdujà si´ wn´ki zamkni´te odcinkiem ∏uku.
W. 32. Pomieszczenie w drugim trakcie przykryto stropem odcinkowym na belkach
stalowych34. W pomieszczeniach piece kaflowe z czasu ostatniego remontu w
latach 60.

Il. 19, 20. Olsztyn, Targ Rybny 11, pomieszczenie na parterze przed remontem, stan z 2010 r., i po remoncie, stan z 2013 r. fot. W. Chodkowska.

34

Strop o lekkim sklepieniu murowany z ceg∏y na belkach stalowych, A. Skórski, Stropy, (w:) Poradnik majstra budowlanego, Warszawa 1996, s. 582.

Wies∏awa Chodkowska

66

Il. 21, 22. Olsztyn, Targ Rybny 11, schody w budynku przed remontem, stan z 2010 r. i w trakcie remontu, stan z 2013 r., fot. W. Chodkowska.

W. 33. Na dwóch wy˝szych kondygnacjach mieszkalnych dwutraktowy uk∏ad wn´trz.
Pierwotna Êciana dzia∏owa zosta∏a zastàpiona Êcianà noÊnà, podtrzymujàcà
klatk´ schodowà na ca∏ej wysokoÊci budynku – dostawionà w ostatnim remoncie w latach 60. Z tego samego czasu pochodzi wykoƒczenie wn´trz.
Poddasze
W. 34. Wi´êba dachowa pochodzi z ostatniego remontu budynku, wykonanego w latach 60. Konstrukcja wi´êby drewniana, p∏atwiowo-kleszczowa, oparta na
zastrza∏ach i Êciance kolankowej.
Elewacje
1. Frontowa (p∏n-wsch)

W. 35. Elewacja czteroosiowa, mieÊci drzwi wejÊciowe na drugiej osi. Otwór wejÊciowy
wykonany wtórne, w miejscu okna, w czasie drugiego etapu aran˝acji wn´trza.
Pierwotna stolarka drzwi z nadpro˝em sta∏ym przeszklonym nie zachowa∏a si´
(por. il. 4). Obecna stolarka drzwiowa pochodzi z remontu w latach 60. i utworzona zosta∏a z dwuskrzyd∏owych typowych drzwi, nad którymi w otworze
nadpro˝a umieszczono typowà stolark´ okiennà.
W. 36-37. Âlad pierwotnego otworu okiennego. Strz´pia Êciany wskazujà na okno
wy˝sze o ok. 30 cm od obecnego okna w elewacji. Okno zmniejszono w ostat-
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Il. 23, 24. Olsztyn, Targ Rybny 11, historyczne wàtki pozostawione w formie Êwiadków, stan z 2013 r., fot. W. Chodkowska.

nim remoncie w latach 60. Wymiar ceg∏y w Êcianie: 25,5 x 7,0 x 12,5 cm,
3w = 24,0 cm.
W. 38-39. Âlad pierwotnego otworu okiennego. Strz´pia Êciany wskazujà na okno wy˝sze
o ok. 30 cm od obecnego okna w elewacji. Okno zmniejszono w ostatnim remoncie w latach 60. Wymiar ceg∏y w Êcianie: 25,5 x 7,0 x 12,5 cm, 3w = 24,0 cm.
Do zmniejszenia Êwiat∏a i zamurowania pierwotnego otworu okiennego u˝yto
ceg∏y dziurawki.
W. 40. Odkrywka pasowa pomi´dzy oknami. W odkrywce nie stwierdza si´ Êladów
przemurowaƒ. Ceg∏a o wymiarach: 12,5 x 6,5 cm, 3w = 22,0 cm
W. 41. Odkrywka w naro˝niku otworu okna, nie stwierdza si´ Êladów przemurowaƒ.
W. 42-43. Âlad pierwotnego otworu okiennego. Strz´pia Êciany wskazujà na okno
wy˝sze o ok. 30 cm od obecnego okna w elewacji. Okno zmniejszono w ostatnim
remoncie w latach 60. Wymiar ceg∏y w Êcianie: 25,5 x 7,0 x 12,5 cm, 3w = 24,0
cm. Do zmniejszenia Êwiat∏a i zamurowania pierwotnego otworu okiennego
u˝yto bloczków silikatowych i ceg∏y dziurawki.
2. Tylna (p∏d-zach.)

