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ABSTRAKT: Celem tego tekstu jest zwrócenie uwagi na problem ostatecznej granicy
interwencji konserwatorskich wobec zabytków architektury w kontekście holistycznej
koncepcji ochrony dziedzictwa. Pełny tekst adresowany jest do polskich czytelników ze
względu na szczególne odniesienia do sytuacji polskiego systemu ochrony dziedzictwa.
Choć architektura należy do sfery sztuk użytkowych, większość budynków nie powstawała jako
dzieła sztuki. Racją ich bytu była i jest możliwość realizacji zadań technicznych w sposób ściśle
odpowiadający oczekiwaniom użytkowników. Były w większości podporządkowane zasadom
techniki i ekonomii. Ich cykl życiowy zakładał nawet estetycznie degradujące przekształcenia,
zużycie oraz planowaną lub nieplanowaną śmierć. Koniec egzystencji zwykłego budynku
jest tak naturalny, jak dążenie do „wiecznego”, w stanie oryginalnym, zachowania klasycznie
rozumianego dzieła sztuki. Jako taki powinien być postrzegany jako naturalny, w pewnych
okolicznościach nawet z konserwatorskiego punktu widzenia.
Polskie prawo umożliwia, poprzez bezkrytyczne przyjęcie koncepcji wszechogarniajacego
„dziedzictwa”, objęcie ochroną każdego budynku pochodzącego z niezdefiniowanej „ przeszłej
epoki”. Bez względu na jego stan, bez pytań o techniczną wykonalność interwencji. Wobec
braku systemu obiektywnego wartościowania prowadzi to do wzrostu liczby budynków
uznawanych za zabytkowe oraz nieefektywności ochrony. Pogarsza także możliwości ochrony
istniejących i bardzo zaniedbanych obiektów o rzeczywistej wartości.
SŁOWA KLUCZOWE: zabytek architektury, konserwacja, interwencje konserwatorskie
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Wprowadzenie
Celem niniejszego tekstu jest zwrócenie uwagi na kwestię kresu istnienia zabytków architektury,
a zatem określenia granicy, po przekroczeniu której interwencje konserwatorskie tracą sens.
Kontynuuję w nim wątki, które poruszałem w ubiegłych latach1. Ponowne ich podejmowanie
uważam za celowe zarówno z powodu sytuacji, w jakiej zabytki architektury w Polsce znajdują
się od dekad, jak też z powodu nowych okoliczności, stawiających możliwości ich ochrony
pod znakiem zapytania. Przykłady, które omawiam szerzej, zaczerpnąłem ze swojej praktyki
zawodowej. Rezygnuję z zamieszczenia materiału ilustrującego niniejszy tekst, ponieważ
materiały fotograficzne zamieszczone na licznych stronach internetowych dostarczają
wystarczająco obszernej informacji wizualnej na temat omawianych problemów.
Stan rzeczy
Jak wszystkie rzeczy materialne, tak i wszystkie istniejące oraz przyszłe budowle czeka
zakończenie ich egzystencji. Piramidy Starego Państwa, których boi się czas, czy mury
Sacsayhuamán są tu pomijalnymi wyjątkami. Tragedia paryskiej Notre Dame w 2019 pokazała,
jak wrażliwe i bliskie końca potrafią być nawet te najwybitniejsze, i z pozoru najlepiej chronione,
pomniki architektury...
Interwencje konserwatorskie mogą i powinny wprawdzie spowalniać procesy niszczenia, ale
nie są w stanie ich powstrzymać. Przyczyny „śmierci” budynków – podobnie jak śmierci istot
żywych – są zróżnicowane.
Można mówić o „śmierci naturalnej”, dotykającej budynki w wyniku fizycznego starzenia się
i fizycznego zużycia, przyspieszanych przez procesy nieodwracalnej, technicznej i funkcjonalnej
degradacji, powodowanej jednak raczej czynnikami społeczno-ekonomicznymi niż czysto
technicznymi. Wyrazistym przykładem są losy architektury drewnianej, która w drugiej
połowie XX wieku zniknęła niemal całkowicie z krajobrazu kulturowego Polski, nieodwracalnie
go zmieniając. Proces ten był naturalny i nieunikniony, zarówno wobec zmian cywilizacyjnych,
jak i ubóstwa czy wręcz prymitywizmu technicznego większości tego budownictwa, którego
skończoność – ale i łatwa odtwarzalność – były cechami wręcz biologicznymi. W przeciwieństwie
jednak do opuszczonych, czasem częściowo zrujnowanych, sprzedawanych za „1 euro”
murowanych domów włoskich miasteczek czy chłopskich domów Dolnej Austrii, polskie
wiejskie „chałupy” były w zasadzie nieadaptowalne do współczesnych potrzeb z powodów
technicznych, a z historycznych nieakceptowane przez potomków chłopów, stanowiących
większość ludności współczesnej Polski. Z nieco innych powodów zakończyła egzystencję
większość domów podcieniowych, stanowiących charakterystyczny element historycznego
Bukal, G., Produkcja zabytków jako problem konserwatorski (przykład Gdańska), [w:] Szmygin,
B. (red.), Współczesne problemy teorii konserwatorskiej w Polsce, Warszawa: PKN ICOMOS, 2008, ss. 1724; Bukal, G., Ochrona i zagrożenie wartości zabytków – czyli o skutkach braku wartościowania i co dalej…
[w:] Szmygin, B. (red.), Wartościowanie zabytków architektury, Warszawa: PKN ICOMOS, 2013, ss. 61-70.
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krajobrazu kulturowego Delty Wisły. Domy te, których najwybitniejsze pod względem wartości,
znane przykłady powstały stosunkowo późno, bo mniej więcej w okresie stulecia od pierwszych
dekad XVIII wieku, a których dokładnej liczby nie znamy, zachowały się jako grupa zabytków
szczątkowo2. W przeciwieństwie do ubogich domów Mazowsza czy Kujaw były one dużymi,
starannie wznoszonymi i wykończonymi konstrukcjami, mogącymi po niewielkich adaptacjach
spełniać współczesne standardy. Pod względem technicznym mogłyby potencjalnie istnieć
przez następne kilkaset lat, jak dowodzi tego stan kilku zachowanych obiektów w Trutnowach,
Miłocinie czy Mikoszewie. Obiekty te uległy jednak po 1945 roku „procesom historycznym”. Te,
które ocalały, opuszczone przez właścicieli, zasiedlane były przez napływającą do Prus ludność
polską, próbującą odtwarzać swoją egzystencję w warunkach powojennej traumy, chaosu i lat
niewydolnego ekonomicznie systemu realnego socjalizmu. Zaniedbywane i deformowane przez
prymitywne remonty i adaptacje, a niekiedy przypadkowo lub rozmyślnie dewastowane, czasem
uwikłane w nierozwiązywalne łamigłówki prawno-własnościowe oczekują na swój naturalny
koniec. Przykładów podobnych sytuacji różnych grup zabytków jest w Polsce wiele.
Przypadki „śmierci gwałtownej” budynków powodowanej przez zdarzenia losowe (np. pożary)
istniały i będą zdarzać się zawsze.
Szczególnie interesujące są popełniane na zabytkach „morderstwa z premedytacją”. Zjawisko to
zaistniało w Polsce po zmianach ustrojowych, a polega na doprowadzaniu budynku – przez jego
właściciela – do stanu śmierci technicznej poprzez celowe zaniedbania lub niszczenie. Występuje
w sytuacji „presji inwestycyjnej”, kiedy korzyści ekonomiczne spodziewane w wyniku „uwolnienia”
działki od zabytku spowoduje wzrost jej atrakcyjności ekonomicznej3.
Pomijając sytuacje szczególne, w których z jakichś powodów zabytek w stanie technicznym
umożliwiającym dalszą egzystencję musiał zostać rozebrany, wymienione kategorie przyczyn
śmierci zabytków sprowadzają się jednak do wspólnego mianownika. Jest nim nieodwracalne
pogorszenie stanu technicznego, prowadzące do „śmierci technicznej” budynku, czyli sytuacji,
w której – obiektywnie z technicznego punktu widzenia – stan jego substancji materialnej jest
tak zły, że żadne zabiegi nie mogłyby przywrócić mu możliwości użytkowania; budynek mógłby
pozostawać co najwyżej w stanie ruiny czy reliktów. (Odrzucając ewentualność całkowitej wymiany
substancji poprzez „odtworzenie” obiektu, albowiem nie tylko nie zapobiega ono utracie zabytku,
ale ją potwierdza…)

W rejestrze zabytków figurują 43 obiekty; Zybała, T., Personal communication, August 10, 2021).
Zob. np. https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ii-osk-896-16-skreslenie-z-rejestruzabytkow-wyrok-522558022.
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Perspektywy przetrwania
Zgodnie z zapisami obowiązującej Ustawy4 Ochronie i opiece podlegają, bez względu na
stan zachowania: 1) zabytki nieruchome będące (…): krajobrazami kulturowymi, układami
urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi, dziełami architektury i budownictwa,
dziełami budownictwa obronnego etc. etc. Deklaratywny język ustawy nie zmienia faktu, że
warunkami koniecznymi do zachowania zabytków architektury są:
-

rzeczywiste zainteresowanie ich właścicieli czy gestorów, czy też bardziej ogólnie –
zainteresowanie społeczne, to znaczy społeczeństw czy społeczności, które w różny sposób
mogą wpływać na postawy właścicieli poprzez tworzenie regulacji prawnych, wspierając
ich lub też wywierając na nich presję (z pomocą obowiązującego prawa);

-

możliwości ekonomiczne właścicieli (gestorów), pozwalające – lub nie – na realizację
właściwych interwencji;

-

obiektywne uwarunkowania techniczne. Dotyczą one zarówno stanu technicznego
obiektu zabytkowego, jak też lokalnych lub ponadlokalnych możliwości realizacji zadań
technicznych. W obu przypadkach możliwości ekonomiczne właściciela (inwestora)
mogą okazywać się niewystarczające z powodu beznadziejnego stanu obiektu lub braku
pozyskania dostatecznie wykwalifikowanej kadry technicznej, będącej w stanie zadania
techniczne realizować.

W większości przypadków czynniki te występują zawsze i są współzależne, a elementem
koniecznym do uwzględnienia jest tu wynik rachunku ekonomicznego, czyli racjonalność
działań inwestycyjnych, dotycząca zarówno ekonomicznego, jak i technicznego aspektu każdego
przedsięwzięcia.
Jako przykład posłużyć może duży pałac w Głębowicach (gmina Wińsko, powiat wołowski,
województwo dolnośląskie). Zbudowany między 1802 a 1826 rokiem, prawdopodobnie na
reliktach starszego budynku, był po 1945 roku dewastowany i zaniedbywany; w 1988 roku
zawaliła się partia frontowa korpusu; we wstępnej ekspertyzie z 1996 roku stopień „destrukcji
technicznej” zabytku określono już na 60–70%5. Inwestor, który nabył pałac, zamierzał odbudować
go i adaptować na ośrodek wypoczynkowy. Po przeprowadzeniu dokładniejszych badań stanu
technicznego w 1996 roku ujawniono między innymi skutki wady pierwotnej obiektu, jaką jest
jego lokalizacja; zbudowano go na podmokłym terenie, w odległości kilkunastu metrów od brzegu
dużego stawu, przy czym poziom posadzki piwnic usytuowano ok. 15 cm poniżej lustra wody.
Pozbawione na etapie budowy izolacji ściany piwnic6 były w ciągu lat istnienia budynku stale
i silnie zawilgacane, czyniąc przyszłe użytkowanie tej kondygnacji niemożliwym bez wykonania
skomplikowanych prac zabezpieczających i izolacyjnych. Pod względem technicznym byłyby
one zapewne wykonalne i efektywne (izolacje pionowe i poziome z koniecznością przecinania
4
5
6

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz. U. z 2021 r. poz. 710, 954, Art. 6. 1.
Przyłęcki, M., Ekspertyza zabytkowego pałacu w Głębowicach w woj. wrocławskim, Wrocław, 1996, s. 10;
Ściany o grubości ok. 110 cm zbudowano z otoczaków granitowych i cegły na słabej zaprawie wapiennej.
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murów, osuszanie, wymiana skorodowanej cegły, ściany szczelne itp.), ale przewidywane koszty
tylko tych robót zniechęciły inwestora do realizacji przedsięwzięcia, którego elementami miały
być oprócz odbudowy i adaptacji pałacu także rewaloryzacja otaczającego go dużego założenia
parkowego oraz restauracja znajdujących się w nim kaplicy i oranżerii. Ponadto obiekt znajduje
się na uboczu głównych szlaków turystycznych, w sąsiedztwie bardzo małej wsi, toteż stopień
zainteresowania nim i spodziewane efekty ekonomiczne zostały ocenione przez inwestora jako
niewspółmiernie niskie wobec koniecznych nakładów. Rezultatem obecnej sytuacji jest ginący
„zabytek-zombie”, czyli rozpadająca się w sposób naturalny, porastająca dziką roślinnością,
pozbawiona większości dachów ruina. Bardzo podobne przykłady można mnożyć, i nie tylko
w Polsce. Nawet w przypadkach występowania zainteresowania społecznego i potencjalnie większej
niż w przypadku Głębowic atrakcyjności miejsca jedynym wyjściem jest pogodzenie się z utratą
takiego zabytku lub zachowanie go w stanie możliwie zagospodarowanej ruiny, jak stało się to ze
zniszczonym w 1945 roku i zburzonym częściowo w latach 70. XX wieku pałacem w nieodległym
od Głębowic Żmigrodzie.
Na stopień rzeczywistego zainteresowania zabytkami, skutkującego podejmowaniem przez
zamieszkujące w ich otoczeniu społeczności konkretnych działań, nie ma wpływu nikt. Może się ono
pojawiać lub nie. Zwykle ma jednak charakter pobieżnych, „popkulturowych” fascynacji, wyrażających
się na przykład w opisywaniu na licznych blogach i portalach internetowych różnych „miejsc
opuszczonych”. Czasem wszakże przenosi się to na zainteresowanie lokalnych władz samorządowych,
które pragmatycznie upatrując w tym konkretnych korzyści płynących z rozwoju turystyki, zaczynają
podejmować wysiłki zmierzające do poprawy kondycji takiego czy innego zabytku; przykładem
może być zespół forteczny w Srebrnej Górze. Wiele obiektów istnieje jednak poza sferą społecznych
zainteresowań. Są to pozbawione pierwotnych czy wtórnych funkcji, położone w nieatrakcyjnej
lokalizacji rezydencje, zabytki architektury przemysłowej, obronnej czy obiekty sakralne pozbawione
wiernych, jak choćby drewniane cerkwie, kościoły protestanckie czy synagogi.
Możliwości ekonomiczne potencjalnie zainteresowanych są pochodną ich efektywności ekonomicznej
lub organizacyjnej, jak bywa to w przypadkach pozyskiwania funduszy ze źródeł publicznych lub UE.
To drugie dotyczy raczej samorządów niż inwestorów prywatnych (odnosi się to prawdopodobnie
do wpływu inwestorów spoza Polski). Potencjał ekonomiczny społeczeństwa polskiego jest ciągle
zbyt słaby, aby znaczący procent jego indywidualnych członków miał poprzez swoje możliwości
inwestycyjne wpływ na znaczącą poprawę stanu zasobu zabytkowego.
Ostatecznie jednak zachowanie – lub nie – każdego budynku zależy od jego indywidualnej
odporności na zniszczenie, czyli zdolności do przetrwania okresu zaniedbania przed osiągnięciem
stanu śmierci technicznej. Czasem sytuacja taka może trwać wiele dziesięcioleci, ale w polskich
warunkach okres ten jest już bardzo długi. Dla wielu zabytków rozpoczął się w po roku 1989, ale
dla wielu przed rokiem 1945 lub wcześniej.
Przyjmując takie założenia, można próbować określać, jakie grupy zaniedbanych zabytków
mają możliwości dalszej egzystencji, a jakie prawdopodobnie będą z krajobrazu Polski znikały.
Możliwości rewaloryzacji zespołów czy rehabilitacji poszczególnych obiektów zależą oczywiście
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od wielu czynników, toteż trudno odnosić się do losów i perspektyw indywidualnych obiektów.
Diagnoza i prognozy na ten temat zawiera wprawdzie raport NID z roku 20177, ale przedstawiam
tu własne opinie, które zresztą częściowo się z tym dokumentem pokrywają.
Najbardziej zagrożone są niewątpliwie obiekty w bardzo złym stanie technicznym, z różnych
powodów nieatrakcyjne pod względem inwestycyjnym (użytkowym). Stanu technicznego
nie należy utożsamiać ze stanem integralności danego obiektu; czynnikiem decydującym
o jego przetrwaniu jest solidność konstrukcji i zdolność do opierania się naturalnym procesom
niszczenia. Dowodzi tego trwanie przez stulecia wielu zaniedbanych ruin zamków. Podobnie ma
się rzecz z murowanymi kościołami, rezydencjami, fortyfikacjami, budynkami przemysłowymi czy
budowlami inżynieryjnymi. Nawet pozbawione drewnianych konstrukcji dachowych, stropów czy
sklepień są zdolne do trwania w formie ruin i – co równie ważne – na ogół możliwe do skutecznego
zabezpieczenia. Możliwa jest też konsolidacja ich struktur, a nawet reintegracja i doprowadzenie
do użytkowania.
Różne nienadające się do adaptacji obiekty, takie jak niektóre budowle forteczne lub inżynieryjne,
mogą trwać nawet jako ruiny lub relikty, zmieniając wprawdzie nieodwracalnie swój charakter, ale
i nie znikając całkowicie z krajobrazu w przypadku kontrolowanej „renaturyzacji” i przy stosowaniu
tylko koniecznych zabezpieczeń, pozwalających na odsuwanie kresu ich istnienia.
Istnieją jednakże obiekty, których konstrukcja i substancja została zniszczona lub zdegradowana
w takim stopniu – i to nawet przy zachowaniu pełnej integralności ich struktury – że podejmowanie
wobec nich działań budowlano-konserwatorskich trudno byłoby uzasadnić. Zaliczyć należy do tej
kategorii także budynki w praktyce nieadaptowalne ze względów funkcjonalnych, ekonomicznych
czy społecznych.
Liczną ich grupę stanowią murowane, czynszowe kamienice wznoszone w ostatnich dekadach wieku
XIX i pierwszych dekadach XX, w okresie II rewolucji przemysłowej; zarówno w historycznych
centrach, jak i na przedmieściach miast. Te wznoszone dla niezamożnych najemców nie są i nie miały
być znaczącymi dziełami architektury. Ich wystrój ogranicza się do wzornikowych elementów fasad,
a pod względem użytkowym charakterystyczne były dla nich – zależnie od miejsca i czasu powstania
– „podwórka studnie”, labirynty oficyn, sutereny, pokoje berlińskie, wspólne sanitariaty na piętrach lub
podwórkach itp. Wszystko to, z czym usiłowali walczyć reformatorzy miast i architekci moderniści.
Budynki te, przed rokiem 1914 jeszcze nowe, w 1939 były jeszcze dość nowe i nie wymagały
poważnych remontów, lub też nie były remontowane przez właścicieli z powodów ekonomicznych.
Komunalizowane po 1945 i nadal z różnych powodów nieremontowane, i zdegradowane często do
stanu „półruin”, trwają do dziś; czasem się zawalają. Oszczędzona podczas obu wojen światowych
Łódź jest wyrazistą ilustracją tego przypadku ze względu na wielkość zespołu, choć podobne zabytki
znaleźć można w wielu większych i mniejszych miastach Polski.
Brudnicki, J., Dawidowicz, M., Jagielska, E., Jankowski, D., Kłoczko, A., Kozioł, A., Legutko-Kobus, P., Lorek, A., Misiuk,
Z., Popławska-Bukało, E., Skaldowski, B., Warchoł, M. Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w Polsce. Zabytki
wpisane do rejestru zabytków (księgi rejestru A i C). Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017 , https://nid.pl/pl/Wydawnictwa/
inne%20wydawnictwa/RAPORT%20O%20STANIE%20ZACHOWANIA%20ZABYTK%C3%93W%20NIERUCHOMYCH.
pdf.
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Podobny los czeka zapewne z czasem znaczny procent, jeśli nie większość, architektury przemysłowej
czy powiązanej z infrastrukturą kolejową z tego okresu, niezależnie od potencjalnych, technicznych
zdolności tych obiektów do dalszego trwania. W przeciwieństwie do budynków mieszkalnych
głównym powodem jest tu praktyczna niezdolność do adaptacji, jak np. w przypadku kolejowych
wież ciśnień, i nieopłacalność takich przedsięwzięć. Nie można też poważnie, z punktu widzenia
prawidłowości postępowań architektoniczno-konserwatorskich, traktować „radykalnych” adaptacji
budynków przemysłowych na galerie handlowe czy „lofty”. Zabytki są w tych przypadkach tylko
komercyjnie traktowanym sztafażem, przedmiotem, a nie podmiotem działań.
Zachowywanie takich obiektów (poza wyjątkami) w charakterze utrwalonych ruin, zwłaszcza
w krajobrazie miejskim, nie jest z różnych względów możliwe i uzasadnione.
Przyczyną naturalnych śmierci budynków drewnianych, pochodzących z przełomu XIX
i początków XX wieku jest ich naturalne zużycie. Zabytki starsze, jako już bardzo rzadkie, wydają
się, paradoksalnie, mniej zagrożone. Zarówno ze względu na staranniejszą ochronę – nawet jeśli
przyjmowała ona formę transferów do parków etnograficznych – jak i kontynuację funkcjonowania,
jak to ma miejsce w przypadku drewnianych kościołów, ale także rodzaj konstrukcji – np. z użyciem
drewna lepszej jakości czy o znacząco większych przekrojach. Pospolite, wznoszone w dziesiątkach
tysięcy budynki mieszkalne, gospodarcze czy przemysłowe traktowano czysto użytkowo, czasem
wznoszono je przy założeniu ich tymczasowości, z perspektywą wymiany, co zresztą następowało.
Przykładem mogą być budynki w podmiejskich letniskach (np. podwarszawski „świdermajer”),
czy niewykorzystywane od dziesięcioleci wiatraki. Wiele takich obiektów zachowało się zatem,
niejako mimochodem, skutkiem przemian historycznych.
Nie należy także żywić iluzji wobec możliwości zachowania elementów wystroju i detalu
architektonicznego zabytków nawet relatywnie bezpiecznych pod względem struktury i konstrukcji,
ale znajdujących się od lat w stanie głębokiego zaniedbania. Dotyczy to głównie obiektów
rezydencjonalnych, opuszczonych i wywłaszczonych po 1945, a po 1989 często opuszczonych
ponownie w nowych warunkach ekonomicznych. Dobrym przykładem jest tu los dolnośląskich czy
pruskich pałaców z XVIII czy XIX wieku. Perspektywa możliwości restauracji i zachowania setek
(?) polichromowanych stropów, drewnianych posadzek czy barokowych sztukaterii, poddawanych
przez prawie osiemdziesiąt lat działaniu wody, zmian temperatury i dewastacji rysuje się niestety
wyraźnie i ponuro.
Paradoksalnie w podobnej sytuacji są wnętrza nominowanych do rangi zabytków powojennych
budynków (soc-)modernistycznych. Tempo estetycznej i technicznej degradacji tych obiektów było
rezultatem procesu, postępującego już od wymuszanego prymitywizowania projektów (w wyniku
ich typizacji, projektowania ubogiej infrastruktury technicznej i wykończenia), następnie
deformowania w trakcie realizacji, aż po niedbałą eksploatację wskutek braku środków na remonty
i przy braku rzeczywistych właścicieli. Moda na estetykę modernizmu nie dostarcza odpowiedzi
na pytania o metody prawidłowego, konserwatorskiego podejścia do budowlanej tandety –
wypaczonych „od nowości” okien, płytek PCV, lamperii olejnych czy topornej, zużytej armatury
sanitarnej, w kontekście zachowania ich autentyzmu. Warto zresztą zwrócić uwagę, że niska jakość
techniczna była cechą nie tylko polskiej architektury „socmodernistycznej”; występowała również
w Europie Zachodniej. Była pochodną zarówno tendencji do redukcji kosztów, umasowienia
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i uprzemysłowienia produkcji, jak i projektowania niesprawdzonych w konkretnych warunkach
rozwiązań technicznych, takich jak płaskie dachy, powłoki żelbetowe, duże powierzchnie
przeszklone itp., przy ówczesnym braku odpowiednich technologii i materiałów do ich realizacji.
Efekty tego dotknęły nawet takich, rzeczywiście już zabytkowych, ikon modernizmu jak choćby
Villa Savoye.
W liczbie siła, czyli: „Polacy, nic się nie stało…” (?)
Oparcie systemu ochrony zabytków na holistycznie (i globalistycznie) sformułowaną koncepcję
dziedzictwa8 doprowadziło do sytuacji, w której przedmiotem ochrony może być właściwie
wszystko to, co w środowisku zarówno kulturowym, jak i naturalnym planety istnieje, i istnieć
będzie; zarówno w sensie materialnym, jak i nie. Wadą tego idealistycznego stanowiska jest
łatwość sprowadzenia go do absurdu, jak też wykorzystywanie do osiągania aktualnych celów
politycznych czy ekonomicznych, ponieważ cała sfera ochrony dziedzictwa opiera się w istocie
przede wszystkim na emocjach, zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych. Racjonalna realizacja
koncepcji dziedzictwa na poziomie praktyki konserwatorskiej wymaga natomiast umiejętności
oceny wartości obiektów, ich kategoryzacji i klasyfikacji oraz odpowiedniego doboru metod
i narzędzi ochrony. Próby ochrony zabytków bez stosowania tych narzędzi są nieskuteczne.
Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa9 liczba zabytków nieruchomych, wpisanych do
rejestru zabytków w Polsce (bez archeologicznych) wynosi 78 343; jest ich od 1941 w województwie
świętokrzyskim do 8912 w małopolskim, średnio daje to 4608 obiektów na jedno województwo.
Należy zwrócić uwagę, że liczba ta jest aż o ponad 10% większa od analogicznej ich liczby w roku
2016, wynoszącej 70 700 obiektów, choć brak precyzyjnych statystyk na ten temat. Łączna liczba
istniejących 135 pomników historii oraz obiektów z listy WHL UNESCO10 jest przy niej pomijalna.
Do zbioru zabytków rejestrowych dodać jednak należy zbiór zabytków ewidencjonowanych,
wynoszący w roku 2016 183 000 obiektów. Nie podejmując się określić ich obecnej liczby w skali
kraju, przytoczę tylko ich liczbę na obszarze gminy Gdańsk – z wyłączeniem obiektów i obszarów
z terenu d. Stoczni Gdańskiej… – wynosi ona 7267 obiektów.
Biorąc zatem pod uwagę stan administracji ochrony zabytków w Polsce, nie sposób nie zadać
pytania o rzeczywiste możliwości prawidłowej zarówno pod względem organizacyjnym, jak
i doktrynalnym „obsługi” przez nie tak ogromnego zasobu. Formułując to bardziej jednoznacznie,
należałoby się poważnie zastanowić, czy i w jaki sposób wojewódzkie urzędy ochrony zabytków,
dysponujące kilkudziesięcioma pracownikami – nawet przy założeniu ich wystarczających
kompetencji zawodowych w odniesieniu do całej problematyki architektoniczno-konserwatorskiej,
a nie jest to oczywiste – są w stanie skutecznie kontrolować stan zabytków liczący średnio
8 Zob. Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, https://whc.unesco.org/en/
conventiontext.
9 https://mapy.zabytek.gov.pl/nid/.
10
https://nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/Pomniki_historii/;
https://nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/Miejsca_na_liscie/Lista informacyjna.
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tysiące obiektów. Zwłaszcza że tworzenie ewidencji zabytków jest działaniem ciągłym – obszar
zainteresowań konserwatorskich rozszerza się, a liczba obiektów uznanych za zabytkowe zwiększa
się regularnie11. Gdyby jeszcze rzeczywiście podstawowym celem ewidencji było rozpoznanie
zasobu zabytkowego poprzez badania historyczne i terenowe oraz jego udokumentowanie, służące
poznaniu i utrwaleniu wiedzy o dziedzictwie kulturowym, czyli gdyby ewidencja była tym, czym być
powinna, zjawisko, które nazywam „produkcją zabytków”, mogłoby zostać ograniczone. Jednakże,
z niejasnych powodów ewidencja od 2011 roku stała się również jedną z niewymienionych literalnie
w ustawie form ochrony zabytków12, czyli rodzajem „wicerejestru”, a znajdujące się w niej obiekty
„wicezabytkami”, które administracja ochrony zabytków traktuje podobnie jak zabytki rejestrowe,
czego uciążliwych skutków doświadczają zarówno ich gestorzy czy inwestorzy, zmuszeni w ramach
różnych prac do uzgadniania ich przez urzędy ochrony zabytków, jak i one same, zasypane
mnogością spraw.
Bezrefleksyjna wiara w paradygmat wszechogarniającego dziedzictwa i jego stale powiększającego
się zasobu nie powoduje wzrostu jakości tegoż (nieco analogicznie jak w przypadku prawa
Kopernika-Greshama), bo dziedzictwem są czy będą zarówno bloki z lat 60. XX wieku, hale
hipermarketów, jak i budowany „zamek” w Stobnicy czy nieistniejąca jeszcze replika Pałacu
Saskiego (choć właściwie – „ruskiego”, a to z powodu okoliczności jego powstania…). Powoduje
także marnowanie funduszy publicznych, przeznaczonych na ustawowe dofinansowywanie
interwencji, bo żadne środki finansowe, jak też wzmocnienie kadr urzędów ochrony nigdy nie
będą w tej sytuacji wystarczające.
Rejestracja – i co dalej…
Kwestię stanu technicznego zabytku, decydującego o możliwości jego zachowania, obowiązująca
Ustawa traktuje niejasno, z jednej strony obejmując je ochroną bez względu na stan zachowania,
z drugiej jednak strony pozwalając na skreślenie z rejestru zabytku, który uległ zniszczeniu w stopniu
powodującym utratę jego wartości historycznej, artystycznej lub naukowej13. Skrajną konsekwencją
takiego sposobu myślenia byłaby możliwość wpisania obiektu do rejestru, a wkrótce potem…
wnioskowanie o jego skreślenie z powodu utraty wartości.
Ilustracją takiej właśnie sytuacji jest los części nieistniejącego już zespołu hal na terenach byłej Stoczni
Gdańskiej (szczegóły identyfikujące obiekt nie mają żadnego znaczenia dla istoty tego przypadku).
Wzniesiony w latach 1927(-29)-1942, na miejscu zabudowy z początku XX wieku, kompleks został
rozebrany po roku 1977 i ostatecznie po roku 1985 zachowała się tylko połowa ścian zewnętrznych
jednej z dużych hal oraz jej przybudówka, stanowiące razem ok. 10% powierzchni zespołu. W wyniku
rozbiórki po 1977 zachowaną połowę hali przykryto nowym, stalowym dachem. Przed rokiem 2020
właściciel obiektu uzyskał pozwolenie na jego rozbiórkę, z którego nieprzewidująco, ze względów
11
12
13

