
sPis treŚci

Wstęp   6

co mnie ukształtowało  10

wybrane projekty i realizacje konserwatorskie   42

 architektura obronna   47

  szymbark, zamek   50

  lidzbark warmiński, zamek, ul. Plac zamkowy 1   58

  działdowo, zamek, ul. zamkowa 12   68

  sztum, zamek, ul. galla anonima 16, skrzydło południowe   72

  gdańsk, twierdza wisłoujście, ul. stara twierdza 1, dom komendanta   75

  kwidzyn, mury obronne, zachodni odcinek przy zamku   76

  lębork, mury obronne   79

  starogard gdański, mury obronne i baszty  80

 architektura sakralna   84

  elbląg, kościół bożego ciała, ul. robotnicza 29   85

  elbląg, kościół św. jerzego, budynek parafialny, ul. bema 10   89

  elbląg, kościół pw. wszystkich Świętych, ul. agrykola 7   90

  działdowo, kościół Podwyższenia krzyża Świętego, plac biedrawy 3   92

  gdańsk, kościół św. jana, ul. Świętojańska 50   92

  gdańsk, klasztor kościoła św. józefa, ul. elżbietańska 9/10   97

  gdańsk, kościół św. Piotra i Pawła, ul. żabi kruk 3   99

  starogard gdański, plebania parafii św. mateusza, ul. hallera   100

  sulmin, kościół poewangelicki   102

 architektura miejska   104

  gdańsk, spichrze, ul. ołowianka 9/13   106

  gdańsk, spichrze, ul. chmielna 37/38   108

  gdańsk, wielki młyn, ul. wielkie młyny 7   110

  gdańsk-oliwa, park oliwski, ul. opata jacka rybińskiego   113

  gdańsk-oliwa, wozownia, ul. opacka 12   118

  gdańsk-oliwa, spichrz opacki, ul. cystersów 19   120

  gdańsk-oliwa, młyn oliwski, ul. spacerowa 18   122

  gdańsk, muzeum narodowe, ul. toruńska 1, szczyt południowy   127

  gdańsk, targ węglowy   128

1008 - Macur - Pol wieku z zabytkami_SKLAD _DO DRUKU.indd   269 2018-11-16   20:05:20



  gdańsk-jelitkowo, zespół zdrojowy, ul. Pomorska 57   130

  gdańsk, przystań kajakowa mrks, ul. ołowianka 5   136

  gdańsk, stocznia gdańska   138

  działdowo, ratusz, plac mickiewicza 43   143

  słupsk, zespół usługowy, ul. garncarska 21   145

 kamienice mieszczańskie i domy mieszkalne   147

  gdańsk, kamienice, ul. straganiarska 18/19   150

  gdańsk, kamienice, ul. straganiarska 31/33   153

  gdańsk, kamienice, ul. Świętojańska 47/48   157

  elbląg, kamienice, ul. św. ducha 3/4   159

  malbork, kamienice, ul. 17 marca 26/27   166

  malbork, budynek mieszkalny, ul. chopina 111   169

  sopot, budynek mieszkalny, ul. jana z kolna 9   170

 Pałace i dwory   173

  jasień, gm. czarna dąbrówka, pałac   175

  gdańsk, dwór młyniska, ul. swojska 13   177

  wejherowo, pałac Przebendowskich, ul. zamkowa 2a   184

 Projekty i realizacje Poza granicami Polski   193

  tallin, kamienice, ul. Viru 2 i Vana turg 6   195

  Prilep, warownia markovi kuli   201

  deir el-bahari, świątynia królowej hatszepsut   207

  moskwa, dom czertkowa, ul. miasnicka 7   218

  moskwa, dom mielnikowa, ul. kriwoarbacki zaułek 10   228

  kaliningrad, kościół św. wojciecha, ul. aleja zwycięstwa   230

  kaliningrad, hotel, ul. czerniachowskiego 24   232

  algier, cytadela casbah, badania i projekty restauracji   234

Kalendarium prac projektowych   255

Bibliografia   261

Nota o ilustracjach   263

Indeks zabytków   264

Indeks osób   265

1008 - Macur - Pol wieku z zabytkami_SKLAD _DO DRUKU.indd   270 2018-11-16   20:05:20