W. 44-46. Wykonano odkrywki w tynku, w których uczytelni∏ si´ Êlad pierwotnego
otworu drzwiowego prowadzàcego z podwórka do budynku. W tylnej elewacji
budynku znajdowa∏y si´ drzwi umieszczone na wprost drzwi znajdujàcych si´
po przeciwnej stronie podwórka, apteki usytuowanej przy ul. Stare Miasto. Wymiar pierwotnego otworu zamkni´tego ∏ukiem odcinkowym: ~230,0 x 135,0 cm.
W. 47. Na pi´trze tylnej elewacji znajdowa∏ si´ otwór okienny zamkni´ty odcinkowo,
wtórnie zamurowany do ¾ wysokoÊci. Wymiar ceg∏y w elewacji: 25,0 x 6,5 x
12,5 cm.
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W. 48. W odkrywce tynku zachowane zwieƒczenie pierwotnego otworu okiennego,
w którym wtórnie wykonano otwór drzwiowy. Wymiar ceg∏y w elewacji: 25,5 x
7,0 x 12,5 cm, 25,0 x 7,0 x 13,0 x 6,5 cm
W. 49. Nadpro˝e otworu okiennego niezmienione.
W. 50. Zamurowane Êwiat∏o pierwotnego otworu okiennego.
Podsumowanie
W wyniku badaƒ stwierdzono, ˝e zachowane piwnice w budynku przy Targu Rybnym nr 11 pochodzà z czasu zabudowy dzia∏ki w miejscu dawnego budynku gospodarczego, który znajdowa∏ si´ na zapleczu budynku dawnej apteki Pod Or∏em przy
ul. Stare Miasto. Budynek nale˝àcy do pierwszej apteki w Olsztynie wymieniany by∏
w tym miejscu w po∏owie XVIII w. Pierwszy budynek gospodarczy na zapleczu apteki
zapewne nie by∏ podpiwniczony, podobnie jak istniejàcy do dziÊ sàsiadujàcy z nim
budynek, na dzia∏ce nale˝àcej do parafii ewangelickiej.
Na podstawie analizy, u˝ytego materia∏u budowlanego i sposobu murowania Êcian
mo˝na przyjàç, ˝e w miejscu starszej zabudowy gospodarczej powsta∏ w 2. po∏owie XIX
w. podpiwniczony budynek. Inwestycja w∏aÊciciela apteki w zabudow´ dzia∏ki sàsiadujàcej z Targiem Rybnym wynika∏a z rozwoju aptekarstwa i wzrastajàcego zapotrzebowania na leki. W tym czasie wÊród znanych aptekarzy wymieniany by∏ bardzo
przedsi´biorczy Baltazar Józef Oster35. Bioràc pod uwag´ fakt, ˝e dopiero w 1885 r.
otwarto w Olsztynie drugà aptek´ Pod Koronà przy Górnym PrzedmieÊciu, mo˝na twierdziç, ˝e budynek przy Targu Rybnym 11 powsta∏ w powy˝szym przedziale czasowym36.
Miasto w tym czasie intensywnie rozbudowywa∏o si´, na ten czas datowana jest zabudowa Targu Rybnego kilkupi´trowymi kamienicami. Stosowanie ceg∏y ceramicznej
do murowania odcinkowych sklepieƒ w piwnicach i Êcianach budynku potwierdzi∏o
przyj´te datowanie. Ceg∏a o wymiarach ok. 25,0 x 6,5 x 12,5 cm pochodzi∏a z produkcji
mechanicznej, charakteryzuje si´ wymiarami typowymi dla ceg∏y maszynowej, masowo
produkowanej w XIX w. W fundamentach budynku u˝yto du˝ych rozmiarów kamieni
polodowcowych o podobnych do siebie wymiarach: ok. 60,0 x 80,0 cm., które wtórnie
starano si´ obrobiç – skuç na kraw´dziach i dopasowaç. Z analizy zabudowy w tej
cz´Êci miasta wynika, ˝e u˝yte do budowy fundamentów piwnic du˝e kamienie mog∏y
pochodziç z fundamentów murów obronnych miasta, rozbieranych na odcinku od
Bramy M∏yƒskiej do Wysokiej Bramy37. W tamtym czasie materia∏ budowlany pozyskiwany z rozbiórki Êredniowiecznych murów obronnych w sàsiedztwie Targu Rybnego
cieszy∏ si´ wielkim zainteresowaniem pobliskich inwestorów budowlanych.
35
36
37