https://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/Ewidencja_zabytkow.
Ibidem.
Art. 13. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz. U. z 2021 r. poz. 710, 954.
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użytkowych, nie skorzystał. W styczniu 2020, w związku z zamiarem umieszczenia terenów
postoczniowych na Liście Dziedzictwa Światowego obiekt został jednak, wraz z grupą innych,
wpisany do rejestru zabytków14 z jednozdaniowym uzasadnieniem, stwierdzającym posiadanie
wartości ustawowych, mimo iż wartości takich nigdy nie wykazywał i nie wykazuje; nie reprezentuje
też żadnych wartości niematerialnych, które uzasadniałyby zachowanie go w formie pamiątki
(„relikwii”). Potwierdziła to nawet wykonana na zlecenie NID w roku 2019 ekspertyza15, oceniająca
jego wartość na 120 z możliwych 600 punktów.
Abstrahując tu od wartości ustawowych czy dominującej, politycznej motywacji przedmiotu wpisu,
należy zwrócić uwagę właśnie na stan zachowania obiektu16. W wyniku naturalnych wieloletnich
procesów, zachodzących w pozbawionych skutecznej izolacji pionowej ścianach budynków
posadowionych nisko ponad lustrem wody, znaczne, dolne partie elementów stalowych oraz
ścian ceglanych uległy głębokiej korozji. Opisywanemu obiektowi nie można ani przywrócić
stanu oryginalnej integralności (np. z roku 1930, 1942, 1957 czy 1985?), ani konserwować go
w obecnej formie w postaci technicznego „rezerwatu”, ponieważ nie zachował ciągłości funkcji
ani historycznego wyposażenia, jak też został nieodwracanie zdezintegrowany i technicznie zużyty,
a obecny sposób funkcjonowania z przyczyn oczywistych może trwać tylko czasowo i nie wiadomo,
jak długo jego dalsze użytkowanie będzie w ogóle możliwe i bezpieczne.
Konkluzje
Architektura jest wprawdzie sztuką użytkową, ale większość obiektów budowlanych – zarówno
zabytkowych, jak i współczesnych – nie powstała jako dzieła sztuki. Nie są to bowiem obiekty
wytworzone wyłącznie lub przede wszystkim w wyniku potrzeb emocjonalnych ich twórców
i w celu oddziaływania na emocje odbiorców w sferze doznań estetycznych. Racją bytu większości
architektury była i jest możliwość realizacji zadań technicznych w sposób ściśle odpowiadający
założeniom użytkowników. Utylitaryzm podporządkowywał ją regułom techniki i ekonomii
pod względem przyjętych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, formalnych i materiałowotechnicznych. Warunkował cykl życiowy obiektów, obejmujący – w przypadku pewnych kategorii
obiektów, jak np. przemysłowe, czy militarne – także brutalne, czasem estetycznie degradujące
przekształcenia, aż do planowanej śmierci technicznej. Jak też to, że koniec egzystencji obiektu
użytkowego, jest tak naturalny, jak dążenie do „wiecznego”, w stanie oryginalnym, zachowania
klasycznie rozumianego dzieła sztuki. I koniec taki powinien być postrzegany jako naturalny,
a w pewnych okolicznościach akceptowalny, nawet z konserwatorskiego punktu widzenia.
Decyzja Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wpisania do rejestru zabytków z dn.
07.01.2020, PWKZ. 5140.5.2017. (AK) PŚ, s. 10.
15
Orchowska-Smolińska, A., Woźniakowski, A., Ekspertyza określająca dopuszczalny zakres ingerencji inwestycyjnej na terenie
zespołu zabytkowego dawnej Stoczni Gdańskiej w Gdańsku w kontekście zachowania krajobrazu kulturowego oraz ochrony
wartości dziedzictwa materialnego i niematerialnego tego obszaru, miejsca proponowanego do wpisu na Listę Światowego
Dziedzictwa, Gdańsk, 2019.
16
Wzniesiono go w konstrukcji szkieletu stalowego (profile 2T/140 – słupki i rygle), stanowiącego usztywnienie dla
cienkich (12 cm) ścian z cegły.
14
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Podstawą decyzji konserwatorskich w odniesieniu do obiektów budowlanych powinno być
krytyczne i realistyczne wartościowanie oparte na zrozumiałym, funkcjonalnym systemie17, a jego
efektem – możliwe nawet w świetle obowiązujących zapisów ustawowych – różnicowanie wymagań
wobec zasad ochrony i postępowania w zależności od wartości i kategorii obiektu. W tym zakresie
leżą decyzje o celowości i racjonalności podejmowania działań budowlano-konserwatorskich.
Wyposażeni w niebezpieczne (ale tylko wobec podmiotów słabych!) narzędzie, jakim jest „władza
dyskrecjonalna”, konserwatorzy powinni rozumieć hierarchię ważności problemów, nie wymagać
niemożliwego i nie prezentować postawy przede wszystkim filoestetycznej, której źródeł należy
upatrywać w humanistyczno-konserwatorskim profilu wykształcenia większości kadr urzędów
ochrony i zarządzania zasobem zabytkowym. Prowadzi to do tego, że ważne decyzje dotyczące
konserwacji zabytków architektury podejmują zwykle ludzie bez wystarczających kwalifikacji
zawodowych w zakresie architektury czy budownictwa.
Tłem tej kwestii jest koncepcja dziedzictwa i rozumienie jej konsekwencji.
Problemem powiązanym, wynikającym ze stopnia rozwoju współczesnej polskiej państwowości,
jest upolitycznienie mechanizmów decyzyjnych, a zatem podległość i uległość służb ochrony
zabytków wobec ich mocodawców.

Nie rozwijam szerzej tego ważnego wątku, ponieważ nie jest on głównym przedmiotem niniejszego tomu. Problem
wartościowania zabytków jest stale obecny w polskiej literaturze; zob. np. Wartościowanie zabytków architektury, Szmygin, B.
(red.). Warszawa: PKN ICOMOS, 2013 – wyraziłem tam swoje zasadnicze poglądy i sugestie na ten temat; Bukal, G., Ochrona
i zagrożenie wartości zabytków – czyli o skutkach braku wartościowania i co dalej… [w:] B. Szmygin (red.), Wartościowanie
zabytków architektury, Warszawa: PKN ICOMOS, 2013, ss. 68-70. Propozycje systemu oceny zabytków przedstawili ostatnio:
Szmygin, B., Fortuna-Marek, A. & Siwek, A., Wartościowanie dziedzictwa w systemie SV – metoda i przykłady zastosowania,
Lublin: Politechnika Lubelska, 2017.
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ABSTRAKT: Rozwój cywilizacyjny i związane z tym zmiany standardów funkcjonalnych,
technologicznych i wzorców estetycznych wiążą się z przekształceniami istniejącej zabudowy,
w tym również zabytków architektury. Uwarunkowane czynnikami pozakonserwatorskimi
potrzeby i skala tych przekształceń wpływają na przewartościowania paradygmatu ochrony
architektonicznego dziedzictwa. Istotnym tego przejawem, w następstwie transformacji
ustrojowej w Polsce po 1989 roku, jest między innymi współzależność skutecznej ochrony
zabytków z ich użytkowym wykorzystaniem. Wiąże się to z koniecznością ingerencji
modernizacyjno-adaptacyjnych – ze zmianami podziałów wnętrz i potrzebą powiększania
użytkowanej powierzchni poprzez rozbudowy zabytkowych obiektów lub założeń czy
wznoszenia w ich najbliższym sąsiedztwie nowych. Ochrona zabytków wymaga zatem integracji
działań utrwalających dokumentalne wartości historycznej tkanki z zasadami jej przystosowania
do aktualnych, utylitarnych potrzeb – jako warunku przetrwania zabytków.
W systematyzowaniu zasad przekształceń niezbędne jest uporządkowanie nazewnictwa
działań podejmowanych wobec zabytków – kluczowego w rozumieniu zasad ochrony i dialogu
uczestników procesów konserwatorsko-modernizacyjnych.
Celem rozważań zawartych w artykule jest: zarys poglądów dotyczących ingerencji w zabytkowe
struktury w rozwoju polskiej myśli konserwatorskiej jako punkt wyjścia do kodyfikacji ingerencji;
diagnoza istotnych uwarunkowań decydujących o przekształceniach zabytków i potrzeb dialogu
uczestników przedsięwzięć konserwatorko-modernizacyjnych; próba zdefiniowania rodzajów
przekształceń z ich charakterystyką oraz sformułowanie wniosków.
SŁOWA KLUCZOWE: zabytki, przekształcenia, kodyfikacja
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Wprowadzenie
Tempo zmian cywilizacyjnych, postępu technicznego i potrzeb użytkowych stale rośnie. Wtóruje
temu nasilające się dążenie do modernizacji istniejącej, w tym – historycznej – zabudowy i jej
adaptacji do nowych funkcji. W środowiskach konserwatorskich toczą się dyskusje interpretujące
i dostosowujące zasady ochrony dziedzictwa do zachodzących przemian. Dyskusje takie,
w odniesieniu do rodzimych uwarunkowań historycznych, ustrojowych i gospodarczo-społecznych,
trwały i trwają również w polskim środowisku konserwatorskim. Miały one szczególne znaczenie
i specyfikę związaną ze skalą zniszczeń obiektów i zespołów zabytkowych w czasie I i II wojny
światowej oraz odtwarzaniem architektonicznych dokumentów narodowej historii.
Wobec rosnących potrzeb wykorzystania zabytkowych struktur rozważania koncentrowały się na
metodach konserwacji zabytkowej tkanki, ale też na dopuszczalnych, w tej tkance, ingerencjach
modernizacyjnych, adaptacyjnych, przebudowach, rozbudowach. W Polsce dążenia te potęgowały
długoletnie, w powojennym półwieczu, zaniedbania w remontach istniejącej zabudowy, które
ustępowały w polityce inwestycyjnej nowemu budownictwu na dostępnych jeszcze, wolnych
terenach. Problematyka wykorzystania zabytkowych budowli stała się szczególnie aktualna
w ostatnich dekadach wobec przejęcia odpowiedzialności za opiekę nad zabytkami przez ich
właścicieli, włączenia zabytkowych nieruchomości do gospodarki rynkowej i upodmiotowienia
samorządów lokalnych.
Rozwój myśli
Przekształcenia i nawarstwienia w długoletnim często „życiorysie” zabytków architektury były i są
naturalnym procesem; są oczywistą reakcją na zmieniające się potrzeby, standardy funkcjonalne
i technologiczne, gusty użytkowników czy w końcu mody architektoniczne. W polskiej myśli
konserwatorskiej rozważania dotyczące uzupełniania zabytków „niedokończonych” znaleźć można
już w referacie Józefa Muczkowskiego wygłoszonym na Pierwszym Zjeździe Miłośników Ojczystych
Zabytków w Krakowie w 1911 roku. Autor akceptując współczesne uzupełnienia, pozostawia
swobodę ich projektantowi zastrzegając, że uzupełnienia nie mogą naśladować dawnych form
stylowych, a pomiędzy zabytkiem a nową częścią musi panować najzupełniejsza harmonia artystyczna
(Muczkowski, 1914).
Oceny i próby usystematyzowania tendencji w odbudowie i rozbudowie dzielnic staromiejskich
pojawiły się na początku lat 70. XX wieku. Stefan Müller precyzując wariantowo cechy architektoniczne
nowej zabudowy w odniesieniu do istniejących zabytków, określił je jako architekturę relatywną
– wyprowadzoną z zabytków (o związkach formalnych z zabytkową zabudową) i architekturę
przeciwstawiającą się zabytkom, wyodrębniając różne ukierunkowania obu tendencji. Preferował
przy tym rozwiązania określane mianem architektury środ owiskowej charakteryzującej się (…)
czerpaniem inspiracji formalnej z bezpośredniego zabytkowego otoczenia, świata form i kształtów
architektonicznych, z analizy sposobów, zwyczajów, które to komponenty przetwarzane są w oryginalne
dzieło architektoniczne (…) (Müller, 1974). Podział zaproponowany przez S. Müllera można uzupełnić
o architekturę neutralną, stanowiącą tło dla zabytków (podkreślającą ich walory) – ani nie czerpiącą
inspiracji z zabytkowego otoczenia, ani z nim nie konkurującą.
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Andrzej Tomaszewski, komentując te trzy drogi postępowania wskazywał na zagrożenia
związane z każdą z nich: (…) zasada kontrastu, jeśli nie stoi za nią talent i kultura historyczna
projektanta, wiedzie zwykle do wprowadzenia obcych, agresywnych elementów, co powoduje
deprecjacje zabytku. Nierzadko kryją się za tym przesłanki ideologiczne: ukazanie „wspaniałej”
współczesności na tle pokonanej przeszłości lub agresywna urbanizacja i nieograniczone prawo
własności (Tomaszewski, 2012).
Architekturę relatywną (środowiskową) o związkach formalnych z zabytkową architekturą)
A. Tomaszewski określił mianem pastiszu, pisząc: (…) zasada pastiszu (…) polega na posługiwaniu
się nowoczesnym materiałem i detalem, ale z zachowaniem skali, rytmu i charakteru otaczającej
zabudowy zabytkowej. Często prowadzi to jednak do produkcji fałszywych zabytków, naśladujących
nie tylko historyczne formy, lecz również techniki. Wprowadzanie form neutralnych wywodzi się
z teorii konserwacji. Problem jednak w tym, że architektura pozbawiona ambicji z reguły degraduje
się i staje się złą architekturą współczesną (Tomaszewski, 2012).
W początkach lat 70. notujemy próby poszerzania i interpretacji pojęć konserwatorskich zawartych
w międzynarodowych dokumentach, a przede wszystkim w Karcie Weneckiej. Jan Tajchman
i Marian Arszyński zaproponowali nowe pojęcie: „reintegracja”, rozumiane jako prace zmierzające
do nadania zachowanemu niekompletnie lub zniekształconemu zabytkowi pewnej zamkniętej
funkcjonalnie i kompozycyjnie formy architektonicznej przez połączenie jego części zabytkowych
oraz koniecznych uzupełnień w jednolitą całość kompozycyjną (Tajchman, Arszyński, 1972).
Według Bogusława Szmygina mamy tu do czynienia nie z konserwacją zabytku, ale z formą kreacji
konserwatorskiej wykraczającej poza tradycyjnie rozumianą konserwację (Szmygin, 2000). Kreacji
konserwatorsko-architektonicznej w postaci dopełnień reintegrujących nie można traktować
jedynie w kategoriach formalnych. Przyczyniają się one bowiem do zwiększenia potencjału
użytkowego historycznej tkanki jako części całego zespołu zabudowy, a w efekcie do jej remontów
konserwatorskich. W 1974 roku Andrzej Gruszecki i Waldemar Łysiak przedstawili autorską
interpretację treści Karty Weneckiej odnoszących się do zabiegów technicznych wobec
zabytków, proponując uporządkowanie tekstu Karty i definicje konserwacji, adaptacji,
przemieszczania, restauracji i uzupełnień. Według autorów niezbędne uzupełnienia,
wykraczające poza kategorie prac restauratorskich, powinny nosić wyraźne znamiona
naszych czasów i pozostawać w zgodzie z kompozycją architektoniczną zabytku i jego
otoczenia. Muszą być one utrzymane w granicach nieagresywnej prostoty. Ilustracją takich
uzupełnień są przykłady w skali architektonicznej – nowe ścianki działowe, nowe otwory
okienne i drzwiowe; w skali urbanistycznej – nowe budynki i ulice (Gruszecki, Łysiak,
1974). Definicją tą autorzy nawiązali do dopuszczanej w Karcie Weneckiej, obwarowanej
warunkami, dobudowy1, wymieniając uzupełnienia obok podstawowych i uznawanych
za prawidłowe zabiegów.
W latach 80. XX wieku, na tle założeń przyjętych przy odbudowie Starego Miasta w Elblągu
Dobudowy mogą być dopuszczalne tylko o tyle, o ile mają wzgląd na poszanowanie wszyst-kich ważnych części budowli,
jej dawnego otoczenia, równowagi kompozycyjnej i związków ze środowiskiem otaczającym. Za: Art.13 Międzynarodowej
Karty Konserwacji i Restauracji Zabytków i Miejsc Zabytkowych, 1964 (wkładka do: Ochrona Zabytków, z. 3/74).
1
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(Il.1) pojawił się termin: „retrowersja” oznaczający według projektantów działania, które
respektują historyczne uwarunkowania, lecz nie rekonstrukcję dosłownej formy materialnej dawnej
zabudowy. Zabieg retrowersji przywraca staromiejskim centrum historyczny wizerunek poprzez
odtworzenie tradycyjnej przestrzeni, form zabudowy, sylwety i funkcji – w oparciu o badania źródeł
historycznych, archeologicznych i monograficznych, (…) tradycyjne gabaryty i bryły stanowić będą
tło i oprawę zachowanych zabytków i wspólnie odtwarzać będą charakterystyczną sylwetę miasta.
Architektura kamienic jest współczesna, ale przez nawiązanie do historycznych podziałów elewacji
kamienice stają się współczesną wersją domu mieszczańskiego (…). Zadaniem tej nowej architektury
jest udział w odtworzeniu historycznej ciągłości starego miasta poprzez zatarcie przedziału
między tym, co dawne, i tym, co dzisiejsze (Lubocka-Hoffmann, 2001). W praktyce interpretacje
retrowersji wymykały się spod kontroli i traciły związki z jej założeniami (odtworzenie starego
miasta w Głogowie – Il.2). W opinii Mieczysława Kurzątkowskiego tworzyły nurt neohistoryzmu
konserwatorskiego przejawiający się w postaci całych nowo wznoszonych budowli w uzupełnianiu
zabytków składnikami utraconymi lub domniemanymi, w dodawaniu pseudostylowych elementów
wystroju zewnętrznego i wewnętrznego, we wprowadzaniu do wnętrz pseudostylowego wyposażenia,
w nadawaniu pseudostylowych kształtów elementom związanym z techniczną tudzież informacyjną
infrastrukturą budowli, ich otoczenia oraz wnętrz urbanistycznych (Kurzątkowski, 1993).

Il. 1 Retrowersja Starego Miasta w Elblągu.
Źródło: https://www.bryla.pl/bryla/1,85298,6284860,Retrowersja_na_dwa_sposoby.html
(dostęp: 25.09.2021)

Przekształcenia zabytkowych obiektów – Próba kodyfikacji 17

Il. 2 Retrowersja Starego Miasta w Głogowie, Fot. autora

Przełom ustrojowy w Polsce w ostatniej dekadzie XX wieku prowadził do przewartościowań
paradygmatu ochrony kulturowego dziedzictwa i potrzeby zmian systemu ochrony. Brak
usystematyzowanych zasad ingerencji w zabytkowe struktury określających ich rodzaje
i warunki, jakie muszą spełniać, sprzyja szerzącemu się woluntaryzmowi w postępowaniu
z architektonicznym dziedzictwem. Zjawisko to pogłębia szum pojęciowy – zamiennie,
wieloznacznie rozumiane lub wręcz błędnie stosowane nazewnictwo działań wobec zabytków,
co samo w sobie jest barierą w rozumieniu zasad ochrony i dialogu uczestników przedsięwzięć
konserwatorsko-modernizacyjnych i procedur projektowych.
Zachowujące swą aktualność i jednoznaczność nazwy zabiegów konserwatorskich (konserwacja,
restauracja), zastępowane są pojęciowym „wytrychem”: renowacją (odnowieniem). Pojemnym
i uniwersalnym pojęciem stała się rewaloryzacja. Często mylnie i niezgodnie ze znaczeniem
używane jest pojęcie rewitalizacji. Akceptowalna staje się rekonstrukcja, mimo doktrynalnej
sprzeczności z immanentną cechą zabytku – autentyzmem. Zacierana jest różnica pomiędzy
pojęciami „rekonstrukcja” i „odbudowa”, które utrwaliły się w polskiej szkole konserwacji po
zniszczeniach wojennych. Nasilają się tendencje do nieuzasadnionych kreacji architektonicznych
w przekształcaniu zabytkowej zabudowy – od historyzującej architektury uzupełnień po
uzupełnienia rywalizujące z zabytkami.
Pogłębiająca się dychotomia pomiędzy teorią konserwatorską a praktyką sprawia, że
usystematyzowanie rodzajów konserwatorskich interwencji – w szczególności modernizacyjnoadaptacyjnych – i upowszechnienie zasad ich stosowania jest potrzebą chwili.
Uwarunkowania przekształceń zabytkowych struktur
Wykorzystanie obiektów zabytkowych, szczególnie do celów komercyjnych, wiąże się często
z potrzebą powiększania użytkowanej powierzchni poprzez rozbudowy zabytkowych założeń
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lub wznoszenia w najbliższym sąsiedztwie nowych obiektów. Projektowane programy użytkowe
w wielu przypadkach istotnie odbiegają od historycznych funkcji, co wiąże się z potrzebą
zmiany struktury przestrzennej historycznych obiektów. Szybko rozwijają się energooszczędne
technologie wymagające nowoczesnych rozwiązań budowlanych, sieci infrastruktury i urządzeń
technicznych.
W dobie wolnorynkowej gospodarki nieruchomościami zabytki, reprezentując dokumentalnohistoryczne wartości, traktowane są jako potencjał użytkowy i dobro ekonomiczne. Wykorzystanie
tego potencjału jest warunkiem ich zachowania. Nie jest to możliwe bez ingerencji w zabytkową
tkankę i nawarstwień stanowiących wartość dodaną do historycznej zabudowy. Adaptowana
w ochronie zabytków zasada primum non nocere nie może ograniczać się do nienaruszalności
historycznej tkanki, ale powinna uwzględniać również negatywne skutki zaniechania pożądanych
ingerencji.
Zasady i metody modernizacji zabytkowych obiektów stanowią dziś kluczowy problem w pracy
urzędów konserwatorskich, a przede wszystkim – architektonicznych pracowni projektowych.
Efekty realizacji architektonicznych nie są, w wielu przypadkach, zadawalające.

Il.3 Giżycko. Nowa zabudowa o cechach „fałszywego zabytku” wokół zachowane-go skrzydła
zamku krzyżackiego. Fot. autora

Rozwiązania projektowe są oparte na intuicyjnych, często nietrafnych i trudnych do odczytania
przesłankach podporządkowanych oczekiwaniom inwestorów, ambicjom twórczym projektanta
i błędnym interpretacjom teorii konserwatorskiej (Il.3).
Kryzys jakościowy w ochronie i przekształceniach struktur zabytkowych pogłębia słabość
i ograniczenie roli merytoryczno-doradczej urzędów konserwatorskich, którą zdominowały
postępowania administracyjno-kontrolne. Funkcje powołanych przez Ministra Kultury,
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Dziedzictwa Narodowego i Sportu rzeczoznawców ograniczone są do wydawania
merytorycznych ocen i opinii w sprawach związanych z ochroną zabytków wyłącznie
na rzecz organów państwowych2. Opinie opracowywane na zlecenie inwestorów często
podporządkowane są ich oczekiwaniom, a obiektywne, profesjonalne doradztwo
specjalistów na rzecz właścicieli zabytkowych obiektów nie istnieje.
Daleki od ideału jest poziom wiedzy społecznej dotyczącej wartości dziedzictwa. Zanikła krytyka
konserwatorska i architektoniczna – traktowana jako zagrożenie praw autorskich projektantów.
Marginalizowana jest problematyka dziedzictwa kulturowego w szkolnych i uczelnianych
programach kształcenia, w tym też na studiach architektonicznych. W tej sytuacji na uwagę
zasługują inicjatywy MKDNiS opracowania standardów ochrony różnych kategorii zabytków
adresowanych do służb konserwatorskich.
Znaczny, wspomagany dotacjami unijnymi wzrost przedsięwzięć inwestycyjnych obejmujących
zabudowę historyczną sprawia, że zadania projektowe w zakresie modernizacji obiektów
i uzupełnień architektonicznych historycznej tkanki stanowią dziś znaczącą część twórczości
architektów. Rośnie zatem ich odpowiedzialność za jakość przekształcanego środowiska, ochronę
dziedzictwa i zachowanie ciągłości rozwoju struktur przestrzennych.
O skutecznej ochronie dziedzictwa architektonicznego decydują dwa sprzężone ze sobą czynniki:
–

stosowanie metod zabezpieczających i utrwalających zabytkową tkankę, co jest domeną
konserwatorów zabytków i wyspecjalizowanych inżynierów budownictwa,

–

niezbędne przekształcenia i ingerencje modernizacyjno-adaptacyjne – jako domena
architektów.