S. Achremczyk, op. cit. s. 247.
Ibidem.
M. Lewicka, W. Chodkowska, Olsztyn Brama M∏yƒska, Olsztyn 2009, maszynopis, archiwum w∏asne.
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W Êwietle przeprowadzonych badaƒ stwierdzono, ˝e budynek nosi Êlady trzykrotnej
przebudowy, a kolejne fazy sà czytelne.
Faza I – czas budowy, który okreÊla si´ na 2. po∏ow´ XIX w.
Faza II – 1. po∏owa XX w., kiedy nastàpi∏y niewielkie zmiany polegajàce na
powi´kszeniu otworów okiennych do piwnic w obu elewacjach. W tym czasie nastàpi∏o
tak˝e zamurowanie nadpro˝y drzwi pomi´dzy piwnicami oraz zamurowano przejÊcie
pomi´dzy piwnicami, adaptujàc pomieszczenie piwnicy na zak∏ad szewski38.
Faza III – datowana na rok 1960 to dostosowanie budynku po zniszczeniach wojennych do potrzeb wielorodzinnej kamienicy mieszkalnej. W tym czasie wstawiono
˝elbetowe wzmocnienia stropów i Êcian´, na której oparto klatk´ schodowà. Zmiana
usytuowania klatki schodowej spowodowa∏a zamurowanie pierwotnego otworu
drzwiowego w elewacji od strony podwórza i wstawienie nowych schodów do piwnic.
Sformu∏owane na podstawie badaƒ wnioski konserwatorskie dokumentujà historycznà substancj´ zabytkowà, którà nale˝y chroniç w celu zachowania jej, jako Êwiadka
przesz∏oÊci wartego przekazania nast´pnym pokoleniom. Spisane w formie wniosków
konserwatorskich by∏y podstawà do prac projektowych i remontowo-konserwatorskich
z adaptacjà pomieszczeƒ do nowej funkcji.
Projektant musia∏ pogodziç ochron´ i ekspozycj´ zabytkowej substancji budynku
z wymaganiami wprowadzanej do zabytkowego budynku wspó∏czesnej funkcji.
Prace remontowe rozpocz´to w 2012 roku. Ods∏oni´te spod warstw tynków
wàtki kamienne i ceglane, w poziomie parteru i piwnic, eksponujà oryginalne lica
Êcian. W piwnicach obni˝ono poziom posadzki, zlikwidowano fragmenty wtórnych
Êcian, ich Êlady pozostawiono w formie strz´pi. Przywrócono pierwotny uk∏ad
wn´trza piwnic, a nowa funkcja tej cz´Êci budynku umo˝liwi∏a publiczne u˝ytkowanie
pomieszczeƒ parteru i piwnic. Prace ziemne prowadzono pod nadzorem archeologicznym39.
Podwy˝szono dach do wysokoÊci sàsiedniej kamienicy. W elewacji od strony ulicy
w poziomie parteru zaprojektowano dwa nowoczesne, du˝e witrynowe okna.
Wspó∏czesna przeszklona witryna umo˝liwi∏a eksponowanie tektoniki historycznej budowli. Z poziomu ulicy widoczne sà pomieszczenia parteru i piwnic, schody prowadzàce do piwnic oraz zachowane w cegle piwniczne sklepienie i historyczne Êciany.
W drugiej wspó∏czesnej witrynie umieszczono dwa wejÊcia do budynku. Drzwi z lewej
strony prowadzà do pomieszczeƒ przeznaczonych do publicznego u˝ytkowania, drzwi
z prawej strony prowadzà do pomieszczeƒ mieszkalnych zajmujàcych poziom dwóch
pi´ter i poddasze.