Kluczem do określenia zasad postępowania jest zatem zintegrowanie programów
konserwatorskich z projektami zagospodarowania zabytkowych struktur – ich modernizacją
i adaptacją, a tym samym – integrowanie rygorów ochrony i zabiegów konserwatorskich
z niezbędnymi przekształceniami i uzupełnieniami zabytkowych struktur. Relacje te widoczne
są w praktyce: potrzeby użytkowe implikują interwencje konserwatorskie zabezpieczające
zabytkową tkankę. Z kolei konserwacja i rygory ochrony wartości zabytkowych determinują
zakres przekształceń adaptacyjnych i programy użytkowe. Sprzężenie i integralność tych różnych
działań staje się – wobec zmieniającego się paradygmatu ochrony zabytku – koniecznością.
Rodzaje ingerencji
Metody uzupełniania zabytkowych struktur łączyć powinna zasada świadomego kształtowania
relacji pomiędzy nową a historyczną zabudową – harmonizowania przekształcanych struktur,
utrwalania i eksponowania wartości zabytkowych oraz czytelności współczesnych ingerencji. Ogólne
Zgodnie z art.100 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad za-bytkami rzeczoznawca ma
prawo do wydawania ocen i opinii na rzecz organów ochrony zabytków, organów wymiaru sprawiedliwości, prokuratury,
Policji, organów Krajowej Ad-ministracji Skarbowej, Straży Granicznej, Najwyższej Izby Kontroli oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2
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zasady takich ingerencji powinny być formułowane w odniesieniu do wyodrębniających się kategorii
zabytków; rozwiązania szczegółowe – indywidualnie dla każdego z nich, przyjmując, że współczesne
uzupełnienia winny być rozpoznawane jako architektura XXI wieku, a podstawą decyzji projektowych
są badania historyczno-architektoniczne i wartościowanie zabytkowych struktur.
W latach 90. XX wieku i w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku w ówczesnym
Zakładzie Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej
prowadzone były badania dotyczące udokumentowania oraz zasad ochrony i zagospodarowania
budowli obronnych powstałych w Polsce w okresie od połowy XVIII wieku do lat 50. XX
wieku. Jednym z głównych problemów determinujących te zasady był zróżnicowany stopień
zachowania przede wszystkim ziemnych umocnień stanowiących główne tworzywo w strukturze
przestrzennej fortów3. W fortyfikacjach częściowo zachowanych kosztowne prace restauratorskie
obejmujące umocnienia ziemne nie powiększają potencjału użytkowego obiektu i służą
przede wszystkim jego funkcjom dydaktycznym, co ogranicza krąg potencjalnych inwestorów
praktycznie do mecenatu państwowego. Przy niewielkich powierzchniach kazamat i często
niepełnym ich zachowaniu uzupełnienia kubaturami użytkowymi stanowiły jedyne rozwiązanie
pozwalające na zaspokojenie potrzeb właścicieli, ich zainteresowanie użytkowaniem, a tym
samym – ochroną.
W pracach nad zwiększeniem dostępności inwestycyjnej zabytkowych założeń architektonicznych
zdefiniowane zostały dwa rodzaje postępowania. Pierwsze z nich (nawiązujące do wspomnianego
wcześniej, sformułowanego przez J. Tajchmana i M. Arszyńskiego pojęcia „reintegracji”) to
restauracja w skali zespołów zabudowy i założeń architektonicznych poprzez uzupełnianie
ubytków w miejscach niezachowanych obiektów lub ich fragmentów oraz odsłanianie
i eksponowanie warstw najcenniejszych (Il.4). Celem restauracji w tej skali, podobnie jak
w skali architektonicznej, jest uczytelnianie historycznych struktur – pierwotnej sylwety
założeń architektonicznych i urbanistycznych w krajobrazie oraz reintegracja ich pierwotnych
układów przestrzennych zwiększająca oddziaływanie dydaktyczne i utrwalająca historyczną
ciągłość ich rozwoju. Podobne, jak w skali architektonicznej, są też warunki, jakie musi spełniać
restauracja w tym ujęciu – jednak w odmienny sposób, dostosowany do postrzegania układów
przestrzennych zabudowy w krajobrazie.
Uzupełnienia ubytków o gabarytach niezachowanej zabudowy – wprowadzane w jej pierwotnych
lokalizacjach – powinny odróżniać się od historycznej tkanki współczesnymi cechami
architektonicznymi skomponowanymi z zabytkową architekturą zespołu. Istotą projektowania
uzupełnień jest ich integralność kompozycyjna z zachowanymi strukturami, którą można uzyskać
poprzez współczesne interpretacje cech architektonicznych tych struktur – detalu, podziałów
elewacji, form, materiałów budowlanych i kolorystyki. Restauracją może być też odsłonięcie
obiektu lub jego części poprzez likwidację późniejszych nawarstwień degradujących zabytkową
strukturę lub ograniczających jej czytelność i ekspozycję – pod warunkiem, że usunięte elementy
mają zdecydowanie niższą wartość.
Na przykład w Twierdzy Warszawa średnio, w statystycznym ujęciu, stopień zachowania obiektów twierdzy wynosił na
początku lat dwutysięcznych nieco powyżej 50%.
3
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Il.4 Fort III Blizne w Warszawie. Koncepcja restauracji w skali założenia architektonicznego
(uzupełnienie parahistoryczne). Źródło: Festgrupa sp. z.o.o.

Podstawą restauracji jest pewność naukowa dotycząca historycznej formy uzupełnianego
fragmentu.
Istotnym efektem tak rozumianych uzupełnień kubaturowych o dowolnie kształtowanych
wnętrzach jest zwiększenie potencjału użytkowego całego obiektu, założenia architektonicznego
lub zespołu zabudowy. Możliwość ta zachęca właścicieli do prac konserwatorskich
i modernizacyjnych. Budowa współczesnych obiektów w miejscach niezachowanych wnieść
też może dodatkowe wartości. Roboty ziemne i fundamentowe prowadzone pod nadzorem
archeologiczno-konserwatorskim pozwalają sprawdzić, czy pod powierzchnią terenu zachowały
się relikty historycznej budowli. Odnalezienie takich reliktów nie zamyka drogi nowym
inwestycjom. Podnieść może ich atrakcyjność, jeśli zabytkowe pozostałości zostaną umiejętnie
wyeksponowane i zintegrowane ze strukturą nowych obiektów.
Podobnie jak przy restauracji detalu architektonicznego gabaryty uzupełnień ubytków
kubaturowych mają charakter parahistoryczny. Można więc restaurację zespołów zabytkowych
określić jako uzupełnienia parahistoryczne w odróżnieniu od uzupełnień ahistorycznych4.
Uzupełnienia ahistoryczne to budynki, budowle, elementy wnętrz, obiekty „małej architektury”
lub urządzenia o jednoznacznie współczesnych, w stosunku do zabytkowego otoczenia, formach
niezbędne dla nowych funkcji użytkowych, pozbawione związków formalnych z zabytkową
strukturą i pozostające w harmonijnym dialogu z historyczną architekturą. W odróżnieniu od
Formą uzupełnień parahistorycznych są zaprojektowane zgodnie z zasadami uzupełnienia pierzei ulicznych
w miejscach niezachowanych kamienic (tzw. plomby).
4

22 Piotr Molski
uzupełnień parahistorycznych – nie nawiązują swoimi gabarytami i lokalizacją do zabytkowych
obiektów. Ich cechy architektoniczne muszą jednoznacznie odróżniać się od form historycznych
i nie mogą zdominować zabytkowej struktury. Ahistoryczne formy zagospodarowania są
akceptowane do momentu, do którego czytelny jest pierwotny obraz zabytku – czyli wtedy, gdy
obserwator niebędący znawcą zabytków odczytuje, że nowe instalacje, urządzenia i obiekty są
współczesną wartością dodaną do historycznych budowli, a ich obecność i forma jest dla niego
w dalszym ciągu oczywista (Il. 5, 6).
W projektowaniu uzupełnień ahistorycznych kluczowe znaczenie ma kształtowanie właściwych
relacji i interakcji pomiędzy formą architektoniczną nowych obiektów a formami zabudowy
historycznej – relacji pozwalających na utrzymanie integralności kompozycyjnej i kolorystycznej
zabytkowych zespołów.
Podział uzupełnień na parahistoryczne i ahistoryczne może mieć w warsztacie projektowym
znaczenie ukierunkowujące koncepcję architektoniczną na etapie założeń wyjściowych.
Eliminuje formy zagospodarowania określane intuicyjnie i tendencje do stosowania – pod
pretekstem skomponowania z zabytkowym otoczeniem – form neohistorycznych. Pozwala na
jednoznaczne odróżnianie nowych budowli uczytelniających pierwotny układ przestrzenny
od elementów zagospodarowania stanowiących dodaną warstwę niezbędną wobec wymogów
dzisiejszych, a nie historycznych funkcji obiektu. Uzupełnienia ahistoryczne poprzez swoje
współczesne cechy podkreślać powinny, a tym samym wzmacniać czytelność historycznej tkanki.

Il.5 Sanatorium Gurewicza w Otwocku -uzupełnienie a-historyczne. fot. autora
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Il.6 Zamek Freudenstein – Niemcy. Rozwiązanie sanitariatów – uzupełnienie a-historyczne. fot. M. Górski

Warunki wprowadzania uzupełnień historycznej zabudowy nie ograniczają myśli twórczej
projektanta. Inspiracje płynące z zabytkowego otoczenia mogą stanowić uzasadnienie
proponowanych rozwiązań architektonicznych.
Wnioski
Zachowanie wartości zabytków z równoczesnym dostosowaniem ich do współczesnych potrzeb
użytkowych rodzi sprzeczności i konflikty pomiędzy społecznym interesem ochrony dziedzictwa
a dążeniami użytkowymi właścicieli historycznych nieruchomości.
Istotną rolę w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań pełnić powinien architekt – projektant
i koordynator przedsięwzięć adaptacyjno-modernizacyjnych. Czy ów projektant jest
przygotowany do takiej roli? Czy dysponuje wiedzą i warsztatem metodycznym zapewniającym
realizację kluczowego celu wiążącego modernizację zabytków z ochroną ich wartości?
Odpowiedź nie może być dziś twierdząca. Brak jest bowiem metod integrujących warsztat
konserwatorski z warsztatem architekta. Jest to, między innymi, wynikiem długoletniego,
systemowego rozdzielenia i przeciwstawiania tych dwóch obszarów, usytuowania konserwatora
zabytków w roli – nie tyle współuczestnika procesu projektowego – co autorytatywnego, chociaż
działającego w dobrej wierze, cenzora projektów architektonicznych.
Wraz ze zmianami paradygmatu ochrony zabytków uzależniającego skuteczność ich ochrony
m.in. od użytkowania, zintegrowanie obydwu warsztatów staje się niezbędne. Podstawowym
problemem jest często brak świadomości projektanta tego, co jest przedmiotem ochrony; jakie
„zapisane” w zabytku – historycznym dokumencie – treści wymagają ochrony; na czym polegają
wartości obiektu i gdzie są umiejscowione. Dokumentacja przedprojektowa powinna zatem,
oprócz ocen stanu technicznego, obejmować również analizę cech kulturowych – atrybutów
wartości i ich materialnych nośników.
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Ingerencje w zabytkowe struktury można ująć syntetycznie w czterech podstawowych kategoriach
znaczeniowych:
– Konserwacja – zabiegi i interwencje służące zahamowaniu procesów destrukcyjnych
poprzez likwidację źródeł zagrożeń oraz utrwalanie struktury i substancji zabytkowej,
a więc materialnych nośników wartości. Warunkiem doboru właściwych metod
konserwatorskich i czasu ich stosowania jest ustawiczny monitoring obiektu.
– Restauracja zabytkowego obiektu polegająca na niewielkich uzupełnianiach ubytków,
a tym samym uczytelnianiu wartości zabytkowych – również poprzez odsłanianie
wcześniejszych, najcenniejszych warstw. W skali budynku przedmiotem restauracji
(uzupełnień) może być detal architektoniczny lub inne, niezachowane elementy.
– Warunki konieczne restauracji to: pewność naukowa dotycząca form architektonicznych
uzupełnianych ubytków oraz odróżnienie uzupełnień od autentycznej tkanki.
– Restauracja w skali zespołu zabudowy, założenia architektonicznego (uzupełnienie
parahistoryczne), której celem jest reintegracja kompozycyjna i przestrzenna struktur
zabytkowych oraz ich uczytelnienie w krajobrazie; polega na uzupełnianiu ubytków
w strukturze przestrzennej zespołu zabudowy, w miejscach niezachowanych, kubaturowych
obiektów lub fragmentów. Gabaryty takich uzupełnień, o jednoznacznie współczesnych
cechach architektonicznych, odpowiadają gabarytom niezachowanych budowli lub jej
fragmentów, w których miejsca są wprowadzane.
– Warunki konieczne restauracji w skali zespołu zabudowy założenia architektonicznego
to: pewność naukowa dotycząca gabarytów i lokalizacji uzupełnianych ubytków oraz
jednoznacznie współczesne cechy architektoniczne uzupełnień.
– Uzupełnienia ahistoryczne stanowiące dodaną współcześnie do historycznej zabudowy
wartość architektoniczną i funkcjonalną ze świadomie ukształtowanymi relacjami
kompozycyjnymi z zabytkową zabudową, zapewniającymi ekspozycję wartości kulturowych
tej zabudowy.
– Warunek konieczny to jednoznacznie współczesne cechy architektoniczne uzupełnień.
– Uzupełnianie zabytkowych struktur można uznać za akceptowalną kreację architektonicznokonserwatorską, jeśli oparta jest na świadomie kształtowanym dialogu architektury
współczesnej z historyczną.
– Ogólne opisy wartości zabytkowych nie pozwalają na określenie i uzasadnienie dopuszczalnych
granic ingerencji adaptacyjno-modernizacyjnych –określenie tych granic wymaga analiz
identyfikujących atrybuty wartości i ich nośniki w strukturze obiektów.
– Projektowanie przekształceń modernizacyjno-adaptacyjnych powinno uwzględniać:
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•

ocenę, hierarchizację i umiejscowienie atrybutów wartości kulturowych i ich
nośników w strukturze architektonicznej (urbanistycznej);

•

zróżnicowanie rodzajów i zakresu ingerencji modernizacyjno-adaptacyjnych
(w zależności od zhierarchizowanych wartości) z zachowaniem integralności,
autentyzmu obiektu i możliwie największym zakresie ingerencji odwracalnych.

- Odniesienie atrybutów wartości do struktury obiektu sprzyja wykorzystaniu w części procesu
projektowego technologii BIM (ang. Building Information Modeling).
- Formalnym instrumentem integrującym ewaluację konserwatorską z warsztatem
projektowym architekta może być ekspertyza wartościująca z wnioskami dotyczącymi zasad
ochrony i ingerencji w wyodrębnionych fragmentach (strefach) obiektu – opracowana w fazie
przedprojektowej, na etapie formułowania założeń do projektu (podobnie jak ekspertyzy
konstrukcyjno-budowlane, mykologiczne, stanu technicznego itp.).
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ABSTRAKT: Na terenach portowo-stoczniowych Gdyni zachowanych jest wiele
historycznych obiektów, które ze względu na zmiany w funkcjonowaniu portu oraz
przekształcenia użytkowania terenów podlegają określonym zmianom. Najważniejsze
z tych budynków są objęte ścisłą ochroną prawną poprzez wpisanie do rejestru zabytków.
Zapewnia to ich zachowanie i często także rewaloryzację. Inne, także wartościowe, ale
nieobjęte tak ścisłą ochroną – uwzględnione tylko w ewidencjach zabytków, podlegają
adaptacjom i przebudowom, które powodują utratę niektórych walorów, ale umożliwiają
przynajmniej częściowe zachowanie. Wiele budynków tego typu utraciło swoje funkcje,
jest opuszczonych i oczekuje na powtórne zagospodarowanie. Ochrona zabytków
w takich sytuacjach jest bardzo problematyczna i wymaga wypracowania kompromisów.
Przekształcenia budynków historycznych są nieuniknione. W celu określenia zakresu
ochrony i dopuszczalności ingerencji pożądane jest wypracowanie metody oceny wartości
zabytkowych, która dałaby narzędzia do zobiektywizowania procesów przekształceń.

SŁOWA KLUCZOWE: Gdynia, zabytki portowe, modernizm, wartościowanie

rsch, Celina Łozowska

28 Robert Hirsch, Celina Łozowska
Wprowadzenie
Dyskusja na temat zasad i granic przekształceń budynków zabytkowych jest szczególnie aktualna
i ważna w odniesieniu do zabudowy przemysłowej, która w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat podlega
wyjątkowo intensywnym przemianom mającym swoje źródło w procesach modernizacyjnych.
Dobrym obszarem do analiz tego zagadnienia jest bardzo rozległy teren portowo-stoczniowy
w Gdyni. Jest to obszar działalności gospodarczej związanej z morzem ukształtowany w latach 30.
XX wieku i rozwijany po II wojnie światowej. Obszar, na którym powstawała infrastruktura, w tym
liczne budynki związane z transportem morskim, budową i remontami statków oraz rybołówstwem.
Najstarsza zabudowa historyczna na tym terenie pochodzi z końca lat 20. XX wieku, ale wiele budynków
późniejszych ma także istotne walory zabytkowe i unikatowe formy architektoniczne. W niniejszym
artykule przedstawiono wybrane studia przypadków i na ich podstawie scharakteryzowano główne
problemy związane ze współczesnym zagospodarowaniem tej części dziedzictwa.
Ogólna charakterystyka
Zespół portowo-stoczniowy, spójny pod względem zasadniczej funkcji jeszcze pod koniec
XX wieku, przeszedł i nadal przechodzi znaczne przeobrażenia związane z przekształceniami
praktycznie wszystkich zakładów przemysłowych. Zmiany te mają dwa zasadnicze kierunki.
Pierwszy polega na kontynuacji działalności gospodarczej, ale podlegającej różnego rodzaju
przemianom strukturalnym i modernizacyjnym. Dotyczy to dużych terenów portowych
zarządzanych szczególnie przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia. Prowadzona na nich działalność
gospodarcza jest nieprzerwanie dostosowywana do wymogów rynkowych. Zmiany polegają też na
tym, że w wyniku likwidacji dużych zakładów przemysłowych, jak np. Stocznia Gdynia zamknięta
w 2009 roku, na ich terenach działają obecnie inne – mniejsze podmioty prowadzące bardzo różną
działalność gospodarczą, także wymuszającą zmiany w zagospodarowaniu1.
Drugim kierunkiem przekształceń są trwałe zmiany funkcjonalne polegające na wyłączeniu
obszarów przemysłowych z czynnej działalności gospodarczej i stopniowym ich włączaniu
w przestrzeń miasta. Przykładem tego typu przestrzeni w Gdyni jest historyczne Molo
Rybackie, czyli sztuczny pirs o wymiarach około 650 metrów na 200 metrów, służący przez lata
intensywnej działalności związanej z rybołówstwem i przetwórstwem. Działalność prowadziło
tu przedsiębiorstwo połowowe Dalmor, ale w tym miejscu została ona zakończona kilkanaście
lat temu. Teren Mola Rybackiego został przeznaczony na funkcje usługowo-mieszkalne
powiązane z sąsiednim śródmieściem, określone w specjalnie opracowanym miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego2.
Teren dawnej Stoczni Gdynia objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu
dawnej Stoczni Gdynia przyjętego uchwałą nr XXV/523/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 listopada 2012 r., Dz. Urz. Woj.
Pom. z 19 grudnia 2012 r., poz. 4452.
2
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni rejonu Mola Rybackiego
przyjęty uchwałą nr XXIV/505/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 31 października 2012, Dz.Urz.Woj. Pom. z 6 grudnia 2012 r.,
poz. 3951. W efekcie analiz urbanistycznych i konserwatorskich zachowanej zabudowy Mola Rybackiego do zachowania
i adaptacji wytypowano dwa historyczne obiekty – chłodnie rybne. Pozostałą część dawnej zabudowy poddano w dużej
mierze rozbiórce, przygotowując teren pod nową zabudowę.
1
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Wskazane kierunki przekształceń wpływają także na istniejącą na tych obszarach wartościową
zabudowę zabytkową, która jest narażona na istotne ingerencje. Ingerencje te podyktowane
potrzebami użytkowymi dotykają budynków niezależnie od ich walorów i rodzaju ochrony
konserwatorskiej.
Ochrona prawna zabytków na opisywanych terenach portowo-stoczniowych nie ma
kompleksowego charakteru. Żaden większy obszar nie został wpisany do rejestru zabytków i tylko
na części terenów obowiązują ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Sześć budynków historycznych zostało objętych indywidualnym wpisem do rejestru zabytków.
W 1990 roku wpisano do rejestru Dworzec Morski, Elewator Zbożowy, Chłodnię Portową
i Magazyn długoterminowy H, w 2007 roku zespół Łuszczarni Ryżu, a w 2016 roku Magazyn
Tytoniowy3. Pozostałe historyczne obiekty zostały włączone do wojewódzkiej i gminnej
ewidencji zabytków na przełomie 2010 i 2011 roku4. Ochrona konserwatorska ogranicza się więc
do pojedynczych nieruchomości. Wyjątkiem jest zespół Łuszczarni Ryżu, w przypadku którego
wpis do rejestru obejmuje zespół kilku budynków.
Porównując ochronę zespołu portowo-stoczniowego z ochroną konserwatorską sąsiedniego
śródmieścia Gdyni, które zajmuje porównywalną powierzchnię, można stwierdzić, że ochrona
zespołu portowo-przemysłowego jest bardzo ograniczona i wybiórcza. Teren śródmieścia jako
układ urbanistyczny został wpisany do rejestru zabytków i dodatkowo ponad 20 budynków na
tym terenie jest wpisanych indywidualnie do rejestru5. Jednak w przeciwieństwie do śródmieścia
obszar portowo-stoczniowy jest strefą intensywnej działalności biznesowej i ciągłych zmian,
których kierunki są czasem nawet trudne do dokładnego określenia.
Studia przypadków
Dla kwestii definiowania zakresu ochrony i dopuszczalnych zmian w zabytkach interesujące
wydaje się najpierw zapoznanie się z praktyką konserwatorską ostatnich lat i realnymi zmianami,
Krótką charakterystykę każdego z wymienionych obiektów opisano w artykule: Orchowska-Smolińska
A. Jaśkiewicz-Sojak A., Modernistyczna architektura przemysłowa i jej ochrona – na przykładzie portu gdyńskiego, [w:] M.
J. Sołysik, R. Hirsch (red.), Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura lat międzywojennych i jej ochrona,
Gdynia: Urząd Miasta Gdyni, 2009, ss. 231-242.
4
W marcu 2010 roku nastąpiła nowelizacja zapisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami zmieniająca charakter prawny ewidencji zabytków. Na przełomie 2010/2011 roku Pomorski Wojewódzki
Konserwator Zabytków ujął zabytkowe obiekty z terenu Gdyni w wojewódzkiej ewidencji zabytków. W listopadzie 2011
roku w aneksie do Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Gdyni na lata 2011–2014 wprowadzono gminną ewidencję
zabytków.
5
Obszar śródmieścia wpisany został do rejestru zabytków w 2007 roku jako układ urbanistyczny, a w 2015 roku ustanowiono
go Pomnikiem Historii. Teren ten jest w całości pokryty zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
i jest obszarem o najwyższym priorytecie działań konserwatorskich. Instrumenty prawne, obok szczególnego czynnika,
jakim jest trwałość funkcji historycznej (mieszkaniowo-usługowej), pozwalają na sformułowanie najbardziej właściwych
zasad, dopuszczalnych form i granic interwencji/przekształceń obowiązujących w stosunku zabudowy śródmiejskiej.
Zasady te w formie ogólnej zostały zawarte w MPZP, a szczegółowe rozwiązania stanowią przedmiot uzgodnień organów
konserwatorskich.
3
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jakie zachodzą w obrębie historycznej zabudowy portowo-stoczniowej poprzez przedstawienie
uproszczonych studiów przypadków. W celu dokonania przejrzystej charakterystyki problemów
zachowane historyczne budynki na terenach przemysłowo-portowych Gdyni podzielono
na trzy grupy według kryterium obecnego funkcjonowania i wynikających z tego zagadnień
konserwatorskich. Grupę pierwszą stanowią budynki funkcjonujące nieprzerwanie zgodnie
z pierwotnym przeznaczeniem. Do drugiej grupy należą budynki, których pierwotna funkcja
wygasła i zostały poddane znaczącym przekształceniom i w pewnym sensie ich stan jest stały.
Do trzeciej grupy należą budynki, które także przestały funkcjonować (albo to funkcjonowanie
radykalnie ograniczono), ale nie zostały docelowo zagospodarowane, a niektóre z nich są
zagrożone likwidacją.
Pierwszą grupę stanowią budynki, w których funkcja początkowa jest kontynuowana i które
podlegają modernizacjom. Jednym z najbardziej ikonicznych budynków portu w Gdyni jest
Elewator Zbożowy zlokalizowany na Nabrzeżu Indyjskim. Proces eksploatacyjny związany ze
składowaniem i przeładunkiem ziarna jest w nim kontynuowany od czasu budowy w latach
1935–36. Budynek został wpisany do rejestru zabytków w 1990 roku (nr rej. 1306). Z uwagi
na lokalizację w zamkniętej strefie jest widoczny dla przeciętnego odbiorcy praktycznie
tylko od strony wody. W ciągu ostatnich kilkunastu lat nastąpiła dobudowa współczesnych
silosów i urządzeń przemysłowych służących dalszemu funkcjonowaniu obiektu i kontynuacji
działalności. Budynek rozbudowano w industrialnej formie charakterystycznej dla współczesnych
inwestycji portowych, w małym stopniu ingerującej w strukturę zabytku, ale o kubaturze
dobudowy dorównującej wielkości samego elewatora (Fot. 1). Ochrona konserwatorska sprawia
jednak także, że prace remontowe przy samym budynku prowadzone są pod ścisłym nadzorem
służb konserwatorskich6.
Kolejnym funkcjonującym nieprzerwanie budynkiem portowym jest Magazyn długoterminowy
H (nr 5) przy ul. Polskiej 17, wpisany do rejestru zabytków w 1990 roku (nr rej. 1311). Budynek
został zbudowany w dwóch etapach w latach 1931–34 i wyróżnia się widocznym w elewacjach
żelbetowym szkieletem konstrukcyjnym z wypełnieniem z czerwonych cegieł. Pełni nadal
funkcję magazynową, z pomieszczeniami na wynajem. Jest obecnie użytkowany ekstensywnie,
a biorąc pod uwagę potrzeby współczesnego portu, nie jest optymalnie wykorzystany. Magazyn
nie przeszedł istotnych przekształceń bryły, a z uwagi na ścisłą ochronę konserwatorską
przeprowadzono w nim w ciągu ostatnich kilkunastu lat różne prace restauratorskie obejmujące
m.in. elewacje7. Zachowane jest nawet wyposażenie wnętrz, np. windy towarowe, stalowe
przesuwne kraty itp.

Dotyczyło to np. prac przy elewacjach z okładzinami z płytek cementowych, które zostały w 2003 roku poddane
pracom remontowym. Na skutek złego stanu zachowania okładziny zdecydowano o demontażu historycznych płytek
cementowych i rezygnacji z ponownego licowania elewacji. W celu uzyskania podobnego efektu plastycznego wykonano
wykończenie z szarego tynku o nacięciach imitujących pierwotny rysunek płytek.
7
Prace restauratorskie i remontowe zostały przeprowadzone na zamówienie użytkownika magazynu – Zarządu
Morskiego Portu Gdynia.
6
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Fot. 1. Elewator Zbożowy z dobudowanymi silosami (z lewej strony), 2016 r., fot.
R. Hirsch

Za inny przykład może służyć zespół Łuszczarni Ryżu przy ul. Indyjskiej 7/Celnej 2
zlokalizowany u nasady Nabrzeża Indyjskiego, czyli w zamkniętej strefie, niedostępnej dla
osób postronnych. Zespół został wpisany do rejestru zabytków w 2010 roku (nr rej. 1805).
Jest to jedna z pierwszych realizacji modernistycznych w porcie z lat 1927–28. Zespół składał
się z budynku produkcyjnego, magazynu, budynku administracyjno-mieszkalnego, kotłowni
z warsztatami, portierni, murowanego ogrodzenia. Procedura wpisu do rejestru zabytków
była długotrwała ze względu na odwołania składane przez właściciela. Ostatecznie ochroną
objęto trzy budynki zespołu, bez magazynu, który był w złym stanie technicznym. Magazyn
został rozebrany, a w jego miejscu powstała nowa hala dostosowana do obecnych wymagań
składowania, nawiązująca wystrojem (biało-czerwone pasy na elewacjach) do rozebranego

Fot. 2. Budynek produkcyjny Łuszczarni Ryżu z charakterystycznymi biało-czerwonymi
pasami, z dobudowanymi współczesnymi silosami, 2021 r., fot. R. Hirsch
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obiektu. W obrębie zespołu Łuszczarni nastąpiła też dobudowa współczesnych, wysokich
budynków, o przemysłowej formie, niezbędnych dla dalszej działalności produkcyjnej zespołu
(Fot. 2). Pomimo industrialnego charakteru nowych budynków i niewątpliwego zakłócenia
walorów ekspozycyjnych historycznych obiektów, historyczne bryły nie uległy istotnej ingerencji
i pozostają wyraźnie czytelne. Dodać też należy, że zachowane trzy budynki poddano pracom
konserwatorskim i są obecnie właściwie użytkowane.
Z analizy opisanych trzech przypadków można wyprowadzić następujące wnioski. Z uwagi na
trwałą ochronę prawną wysokiej rangi poprzez wpisanie do rejestru wymienionych budynków
nie jest kwestionowana konieczność ich zachowania. Dzięki temu budynki przeszły prace
remontowe i restauratorskie. Z kolei dopuszczenie przekształceń w postaci częściowych rozbiórek
oraz rozbudów, umożliwiło kontynuację przemysłowego funkcjonowania budynków. W związku
z ciągłą eksploatacją przemysłową pewne ingerencje i modernizacje budynków dostosowujące
je do współczesnych potrzeb, np. technologicznych, były niezbędne i nieuniknione. Z punktu
widzenia ochrony zabytków uzyskano niewątpliwie dobre i trwałe efekty, także w postaci
kontynuacji historycznych funkcji.
Drugą grupę stanowią budynki, których pierwotna funkcja wygasła i które zostały znacznie
przekształcone. Jest to efekt obiektywnych procesów i zmian funkcjonalnych powodujących,
że część przemysłowych terenów i historycznych budynków nieodwracalnie straciła swoje
wcześniejsze użytkowanie. Jednym z takich obiektów jest budynek biurowo-magazynowy
firmy „Bananas” zlokalizowany przy ul. Polskiej 22. Został zbudowany w latach 1938–398 jako
spójny obiekt stanowiący funkcjonalne połączenie dojrzewalni bananów z magazynami i częścią
biurową. Charakterystycznym elementem budynku były jego czerwone, ceramiczne elewacje
z dyskretnymi detalami. Kilkanaście lat temu obiekt został włączony do wojewódzkiej i gminnej
ewidencji zabytków. Kilka lat później został jednak wyłączony z użytkowania i przewidziany
przez właściciela do rozbiórki ze względu na przestarzałość. W miejscu tego budynku
i sąsiedniego magazynu zaplanowano budowę nowoczesnego magazynu wysokiego składowania,
czyli obiektu dostosowanego do współczesnych standardów portowych9. Wydana nawet została
pozytywna opinia konserwatorska na temat rozbiórki10. W drodze podjętych rozmów i ustaleń
wojewódzkiego konserwatora zabytków z właścicielem wypracowano kompromis polegający na
dopuszczeniu częściowej rozbiórki obiektu i zgodzie na dobudowę współczesnego magazynu
o rozmiarach znacznie większych od obiektu historycznego, zgodnie z potrzebami inwestora.
Rewaloryzacji poddano pozostawioną od zachodu część biurową, a część północną rozebrano
i odbudowano, dostosowując do współczesnych potrzeb (Fot. 3). Dzięki takiemu rozwiązaniu
Orchowska-Smolińska A., Architektura i układ przestrzenny portu gdyńskiego lat międzywojennych jako dziedzictwo
kulturowe, praca doktorska WA PG pod kierunkiem M.J. Sołtysik, mps, Gdańsk, 2013, s. 165.
9
Magazyny współczesne mają na ogół wysokie jednoprzestrzenne pomieszczenia składowe przystosowane do
zmechanizowanej obsługi. Historyczne magazyny z okresu międzywojennego i powojenne miały liczne kondygnacje
przystosowane do składowania i ręcznego przeładunku.
10
Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku wydał opinię pozytywną na temat rozbiórki kilku magazynów przy ul.
Polskiej, w tym budynku firmy Bananas. Po zmianie na stanowisku WKZ w Gdańsku nowy WKZ Dariusz Chmielewski
doprowadził do opisanego wyżej kompromisu.
8
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Fot. 3. Budynek firmy „Bananas” przy ul. Polskiej 21 w trakcie remontu części zachodniej
(część ceglana) i odbudowy części północnej (część z lewej strony), 2016 r., fot. R. Hirsch

Fot. 4. Budynek firmy „Bananas” przy ul. Polskiej 21 po zakończeniu inwestycji
i wybudowaniu magazynu wysokiego składowania (od tej strony widoczny jako białe
pasmo nad ceglaną elewacją), 2017 r., fot. Urząd Miasta Gdyni

masywna bryła współczesnego magazynu z blaszanymi elewacjami jest na znacznej długości
osłonięta przez części o historycznych formach (Fot. 4).
Innym przykładem, który wzbudził dużo kontrowersji i nadal wywołuje dyskusje, jest dawna
Olejarnia „Union” przy ul. Indyjskiej 7. Zespół wzniesiony w 1930 roku i rozbudowany
w latach 1932–3311 składał się z kilku części, a charakterystyczna fasada z napisami była
najwyższym obiektem w porcie (Fot. 5). Na przełomie 2010 i 2011 roku Olejarnia została ujęta
Sołtysik M. J., Gdynia miasto dwudziestolecia międzywojennego. Urbanistyka i architektura, Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe PWN, 1993, ss. 114-115.
11

34 Robert Hirsch, Celina Łozowska

Fot. 5. Widok historyczny zespołu Olejarni w latach 30. XX w., fot. ze zbiorów prywatnych

w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków. W tym samym czasie zespół został wyłączony
z użytkowania i zaplanowano na jego miejscu nową inwestycję przemysłową. Na skutek zbiegu
różnych okoliczności, w tym m.in. błędów proceduralnych, rozpoczęta została rozbiórka całego
zespołu Olejarni bez wymaganych uzgodnień konserwatorskich. W trakcie zaawansowanych
prac rozbiórka została wstrzymana12. W wyniku kompromisu administracji budowlanej
i konserwatorskiej z właścicielem zmieniono projekt inwestycji i zachowano charakterystyczną
fasadę najwyższego budynku Olejarni. W kolejnym etapie inwestycji powstała hala o dużej
kubaturze przeznaczona do montażu wielkogabarytowych konstrukcji stalowych. Nowa hala ma
długość i wysokość znacznie większą niż dawna Olejarnia. Fasada Olejarni została zachowana
i przylega do elewacji hali montażowej. Zestawienie tych dwóch obiektów ukazuje m.in. zmianę
skali zabudowy portowej na przestrzeni lat (Fot. 6).
Ilustracją kompromisu pomiędzy ochroną konserwatorską zabudowy a nowymi inwestycjami, tym
razem na terenach poprzemysłowych, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie śródmieścia,
jest przypadek budynku firmy Hartwig. Ten niewielki budynek magazynowo-biurowy z lat 30. XX
wieku położony jest przy ulicy Węglowej łączącej niegdyś miasto z portem. Obiekt stanowił relikt
zabudowy przy tej ulicy, podkreślając swoją elewacją przebieg dawnego układu komunikacyjnego.
Budynek miał bardzo prostą formę z charakterystycznym wykończeniem elewacji z pasmami
z cegieł klinkierowych. Od końca lat 90. XX wieku obiekt nie był już intensywnie użytkowany,
a duża działka związana z budynkiem wykorzystywana była jako plac manewrowy i parking.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tereny wokół budynku zostały
przeznaczone pod intensywną zabudowę mieszkaniową. Budynek historyczny swoim położeniem
nieco skomplikował projekt nowego zespołu zabudowy. Na etapie uzgodnień dopuszczono zmianę
Pozwolenie na rozbiórkę Olejarni wydał Wojewoda Pomorski, ale po stwierdzeniu uchybień, tj. braku uzgodnienia
konserwatorskiego, decyzja została uchylona, a prace rozbiórkowe wstrzymano.
12
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Fot. 6. Elewacja głównej części Olejarni z dobudowaną nową halą montażową, 2019 r., fot.
R. Hirsch

Fot. 7. Elewacje budynku firmy Hartwig przy ul. Węglowej 22 (niska część z pionowymi
pasmami), pozostawione w strukturze nowej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Węglowej,
2021 r., fot. K. Giełdon

konstrukcji i układu wnętrz budynku, ale zachowane miały być elewacje z detalami ceglanymi.
W projekcie inwestycji budynek został wkomponowany w nową, wysoką zabudowę, którą tak
ukształtowano, że budynek pozostaje wyraźnie wyodrębniony. Odrestaurowane zostały także
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historyczne elewacje budynku13 (Fot. 7).
Opisane powyżej przypadki pozwalają wysnuć następujące wnioski. W związku ze skalą przemian
technologicznych i funkcjonalnych zachowanie budynków poprzemysłowych, które utraciły
swoje pierwotne funkcje, jest trudne, zwłaszcza w sytuacji słabej ochrony konserwatorskiej takiej
jak ewidencja zabytków. W wyniku braku ścisłej ochrony prawnej i ujęcia obiektów jedynie
w ewidencji zabytków dopuszczalne formy interwencji i granice ingerencji są poddawane
dyskusji i uznawane za uznaniowe14. W przypadku obiektów najcenniejszych w celu ich
zachowania konieczne jest wpisanie do rejestru zabytków15. W innych przypadkach adaptacje
i przystosowywanie do nowych funkcji są możliwe, ale wymagają czasem daleko idących
kompromisów. Podane przykłady ukazują, że w każdym z przypadków z punktu widzenia
zachowania dziedzictwa doszło do utraty znacznych jego elementów. Z drugiej jednak strony
zachowane zostały istotne i charakterystyczne elementy form historycznych – nośniki dziedzictwa,
które włączono w obręb nowych inwestycji.
Trzecią grupę przykładów stanowią budynki historyczne, w których pierwotna funkcja
bezpowrotnie wygasła i nie są użytkowane lub użytkuje się je ekstensywnie. Jedyną szansą na
ich zachowanie w dłuższej perspektywie czasowej jest adaptacja. Procesy poszukiwania nowych
funkcji i możliwości adaptacyjnych budynków poprzemysłowych trwają wiele lat i można wskazać
w Gdyni kilka takich charakterystycznych przykładów.
Pierwszym przykładem są dwie dawne chłodnie rybne położone przy ul. Płażyńskiego na Molo
Rybackim, będące pozostałością po przedsiębiorstwie połowowym Dalmor. Jedna z nich zbudowana
została w latach 1935–36 (I etap) i 1960–65 (II etap), a druga w latach 1948–5216 (Fot. 8). Obiekty
są ujęte w gminnej ewidencji zabytków i chronione zapisami obowiązującego na tym terenie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren Mola jest w praktyce wyłączony
z działalności przemysłowej i przeznaczony został pod zabudowę mieszkalno-usługową. Budynki
chłodni poza fragmentami powierzchni nie są użytkowane. Koncepcja włączenia tej części dawnego
Nowa zabudowa działki wraz z wkomponowanym budynkiem historycznym otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim
konkursie „Budowa Roku 2020” organizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przy
współudziale Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. W części dawnego budynku
magazynowo-biurowego Hartwig zaplanowano urządzenie przedszkola.
14
O konieczności poszukiwania kompromisów w procesie nowego zagospodarowania i adaptacji budynków,
które utraciły historyczną funkcję pisali m.in.: Adamska Z., Kompleks przemysłowy z nową funkcją – szansa na
przetrwanie dziedzictwa czy zatarcie jego wartości?, [w:] Wartość funkcji w obiektach zabytkowych, B. Szmygin
(red.), Warszawa: PKN ICOMOS, Muzeum Pałac w Wilanowie, Politechnika Lubelska, 2014, ss. 9-18; Zarębski
L., Na czym polega skuteczna ochrona zabytków architektury o bezpowrotnie upadłej funkcji pierwotnej, [w:] B. Szmygin (red.),
Ochrona wartości w procesie adaptacji zabytków, Warszawa: PKN ICOMOS, Muzeum Pałac w Wilanowie, Politechnika
Lubelska, 2015, ss. 183-186.
15
Taką decyzję podjęto w odniesieniu do Magazynu Tytoniowego przy ul. Polskiej 7, wpisanego do rejestru zabytków
w 2016 roku.
16
Historię gdyńskich chłodni portowych szczegółowo opisano w artykule: Orchowska-Smolińska A., Gdyńskie chłodnie
portowe – studium przypadku przemysłowej architektury portowej okresu modernizmu, [w:] M. J. Sołysik, R. Hirsch (red.),
Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura XX wieku, jej ochrona i konserwacja w Gdyni i w Europie,
Gdynia: Urząd Miasta Gdyni, 2018, ss. 85-94.
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Problematyka ochrony historycznej zabudowy przemysłowej na przykładzie zespołu [...] 37

Fot. 8. Chłodnia rybna na Molo Rybackim oczekująca na adaptację, 2017 r., fot. R. Hirsch

portu w strukturę miasta i nowe zagospodarowanie terenu wiąże się jednak z poszukiwaniem
nowej roli dla tych monumentalnych budynków poprzemysłowych o specyficznej architekturze.
Utrudnienia w znalezieniu nowej funkcji wynikają z tego, że budynki nie mają doświetlenia wnętrz,
kondygnacje są niskie i podzielone na komory i mają liczne podpory konstrukcyjne, co mocno
komplikuje ich adaptacje. Nie została obecnie wybrana żadna nowa funkcja dla tych budynków
i brak konkretnych planów adaptacji. Wykonane były koncepcje architektoniczne adaptacji na
funkcje biurowe i wynikało z nich, że konieczna byłaby m.in. istotna ingerencja w elewacje, tj.
wykonanie okien, oraz modyfikacja układu wnętrz. Budynki położone są blisko centrum miasta
i w ich przypadku adaptacja wydaje się realna, ale niewątpliwie będzie się wiązała ze znacznymi
przekształceniami.
Podobne problemy dotyczą budynku dawnej elektrociepłowni Stoczni Gdynia zlokalizowanego
przy ul. Czechosłowackiej 3, który jest włączony do ewidencji zabytków i chroniony zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Budynek elektrociepłowni powstał w 1942
roku w ramach rozbudowy zakładu Deutsche Werke Kiel Gotenhafen, z kilkuetapową rozbudową
od 1949 roku. Budynek o znacznej kubaturze i żelbetowej konstrukcji pozostaje od wielu lat
wyłączony z eksploatacji. Stan techniczny budynku jest zły i wymaga kosztownego zabezpieczenia.
Od wielu lat trwa poszukiwanie nowej funkcji m.in. poprzez organizowane specjalnie warsztaty
architektoniczne17. W związku ze specyfiką architektury i lokalizacją (oddalenie od centrum
miasta i sąsiedztwo budynków użytkowanych przemysłowo) znalezienie funkcji jest trudne,
a brak zagospodarowania powoduje degradację budynku. Właściciele podejmowali próby
W 2003 roku odbyły się specjalne warsztaty projektowe pod nazwą Gdynia Design Injection – w ramach programu
Erasmus, w których wzięli udział studenci architektury z Gdańska, Nantes i Hamburga. Efektem były różne koncepcje
adaptacji budynku, ale raczej mało realistyczne.
17
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wyłączenia budynku z ewidencji zabytków i doprowadzenia do rozbiórki, ale bez powodzenia.
Szukając rozwiązania kompromisowego zamówili w ostatnim czasie opracowanie studialne
wraz z wytycznymi konserwatorskimi18. Wytyczne nie określają jednak precyzyjnie warunków
konserwatorskich, co w dużej mierze wynika ze zbyt dużej liczby nieznanych czynników.
W podobnej sytuacji jest jeszcze kilka budynków portowych w Gdyni, figurujących tylko
w ewidencji zabytków. W związku z planowanymi działaniami inwestycyjnymi próbę usunięcia
z wykazu ewidencyjnego podjęto również w przypadku budynku kotłowni B-117 oraz budynków
warsztatowych B10A i B10B przy ul. Waszyngtona, zlokalizowanych na terenach dawnej Stoczni
Nauta. Teren objęty jest m. in.. planami budowy tzw. Portu Zewnętrznego, w wyniku czego kolejne
historyczne budynki przemysłowe stoją bezpośrednio lub pośrednio w kolizji z zamierzeniami
rozwojowymi. Ze względu na brak użytkowania i postępującą destrukcję właściciel terenu
podejmuje działania, aby pozbawić budynki ochrony konserwatorskiej i je wyburzyć.
Budynki opisane powyżej są objęte ochroną konserwatorską przez włączenie do wojewódzkiej
i gminnej ewidencji zabytków, a niektóre dodatkowo poprzez objęcie ochroną w zapisach
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wszystkie utraciły bezpowrotnie swoją
funkcję i są dziś trudne do adaptacji, co wynika z ich specyfiki19. W praktyce trudno obecnie
określić, jakie funkcje mogą w nich zostać umieszczone i w jakim horyzoncie czasowym.
Podsumowanie
Przedstawione przykłady pokazują praktyczne problemy ochrony zabudowy terenów portowostoczniowych Gdyni. Wnioski, jakie można sformułować na podstawie analizy wybranych
przykładów, dotyczą oczywiście sytuacji lokalnej, ale wydaje się, że niektóre z nich mogą być
bardziej uniwersalne.
Kluczowa dla pozycji wyjściowej budynku mającego podlegać przekształceniom jest jego
ochrona prawna. W przypadku budynków wpisanych do rejestru zabytków nie podlega dyskusji
konieczność ochrony i zachowania podstawowych walorów. W przypadku budynków objętych
ochroną jedynie poprzez ujęcie w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków zasadność
i zakres ochrony są często kwestionowane przez właścicieli, którzy zdają sobie sprawę ze słabości
tego sposobu ochrony. Brakuje też przy tym praktycznych narzędzi prawno-administracyjnych
do sprawowania właściwej ochrony konserwatorskiej. Nieco bardziej jednoznaczna jest sytuacja
w przypadku ochrony ustalonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, pod
warunkiem dość precyzyjnych zapisów na temat zakresu ochrony.

Barton-Piórkowska J., Dokumentacja konserwatorska budynku elektrociepłowni EC-II, Gdynia 2021,
ul. Czechosłowacka 3, mps Gdynia (wykonana na zlecenie: Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. z siedzibą
w Sopocie).
19
Na ograniczenia adaptacyjne wynikające ze specyfiki architektury zespołów i obiektów poprzemysłowych zwracał
uwagę m. in.: Molski P., Funkcja – atrybutem wartości i ochrony zabytku, [w:] B. Szmygin (red.) Wartość funkcji w obiektach
zabytkowych, Warszawa: PKN ICOMOS, Muzeum Pałac w Wilanowie, Politechnika Lubelska, 2014, ss. 189-194.
18
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W przypadku każdego budynku istotna jest jak najbardziej wnikliwa ocena jego walorów
zabytkowych i wynikającego z tego zakresu ochrony konserwatorskiej oraz jego nienaruszalnych
cech i właściwości. Na podstawie przeanalizowanych przypadków można stwierdzić, że oceny
zakresu ingerencji były dokonywane w toku procedur administracyjnych przez urzędników
organów ochrony zabytków, którzy kierowali się własną oceną sytuacji i bazowali na swojej
wiedzy i doświadczeniu, które były bardzo różne. Uwzględniano też uwarunkowania
programowe planowanej nowej inwestycji. W przypadku budynków wpisanych do rejestru,
które nadal funkcjonują, dopuszczano niezbędne rozbudowy o charakterze przemysłowym jako
kontynuację funkcji historycznych. Ograniczeniu podlegały gabaryty i lokalizacja nowych części
w stosunku do historycznych obiektów. W konsekwencji tego kontynuacja pierwotnych funkcji
o charakterze przemysłowym pozwala na utrzymanie budynków w dobrym stanie.
W odniesieniu do budynków objętych ochroną jedynie poprzez ujęcie w ewidencji zabytków
zakres ochrony i ingerencji podlegał indywidualnej ocenie. Na ostateczny kształt przedsięwzięcia
wpływał szereg czynników związanych nie tylko z walorami obiektów, ale też ich lokalizacją, stanem
technicznym i „potencjałem adaptacyjnym”. Brak dostatecznych narzędzi ochrony konserwatorskiej
w przypadku tej grupy budynków skłaniał do bardziej liberalnego podejścia do kwestii granic
interwencji w te obiekty. W niektórych przypadkach zasady ochrony i zakres możliwych zmian
zostały w ogólnym kształcie ustalone już na etapie sporządzania zapisów ochrony konserwatorskiej
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Na ogół ingerencje w zabytkową tkankę
były bardzo znaczne, co pociągało za sobą istotną utratę walorów kulturowych. Z drugiej jednak
strony pozostawione części historycznych budynków (bo na ogół taki był efekt) jako fragmenty
dziedzictwa kulturowego stały się trwałymi elementami nowych realizacji20.
Jakie wnioski można wysunąć w odniesieniu do budynków zabytkowych zespołu portowostoczniowego, które utraciły funkcję i nie są użytkowane, a nawet niekiedy odpowiednio
zabezpieczone? W wielu przypadkach nie ma obecnie możliwości określenia ich nowej funkcji
i wynikającego z niej zakresu niezbędnych zmian. Nie można też przewidzieć, jaki będzie
przypuszczalny czas realizacji inwestycji. Zależy to od wielu czynników takich m.in. jak sytuacja
gospodarcza, lokalizacja, potencjał inwestycyjny, potrzeby lokalne itd. Jaka może być w takiej
sytuacji rola specjalistów i organów ochrony zabytków? Nie ma wątpliwości, że nawet nie znając
przyszłej funkcji adaptowanego budynku, można podjąć próbę określenia walorów zabytkowych
budynku historycznego, czyli zidentyfikowania atrybutów wartości. Na tej podstawie można
określić zakres nienaruszalności struktury zabytku i jego otoczenia. Można zastosować analizy
opisane w różnych publikacjach, np. bazujące na metodyce UNESCO, którą po pewnych
modyfikacjach można zastosować do waloryzacji zabytków przemysłowych o znaczeniu
„nieglobalnym”, jak proponuje Waldemar Affelt21. Dostępny jest też szereg innych propozycji
Dla pełnego obrazu stanu zabytkowej zabudowy terenów przemysłowych Gdyni warto dodać, że poważne zmiany
dotyczą budynków, które są przestarzałe technologicznie. Na tym samym terenie jest wiele zabytkowych budynków
administracyjnych z lat 30. XX wieku i późniejszych, które z powodzeniem pełnią swoje funkcje i są utrzymywane
w dobrym stanie.
21
Affelt W. J., O różnorodności form wyrazu kulturowego technofaktów i ich znaczeniu, [w:]
B. Szmygin (red.), Ochrona wartości w procesie adaptacji zabytków, Warszawa, 2015, ss. 25-27.
20
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procedur i narzędzi oceny opartych na dokumentach międzynarodowych i krajowych22.
W sytuacji lokalnej ochrony zabytków i obiektów o walorach raczej regionalnych przydatna
mogłaby być uproszczona metoda oceny polegająca np. na wypełnieniu zunifikowanego
formularza oceny wartości, z konkretnymi pytaniami i być może skalą ocen – trochę podobnie
do stosowanych powszechnie i określonych prawnie wzorów kart ewidencyjnych i adresowych
zabytków23. Warto zauważyć, że w obowiązującym po nowelizacji Rozporządzenia MKiDN
wzorze karty adresowej zabytku rubryka nr 8 ma tytuł „Historia, opis i wartości”, a więc
przewidziano miejsce także na określenie walorów zabytku. Karta oceny wartości mogłaby
być dedykowana różnym typom zabytków, w tym także zabytkom przemysłowym. Pożądane
byłyby pomocnicze wytyczne/instrukcje dla autorów kart, które pozwoliłyby na skierowanie
uwagi na konkretne wartości takie jak np. kontekst przestrzenny, powtarzalność rozwiązań,
walory architektoniczne, unikatowość konstrukcji, autentyczność, integralność i inne. Nie
ulega wątpliwości, że formularze – karty, sporządzane przez doświadczonych specjalistów
w dziedzinie architektury i ochrony zabytków, byłyby jedynie pomocniczym narzędziem
służącym waloryzacji i formułowaniu zasad dotyczących możliwych przekształceń budynków
zabytkowych. Jak zwracano uwagę w publikacjach, objęcie obiektu ochroną konserwatorską nie
jest równoznaczne z pełnym rozpoznaniem jego wartości, a karty ewidencyjne stanowią niekiedy
jedyną i przy tym niewystarczającą dokumentację, na podstawie której służby konserwatorskie
muszą podejmować decyzje dotyczące przyszłości zabytku24.
Z jednej strony przedstawiona analiza przypadków zabytków zespołu portowo-stoczniowego
Gdyni wskazuje, że ustalanie granic ingerencji w historyczną strukturę budynków przemysłowych
było każdorazowo indywidualnym procesem, w którym brano pod uwagę szereg zmiennych
czynników, ściśle wynikających z uwarunkowań i trudnych do określenia z dużym wyprzedzeniem.
Z drugiej jednak strony nie opracowano także jednolitej dokumentacji konserwatorskiej
o charakterze analitycznym, wartościującej zabytek na etapie przedinwestycyjnym. Być
może zaproponowana karta oceny wartości pozwoliłaby na lepszą ocenę sytuacji i bardziej
zobiektywizowane podejście konserwatorskie.

Np. procedury oceny oddziaływania procesów inwestycyjnych na dziedzictwo, tzw. Heritage Impact Assesment,
które w konsekwencji pozwalają na poszukiwanie najbardziej zrównoważonych wariantów adaptacji zabytków, sposobu
ich użytkowania i możliwych przekształceń, uzależnionych od wartości obiektów i intensywności potencjalnych
zamierzeń inwestycyjnych. Wydaje się, że tego typu analizy mogą być najbardziej odpowiednie w przypadku obiektów
poprzemysłowych, w których pierwotna funkcja wygasła i obecnie niewyjaśniony jest ich docelowy status użytkowy. Bolek,
T., Ocena oddziaływania na dziedzictwo przemysłowe w procesie inwestycyjnym: zarys procedury, Studia Ekonomiczne /
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach nr 177, 2014, ss. 21–39.
23
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru
zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub
wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem, tekst jednolity Dz.U. z dnia 11 stycznia 2021 r., poz. 56.
24
Szmygin B., Analiza obiektu zabytkowego jako element współczesnych funkcji użytkowych – metodologia światowego
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ABSTRAKT: Celem niniejszego artykułu jest przegląd zasad ingerencji w obszarze
zabytkowym poprzez chronologiczne przedstawienie różnych koncepcji odbudowy Starego
Miasta w Elblągu jako teoretycznych podstaw odbudowy oraz ukazanie przemian w podejściu
do projektowania nowej zabudowy w obszarze zabytkowym.
Poprzez przykłady i określenie faz odbudowy Starego Miasta w Elblągu chciałabym poddać
refleksji, czy retrowersja jest procesem dostosowującym się każdorazowo do nowych
współczesnych potrzeb, czy raczej retrowersja jako autorska metoda zakończyła się w 2002
roku wraz z zaprzestaniem nadzorowania projektów przez jej autorkę i od dziewiętnastu lat
obserwujemy po prostu proces budowy Nowego Starego Miasta.
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Wprowadzenie
Minęło prawie czterdzieści lat od sformułowania zasad retrowersji – konserwatorskiej metody
odbudowy Starego Miasta w Elblągu. Autorka metody, prof. Maria Lubocka-Hoffmann w 2019
roku została laureatką nagrody ICOMOS imienia profesora Jana Zachwatowicza. W laudacji
autorstwa prof. Ewa Łużyniecka napisała: Przygotowane dla Starego Miasta w Elblągu wytyczne
w rzeczywistości były nową konserwatorską metodą odbudowy miasta historycznego, którą
ich autorka nazwała <retrowersją>, której fundamentem jest <autentyzm>. Dla retrowersji
charakterystyczne jest kształtowanie krajobrazu zniszczonego miasta lub jego części poprzez
aranżowanie „nowego starego miasta” i kreowanie zbioru wartości utożsamianych z wizerunkiem
i atmosferą zespołów staromiejskich. Definiując retrowersję autorka metody pisze, że jest rodzajem
konserwatorskiej kreacji, która respektuje historyczne uwarunkowania, lecz nie reprodukuje
dawnej zabudowy, i celem której jest takie zagospodarowanie historycznej przestrzeni, aby zgodnie
z zasadami konserwatorskimi spełniała współczesne oczekiwania społeczne.
W ostatnich latach podejmowane są działania mające na celu przybliżenie zasad retrowersji
zwłaszcza młodszemu pokoleniu, które zastało Nowe Stare Miasto i artykułuje tęsknotę za
nieznanym przedwojennym Elblągiem.