38
39

Informacja pochodzi od w∏aÊciciela kamienicy, wywiad z 2011 r.
A. Mackiewicz, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi w obr´bie budynku przy placu
Targ Rybny 11 w Olsztynie (Dz. nr 17 obr´b 64, wykop 100c) woj. warmiƒsko-mazurskie, prace prowadzono od
marca do lipca 2013 r., Olsztyn 2013.
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Podwórze z ty∏u budynku wykorzystano do ustawienia potrzebnych urzàdzeƒ
zwiàzanych z oferowanymi w poziomie parteru i piwnic us∏ugami. Jest ono dost´pne
z poziomu parteru – od strony pomieszczeƒ us∏ugowych. Z pomieszczeƒ tych zosta∏a
wydzielona klatka schodowa, u˝ytkowana przez pracowników, co umo˝liwia dodatkowà komunikacj´ do piwnic.
Kamienica po pracach remontowych jest przyk∏adem realizacji wspó∏czesnych tendencji w konserwacji zabytkowej architektury40.

40

Doktryna konserwatorska zapisana w przyj´tej w 2000 r. podczas Mi´dzynarodowej Konferencji w Krakowie tzw.
Karcie Krakowskiej 2000, zakazuje fa∏szowania historii przez wprowadzanie wspó∏czesnych elementów z nadawaniem im form historycznych: Cele i metody pkt 4. Wymaga si´, aby stosowane wspó∏czeÊnie materia∏y i formy estetyczne charakterystyczne by∏y dla czasu, w którym prowadzi si´ prace remontowo-adaptacyjne. Zmiany nale˝y
wprowadzaç tak, aby przysz∏ym pokoleniom umo˝liwiç odró˝nienie substancji i formy historycznej od wprowadzonej wspó∏czeÊnie. Manifestacja pryncypiów wspó∏czesnej ochrony dziedzictwa kulturowego zawarta zosta∏a w
Karcie Krakowskiej 2000 (online: http://a1.arch.pk.edu.pl/?Karta_Krakowska_2000), gdzie specjaliÊci w dziedzinie
ochrony zabytków podkreÊlajà u˝ytecznoÊç spo∏ecznà zabytku: „JesteÊmy przekonani, ˝e ochrona dziedzictwa
uwzgl´dniajàca pe∏ny do niego dost´p spo∏eczeƒstwa mo˝e si´ realizowaç poprzez jego poszanowanie oparte na
Êwiadomej interpretacji przesz∏oÊci i jej znaków kulturowo-cywilizacyjnych, przy zastosowaniu najnowszych technologii i z uwzgl´dnieniem potrzeb i praw lokalnej, coraz cz´Êciej interkulturowej spo∏ecznoÊci do zrównowa˝onego
rozwoju (sustainable development)… conservatio nie mo˝e zaistnieç bez creatio”. Po raz pierwszy t´ zasad´
sformu∏owano w Mi´dzynarodowej Karcie Konserwacji i Restauracji Zabytków i Miejsc Zabytkowych, przyj´tej
na II Mi´dzynarodowym Kongresie Architektów i Techników Zabytków, Wenecja 1964 r., tzw. Karcie Weneckiej.