Ryc. 1 Pocztówka okolicznościowa wydana przez Urząd Miejski w Elblągu z okazji I Wieczoru z retrowersją,
który odbył się 28.11.2018 roku. Opracowanie graficzne: A. Ronżewska-Kotyńska
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1237
Plan Starego Miasta w Elblągu powstał w swej ostatecznej, znanej nam formie, jeśli nie około
1237 roku, kiedy rycerze krzyżaccy i lubeczanie osiedlili się na wyspie rzeki Elbląg, to najpóźniej
tuż po pożarze w 1288 roku (Anders, 1975).

Ryc. 2 Plan miasta w XIV i XV wieku. Źródło: Registratura Departamentu Urbanistyki
i Architektury UM w Elblągu

Pożar zniszczył wówczas całe miasto budowane w konstrukcji drewnianej wypełnionej gliną,
z dachami pokrytymi trzciną. Jak wyglądały trzynastowieczne domy Elbląga, nie licząc zabudowy
sakralnej, nie dowiemy się nigdy (Anders, 1975).
Po pożarze Elbląg z drewnianego przebudowuje się na murowany. Typ wczesnogotyckiego, już
murowanego, elbląskiego domu staromiejskiego z wysoką, wielofunkcyjną sienią frontową,
dwupoziomowym tylnym traktem mieszkalnym oraz niskimi, spichrzowymi kondygnacjami
piętra zaczął kształtować się w XIV wieku. Zasadnicze przemiany w kamienicy elbląskiej zaczynają
się na przełomie XV i XVI wieku. Dotychczasowe przyziemie przemieniane jest w piwnicę
i otrzymuje murowane sklepienie zamiast drewnianego stropu. Zmienione zostają poziomy
użytkowania, powstają charakterystyczne przedproża. Nasilenie tego procesu przebudowy
kamienic przypada na 2. poł. XVI wieku i 1. poł. XVII wieku. W wyniku tych przemian Stare
Miasto o średniowiecznym planie uzyskuje charakter renesansowo-barokowy i stanowi główną
wyodrębnioną przestrzennie część całego Elbląga zarówno w XVII, jak też w XIX wieku (Anders,
1996).
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Ryc. 3 Elbląg. Plan miasta, fortyfikacji i terenów podmiejskich. Hoppe, Neumann 1635 rok.
Źródło: Registratura Departamentu Urbanistyki i Architektury UM w Elblągu

Kamienice na Starym Mieście w Elblągu ulegały ciągłym przekształceniom. Do wojny polskoszwedzkiej w 1655 roku wznoszono okazałe, bogate fasady w formie architektury niderlandzkiej,
częściowo przekształcone w duchu baroku. Znamienny był „Dom pod Wielbłądem” przy
ul. Masztowej 30, obecnie Bednarskiej 30 (Anders, 1975). Kamienica ta powinna doczekać się
rekonstrukcji fasady w najbliższej przyszłości.

Ryc. 4 Dom pod Wielbłądem, ul. Bednarska 30. Źródło: Registratura Departamentu
Urbanistyki i Architektury UM w Elblągu
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W XVIII wieku powstawały fasady już znacznie skromniejsze, z reguły tynkowane, których
jedynymi dekoracjami były szczyt i stolarka drzwi wejściowych. Z czasem dekoracje szczytów
ograniczono do płynnej linii rokokowego gzymsu wieńczącego (Anders, 1975).
I rozbiór Polski zapoczątkował okres opadania krzywej rozwoju przestrzennego Starego
Miasta. Nieco późniejszym punktem stało się w tym okresie pojawienie się w Elblągu form
klasycystycznych. Na terenie Starego Miasta najwyższej miary osiągnięciem klasycyzmu z około
1800 roku był okazały dom przy ul. Masztowej 10, późniejszy Dom Rzemiosł (Anders, 1975),
obecnie niezabudowana parcela przy ul. Bednarskiej 10.

Ryc. 5 Ulica Masztowa 10, budynek w roku 1920 i niezabudowana parcela sto lat później.
Źródło: Registratura Departamentu Urbanistyki i Architektury UM w Elblągu]. Fot. K. Wiśniewska

Okres przekształceń i przebudów w formach eklektycznych, secesyjnych i modernistycznych
szybko i na ogół radykalnie zacierał bądź wręcz likwidował ślady wspaniałej przeszłości
architektonicznej Starego Miasta w Elblągu.
Reszty dokonała wojna w 1945 roku oraz przeprowadzone w latach 60. totalne roboty porządkowe
(Anders, 1975).
1945
Straty w zabudowie Starego Miasta po wojnie szacowano na 98%. Zachowało się jedynie 6
domów. Pierwsze prace porządkowe polegały na usunięciu gruzu z ciągów komunikacyjnych.
Następnie na przełomie lat 40. i 50. zabezpieczono relikty historycznej zabudowy.
Od 1948 do 1965 roku remontowano kościół św. Mikołaja, w latach 1948–49 zabezpieczono
szereg kamienic, a w 1949 roku wykonano remont Bramy Targowej, przywracając jej historyczne,
średniowieczne w formie pokrycie dachu (Jonakowski, 2007).
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Ryc. 6 Ulica Masztowa 12/13 w roku 1920. Źródło: Registratura Departamentu Urbanistyki i Architektury UM w
Elblągu]. Ten sam adres po 1945 roku. Źródło: zasoby własne

W latach 1954–55 przeprowadzono akcję inwentaryzacyjną przez studentów Wydziału
Architektury Politechniki Gdańskiej, w wyniku której sporządzono 62 przekroje kamienic i 306
rzutów parterów kamienic (Lubocka-Hoffmann, 1998) – było co odbudowywać.
1955
W 1955 roku Stare Miasto zaczęto oczyszczać z gruzów i pozostawiono je na uboczu
odradzającego się po II wojnie światowej w innych rejonach Elbląga, rozbierając również ruiny
kamienic wskazanych przez władze miasta oraz władze konserwatorskie do odbudowy. Działo
się to na mocy uchwały z tego samego roku Nr 666 Prezydium Rządu w sprawie planowanej
akcji usunięcia pozostałości zniszczeń wojennych w miastach i osiedlach. Celem uchwały
było zainicjowanie ostatecznego usunięcia istniejących jeszcze śladów zniszczeń wojennych
w miastach i osiedlach, zlikwidowania ruin i obszarów zagruzowanych (Lubocka-Hoffmann,
1998).
Jedyną drogą odbudowy, jak uważano po 1956 roku, było stworzenie zupełnie innej od
poprzednich, polskiej koncepcji Elbląga. Uważano, że trzeba od początku założyć miasto na
„nowym korzeniu”, bez powrotu do przeszłości (Wiśniewska, 2018).
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Ryc. 7 Widok na teren badań archeologicznych 1986 roku.
Źródło: Lubocka-Hoffmann, 1998

1958
W 1958 powstał modernistyczny projekt zabudowy dla Starego Miasta w Elblągu zespołu
w składzie: Jerzy Piaseczny, Szczepan Baum, Wiesław Anders w Zakładzie Urbanistyki
Politechniki Gdańskiej kierowanym przez prof. Władysława Czernego.
Fascynujące dla młodych projektantów było to, że można robić projekt odtwarzający
wczesnośredniowieczne rozplanowanie miasta z XIII wieku, które istniało przez tyle stuleci,
zostało zniszczone, rozebrano gruzy, zasiano trawę. Nie było wtedy jeszcze założenia, aby
budować na starych fundamentach, ponieważ nie posiadano rozpoznania archeologicznego,
które miało miejsce dopiero w latach 80., a młodzi projektanci dysponowali jedynie planem
miasta odrysowanym przez Włodzimierza Sierzputowskiego, konserwatora elbląskich zabytków1.

Rozmowa z prof. Andersem z 4 marca 2020 roku, w której udział wzięli: Katarzyna Wiśniewska, Adriana RonżewskaKotyńska, Władysław Gliniecki.
1
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Ryc. 8 Elbląg – plan Starego i Nowego Miasta z XIV wieku. W. Sierzputowski, 1955 rok. Źródło: http://
cejsh.icm.edu.pl/

Fundamenty były zasypane ziemią, a myślą przewodnią projektu było odtworzenie rozplanowania
Starego Miasta. Architektura, forma budynków również nawiązywać miała do dawnych rytmów
uliczek, jednak trudność polegała na ich posadowieniu bez odkopanych fundamentów2.

Ryc. 9 Makieta szkicu koncepcyjnego planu szczegółowego Starego Miasta w Elblągu. Autorzy: W. Anders,
S. Baum, J. Pasieczny – pod kierownictwem W. Czernego, 1958 rok. Reprodukcja K. Krzępek, 1996 rok.
Źródło: Lubocka-Hoffmann, 1998

2

Ibidem.
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Jeden z autorów koncepcji, Szczepan Baum, zagorzały modernista, przekonywał w kontekście
odbudowy malborskiej, że między ścisłą rekonstrukcją historyczną a współczesnym kształtowaniem
przestrzeni nie może być kompromisu lub faz pośrednich (Bugalski, 2014), co odzwierciedla
projekt z 1958 roku. Koncepcja ta przetrwała do lat 70., które przyniosły rozwój budownictwa
mieszkaniowego na obrzeżach śródmieścia. W kształtującym się nowym mieście zaczęto
dostrzegać brak centrum i wiązać ten problem z dużym niezabudowanym terenem Starego
Miasta w centralnej części Elbląga.
Podobna realizacja w Malborku doczekała się wyraźnej krytyki, ponieważ z punktu widzenia
konserwatorskiego zasadniczym minusem jest brak związku między architekturą nową i dawną
i że jest to po prostu nowoczesne osiedle, niemające nic wspólnego ze Starym Miastem, a jedynie
dobrze komponujące się z nielicznymi reliktami przeszłości (Bugalski, 2014).
1959
Decyzją konserwatorską z 1959 roku uznano za zabytek układ urbanistyczny Starego Miasta wraz
ze znajdującymi się na tym obszarze historycznymi budowlami, murami i fasadami zburzonych
domów.

Ryc. 10 Fragment planu odbudowy Starego Miasta z 1958 roku. Opracowanie graficzne: A. Ronżewska-Kotyńska

W tym miejscu warto wspomnieć, że dzięki prowadzonym od lat 80. XX wieku szerokim
badaniom archeologicznym mury odkryte spod ziemi objęte były badaniami architektonicznymi.
Wnioski pobadawcze służyły do sformułowania wytycznych konserwatorskich.
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Ryc. 11 Mury dawnego Ratusza Staromiejskiego przy ul. Stary Rynek. Źródło: Registratura Departamentu
Urbanistyki i Architektury UM w Elblągu

W przypadku dawnego Ratusza Staromiejskiego wytyczne konserwatorskie stanowiły, że mury
nowego ratusza należy stawiać na starych odsłoniętych murach. Zakres adaptacji murów miał
określić konstruktor. Warto podkreślić również nakaz wyeliminowania stylu historyzującego
i projektowanie w tzw. klimacie. Podobne wytyczne dotyczyły wszystkich realizacji do 2002 roku.
Na historycznych murach stanął współczesny Ratusz Staromiejski, niestety bez wyeksponowanych
w piwnicy murów gotyckich.

Ryc. 12 Ratusz Staromiejski – autor projektu architektonicznego z 2005 roku: W. Grodzka.
Fot. K. Wiśniewska, 2021
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1974
Spór pomiędzy władzami Elbląga a środowiskiem konserwatorskim wspieranym przez proboszcza
parafii św. Mikołaja w latach 70. XX wieku o kształt centrum miasta i o budowę 11-piętrowego
wieżowca oraz pawilonu handlowego, jako domen nowoczesnego centrum, dał początek pracom
nad rewaloryzacją miasta zgodną z duchem dawnej i współczesnej wartości staromiejskiej
dzielnicy Elbląga (Wiśniewska, 2018). W roku 1974 powstała inicjatywa środowiska ludzi, którzy
byli zaznajomieni z przedmiotem Starego Miasta w Elblągu i czuli potrzebę odtworzenia śladów
miejskiego osadnictwa wczesnośredniowiecznego.
W latach 1974–1976 powstawał dokument Studium programu i wytycznych do przestrzennego
ukształtowania zabudowy Starego Miasta jako elementu śródmieścia Elbląga pod kierownictwem
Wiesława Andersa, przy udziale architektów Bauma i Semki3. Założenia Studium brzmiały
następująco:
1. odtworzenie historycznego planu urbanistycznego Starego Miasta przez utrzymanie
dawnych linii zabudowy i głównych podziałów przestrzennych,
2. utrzymanie charakteru zabudowy przez ograniczenie jej wysokości, zachowanie rytmu
w elewacjach ciągów zabudowy,
3. rekonstrukcja części kamieniczek o wysokich walorach estetycznych i kulturowych
posiadających przekazy historyczne i materiał ikonograficzny,
4. uwidocznienie w terenie zabytkowych linii przedproży,
5. prowadzenie badań archeologicznych we wskazanych planem miejscach.

Ryc. 13 Fragment projektu zabudowy Starego Miasta, ulica Bednarska, W. Anders, S. Baum, R. Semka, 1978.
Źródło: Registratura Departamentu Urbanistyki i Architektury UM w Elblągu
Studium opracowali następujący uczestnicy Seminarium: Przewodniczący Seminarium: W. Anders; Zespół ds.
koncepcji ogólnej zagospodarowania przestrzennego: W. Anders – kierownik zespołów, S. Baum, L. Dziurdziński,
R. Semka; Zagadnienia założeń programowych: T. Woronowicz; Zespół ds. historii architektury i ochrony zabytków:
J. Ciemnołoński, T. Piaskowski, J. Stankiewicz, M. Zeidler; Zespół reprezentujący władze miejskie Elbląga w zakresie
gospodarki przestrzennej i urbanistyki: A. Barszczyńska, J. Bocheński, J. Niedziółko; Zagadnienia komunikacji
miejskiej: J. Góra; Zagadnienia miejskich systemów inżynieryjnych: J. Adamus; Sekretarz Organizacyjny Seminarium:
M. Czernichowska.
3
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Ponadto w Studium określono pole możliwych rozwiązań projektów realizacyjnych, dobrych dla
ukazania historii i rozwoju tego zespołu miejskiego: minimum 30 kamienic do odtworzenia,
maksimum 70. Planowane rekonstrukcje miały dotyczyć fasad ważniejszych kamienic.

Ryc. 14 Model zabudowy Starego Miasta z Projektu zabudowy Starego Miasta w Elblągu.
W. Anders, S. Baum, R. Semka, Gdańsk 1976–78. Źródło: Registratura Departamentu
Urbanistyki i Architektury UM w Elblągu

1978
Projekt zabudowy Starego Miasta w Elblągu z 1978 roku autorstwa W. Andersa, S. Bauma i R. Semki
zakładał realizację na historycznej siatce ulic pięciokondygnacyjnych bloków mieszkalnych,
tworzących pierzeje uliczne. Pomimo tego, że projekt został uznany przez władze miejskie
w 1978 roku uchwałą Rady Miasta Elbląga za Miejscowy plan szczegółowy zagospodarowania
przestrzennego zespołu staromiejskiego Elbląga (Anders, 1996), odbudowy tej nie podjęto,
a zastrzeżenia do projektu w 1979 roku, wskazujące na różnice między założeniami Studium
a wytycznymi konserwatorskimi (dopiero później nazwanymi retrowersją) wniósł wojewódzki
konserwator zabytków. Dotyczyły one kwestii prawdy przestrzeni staromiejskiej, relacji między
starą i nową architekturą oraz lokalizacji zbyt wielu miejsc parkingowych na Starym Mieście.
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Ryc. 15 Fragment Miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego zespołu staromiejskiego
Elbląga 1978. Źródło: Registratura Departamentu Urbanistyki i Architektury UM w Elblągu

1980
W 1980 roku, według autorki retrowersji, w Elblągu następuje powrót do dawnego wizerunku
miasta. Nie jest to powrót wierny jak rekonstrukcja, ale bardziej twórczy, jak prawdziwa sztuka.
Jest to powrót do ducha, a nie litery pierwowzoru. Retrowersja, poprzez właściwie zaprojektowane
gabaryty, odtwarza historyczną skalę i sylwetę miasta, co miało w efekcie ukształtować na nowo
krajobraz utraconego miasta i wykreować wartości utożsamiane z wizerunkiem i atmosferą
zespołów staromiejskich (Lubocka-Hoffmann, 1998).
Zasady retrowersji to: 1) ochrona planu miasta z układem ulic na bazie reliktów murów, 2)
skala zabudowy jak przed 1945 rokiem w celu odtworzenia dawnej panoramy, 3) projektowanie
domów we współczesnych formach, 4) przywrócenie Staremu Miastu roli centrum.
W 1981 roku na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków powstaje opracowanie
Ikonografia Starego Miasta w Elblągu, wskazujące propozycję w postaci listy kamienic do
rekonstrukcji. Opracowanie nie stanowiło wówczas prawa miejscowego zawierającego nakaz
rekonstrukcji, nadal jest narzędziem pracy i wskazówką dla kolejnych konserwatorów zabytków
w podejmowaniu decyzji o rekonstrukcjach kamienic, czy ich fasad.
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Ryc. 16 Ulica Rybacka w Elblągu – realizacja metodą retrowersji,
autorzy projektu architektonicznego z 1996 roku: S. Baum, R. Semka.
Fot. K. Wiśniewska

Ryc. 17 Proponowane kamienice do rekonstrukcji według Ikonografii Starego Miasta
w Elblągu z 1981. Opracowanie: K. Wiśniewska
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Chociaż na liście tej nie znalazły się najpiękniejsze w uznaniu mieszkańców kamienice, z prawdą
mija się twierdzenie, że retrowersja zdecydowanie przeciwstawia się rekonstrukcjom (Bugalski,
2014). Zdecydowano się na odtworzenie kilkunastu fasad kamienic, aby ukazać bogactwo detali
i zamożność elblążan, ponieważ domy w Elblągu dorównywały kamienicom Starego Miasta
w Gdańsku.

Ryc. 18 Ulica Rybacka 37 w Elblągu, rok 1920 i 2021; autor projektu architektonicznego z 2018 roku: W. Sobczak.
Źródło: Registratura Departamentu Urbanistyki i Architektury UM w Elblągu. Fot. K. Wiśniewska, 2021

1997
Obowiązujący do dzisiaj miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta
w Elblągu przyjęto w 1997 roku, w czasie kiedy od 14 lat realizowano już kamienice metodą
retrowersji. Celem planu było wykreowanie własnego symbolu tożsamości mieszkańców miasta
Elbląga. Dokument nie zawiera jednak ustaleń dotyczących wskazania kamienic do rekonstrukcji.
Element ten pozostaje zatem decyzją uznaniową służb konserwatorskich.
Procedura uzyskiwania pozwoleń konserwatorskich i wymogu odtworzenia fasad odbywała
się dotychczas bez zażaleń ze strony inwestorów, bowiem stosunek odtwarzanych kamienic
do ich łącznej liczby w poszczególnej pierzei jest znikomy. Planowana zabudowa przy ulicy
Bednarskiej, przy której Studium z lat 1974–76 oraz Ikonografia z roku 1981 wskazują w kwartale
na wschód od ścieżki kościelnej trzy kamienice do rekonstrukcji, nie będzie eksponowała żadnej
odrestaurowanej fasady – w świetle prawa.
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Ryc. 19 Wizualizacja południowej pierzei ul. Studziennej, 2021; autor projektu architektonicznego z roku 2020:
P. Pałdyna. Źródło: https://bulvar-elblag.pl/. Fot. K. Wiśniewska

2004
W 2004 roku wydane zostaje pozwolenie konserwatorskie i pozwolenie na budowę fragmentu
pierzei przy ulicy Stary Rynek (obecnie Hotel Elbląg) z rekonstrukcją fasady oraz pierwszym
parkingiem podziemnym, wbrew zamysłowi metody konserwatorskiej, jednakże opierając się na
zapisach prawa miejscowego obowiązującego od 1997 roku. Nastąpiło to dwa lata po zakończeniu
pełnienia funkcji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez autorkę retrowersji. Nowy
konserwator zabytków został postawiony przed trudnym zadaniem pogodzenia założeń
konserwatorskich z rzeczywistością inwestycyjną XXI wieku.

Ryc. 20 Kamienica przy ul. Stary Rynek 14 w Elblągu: 1920 rok, 2004 – szkic koncepcyjny do pozwolenia na
budowę i rok 2021; autor projektu architektonicznego z roku 2004: P. Pałdyna. Źródło: Registratura Departamentu
Urbanistyki i Architektury UM w Elblągu. Fot. K. Wiśniewska
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W moim przekonaniu od tego momentu zaczyna się okres liberalizacji zasad konserwatorskiej
metody retrowersji, opartej na rozstrzygnięciach konserwatorskich. Podkreślenie przeze mnie
uznaniowości decyzji konserwatorskich ma dowieść, że ustalenia zapisane w planie miejscowym
w 1997 roku oraz założenia retrowersji sprzed dwudziestu czterech lat zawierają intencje dotyczące
formy przyszłej zabudowy znane w istocie ich autorom, którzy będąc zarazem decydentami,
odczytywali je we właściwy w tamtym czasie sposób. Dzisiaj zapisane wówczas prawo miejscowe
intepretowane jest przez inwestorów, projektantów, decydentów w kontekście zupełnie innej
rzeczywistości inwestycyjnej i skomplikowanego stanu prawnego.
Reasumując, założenia do projektowania z roku 1976, które zostały zanegowane przez
konserwatora zabytków w roku 1979, de facto aktualnie są realizowane. Bowiem współczesne
potrzeby mieszkańców, inwestorów, rynku, zmieniające się prawo, orzecznictwo sądów stopniowo
dostosowywały interpretację ustaleń planu miejscowego z 1997 roku, powstałego na kanwie zasad
retrowersji, do współczesności.
Współczesna kamienica z parkingiem podziemnym usytuowana po obrysie historycznych
murów jest zgodna z zapisanym prawem miejscowym. Powstaje pytanie, czy nadal reprezentuje
konserwatorską metodę retrowersji, czy jedynie marketingowe hasło retrowersja, które powoli
przeformułowywane jest na hasło Nówka Starówka?
Obecnie kontrowersje budzi nie tyle likwidowanie pozostałości gotyckich murów fundamentowych,
które nie spełniają wymogów technicznych dla posadowienia budynku (podlegają rozpoznaniu
archeologicznemu), co forma nowoczesnych fasad.
Czy jednak jakość architektury powinna mieć wpływ na ważkość idei retrowersji? Współczesność
każdej dekady w tym bardzo długim, stąd różnorodnym procesie retrowersji budziła kontrowersje.
Wiesław Anders w referacie wygłoszonym w Elblągu w 1994 roku mówił: Sądzę, że zapoczątkowana
i nie zakończona jeszcze odbudowa pozostawia nadzieję na dalsze poszukiwania twórcze rozwiązań
architektonicznych, które niekoniecznie muszą być podporządkowane dotychczasowym jej
rezultatom. Życzyłbym sobie, aby dalsze rozwiązania architektoniczne wniosły odmienne i lepsze
wartości funkcjonalne, konstrukcyjno-materiałowe, technologiczne, wyposażeniowe i kompozycyjne,
przy zachowaniu jednak generalnej zasady widocznego odtwarzania historycznego planu miasta4.
Wskazywano także w czasie konferencji na ogromny problem parkingowy i nadchodzący deficyt
miejsc parkingowych, z którym miasto właśnie w XXI wieku się zmaga.
2010
W roku 2010 dokonano zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego z 1997 roku – dopuszczając realizację parkingów podziemnych – zwolniono tym
samym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i organ architektoniczno-budowlany z trudnej
Z protokołu z ogólnopolskiej konferencji na temat: Odbudowa Starego Miasta w Elblągu – przywracanie ładu
przestrzennego z uwzględnieniem rodzinnej struktury zabudowy, Elbląg 14.10.1994.
4
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interpretacji planu miejscowego przy podejmowaniu decyzji lokalizacyjnych. Od tego czasu
w kwartałach realizowane są parkingi podziemne. Przy zmianie tej nie wprowadzono jednakże
nakazu rekonstrukcji fasad konkretnych kamienic.
2018
W roku 2018 tzw. specustawa mieszkaniowa5 umożliwiła szybką procedurę zmiany ustaleń planu,
a tym samym realizację nowych bądź dokończenie wstrzymanych inwestycji w sposób uznany
za bardziej opłacalny dla inwestora. Uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu nr XI/313/2020 z dnia
23.04.2020 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na obszarze Starego
Miasta6 dokonano formalnego wyeliminowania twardych zasad retrowersji zapisanych w planie
miejscowym, dotyczących wysokości zabudowy nawiązującej do tej sprzed 1945. Jest to pierwszy
przypadek, w którym dla kilku kamienic wyeliminowano jedną z zasad retrowersji.

Ryc. 21 Narożnik ulic Wigilijnej i Stary Rynek. Źródło: Registratura Departamentu Urbanistyki i Architektury UM
w Elblągu; http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/53937. Opracowanie: K. Wiśniewska

Retrowspółczesność
Retrowspółczesnością nazywam realizacje współczesnych form fasad zabudowy powstałych po
2018 roku, wciąż zgodnych z zapisami planu miejscowego z roku 1997, stanowiącymi, że: Kamienice
należy projektować w indywidualnych współczesnych formach architektonicznych, eliminując styl
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji
towarzyszących, Dz.U.2021.1538.t.j.
6
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 02.06.2020 Poz. 2368.
5
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historyzujący. Dopuszcza się możliwość stosowania historycznego detalu w sposób niesugerujący, że
kamienica jest obiektem zrekonstruowanym lub oryginałem z określonej epoki stylowej. Projektowana
architektura musi nosić znamię czasu i miejsca, w którym powstała, a jednocześnie wykazywać się
uniwersalnymi walorami estetycznymi7.
Teraźniejszość i przyszłość
Co dalej? Czy potrzebne jest definiowanie nowych zasad?
Na decyzję właścicieli o realizacji czekają niezmiennie od kilku dekad dwie rekonstrukcje: przy
ul. Garbary 13 i Bednarskiej 10.
Rezerwą pod przyszłą zabudowę jest tymczasowy plac katedralny oraz parcele nabrzeżne, gdzie
stały przed wojną tzw. budy.

Ryc. 22 Plac Katedralny, 2021. Fot. K. Wiśniewska

Obecnie procedowana jest zmiana planu miejscowego z roku 1997 wprowadzająca nakaz
rekonstrukcji dwóch fasad dawnych kamienic przy ulicy Świętego Ducha 1 i 2. Ponadto
realizowane są cztery kwartały w tzw. współczesnej, niehistoryzującej formie. Jedna z realizacji
została oprotestowana przez lokalnych aktywistów, którzy tęskniąc za kreacjami na wzór
tych sprzed lat, nie mają świadomości, że ich formy architektoniczne były w swoim czasie
kontestowane.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Elblągu (uchwała Rady Miejskiej w Elblągu nr
XXIX/525/97 z dnia 27.11.1997 roku).
7
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Ryc. 23. Ulica Stary Rynek i Rzeźnicka – przykłady realizacji metodą retrowersji z XX i XXI wieku.
Fot. K. Wiśniewska

Choć przy każdej realizacji kamienicy czy kwartału zabudowy na Starym Mieście ustanowione
w 1997 roku prawo miejscowe jest na nowo interpretowane, wydaje się, że jedyną słuszną
koncepcją jest konsekwentne zakończenie rozpoczętego procesu odbudowy w obecnej formule,
nieszukanie nowych zasad. Celowe jest natomiast nazwanie faz tego procesu dla uporządkowania
chronologii myśli i wydarzeń, jeżeli uznajemy, że etap retrowersji zakończył się wraz z powstaniem
parkingów podziemnych i zaniechaniem podziału funkcjonalnego poszczególnych kamienic
i nastąpiła budowa Nówki Starówki.
Podsumowanie
Pogląd, że architektura jest pochodną całej tej historii, a nie punktem wyjścia, umacnia wiarę
w „mit odbudowy” (Bugalski, 2014). Z takiej perspektywy krytyka współczesnej architektury
na nowym Starym Mieście jest wyrazem tęsknoty za utraconą tożsamością, a nie dowodem
na błędy taktyczne i merytoryczne przy kontynuowaniu rozpoczętego prawie czterdzieści
lat temu procesu odbudowy, który musi dostosować się do zmieniającej się rzeczywistości
i współczesności. W moim odczuciu w Elblągu mit odbudowy metodą retrowersji ewaluował do
mitu odbudowy w duchu retrowersji.
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Patrząc z lotu ptaka, czy spacerując ulicami Starego Miasta w Elblągu, bez wątpienia można
potwierdzić, że zaaranżowane zostało „nowe stare miasto” i wykreowany zbiór wartości
utożsamianych z atmosferą zespołów staromiejskich.

Ryc. 24 Stare Miasto w Elblągu rok 1922 i 2020. Źródło: Registratura Departamentu Urbanistyki i Architektury
UM w Elblągu

Elbląg to miasto o niezwykłej tożsamości, której twarzą staje się dziś elbląska Nówka Starówka,
spektakularna i unikalna w wymiarze międzynarodowym retrowersja, czyli oryginalnie
odbudowane, dawne, średniowieczne centrum miasta zburzone w czasie II wojny światowej.
Nówka Starówka symbolizuje elbląski upór w dążeniu do celu, jest niepowtarzalną emanacją
elbląskiej przedsiębiorczości i wyjątkowej estetyki miasta. Architektonicznie – dzisiejszy Elbląg
– jest jednym z najciekawszych miast w Europie. Powstała w Elblągu oryginalna, zaskakująca
i fascynująca przestrzeń publiczna to miejsce, do którego przenosi się dziś „prawdziwe życie”
lokalnej społeczności8.

8

Studium Rozwoju Marki Elbląg 2020+.
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ABSTRACT: The Interreg CE project “RUINS. Sustainable re-use, preservation and modern management
of historical ruins in Central Europe - elaboration of integrated model and guidelines based on the synthesis
of the best European experiences”1 implemented cultural development strategies through exchange of
knowledge developed within a local and regional context that could be applied at a wider European level.
The project applied an empowering bottom-up approach, in which local and regional stakeholders were
actively engaged throughout the project’s running time.
Cooperation of 6 countries with various traditions and experiences resulted in the development of
universal models that could be applied for management, use and protection of medieval ruins all over
Europe, providing a European added value.
The comprehensive management plans elaborated, help owners and managers of historical ruins to
exploit the economic potential of this heritage in the economic development of regions and to preserve
the value of medieval ruins as cultural heritage.
Due to its transnational character, the project has contributed to creation of the common European
identity, strengthening of cooperation between international, national and local stakeholders both
vertically and horizontally as well as promotion of exchanges between boundaries.
The paper aims to present the results and the experience gained during the RUINS project implementation
by the LINKS Foundation (project partner), focusing on the inclusive and shared approaches carried
out.
A summary of goals and recommendations achieved within the discussion panels/seminars arranged by
the LINKS Foundation as well as the objectives and structure of the Output O.T2.1 “BEST PRACTICES
HANDBOOK - Transnational model form of socially useful use of medieval ruins” will be provided.
KEY WORDS: Ruins; Inclusion; Participation; Management; Cooperation
1

More information available at the official website: https://www.interregcentral.eu/Content.Node/RUINS.html
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1. Introduction

Cultural heritage has a universal value for us as individuals, communities and societies; it shapes
our identities and everyday lives and, for these reasons, it is important to be preserved and
passed on to future generations.
The Ruins Project implemented strategies of cultural development through exchange of knowledge
developed within a local and regional context that could be applied at a wider European level.
The traditional approach to preservation of ruins, in the past, was focused only on how to
maintain historical ruins from a technical point of view.
The innovation of the project was to go beyond technical problems and to create an integrated
model that brings together three elements: contemporary use, modern management and
sustainable preservation of ruins.
Cooperation of 6 countries with various traditions and experiences resulted in the development
of a universal models that could be applied for management, use and protection of medieval
ruins all over Europe.
The neighbourhood and European perspective also enabled a broader and more intensive
discussion of the quality standards for preserving and developing of cultural heritage: commitment
to developing and preserving of cultural heritage does not end at national or European borders.
The project objective was to give “the second life” to medieval ruins through modern management
and attributing of contemporary, socially useful functions, while preserving historical value of
these sites.
In their evocative and fascinating image, ruins must be returned to the contemporary life from
which they often appear, instead, dramatically separated.
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2. Communities and Cultural Heritage
While ruins are representative of European values and illustrative of European history and
heritage, our aim should be to raise awareness of this heritage in order to create a stronger
identification with Europe as well as further integration. In Europe, there are at least several
thousand historical ruins. Owners and managers of these sites struggle with the same problems:
protection of ruins is problematic due to ongoing process of destruction and modern use of
ruins is limited.
The heritage identification and protection process cannot succeed without a certain level of
heritage awareness and acceptance among visitors and community residents.
Our action in the field of cultural heritage should target the promotion of diversity and dialogue
through access to heritage in order to foster a sense of identity, collective memory and mutual
understanding within and between communities.
Citizen participation2 has become an ethical obligation and a political necessity. It revitalises
society, strengthens democracy and creates governance that can renew the conditions of ‘living
together’, encouraging well-being and a better quality of life.
In our future, the conservation of the world’s natural and cultural heritage should be done wherever possible - with the active engagement of communities, which have a close relationship
with the heritage in question.
Through cherishing of our cultural heritage, we can discover our diversity and start an intercultural conversation about what we have in common, reinforcing a sense of belonging to
a common European space.
Cultural heritage is essential when the quality of a place is measured as it determines its
attractiveness and thereby competitiveness for business, investors as well as creative and
enterprising individuals.
Nowadays, we must combine the conservation goals with the objective of a smart, inclusive and
sustainable growth.
Local communities must be encouraged to use their local cultural assets as a springboard for
a process whereby local actors are encouraged to assume an active stewardship of the heritage
and are empowered to develop that heritage in a responsible, profitable and sustainable manner.
3 RUINS. Our heritage: where the past meets the future
Inclusive and shared approaches have characterised the way of implementing methodologies
and tools within the Interreg CE RUINS project.
Participation is a necessary ingredient of the sustainable development of ruins and the only way
to ensure that a decision-making process achieves the project’s goals.
Cfr. Frenda A., Soldano S., Borlizzi P., Citizen participation & cultural heritage» in Prooceedings of XI CONGRESO
INTERNACIONAL AR&PA 2018, El papel del patrimonio cultural en la construcción de la europa de los ciudadanos,
8- 10 de noviembre 2018, Valladolid, pp. 237-243;
2
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Within the project, inclusion and exchanges among stakeholders were ensured by a sequence
of discussion panels and seminars that became the occasion to share remarks and experiences
with and among wide national and international public. The coexistence of scholars, professors,
people responsible for the protection, UNESCO site managers and experts involved in the use
and management of cultural heritage made it possible to explain the points of view of the various
stakeholders who, in various capacities, may be involved in the management and use of a ruined
site3.
Participants had the opportunity to deepen their knowledge of the most current approaches to
conservation, sustainable use and management of ruins, which represent, throughout Europe,
the heritage of inestimable historical and cultural value, yet extremely fragile one, which the
professional must know how to deal with correctly so as not to jeopardise its authenticity.
The first event “Medieval ruins between reuse and enhancement. Comparing experiences. National
discussion panel with stakeholders on sustainable use and reuse of ruined sites”4 was dedicated
to the themes of sustainable use and reuse of medieval ruins, with the aim to find the balance
between the needs of stakeholders and public expectations concerning the use of medieval ruins
and preservation of authenticity and historical value of medieval ruins (as historical monuments).
The national discussion panel dealt with the themes of conservation, re-functionalization
and management of historical buildings, with a specific focus on medieval ruins. Theoretical
and practical models were provided as regards the themes of architectural and archaeological
restoration, projects of contemporary reuse, management of cultural heritage, with an extensive
presentation of case studies referring to both the national and international context.
The main purposes of the panel were:
• to stimulate a debate among different kinds of professionals and stakeholders
on the possibilities of a sustainable and contemporary use and reuse of historical
ruined sites;
• to identify shared approaches and methodologies in restoration and reuse projects
of historical ruined sites;
• to share case studies and significant design solutions for the development of
subsequent steps of the RUINS project.
In the last half century, the European debate on the theme of the enhancement of cultural
heritage has changed the point of view from which assets are perceived: no longer a legacy to be
guarded and contemplated, but a dynamic reality with an active role in the contemporary world.

As regards the audience, most of them were architects, representatives of the Association of Architects of Turin (OAT),
which recognized the scientific value of the panel promoting the event in its own website and acknowledging the event
as a professional training event for architects. Further participants included (in order of presence) scholars, researchers,
students and citizens.
4
The event, organised and hosted by LINKS Foundation in Turin (Italy) was held on 19th October 2018 and registered
71 participants (16 speakers and 55 listeners).
3
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The new approach to the heritage of the past has involved, in addition to the restoration and
architectural project, also the artistic creations, determining different balances in the relationship
between the new and the old. The monument, previously viewed as predetermined and nonmodifiable reality, is now perceived as a malleable and varied material to dialogue with.
The first evidence deriving from this reflection is that, for the protection and conservation of
a medieval ruin, as well as any historical artefact, it is necessary to overcome the concept of the
mere physical protection of the object to open up to a deep relationship with the past to put it in
a relationship with the present.
One of the main issues raised during the panel is that the reuse project should be an integral
part of the overall conservation activity. The utility of ruined sites must be considered before
starting any restoration or enhancement works. If not, the risk is that the reuse project is useless
for community and probably not sustainable.
Another important issue is linked to the correct approach to the historical remains and its
relationship with the addition of new contemporary parts. The frequent lack of deep analysis
and studies on the consistency, materials, state of conservation of the ruin poses a risk for its
correct interpretation and for the subsequent choice of a compatible use.
New design projects have to consider the values of the sites and create a dialogue with the ancient
remains respecting the principles of authenticity, compatibility, reversibility, recognizability and
minimum intervention.
Not all ruined sites are monumental, but most of them are an example of minor architecture and
a professional should manage this aspect in a proper way.
Ruined sites are strongly linked to their socio-cultural context and represent the identity and the
memory of a place. Recognizing the value and importance of ruined sites help us to think about
a socially sustainable reuse that must be the guide of any restoration work on ruins.
The goal to be pursued necessarily must be that of attributing a correct meaning to the ruin,
pursuant to the logic of conservation and with respect of the monument to be enhanced, through
transformations compatible with the authenticity of the ruined work, avoiding any deformations
and alterations of the visual and formal perception of the ruin.
Knowledge and communication of historical ruins are fundamental steps that help to reconnect
them to the community.
Conservation approaches and choices must be part of the communication programme in order
to improve the knowledge of the site and increase awareness of the community who is the final
user of the ruined site. Investigating the perception of a ruined site by the community can guide
restoration projects and reuse that must take into account the citizens’ needs and expectations.
The second event “Ruins: Living Heritage. Protection – Use – Management”5 followed the debate
already started during the first panel, taking it to a subsequent and higher level, and aimed at best
possible attuning of the developed comprehensive plans of preservation, management and use to
the real needs and problems related to historical ruins.
The event, organised and hosted by the LINKS Foundation in Turin (Italy) was held on 20 June 2019 and registered 56
participants (1 remotely), including 8 Expert Lecturers.
5
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The national discussion panel with stakeholders dealt with the themes of protection, use and
management of medieval ruins with a particular focus on heritage included within UNESCO
sites. A new point of view on the topic was to tell how UNESCO site managers deal with the
theme of conservation, management and use of historical ruins.
Theoretical and practical models were provided on the themes of architectural and archaeological
protection, projects of reuse, management of cultural heritage, with an extensive presentation of
case studies referring to the national context.
Characteristics of the issues raised during the panel constituted food for thought for the
implementation of transnational guidelines for development of comprehensive management
plans for medieval ruins.
The basic assumption is that protection, use and management of ruined sites must always be
carried out by experts, especially in the case of sites with the presence of Outstanding Universal
Values (such us UNESCO ones).
Knowledge is the core of protection. Only a well-studied ruined site can be opportunely
protected and managed. A lack of functionality of medieval ruins leaves limited opportunities
for establishing of a viable economic future of these sites.
Reuse is surely one of the best ways to ensure the preservation of an antique object: a functionfree monument deteriorates rapidly, while one that is kept efficient remains alive. Case studies
provided a varied and consistent overview for the implementation of the project.
The conclusion that emerged is that ruins constitute an area of interest for experiments and
theoretical digressions in the field of cultural heritage protection, use and management.
The term “ruin” has the double meaning of indicating both a process and the outcome of that
process. It indicates the physical destruction or disintegration of something or the state of
disintegrating or being destroyed as well. Ruins, therefore, not only represent the tangible part of
the past that partly disappeared but are, above all, a generator of memory and can represent an
opportunity to retrace history in order to rediscover identity. In their evocative and fascinating
image, ruins must be returned to the contemporary life from which they often appear, instead,
dramatically separated.
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The sequence of events was concluded with the webinar “What future for the management of
cultural heritage? Dialogue around an effective post-pandemic protection and enhancement”6 that
dealt with the theme of the management of cultural sites with a focus on the heritage included
in the UNESCO World Heritage List. To respond effectively to the World Heritage Convention
(1972), in 2002 the World Heritage Centre established that the inclusion of new sites in the
List must be conditional on the drafting of Management Plans. In 2004, it recommended the
Management Plan also for the sites already included in the List, thus providing the local
authorities with a valid tool for making the heritage known and for defending and monitoring
it. Being aware that the Management Plan represents a useful tool for conservation, protection
and for the enhancement of the entire cultural heritage as a whole, the webinar aimed to consider
the necessity to readapt the way of thinking on the models of cultural heritage management in
support of the exit from the current period of a global crisis.
Theoretical and practical models were provided on the theme of management of cultural heritage,
with an extensive presentation of case studies referring to the national and international context.
In the ever-changing scenario, the main challenge is related to maintenance of the equilibrium
between conservation and transformation, according to a strategic vision of development, more
connected to the socio-cultural dynamics of the territories that are context dependent.
The webinar raised a general interest in new management approaches, which demand more
dynamicity, proactivity and bounce-forward perspectives. Flexibility is recognized as the leading
tool to overcome pandemic and other wicked problems, both in operational field and in the
theoretical sector. New management plans need to be more inclusive and people-centred, seeking
the human well-being as an important goal. Digital instruments will support the dissemination
of cultural heritage to a larger audience to counteract the limitations superimposed by the
pandemic restrictions.
The webinar, organised by the LINKS Foundation, registered 165 participants (including 7 expert speakers) and
substituted a previously planned seminar “Management for an effective protection and enhancement of cultural heritage.
Comparing Experiences” cancelled due to the COVID-19 emergency.
6
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Among the audience, there is a growing awareness of the importance of the contribution of
resilience and dynamic tools in the management of the cultural heritage. Digital conferences
or symposia allow a greater number of people to be involved than physical ones and should be
proposed more often in the future to increase the number of community members involved.

The seminars constituted a fundamental and indispensable phase of knowledge, useful for the
development of transnational models of the contemporary use of medieval ruins.
They also enabled exchanges that were very important and useful in developing of the “BEST
PRACTICES HANDBOOK - Transnational model form of socially useful use of medieval ruins”7.
The handbook aims to supply an operational tool useful for guiding of the owners and managers
of the thousands of medieval ruins around Europe towards sustainable re-use, preservation and
modern management of historical ruins.
The handbook contains practical examples of intervention and several case studies at international
level. It summarises and describes the tools and methods for the development of the individual
phases of the elaboration of a project of reuse of historical ruined sites.
Important theoretical references are the most consolidated theories of restoration and use
of historical heritage at the international level with a strong background linked to the Italian
restoration school, which has long debated the theme of the reuse of historic buildings.

The handbook contains an outline composed of 5 chapters that try to respond in an exhaustive way to the aims related
to the contemporary use of historical ruins. It is closely interconnected and coordinated with the other two handbooks
implemented within the Interreg Central Europe Ruins project: one related to the issue of preservation, the other to
contemporary management.
7
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4. Conclusions
The RUINS project had a big role to play in building of the future of Europe, making use of the
increasing worldwide demand for touristic offers relating to the ruins.
What is more, the project highlighted and boosted the important role of cultural heritage in
Europe as a resource and a common good. The project partners undertook several coordinated
actions, at the same time acting as an open-air laboratory of European construction.
The project fully promoted European values, heritage-related skills, common history, intercultural
dialogue and social inclusion through education, non-formal and lifelong learning.
Preservation, education and use embedded within the framework of cultural tourism can be
better organized as a cross border endeavour.
The RUINS project aimed to raise awareness of these connections in order to create a stronger
identification with Europe and, as a prerequisite for further European integration, to achieve
a closer connection, network and collaboration between and with the stakeholders’ policy makers.
5. Author Contributions
This paper is the result of exchanges between the authors.
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ABSTRAKT: Celem artykułu jest analiza obecnej sytuacji powojennych modernistycznych
zespołów zabudowy zlokalizowanych w naturalnym krajobrazie o szczególnych wartościach
oraz wyróżnienie potencjalnych szans i zagrożeń na przyszłość. Analiza przeprowadzona
została jako studium przypadku dwóch wyróżniających się kompleksów: dzielnicy
uzdrowiskowej Ustroń Zawodzie oraz dzielnicy wczasowej Ustroń Jaszowiec.
Modernistyczne dzielnice wypoczynkowe stanowią przykład kompleksowych projektów
urbanistyczno-architektonicznych obejmujących nowoczesną, modernistyczną architekturę
o ważnej roli społecznej, dostosowanej (skalą, technologią, formą) do warunków
naturalnych oraz powstających w duchu poszanowania wartości krajobrazu (rozumianego
w duchu modernizmu). Ich ochrona powinna wykraczać poza skalę pojedynczego obiektu
architektonicznego, przyjmując za punkt wyjścia postrzeganie dzielnic wypoczynkowouzdrowiskowych jako krajobrazu kulturowego.
SŁOWA KLUCZOWE: powojenny modernizm, socmodernizm, planowanie przestrzenne,
architektura wypoczynku
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Koegzystencja architektury powojennego modernizmu oraz krajobrazu kulturowego o szczególnej
wartości stanowi zagadnienie o złożonym charakterze, budzące szereg kontrowersji. Szczególnie
wyraźnie zaznaczają się one w przypadku zespołów zabudowy o funkcji uzdrowiskowej
i wypoczynkowej, które realizowane były w szczególnie atrakcyjnych lokalizacjach,
a jednocześnie często prezentowały typową dla ruchu nowoczesnego bezkompromisowość.
Możemy zatem przytoczyć szereg opinii badaczy, którzy, tak jak Elżbieta Węcławowicz-Bilska1,
piszą o destrukcyjnym wpływie nowych dzielnic uzdrowiskowych na kształt przestrzeni.
Z drugiej strony nie sposób pominąć wypowiedzi zwolenników poszanowania wszystkich
aspektów dziedzictwa architektury i urbanistyki socmodernistycznej, uznających ją za dokument
minionej epoki o prawach równych zabytkom wcześniejszych okresów2. Złożony charakter
problemu wskazuje na konieczność szukania „trzeciej drogi”, pozwalającej zachować konieczny
dystans i świadomość, że przyjęte zasady kształtują się w danej epoce, w naszych umysłach i nie są
niezmienne – tak jak hierarchia wartości 3.
Niniejszy artykuł stanowi próbę analizy potencjalnych szans i zagrożeń dla wyróżniających
się socmodernistycznych zespołów zabudowy zlokalizowanych w otoczeniu o wyjątkowych
walorach krajobrazowych i kulturowych. Przedmiot rozważań stanowią dzielnice uzdrowiskowowypoczynkowe ze szczególnym uwzględnieniem Ustronia-Zawodzia oraz Ustronia-Jaszowca,
które zostały uznane przez autora za unikatowe, a jednocześnie reprezentatywne dla szerokiej
grupy realizacji.
Powojenne zespoły uzdrowiskowe
Analiza wartości poprzedzająca określenie możliwości ingerencji w istniejącą substancję oraz
jej zakres, a także prognozy rozwoju (wraz z wynikającymi z niego szansami i zagrożeniami)
zostały przeprowadzone na zbiorze realizacji o zbliżonej charakterystyce. Przedmiotem dalszych
rozważań i analiz były zespoły o funkcji uzdrowiskowo-wypoczynkowej, o czym zadecydowały
następujące czynniki: kontekst przestrzenny (lokalizacje wykorzystujące tereny o wyjątkowych
walorach naturalnych i krajobrazowych), wartość społeczna i historyczna (ważna część historii
społecznej powojennej Polski oraz wdrażanego programu modernizacji kraju), kompleksowy
charakter założeń architektoniczno-urbanistycznych (koegzystencja krajobrazu naturalnego
i kulturowego, charakterystyczna dla modernizmu synergia dyscyplin traktującego pracę
projektową jako działanie o holistycznym charakterze).
Za wyróżniające się przykłady dzielnic uzdrowiskowo-wypoczynkowych, które zaprojektowano
i zrealizowano w czasach PRL-u należy uznać zespoły architektoniczno-urbanistyczne
1 Węcławowicz-Bilska E., Kształt przestrzeni zdrojowiska, [w:] Architektura kurortowa. Materiały z ogólnopolskiej
konferencji „Architektura kurortowa”, Połczyn Zdrój, 24–25 kwietnia 2009, Szczecin: Towarzystwo Wspierania Rozwoju
Pomorza Zachodniego Szczecin-Expo, 2009, ss. 29-40.
2 Wiśniewski M., Moderna – modernizm – socmodernizm: burzyć czy chronić?, Autoportret, 11, 2015.
3 Korpal G., Artystyczny aspekt procesu konserwacji, [w:] B. Szmygin (red.), Współczesne problemy teorii konserwatorskiej
w Polsce, Warszawa-Lublin: PKN Icomos, 2008, s. 49.
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zlokalizowane w Jastrzębiej Górze, Gdańsku-Sobieszewie, Kołobrzegu, Wiśle, Ustroniu,
Jaszowcu, Muszynie, Jastrzębiej Górze, Szczawnicy, Szczyrku, Sopocie. Na wstępnym etapie
analiz odrzucono te ośrodki, w których część uzdrowiskowa nie jest wyraźnie wyodrębniona
w przestrzeni istniejącego miasta (np. Krynica, Ciechocinek, Zakopane). Spośród wstępnie
wyselekcjonowanych założeń na szczególne wyróżnienie zasługują Ustroń-Zawodzie oraz
Ustroń-Jaszowiec.
O ich wyborze jako przedmiotu dalszych rozważań zadecydował przede wszystkim fakt
zachowania integralności obu kompleksów oraz czytelności oryginalnych założeń projektowych.
Zarówno w przypadku Zawodzia4, jak i Jaszowca5 mamy do czynienia z przemyślaną koncepcją
urbanistyczno-architektoniczną podporządkowaną wiodącej funkcji oraz silnie związaną
z otoczeniem. W odróżnieniu od wielu podobnych założeń oba projekty zostały zrealizowane
w stopniu umożliwiającym ich ocenę jako całości, uwzględniając zarówno budynki przeznaczone
na pobyt ludzi (ośrodki wypoczynkowe i sanatoria), jak i obiekty o funkcjach towarzyszących
(dom zdrojowy i szpitale w Zawodziu, ośrodek usługowo-handlowy w Jaszowcu). Całość
została wpisana w nowy układ przestrzenny uzupełniony odpowiednio zaaranżowaną zielenią,
elementami infrastruktury oraz małą architekturą. Integralną część poszczególnych obiektów
stanowiły oryginalne elementy wystroju wnętrz, takie jak spotykane w przestrzeniach wspólnych
(holach wejściowych, stołówkach czy świetlicach) mozaiki lub reliefy. Niestety, ich pozostałości
należą do rzadkości, a większość kompozycji plastycznych została usunięta w trakcie prac
remontowych na przełomie XX i XXI wieku.
Jaszowiec i Zawodzie – analiza przypadków
Przykładem zespołu zabudowy wypoczynkowej o wyjątkowej wartości, a przy tym stosunkowo
słabo rozpoznanej i przez to zagrożonej zniszczeniem, jest dzielnica wczasowa Ustroń-Jaszowiec.
Znajduje się ona poniekąd w cieniu ustrońskich piramid. To właśnie dzieło Henryka Buszko
i Aleksandra Franty stało się jedną z ikon polskiej architektury XX wieku (Phaidon, 2012), a przez
pewien czas nawet herbem miasta (Ryc. 1). Równocześnie leżący nieco na uboczu Jaszowiec
popadał w zapomnienie (Ryc. 2). Można przypuszczać, że o takim stanie rzeczy zadecydowała
przede wszystkim skala i forma architektury – 17 dziewięciokondygnacyjnych piramid
rozrzuconych malowniczo na zboczu Równicy robi większe wrażenie niż kameralne pawilony
w dolinie potoku Jaszowiec. Ponadto warto zwrócić uwagę na polityczne okoliczności powstania
obu założeń. Jaszowiec to schyłek siermiężnego okresu Gomułki, podczas gdy Zawodzie – czas
gierkowskiej „prosperity”.
Dwa omawiane zespoły zabudowy reprezentują nie tylko różne okresy w politycznej historii
PRL-u, ale także dwa różne oblicza architektury powojennego modernizmu w Polsce.
Zaprojektowany przez zespół pod kierownictwem Jerzego Winnickiego Jaszowiec prezentuje
proste, kameralne formy charakterystyczne dla przełomu lat 50. i 60. Rozrzucone na zboczu
4
5

Arch. arch. Henryk Buszko, Aleksander Franta, Tadeusz Szewczyk, 1967–1978.
Arch. arch. Czesław Kotela, Irena Kotela, Jerzy Winnicki, Zygmunt Winnicki, 1960–1968.
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Równicy, w dolinie Jaszowca, niewielkie bryły budynków miały, w założeniu autorów,
podporządkowywać się supremacji naturalnego krajobrazu. Stąd między innymi koncepcja
„narastania” form – od położonych najniżej rozczłonkowanych obiektów w typie „gronowców”,
poprzez „liniowce”, po położone najwyżej zwarte kubatury pięciokondygnacyjnych
„punktowców”6. Zaprojektowana niespełna dekadę później dzielnica sanatoryjna UstrońZawodzie prezentuje skalę charakterystyczną dla schyłkowego modernizmu. Powtarzalne
bryły zostały przez architektów malowniczo „rozrzucone” na zboczu Równicy niczym złomy
skalne. Ich kształty nie były już abstrakcyjnymi formami geometrycznymi, jak w przypadku
Jaszowca, lecz wywodziły się z form lokalnego tradycyjnego budownictwa poddanego daleko
posuniętej syntezie7. Skala zaprojektowanych przez Buszko i Frantę „piramid” odzwierciedlała
późnomodernistyczne koncepcje spiętrzania zabudowy postulowane m.in. przez Zbigniewa
Gądka (1970), a ich powtarzalność bliska była estetyce brutalistycznej repetycji8.

Ryc.1. Arch. arch. H. Buszko, A. Franta, T. Szewczyk
– jedna z „piramid” w dzielnicy sanato-ryjnej UstrońZawodzie (fot. B. Ciarkowski)

Ryc.2. Arch. arch. J. Winnicki, Cz. Kotela, I. Kotela,
Z. Winnicki – dom wczasowy typu „punktowiec”
w Ustroniu-Jaszowcu o zachowanej oryginalnej formie
(fot. B. Ciarkowski)

Wymienione cechy nie tylko stanowią świadectwo zmieniających się tendencji w architekturze
nowoczesnej, ale także mają znaczący wpływ na stan zachowania obiektów. Ikoniczność „piramid”
oraz tkwiąca w monumentalnej prostocie założenia siła, sprawiają że trudno jednoznacznie
podważyć ich wartość. Ponadto należy podkreślić, że ich oddziaływanie estetyczne oparte jest na
powtarzalności lapidarnych form, w związku z czym wprowadzane od lat zmiany w wyglądzie
poszczególnych obiektów, takie jak częściowa zmiana kolorystyki elewacji czy materiałów
wykończeniowych, nie wpływają znacząco na recepcję całości. Trudno także naruszyć ostateczny
w swym zamierzeniu charakter pojedynczych brył poprzez nadbudowę czy rozbudowę – wyjątek
stanowi hotel Diament, ale nawet tam nowa kubatura nie wpłynęła znacząco na czytelność
oryginalnego zamierzenia projektowego.
6 Winnicki J., Jaszowiec – dzielnica wczasowa, Architektura, 2–3, 1969, ss. 42–47.
7 Barucki T., Zielone konie. Henryk Buszko, Aleksander Franta, Jerzy Gottfried, Warszawa: Salix Alba, 2015.
8 Jencks Ch., Architektura późnego modernizmu i inne eseje, tł. Barba-ra Gadomska, Warszawa: Arkady, 1989.
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Odmienna estetyka i skala Jaszowca sprawiły, że nie tylko nie stał się architektonicznym
symbolem, ale także był i jest mniej „odporny” na jakiekolwiek przekształcenia. Wartość
zespołu architektoniczno-urbanistycznego opiera się przede wszystkim na wrażeniu zwartości
i integralności, które z kolei budowane są przez harmonijne współistnienie szeregu komponentów:
urbanistyki, zróżnicowanej kameralnej architektury, detali architektonicznych, elementów małej
architektury i infrastruktury oraz zieleni.

Waloryzacja – integralność, autentyzm
Wyznaczenie kierunków i zakresu ochrony Jaszowca i Zawodzia powinno być poprzedzone
zbadaniem i określeniem wartości każdego z zespołów traktowanych jako całość (waloryzacja
poszczególnych budynków stanowi kolejny etap prac badawczych). Stosując kryteria określone przez
Agnieszkę Rozenau-Rybowicz, Dorotę Szlenk-Dziubek i Piotra Białoskórskiego (2009), a dotyczące
dóbr kultury współczesnej województwa małopolskiego, wykonano analizę wartości. Płynące
z niej wnioski potwierdzają powszechne uznanie ponadlokalnego znaczenia dzielnicy sanatoryjnej
Ustroń-Zawodzie oraz, ponad wszelką wątpliwość, udowadniają, że dzielnica wczasowa UstrońJaszowiec zasługuje na podobny status.
Oba zlokalizowane w Ustroniu założenia reprezentują takie wartości jak: wartość historyczna
(zarówno jako reprezentacja nurtu socmodernizmu w rodzimej architekturze, jak i materialne
świadectwo powojennej polityki społecznej), unikalność (Jaszowiec to jedna z niewielu dzielnic
wypoczynkowych o pełnym programie zachowanym w formie oryginalnej, podczas gdy Zawodzie
rozpatrywać należy jako unikalną poprzez swą skalę i formę dzielnicę uzdrowiskową), nowatorstwo
(w momencie realizacji Jaszowiec określany był jako rozwiązanie prototypowe i wyznaczył kierunek
rozwoju podobnych ośrodków w Polsce; na potrzeby realizacji Zawodzia architekci opracowali
3-wątkowy 2-patentowy system współczesnej technologicznie architektury w krajobrazie górskim)9,
wpisanie w kontekst (interesujące przykłady współistnienia architektury późnego modernizmu
i natury – oparte na harmonii i kontraście), uznanie współczesnych (wyróżnione w literaturze,
uhonorowane nagrodami ministerialnymi). Oba zespoły stosunkowo dobrze zniosły próbę czasu,
zachowując w dużym stopniu swą oryginalną formę oraz utrzymując pierwotną funkcję.
Obok wymienionych wartości należy zwrócić uwagę na dwa kryteria, które przyjęte są jako
kluczowe w ocenie dziedzictwa i stosowane m.in. przez UNESCO: integralność i autentyzm10.
W przypadku Zawodzia wartość autentyzmu, którą należy rozpatrywać w kontekście zachowania
wartości kulturowych reprezentowanych przez obiekt (zespół obiektów)11. Wynika ona
z utrzymania dominującej roli zespołu sanatoryjnego w krajobrazie, zachowania oryginalnych
założeń projektowych i zasad kompozycji całego kompleksu (mimo zmian w zakresie detali
9 Barucki T., Zielone konie. Henryk Buszko, Aleksander Franta, Jerzy Gottfried, Warszawa: Salix Alba, 2015.
10
Piotrowska K. (oprac.), Wytyczne operacyjne do realizacji Konwencji światowego dziedzictwa, Warszawa: PKN
ICOMOS, 2012.
11
ICOMOS, The Nara Document on Authenticity (1994), dostęp: www.icomos.org/charters/nara-e.pdf.
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architektonicznych i wnętrz poszczególnych obiektów). Jako że „piramidy” zostały objęte
ochroną konserwatorską, zagrożeń dla integralności zespołu należy upatrywać przede wszystkim
w potencjalnych nowych inwestycjach o skali i formie nierespektującej wyjątkowego charakteru
istniejącego układu.
Zdecydowanie bardziej złożony wydaje się casus Jaszowca, którego autentyzm i integralność
wynikają nie tylko z utrzymania podstawowych założeń planu zagospodarowania przestrzennego
dzielnicy opracowanego przez J. Winnickiego z zespołem. Równie ważne jest zachowanie
zróżnicowanych typologii obiektów wypoczynkowych, które, pomimo pewnych przekształceń,
nie utraciły swego pierwotnego charakteru. Ponadto warto podkreślić fakt, że w części budynków,
które nie zostały do tej pory poddane gruntownej modernizacji, przetrwały oryginalne materiały
wykończeniowe i detale architektoniczne, stanowiące świadectwo przeszłości i pogłębiające
wrażenie autentyzmu (Ryc. 3). Wpływają na nie także istniejące elementy małej architektury
i zagospodarowania terenu oraz infrastruktury technicznej (warto zwrócić w tym miejscu
uwagę na efektowne formy stacji trafo) (Ryc. 4). Zachowanie integralności Jaszowca związane
jest zatem z przetrwaniem nie tylko czytelności oryginalnej koncepcji urbanistycznej, ale także
form i gabarytów zabudowy oraz wybranych detali. Stosunkowo niska społeczna świadomość
wartości dzielnicy sprawia, że ryzyko trwałej utraty wartości (w wyniku przebudowy istniejących
obiektów i/lub realizacji nowych inwestycji) jest znaczące.

Ryc. 3. Arch. arch. J. Winnicki, Cz. Kotela,
I. Kotela, Z. Winnicki – nieużytkowany „punktowiec”
w Jaszowcu prezentuje oryginalne detale i rozwiązania
materiałowe o znacznym stopniu destrukcji (fot. B.
Ciarkowski)

Ryc. 4. Arch. arch. J. Winnicki, Cz. Kotela,
I. Kotela, Z. Winnicki – oryginalna trafostacja
w Ustroniu-Jaszowcu stanowi przykład elementów
infrastruktury, które powinny podlegać ochronie
(fot. B. Ciarkowski)
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Ochrona „piramid”
Postrzeganie Zawodzia czy Jaszowca przez pryzmat pojedynczych budynków i ich wartości nie
tylko zaburza perspektywę poznawczą i może prowadzić do błędnych wniosków. Ogranicza także
możliwości ochrony dzielnic uzdrowiskowo-wypoczynkowych jako kompleksowych założeń
przestrzennych. Należy pamiętać, że nie stanowią one zbiorów niezależnych od siebie obiektów,
lecz całość, której największa wartość zawarta jest w integralności. W związku z powyższym warto
zwrócić uwagę na obecny status, ochronę konserwatorską oraz możliwości rozszerzenia jej zakresu.
W 2015 roku Rada Miasta Ustroń przyjęła Gminny program opieki nad zabytkami12,
w którym powołując się na Ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, określona została konieczność ustalenia w ramach planu zagospodarowania
województwa systemu obszarów chronionych, w tym (…) dóbr kultury współczesnej (Art. 39.3
Ustawy)13. Odzwierciedleniem tego zapisu stał się ustanowiony rok później miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy uzdrowiskowej Ustroń-Zawodzie14. Warto
zwrócić uwagę, że autorzy Gminnego programu opieki nad zabytkami nie tylko byli skłonni
docenić wartość zaprojektowanego przez Buszko, Frantę i Szewczyka zespołu sanatoryjnego, ale
wręcz uznać ich „ikoniczny” charakter. W krajobrazie kulturowym Miasta Ustroń na pierwszy
plan wysuwają się, obok architektury sakralnej, modernistyczne budowle Zawodzia. „Piramidy”
oraz dominanta całego zespołu architektonicznego – Sanatorium Równica urosły do rangi symbolu
„nowej historii Ustronia” – napisali.
Dążenie do zahamowania potencjalnej degradacji całego zespołu oraz jego pojedynczych części
składowych15, których przykładem może być wzniesiony w latach 90. hotel „Belweder”, rozbudowa
hotelu „Diament” czy przebudowa Śląskiego Centrum Rehabilitacji, zostało sformalizowane
w zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obok kryteriów dotyczących
poszczególnych budynków i mających na celu utrzymanie oryginalnych założeń projektowych
w zakresie kształtu bryły, użytych materiałów czy kolorystyki autorzy planu nakazali ograniczenie
maksymalnej wysokości nowych budynków na całym obszarze uzdrowiska do wartości
pozwalających zachować dominację powyższych budynków w krajobrazie uzdrowiska, a także
ochronę budynków poprzez zakaz lokalizacji nowych pensjonatów na przedpolu ich ekspozycji16.
Tym samym zakres ochrony wykracza poza najbliższe otoczenie obiektu (rozumiane jako teren,
na którym stoi budynek oraz sąsiednie parcele), co z kolei umożliwia ochronę otwarć widokowych
i panoramy Zawodzia – aspektów niezwykle istotnych w przypadku zespołu architektonicznourbanistycznego zlokalizowanego w okolicy o szczególnych walorach krajobrazowych.
Uchwała nr IV/29/2015 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki
nad Zabytkami Miasta Ustroń na lata 2015 – 2018.
13
Fronczek K., Koj R., Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Ustroń na lata 2015 – 2018, Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr IV/29/2015 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 lutego 2015 r., 2015, ss. 65-66.
14
Uchwała nr XVII/184/2016 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy uzdrowiskowej „A” miasta Ustroń.
15
Kamiński Z., Przeobrażenia Ustronia a planowanie przestrzenne, Czasopismo Techniczne, 10, 2009, ss.175-180.
16
Uchwała nr XVII/184/2016 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy uzdrowiskowej „A” miasta Ustroń, s. 25.
12
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Ponadto należy zwrócić uwagę na zapis dopuszczający rozbudowę wyróżnionych budynków17
jedynie przy zachowaniu ich stylu architektury, co wiąże się z koniecznością stosowania przepisów
ustawy o prawie autorskim18. Zapis ten oznacza, że przekształcenia budynku o charakterze
twórczym (w tym rozbudowy itp.) muszą być wprowadzane za zgodą autora oryginalnego
projektu, o ile nie wygasły autorskie prawa majątkowe19. Pełni on szczególną rolę w przypadku
rozważań nad zakresem i granicami ingerencji w obiektach zrealizowanych po II wojnie
światowej, których twórcy żyją lub też zmarli stosunkowo niedawno (mniej niż 70 lat temu).
Ratunek dla Jaszowca
Kwestia respektowania praw autorskich twórców projektów stanowi jeden z wielu problemów
związanych z zachowaniem autentycznego charakteru dzielnicy wczasowej Ustroń-Jaszowiec.
W momencie publikacji niniejszego artykułu20 obszar kompleksu zaprojektowanego przez
Jerzego Winnickiego wraz z zespołem nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego (chociaż ujęto w nim sąsiednie tereny). Co więcej, przekształcenia poszczególnych
obiektów, a zarazem destrukcja oryginalnych założeń projektowych, są znacznie poważniejsze
niż w przypadku Zawodzia. Pozytywnym sygnałem, świadczącym o próbach zatrzymania
niekorzystnych procesów, jest włączenie w kwietniu 2021 r. do Gminnej Ewidencji Zabytków
zespołów domów wczasowych przy ul. Turystycznej 6, 7, 8, 10 („gronowce”) (Zawiadomienie
o zamiarze włączenia obiektu do GEZ – ul. Turystyczna, 2021); ul. Stromej 2, 5, 6, 7, 18, 20
(„punktowce”) (Zawiadomienie o zamiarze włączenia obiektu do GEZ – ul. Stroma, 2021) oraz
ul. Wczasowej 47, 49, 51, 88, 90 („liniowce”) (Zawiadomienie o zamiarze włączenia obiektu do
GEZ – ul. Wczasowa, 2021). Rozwiązanie to wydaje się dalece niedoskonałe. Pomija tak istotne
elementy, jak zaprojektowany przez H. Buszko i A. Frantę Dom Nauczyciela, który stanowi
integralną część dzielnicy, elementy infrastruktury oraz zagospodarowania terenu. Nie zapewnia
także właściwej ochrony figurującym w ewidencji obiektom.
Tymczasem ochrona jest nieodzowna i pilna. Na przestrzeni ostatnich miesięcy rozebrany został
jeden z liniowców, a najwyżej zlokalizowany punktowiec poddano przebudowie i rozbudowie,
zmieniając całkowicie pierwotną formę oraz dwukrotnie powiększając kubaturę (Ryc. 5). Jeśli
dodamy do tego wcześniejsze przebudowy (m.in. nadbudowa jednego z „gronowców”), prace
modernizacyjne zmieniające detale i kolorystykę elewacji (m.in. termomodernizacja Domu
Nauczyciela), stopniową degradację małej architektury oraz urządzeń terenowych, możemy
z łatwością skonstatować, że integralność i autentyzm Jaszowca są zagrożone. Tym samym
prawdopodobnym staje się ryzyko utracenia jedynej zachowanej dzielnicy wypoczynkowej
wzniesionej w latach 60. w duchu socmodernizmu o kompletnym programie funkcjonalnym
Szpital Reumatologiczny, Szpital „Równica”, Zakład Przyrodoleczniczy, 17 budynków tzw. piramid.
Uchwała nr XVII/184/2016 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy uzdrowiskowej „A” miasta Ustroń, s. 25.
19
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 1994, art. 2, par. 2.
20
Październik 2021 roku.
17
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oraz unikalnej kompozycji przestrzennej.
Znaczenie kompleksu dla historii architektury
polskiej XX wieku znalazło potwierdzenie
w opiniach specjalistów – przygotowany
przez autora niniejszego artykuły list
intencyjny dotyczący ochrony Jaszowca
został podpisany między innymi przez
przedstawicieli Docomomo International,
Docomomo
Iberico,
Docomomo
Slovakia oraz polskich i zagranicznych
badaczy architektury modernistycznej.
Równocześnie Docomomo uznało Jaszowiec
za część „zagrożonego dziedzictwa”21.

Ryc. 5. Arch. arch. J. Winnicki, Cz. Kotela, I. Kotela,
Z. Winnicki – dom wczasowy typu „punktowiec”
w Ustroniu-Jaszowcu o zachowanej oryginalnej formie
(fot. B. Ciarkowski)

Celem podjętych starań było zwrócenie
uwagi lokalnych władz oraz służb
konserwatorskich na konieczność podjęcia zdecydowanych działań ukierunkowanych
na ochronę dzielnicy. Narzędzie, które w obecnej sytuacji zapewniłoby bezpieczeństwo
socmodernistycznego kompleksu, stanowią odpowiednie zapisy zawarte w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego. Przykład Zawodzia ukazuje, że precyzyjnie sformułowane
obostrzenia pozwalają otoczyć ochroną nie tylko samą architekturę, ale także jej funkcjonowanie
w krajobrazie naturalnym. Wobec powyższego obiekty wzniesione w dolinie potoku Jaszowiec
powinny zachować swą pierwotną formę, a ich rozbudowy/przebudowy powinny zostać
ograniczone do absolutnego minimum. Należy zachować kompozycję brył opracowaną przez
zespół J. Winnickiego. Ponadto przedmiotem szczególnej troski musi stać się cały obszar dzielnicy.
Kluczowym aspektem wydaje się zachowanie czytelnej organizacji przestrzennej kompleksu, na
którą składają się: gradacja form architektury, komunikacja kołowa (dojazd „z góry”) oraz piesza
(promenada wzdłuż potoku), a także idea otwarć widokowych.

Docomomo, Ustron Jaszowiec holiday district under threat of demolition, dostęp: https://www.docomomo.com/
heritage/ustron-jaszowiec-holiday-district-under-threat-of-demolition, 2021.
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Podsumowanie
Przykład dwóch zespołów zabudowy wypoczynkowo-uzdrowiskowej wzniesionych w Ustroniu
w latach powojennych ukazuje nie tylko złożoność problematyki związanej z integralnością
socmodernistycznych założeń architektoniczno-urbanistycznych w krajobrazie o szczególnych
wartościach. Unaocznia słabe i mocne strony, szanse oraz zagrożenia wynikające z poszczególnych
zapisów planów miejscowych, bądź ich braku. Ponad wszelką wątpliwość wskazują także na
zagadnienie, które należy uznać za kluczowe w procesie ochrony zabytków – świadomość.
Dopuszczalny zakres ingerencji w modernistycznych zespołach zabudowy zlokalizowanych
w krajobrazie naturalnym o szczególnych wartościach powinien być określony zarówno w oparciu
na oryginalnych założeniach projektowych, jak i współczesnej doktrynie konserwatorskiej.
Nadrzędny cel stanowi harmonijna koegzystencja przyrody i architektury nowoczesnej nie
prowadząca do destrukcji jednego z elementów22. Ponadto opieką należy otoczyć elementy
uczytelniające pierwotny kształt rozplanowania oraz istotne elementy małej architektury
i infrastruktury. Instrumentem zapewniającym właściwą ochronę wydają się odpowiednie zapisy
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które nie tylko umożliwiają ochronę
samego kompleksu, ale także jego otoczenia. Jednocześnie, mając na uwadze szczególne walory
Zawodzia i Jaszowca jako przykładów zespołów architektury socmodernistycznej na terenach
wyróżniających się krajobrazowo, warto rozważyć możliwość i zasadność przyznania im statusu
parków kulturowych.
Proponowane postulaty ochrony ustrońskich dzielnic wypoczynkowo-uzdrowiskowych jako
krajobrazu kulturowego są trudne, o ile nie niemożliwe do urzeczywistnienia tak długo, jak
długo architektura czasów PRL-u pozostanie w powszechnym mniemaniu „niechcianym
dziedzictwem” blokującym drogę do opacznie rozumianego „rozwoju”.

Stąd też za niewłaściwe uznać należy koncepcje zakładające „dokończenie” pierwotnego planu dzielnicy UstrońZawodzie i budowę „piramid”, których nie udało się wznieść w latach 70., a których realizacja doprowadziłaby dziś do
znaczących zmian w krajobrazie naturalnym.
22
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ABSTRACT: São Luiz do Paraitinga is a city anchored in time, a unique register of the São
Paulo State as regards modern reformulation of the concepts proposed by Marquis of Pombal
in the 18th century for Portugal and its colonies. Isolated between mountain-chains, with
a strategic position, it was built as a trading post to enhance the transportation of gold and
other products to Portugal and also to increase the control of the Portuguese Empire over the
production of Brazilian goods. Its heritage remains generally preserved due to its oblivion
and remaining static after the favourable ages of local economy. São Luiz do Paraitinga's
architecture, heritage and culture of the18th century are a singular case that will be analysed in
this paper bringing evidence about common people's life in the Portuguese colony opposing
the history of state rulers and great owners.
KEYWORDS: Preservation, Culture, Brazil, São Paulo, Heritage
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1. Introduction
Nowadays São Paulo State is the economic centre of Brazil, producing 32% of the Brazilian GDP
being the most industrialised region since the beginning of the 20th Century1. However, this is
a recent scenario of the State2 in Brazil’s History, very different from the colonial period, in which
it functioned in the background for Portugal due to its little wealth.
Although São Paulo had some of the oldest population settlements in the South American
Portuguese colony it never stood out as an economic or political administration centre until
the 18th Century. In spite of this, the region improved the internal trade within the scope of
intermediary trade connecting the producers of the region to the great cities with large commercial
demands, especially during the gold cycle of Minas Gerais and Mato Grosso provinces.
São Paulo Captaincy received more attention in the 18th Century because of its strategical military
position and the expansion into the Brazilian Plateau, an area of interest to the Portuguese and
Spanish empires, the cause of several conflicts, especially in thecase of the Union of the Iberian
Crowns. Between 1580 and 1640, Portugal lost its administrative independence, but it was able
then to explore and colonize territories beyond the Tordesillas Treaty establishment, expanding
its domains very fast. With the support of Vatican, it sustained its conquests under the juridical
principle of Utis Possidetis, i.e.the ownership by use.
It was inside this captaincy scenario when São Paulo acquired the largest extension and strategical
defence importance for the colony with a huge frontier at the time of the Spanish Viceroys. Inside
this territory, they developed food production centres and high demand of consumer goods in
the main cities, especially in Minas Gerais and, at that time, in the recently established colonial
capital Rio de Janeiro (1763). The colonial capital transfer from the Northeast to Southeast is
related to the economic importance in different moments, i.e. in the first cycle - the sugarcane
plantations (Northeast) and after this, the gold cycle (Southeast).
The irrelevant condition of São Paulo Captaincy can be explained with this administrative
submission to Rio de Janeiro Captaincy in 1748, with a joint general-governor. This condition
changed with the new administrative model implanted at the Portuguese royal court under
coordination of Sebastião José de Carvalho e Melo, the 1st Count of Oeiras and future Marquis
of Pombal.
When Marquis of Pombal became the General Secretary of Portugal, he implemented
administrative, economic and military changes in the kingdom looking for efficient resources.
The empire was passing through an economic crisis after consecutives assaults of the French and
Dutch on its colonies, mainly in Brazil. The new secretary of D. José I (King of Portugal) was
responsible for bringing Portugal into the Enlightenment Despotism - a monarchical system
using scientific and political studies.

1
2

Data available in SEADE (Data Analysis State System) for year 2015. Available at: www.seade.gov.br
In the colonial organization, the States were called Captaincies, because the administrators often were Military leaders.
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Within these changes, Pombal conducted some structural reorganizations in the Brazilian colony
that included the transfer of the colonial capital from Salvador to Rio de Janeiro in 1763 and the
return of autonomy to São Paulo Captaincy in 1765. He aimed at the military importance of this
captaincy and its borders also involving others captaincies, like Minas Gerais and Mato Grosso
with their gold mines, to protect the most important Brazilian wealth resources through an
essential regional coordination. For this mission, Pombal designated D. Luís Antônio Mourão,
the Morgado of Mateus3, as a general-governor between 1765 and 1775 according to Odalia &
Caldeira4.
Another reason for the establishment of an independent administration in São Paulo was the
control of taxes on goods that passed through the captaincy, not only of the gold cargo from
Minas Gerais and Mato Grosso, but also of the food products, wood cargos for ship repairs and
others. Pombal`s concerns were the contraband transports and tax evasion in a region with
several minor harbours without regular fiscalization. This was one of the main reasons to found
São Luiz de Paraitinga in 1769 in a specific region without natural resources to explore, but with
a strategic position for the mule troops – responsible for the transport of all the goods in the
18th Century – for their refreshment and cargo inspection as well as for people transiting in the
region.
Halfway between Taubaté (the main city in the region and the traditional starting point of the
Bandeiras into the Brazilian Plateau) and the north coast of the captaincy (with some of the most
important harbours at that time), São Luiz do Paraitinga acquired value and population, rising
to a village status in 1773, only 4 years after its foundation. Holanda5 characterized it as a trooper
city established in order to offer respite for the muleteers6 carrying goods to the coast and to the
Portuguese royal ships. To access the Ubatuba, Caraguatatuba and São Sebastião harbours (the
biggest ones on the North coast of (the captaincy) or to connect with Paraty in the Rio de Janeiro
captaincy, São Luiz do Paraitinga was an obligatory passage.
Similarly to its fast foundation and growth, its economy collapsed after some decades after the
new constructions of the paths to the coast in the captaincy, especially the connection to the
harbour of Santos through the Lorena Road in 1792. São Luiz do Paraitinga experienced a new
economic boom over the coffee cycle in the 19th Century, but the most important moment to this
paper is the first economic cycle of the foundation and city development and its relevance for the
history of the São Paulo State.

Noble title in Portugal conferred by the King; Count of Vila Real and Royal Councelor.
4 Odalia N., Caldeira J. R. C. (orgs.), História do Estado de São Paulo: A formação da unidade paulista, Volume 1: Colônia
e Império. São Paulo: Edunesp, 2010.
5 Holanda S. B., Caminhos e fronteiras, São Paulo: Companhia das Letras, 1994.
6
The Brazilian researchers used the word tropeiros (muleteers in English) to designate the persons responsible for
transport of goods with mules in the colony.
3
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2. São Paulo in the second rank
To analyse the emergence of the São Paulo territory, it is necessary to make a journey to the
origins of Brazilian history. The study about the discovery and establishment of the Portuguese
Empire in South America has a relevant gap from 1500 to 1531, at which time the colonists
only established rudimentary exchanges with coastal natives as well as made clearings along the
Brazilian coast.
Researches disagree about the first Portuguese settlements in the territory of Brazil due the lack
of records and documents or the parameters used to define those places, like the consideration
of permanent presence and the relevance of those places in the initial times. Fausto7, considering
the little Portuguese settlements (not characterized with village or parish parameters), considered
Cananéia (São Paulo) is to be the oldest, founded in 1531. Using the criteria of infrastructure,
territorial and political organization, there is an ideological confrontation between São Vicente
(São Paulo) in 1532 as a village and Salvador (Bahia) in 1549 as a city and the first colonial
administrative capital of Brazil.
Yet, this discussion is irrelevant to the analysis of São Paulo; the most important thing is to
highlight the first settlements along the Brazilian coast featuring the Southeast region. Beyond
the above mentioned Cananéia and São Vicente, it is important to add Espírito Santo in 1535,
Santos (São Paulo) in 1536, Iguape (São Paulo) in 1537, Vila da Rainha (Rio de Janeiro) in 1538
and Vitória (Espírito Santo) in 1540. Jesuit José de Anchieta founded the São Paulo province
capital (with the same name) in 1554.
The high number of settlements in São Paulo region It can be noticed earlier than the first colonial
general-governor was installed in Salvador by Tomé de Souza in 1549. The great volume of
quality wood in the Southeast was considered as an important factor to these primary Portuguese
settlement choices. However, with the development of northeast sugarcane plantations, the
region remained in the background.
Unfortunately, the original buildings built in the 16th century in these cities are lost, with little
evidence remaining about the administrative and residential structures. Iguape city, whose
Heritage was preserved by CONDEPHAAT8 since 1975 possess buildings and material remains
of the constructions from the 18th and 19th centuries, with the exception of the gold foundry
house, today the city museum, constructed in 1653 and preserved in the downtown. São Vicente
has some buildings dating back as far as the city foundation, like the fountain used to supply the
population with water.
The lack of urban settings creates a historic gap in the São Paulo society in the first colonial moments
and the sparce buildings contribute to the analysis of the structural ideas and conceptions but
not the social and political organization. Despite having several early settlements in the territory
of Brazil, the region did not have sufficient economic relevance to attract the investments of the
7 Fausto B., História do Brasil, São Paulo:Edusp, 1995. 2ª ed.
8
Heritage Defense Council of São Paulo State.
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Portuguese empire. So, due to lack of raw materials close to these living centres, it was necessary
to use not as resistant constructions materials as in Salvador.
As the first Brazilian capital in the colonial period, Salvador emerged as a city under Portuguese
architectural influence of the sixteenth and seventeenth centuries in its urban organisation and
buildings construction process. The Baroque concepts can be seen throughout the historical
centre, mainly built with imported materials from Portugal such as tiles, lioz stones, ironwork
produced by artisans and builders from the metropolis. Its main buildings, such as the churches
and administrative buildings were constructed in stone, contributing to its durability until the
present, while the residences of the poor population disappeared from downtown.
São Paulo, in the same period, experienced a shortage of raw materials and financial resources,
with no detected sources of durable materials such as stones or investments in the production
of adobes. Therefore, the solution was the association of simple techniques resorting not only
to Portuguese knowledge but also to indigenous and African slaves’ construction knowledge:
rammed earth and cob wall construction techniques. Until the nineteenth century, these were
the main techniques of buildings construction. Architect Luís Saia9 refers:
The history of São Paulo urban buildings of this period is the survival history
of rammed earth as a construction process deeply associated with the regional
development. The buildings that ventured into the use of brick could be counted
by fingers. Afterwards, they were widely disseminated through the intervention of
professionals (masters of work) of European origin, mainly Italians. Nevertheless, it
has always been an aristocratic process of construction and, although in some sense
degraded by the poor organization of professional work, it remained in the area of
São Paulo until complete replacement of the traditional processes. (Translated from
Portuguese, by the author).
According to Holanda10, the process of rammed earth and cob wall constructions was a synthesis
of the early miscegenation through which the captaincy of São Paulo passed and it was spread
throughout Brazil through a natural or imposed coexistence of Europeans, natives and Africans
slaves. Bandeirantes11 groups did not accidentally emerge in this captaincy, but as work force
was needed in the slavery production system in a region of too low economic resources to buy
African slaves, they had to search for natives to supply this demand.
The irrelevance of the São Paulo territory for the Portuguese Empire can be observed in this
aspect in a period when the Jesuits and the Catholic Church repudiated the slavery of natives,
called “gentios”, claiming they were innocent souls who were to be converted to Catholicism.
9 Saia L. Morada Paulista, São Paulo: Perspectiva, Série Debates Arquitetura, 2011.
10
Holanda S. B., Raízes do Brasil, São Paulo: Companhia das Letras, 2004.
11
Bandeirantes: In English the word means Flagmen, due to the expeditions carrying a flag of the Portuguese Empire. The
Bandeirantes were a non-official army composed of the first descendants of Portuguese settlers mixed with the natives and
Africans, one of the origins of the multicultural Brazilian population nowadays. Ribeiro D., O povo brasileiro, São Paulo:
Companhia de Bolso, 2003. p. 435.
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In bigger cities, indigenous slavery was rejected and socially condemned, but in most of the
São Paulo cities of the 17th and 18th centuries, they were the main labour force and the goal of
Bandeirantes’ expeditions through the interior of Brazil.
Besides African slaves who arrived from regions like Benguela, Congo and Sudan with knowledge
about mud and wood constructions, the natives from borderlands such as Mato Grosso, Goiás
and even Amazonas were brought to work in São Paulo, some of them also with knowledge in
construction techniques similar to cob wall and rammed earth techniques. Therefore, without
any need to learn other construction techniques and with the lack of other raw materials, rammed
earth was the main building system in São Paulo.
Some researchers incorrectly associated this technique and the simplicity of decorations in São
Paulo buildings` of the seventeenth and eighteenth centuries with just a poor society or a captaincy
without richness. What started as an economic process turned out to be an independent choice
of social classes due to easiness and speed in construction of buildings. In the eighteenth century
the captaincy did not have any gold mines like other regions, however, it developed a complex
warehouse trading system that resulted in profits for Portugal and the production of consumer
goods for the rest of the Brazilian colony.
The slavery cycle commerce between the sixteenth and eighteenth centuries became as profitable
as the sugar production for the Portuguese crown itself and was maintained until its abolishion
by the English in the nineteenth century. The internal trade of goods in Brazil brought a profit
equivalent to that from the slave trade for the captaincy of São Paulo as estimated by Blaj12. Routes
for the muleteers for transporting of food from the South to the other regions were required as
well as the passage for the gold freight from Minas Gerais and Mato Grosso until the change of
the route to the ports in Rio de Janeiro.
Holanda13 tries to analyse the importance of this transport and the commerce of São Paulo,
which served as an intermediate trader between the consumer centers - especially the cities of
Minas Gerais - and the producers of the southern region. The author reports that the largest
number of muleteers was registered in 1754, composed of 3780 mules carrying food products
from Rio Grande do Sul to the captaincy of Minas Gerais. The supply demand of these troops
generated great profits for the merchants of the captaincy of São Paulo as well as the trade of
mules that were raised in the pampas (Rio Grande do Sul) and sold in the city of Sorocaba, near
the São Paulo capital.
There is no reliable data about tax collection during this period, but Holanda14 ensures that it was
enough for a primitive elite to emerge in the state. It was not comparable to the Minas Gerais elite
of the eighteenth century arising from the exploration of the gold and gemstones. The muleteers
system was only changed with the arrival of the railway around 1875, ensuring a gap of more
than a century to São Paulo`s commerce.
Blaj I., A construção das imagens, A trama das tensões: o processo de mercantilização de São Paulo colonial (1682-1721),
São Paulo: Humanitas/FFLCH/USP/FAPESP, 2002.
13
Holanda S. B., Caminhos e fronteiras, São Paulo: Companhia das Letras, 1994.
14
Ibidem.
12
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The great concern for São Paulo’s economy occurred in the Pombal period with appointment of
the Morgado de Mateus as the general-governor of the captaincy in 1765, also motivated by the
proximity to the new capital of the colony, Rio de Janeiro. The general secretary of the Portuguese
Empire noticed not only the commercial potential of Sao Paulo but also the evasion of payments
into the treasury in the region with its low fiscalized tracks that encouraged smuggling. It was at
this time that São Luiz do Paraitinga was established in 1769 on an official route called Estrada
Real (Royal Road) connecting the auriferous regions with the ports of the southeastern region.
3. São Luiz do Paraitinga
São Luiz do Paraitinga was founded in 1769 under the guidance of the São Paulo´s generalgovernor, Luís Antonio de Sousa Botelho Mourão, known as Morgado de Mateus in Brazilian
history books. During his governance (1765 - 1775), together with Serra do Mar15 city, 20 other
cities and villages emerged in different points of the São Paulo`s territory. This is the indicator of
the expansion process to occupy the captaincy and a new government model of a technical and
well-informed organization uncommon in the Portuguese colony in that period.
This was the area of a confrontation between the Portuguese and Spanish empires to control the
hinterland of the South American Plateau, generating frequent border conflicts when the area
was expanded through the Bandeirantes’ expeditions. As Canabrava16 argues, this territory was
an occupational vacuum occupied by a population of 63,228 inhabitants in 19 villages and 38
parishes, 25% of the population being present in the space defined by the city of São Paulo and
parishes within a radius of 80 km17. The great land availability was not attractive to settlers and
immigrants because the captaincy was outside the Brazil’s economic axis.
Official records indicating that no parish or settlement was elevated to the village category in
the province since 170518 contrast with the management of Morgado de Mateus who, in just
a decade, established 20 new settlements, one of them being São Luiz do Paraitinga. Beginning
from strategic geographic reorganization used by the general-governor, through maps analysis,
censuses19 and statistical surveys about military forces and economy, Morgado de Mateus was
the first model of efficient administrative organization in Brazil, inspired by the Enlightenment
principles of French scientists propagated in the period. The reorganisation of the captaincy was
Serra do Mar (Sea Sierra) is the name of the mountain-chain in the South of Brazil with 1500 km stretching close to
the coast with high altitudes between 800 and 2300 meters. São Luiz do Paraitinga was founded in the middle of this
mountain-chain and was known as Sierra City because of this.
16
Canabrava A. P., Uma economia da decadência: os níveis de riqueza da capitania de São Paulo, 1765/67, Revista Brasileira de Economia, Rio de Janeiro, V. 26, N. 4, out/dez 1972.
17
Important highlight: In 1709, São Paulo Captaincy territory was around 2.5 million km2, i.e. 30% of Brazil’s territory.
18
Canabrava A. P., Uma economia da decadência: os níveis de riqueza da capitania de São Paulo, 1765/67, Revista
Brasileira de Economia, Rio de Janeiro, V. 26, N. 4, out/dez 1972.
19
Officially, the first census in Brazil occurred only in 1872, during the reign of Emperor D. Pedro II. However, the archive
of São Paulo keeps several notes of Morgado de Mateus and his successors about population surveys being conducted
since 1765.
15
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not a casual choice of Marquis of Pombal. Its central economic importance for the Portuguese
Empire as the fundamental military area to defend the recently discovered gold reserves and the
territory expansion through Bandeirantes’ expeditions were determinant in this case.
São Luiz do Paraitinga became the most influential one and represents the rationality city of
Morgado de Mateus under São Paulo’s command, hence its importance to historical analysis
for the colonial society in the period. Certainly, the city was not the only one influenced by the
Enlightenment city concept - the definition created by José Eduardo Horta Correia in 1985,
which denotes a strong government intervention in the social control and occupation of space.
Other Brazilian cities, such as Belém (Pará), São Luiz (Maranhão), Icó and Aracati (Ceará),
received this organizational influence, but, in the official records of the cities founded in the
Brazilian territory, São Luiz do Paraitinga is the only one completely planned and implemented
under the administrator’s (Morgado de Mateus) determination and supervision.
São Luiz do Paraitinga emerged with a specific purpose - as a trading post and accommodation
for mule troopers, who transported goods from the countryside to the Brazilian coast. It was
strategically built in a location of great difficulty with new paths leading to it rather than the
indigenous trails widely used by the population in the 18th century. It is halfway between the
cities of Taubaté and Ubatuba. The first one, founded in 1645, became the starting point of the
Bandeirantes expeditions and the second one, founded in 1637, was one of São Paulo’s major
ports over the 17th and 18th centuries.
The geographic aspect of the region where São Luiz do Paraitinga was founded - inserted into
a great mountain chain called Serra do Mar with 1500-kilometre length and stretching from
Santa Catarina to Rio de Janeiro, made it difficult to cross this natural barrier. With 800 meters
of average height, this mountain chainade the communication between the coast and the plateau
difficult, reaching in some places the altitudes of 2300 meters. In the Ubatuba region, there
existed an indigenous trail that led to the São Paulo hinterland even before the Portuguese arrival,
working as a communication route between different tribes, surpassing the altitude of 880 meters
above the sea level and going into the valleys between mountains. It was a 10-kilometer trail
winding around the mountains and connecting the Paraíba Valley to the captaincy’s northern
shores.
The Paraitinga River (that means clear waters in Tupi language) is located in one of these valleys
with one of the lowest altitudes in the region (741 meters) and surrounded by tropical forests. The
Paraitinga River had all the characteristics desired by the settlers and travellers of colonial Brazil:
a great flow of crystalline water and a low slope riverbed with a few waterfalls, which allowed
capturing of potable water without problems. This place had another important component, i.e.
the distance between the established cities - 43 kilometres away from Taubaté and 53 kilometres
from Ubatuba, which was an ideal distance to build a roadhouse for troopers and travellers.
That was the main factor that made Morgado de Mateus to directly plan and stimulate the
construction of São Luiz do Paraitinga in 1769, which is also reflected in the rapid rise of the
settlement to a parish in 1773. The general-governor participated in the elaboration of the initial
parish project, with orthogonal and geometric streets of identical sizes, symmetric facades of
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the mansions and houses that were to be built. There was a concern for the organization and
rational aesthetics that was conflicting with the Baroque designs of other cities as well as an
administrative logic that desired better inspection and control of activities.
On the 8th of May 1769, Morgado de Mateus appointed sergeant-master Manoel Antonio de
Carvalho the founder and mayor of the new village, sending financial and material resources for
the fast construction of the new parish. After 2 years, much of the original city layout was already
completed under the rigidly established norms and, in 1773, it reached the village status.
Even though it was settled in a valley of a great mountain chain, resources like stone and lime
were scarce, but there was plenty of tropical wood and moldable clay near the centre of the city.
The high costs of stone transportation made the use of this material unviable, encouraging the
use of a well-known technique for most of the local citizens - the rammed earth. The wood used
in the support structures and roof constructions had an advantage because the local area was
surrounded by the atlantic forest and for that reason the inhabitants had access to noble wood
types with high humidity resistance and long durability, which was visible after the 2010 river
flood.
São Luiz do Paraitinga benefited from the great gold extraction period in Minas Gerais, combined
with the voluntary tax of Portugal collected from 1756 with the purpose of assisting the reconstruction
of Lisbon after the earthquake of 1755, which destroyed a great part of Lisbon’s downtown. This tax
was an offer for the men of power in exchange for leases or sale of Brazilian territories, according
to Romeiro and Botelho20, and was fundamental to financing of the reconstruction of the imperial
capital, thus creating the elite of property owners in the eighteenth-century colony. This tax was
collected until 1809, being then abolished by D. João VI.
São Luiz do Paraitinga, as a trooper city that was idealized, lived two great economic cycles of
development in its history, which lead to the construction of the big houses in the city centre and after
that was forgotten in the middle of the mountains until the present times. The first cycle, as already
highlighted, was the gold and gemstones exploration period in Minas Gerais and Mato Grosso, when
the importance of gold transportation brought richness to the city and the government of São Paulo
captaincy. Gold was explored in the mining cities and its destination was the coast and the Portuguese
metropolis. The second cycle was the coffee period that spread in the São Paulo state in the second
half of the 19th century and at the beginning of the 20th century, creating rural elite in the city that
disappeared in the Brazilian industrialization period, thus freezing the city in time.
The first local economic cycle and the consequences for the city are the most relevant period for this
paper, especially its consolidation and growth. The significant increase of mule troops traveling along
the road that connected the Brazilian plateau to São Paulo and Rio de Janeiro harbour made São Luiz
do Paraitinga an obligatory local pause for all travellers before crossing Serra do Mar and reaching
the coast. Until the end of the eighteenth century, the importance of the city in the transportation of
merchandise was crucial as a connection that saved time and effort due to a quick trail surpassing
Romeiro A., Botelho A. V., Dicionário histórico das Minas Gerais: período colonial. Belo Horizonte, Autêntica Editora,
3a edição, 2013.
20

96

Rogério Pereira de Campos, Maria Fernanda Rodrigues, Anibal Costa, Humberto Varum

the great mountains and reaching close harbour cities on the northern coast of São Paulo such as
Ubatuba, Caraguatuba and São Sebastião as well as the City of Paraty in Rio de Janeiro.
Two factors were decisive for a decrease in the relevance of São Luiz do Paraitinga in transportation of
goods to Portugal, which drove this roadhouse muleteer city to an economic recession. The first factor
occurred outside the São Paulo Captaincy: the construction of Nova Estrada Real (New Royal Road)
that connected the main cities of Minas Gerais directly to the Rio de Janeiro harbour, significantly
reducing the mule troops that travelled along the old official road.
With a direct connection to the new colony`s capital, the New Royal Road enabled not only a reduction
of the travelling time, but also a greater fiscal control of gold extraction and transport from Minas
Gerais. This new route enabled a connection of Minas Gerais cities with the coast in a short period
of 14 days, almost half the previous one that required 25 days of travelling. São Luiz do Paraitinga
was left out as part of the Old Royal Road - still used by some mule troops, but with a very reduced
transport of gold from Minas Gerais. It is speculated that the old route was used by smugglers to avoid
the crown taxes - one of the main reasons why Morgado de Mateus founded a city in an obligatory
passage area in the mountainous region.
The second and most important factor for the economy of São Luiz do Paraitinga and its oblivion until
the coffee boom was the construction of Calçada do Lorena (Lorena Sidewalk) in 1792. The access
routes that led to the north coast existed even before the Portuguese presence in the Brazilian territory
as trails and paths opened by natives to connect the region of São Paulo’s capital with the coast. A great
number of these connections were available in the northern coast of the captaincy. For this reason,
the Portuguese choice of harbour locations in São Paulo benefited from this improvement. Although
they were not the closest distance to the capital, they supported different regions like Minas Gerais
and Mato Grosso. Despite the construction of the New Royal Road and redirection of great part of the
gold mined in Minas Gerais, almost all gold production of Mato Grosso still transited through these
roads in the São Paulo northern region, bringing wealth to the cities of the Paraíba Valley.
Calçada do Lorena - the largest infrastructure constructed by the Portuguese Empire, with a high
investment, denotes the importance that São Paulo Captaincy obtained as Brazil’s trade centre.
Bernardo José Maria de Lorena, the general-governor of São Paulo Captaincy from 1786 to 1797,
named the road and ordered its construction. European visitants in the 19th century admired
the construction of Calçada do Lorena, taking into consideration the adverse conditions of
the region and the lack of material to execute the work. Built in stone with the support of the
Real Corps of Engineers of Lisbon, it became the main connection of the São Paulo city to the
Santos`s harbour, crossing the Serra do Mar mountains with 50 kilometres being totally paved
and enabling a faster connection of the São Paulo capital to the Toledo coast21.
The new road and the massive redirection of São Paulo’s production as well as transportation
of gold from Mato Grosso to Santos`s harbour resulted in an economic stagnation of the
Paraíba Valley region leading cities like Ubatuba, São Sebastião and São Luiz do Paraitinga to an
economic recession. The city formerly idealized as a trading and fiscal control post began to lose
21

Toledo B. L., O Caminho do Mar, Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, São Paulo, n.1, 1966, pp. 37-51.
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its function, only recovering its economy with the coffee production in the second half of the19th
century. One piece of historical evidence confirming this recession was the fact that it was only
in 1857 that São Luiz do Paraitinga was elevated to the rank of a city22, which occurred during
the coffee cycle.
The oblivion and isolation of the city inserted in Mares de Morros (Ocean of Hills), as defined
by the geographer Aziz Ab’Saber23, was an essential factor in preservation of its structure and
buildings suffering few interventions over the centuries. The term ‘frozen city’ refers to few
changes of São Luiz do Paraitinga as regards administrative and urban aspects, thus, in the 2010
Census, it had a population of 10,397 inhabitants - a close number to thet of 1830 (around 9.000
residents)24. Currently, the small agricultural production, as the largest economic occupation of
the population, has been replaced by historical tourism. This slow transition inaugurates a new
economic cycle of the city, with tourism bringing a financial contribution for the preservation of
the historical heritage.
According to official data from the city’s Tourism Department, only during the street carnival
of 2012 the city’s financial turnover was USD 4.3 million, while its total budget for the same
year was approximately USD 7.7 million. The potential growth of historical and sustainable
tourism has currently gained more importance in Brazil and the city of São Luiz do Paraitinga
has a prominent position because of its well preserved 18th century urban settlement.
The 2010 flood had a great impact on the city, especially on the local population due to the loss
not only of the material heritage but also of the immaterial space of celebration, with all the city
churches being destroyed as well as the city market and the municipal library. Until the tragic
moment, the IPHAN25 had not conducted any city registration process as regards its preservation
and, consequently, there was an irreparable loss of original documents, such as building plans
and legal documents about the city cultural heritage.

The definitions of Portuguese city organizations are not clear being a combination of factors like total inhabitants,
number of urban houses, economic relevance and political efforts. In São Luiz do Paraitinga the most relevant one was
the political influence of Morgado de Mateus.
23
Ab’Saber A., Os domínios de natureza no Brasil, São Paulo: Ateliê Editorial, 2005.
24
Data available on the website of IBGE (Statistical and Geographical Brazilian Institute): www.ibge.gov.br.
25
IPHAN: National Historic and Artistic Heritage Institute.
22
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4. Policy and institutional weaknesses
Beyond all the natural difficulties that exist to as regards preservation and recovery of the
heritage, in Brazil there are other problems of bureaucratic nature that delay the maintenance
of this heritage or even make it unviable. Factors such as the huge size of the country and the
fragmentation of laws in individual states and counties, leads national entities like the IPHAN
to find many restrictions for execution of their work. It is important to highlight this point to
analyse the particular case of São Luiz do Paraitinga and how, despite the tragic event, it could
minimize its heritage loss26.
It is not a common factor for all regions, but in the case of São Paulo, this bureaucratic sphere
is even greater, causing delays and difficulties in the execution of conservation works as well as
doubts about who will provide the necessary funds. In spite of there being heritage defence and
conservation institutions for at least 40 years, it was only in December 2013 that cooperation
between the IPHAN, CONDEPHAAT27 and CONPRESP28 was established for administrative
solutions about heritage buildings in the São Paulo city.
There was a previous unofficial dialogue between these institutions, but it was not possible to
establish an official link for coordination or to get complementary funds from different sources.
The only other similar example in Brazil occurred in Bahia more than 30 years ago - a successful
initiative that demonstrates that the bariers to action are not decisions motivated by the employees
and consultants of these three different institutions.
One of the factors that facilitated the creation of this shared office was the fragility of the
institutions themselves in recent years, which has been hampering not only their technical
functioning but also the processes of demands for preservation by the society, thus generating
great delays. Especially in the São Paulo city, the CONPRESP faces difficulties due to a drastic
reduction of its staff and investments. In 2002, the city council had 60 employees working in
all stages of cataloguing and heritage preservation. In 2015, the number of employees was 18,
mainly elder employees near the retirement age.
As a result, there was a worsening in the stretching of deadlines in the official conservation
process in the city and lack of any possibility of a combined action of the other institutions due to
conflicting legal issues. The creation of the Technical Office of Shared Management was intended
to relieve the number of stagnant processes in the city hall institutions and forward them into the
legal sphere -the final stage of the preservation process.
In the case of São Luiz do Paraitinga, the problem was not so complicated as it involved only the
state and federal spheres. In spite of this, it also created conflicts pointed out by analysts as one
of the reasons for the city’s lack of supervision and support before the 2010 river overflow. It is
Marchezini V.. et.al., Challenges for a disaster prevention schedule at historic sites: the case of Sao Luiz do Paraitinga,
SP. Patrimonio e Memoria, Assis: Univ Estadual Paulista-Unesp, Fac Ciencias Letras Assis, v. 14, n. 2, 2018, pp. 375-400.
Availabe at: <http://hdl.handle.net/11449/184316>.
27
CONDEPHAAT: Council for Defence of Historical, Archaeological, Artistic and Tourist Heritage of the São Paulo State.
28
CONPRESP: Town Council for Preservation of Historic, Cultural and Environmental Heritage of the São Paulo City.
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very important to highlight the importance of these institutions to analyse the impact of various
bureaucratic spheres on the Heritage preservation, as Pereira29 explains.
The IPHAN was the first institution to carry out studies on the city under the responsibility of
the architect Luís Saia (São Paulo’s IPHAN consultant) and the historian Jaelson Trindade in
1972, examining historical buildings and local culture. The researchers already emphasized the
importance of São Luiz do Paraitinga and its unique characteristics as an Enlightenment city
model, uncommon in the Brazilian territory. They also referred to the city as the best example
of this construction from its very foundation, planned and executed with a technical rigor in
the 18th century. Until 1982, the only building in the city catalogued by the IPHAN was the
house where Oswaldo Cruz - an internationally renowned sanitary medicine specialist was born,
which was inscribed into the Federal Institute’s historical book number 315 in 1956.
With Luís Saia’s death in 1975, the IPHAN studies and analysis of the city stopped and the
researches shared the results with the CONDEPHAAT. It was only in 1976 that the IPHAN
regional management was created, taking an increased insight into the local needs through its
division into different teams, no longer centralized in Brasília, which was beneficial for the São
Luiz do Paraitinga research.
The CONDEPHAAT is the state institute responsible for surveying and protecting of historical
material. It was the first one to declare São Luiz do Paraitinga downtown as heritage in 1981
based on the studies of the architect Gustavo Neves da Rocha - a researcher at the University
of São Paulo (USP) and a CONDEPHAAT consultant since 1979. As a result, the city received
tax exemptions and funds from the São Paulo State Government to conserve its buildings, yet
without any scenario fro a detailed study of the surrounding. It ws only in 2002 that the city was
classified as a tourist town, which guaranteed the protection not only for the material but also
immaterial heritage, covering the local traditional culture and the environment around the city.
The CONDEPHAAT technicians’ evaluation methodology considered more the touristic
potential of the city having its profitability than the relevance of the urban historical and cultural
value, turning its actions towards the increase of tourism. The state council is subject to the São
Paulo State Department of Culture and under its orders; therefore preservation actions follow
a hierarchical bureaucratic structure that restricts the council’s autonomy.
After its designation as the State Touristic Resort, a cultural promotion program to publicise
the special characteristics of São Luiz do Paraitinga was created, exploring its unique scenery
in terms of preservation. However, there was no inspection or maintenance routine service
specialized in maintenance and preservation of these secular buildings. The government limited
itself to a transfer of touristic funds. A part of the CONDEPHAAT’s omission condemned the
local society to irreparable losses in the city that demanded protection against floods, which was
an old agenda of the local politicians.

Pereira D. C., Gestão patrimonial no Brasil: o caso de São Luiz do Paraitinga, Revista Geográfica de América Central,
Número Especial EGAL, Costa Rica, 2011.
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As a consequence of the CONDEPHAAT constraints (actions and investments), the presence of
the IPHAN was requested to return to the city. It was only in 2006 that new urban studies were
prepared within the Action Plan for 2007 by the IPHAN local agenda department for studies
on historical cities. The analysis intended to take account of the complete urban area of São
Luiz do Paraitinga in a project that involved more than only the historical centre, but also all
representative buildings of the regional historical trajectory. Due to the limited investments
and the reduced number of technicians to analyse more than 400 buildings of the 18th and 19th
centuries, the report was not completed before the flood of 2010. After this natural catastrophe,
the IPHAN catalogued the urban centre of São Luiz do Paraitinga in emergency conditions.
Again, there was a great criticism of the society for the slowness of these institutions in drawing
up not only the reports but also the documentation for the city preservation. The lack of
cooperation and the political conflicts in the different spheres of power created impasses that
resulted in the lack of prevention against natural disasters that would compromise the rammed
earth and cob wall constructions. With previous studies carried out from 1972, the preservation
of São Luiz do Paraitinga should be a priority just like the studies on overflowing accidents of the
river Paraitinga that is very close to the historical downtown.
Another important aspect of the IPHAN’s preservation of urban settlements is the institute’s
independence from local and even federal policies. When Getúlio Vargas founded it in 1936,
the institute’s legal bases guaranteed its autonomy since it is incorporated into the Ministry of
Culture until now. However, this level of freedom and impact is rare in Brazil. The institute can
only have its decisions revoked by the President through a petition that must be analysed by the
Federal Supreme Court. Thus, if a building appears in the entity’s record book, this guarantees
that the construction will be safe from local government’s interference or even from invasive
property speculation.
In addition, the IPHAN is a unique old institution with public support that still operates in Brazil.
Being managed independently and under the tutelage of great researchers, it has an image of
excellence and social reference for the heritage preservation, which avoids corruptible political
negotiations that exist in other sectors where high positions are political. This is one reason for the
longevity of the institute, which, with more than 80 years of its existence, still continues to carry out
work appreciated by the Brazilian society and crucial to the historical memory of Brazil.
The financial and technical limitations also interfere in the performance of these institutions,
especially in the case of the IPHAN. With its budget of USD 4.3 million and around 700 employees
since 2016 for operating throughout Brazil, the slowness of the processes cannot be assigned to
inefficiency of the institute, which needs to monitor and preserve 87 urban complexes and more
than 5000 buildings, not to mention the immaterial and cultural heritage. Low investments of
some states, especially in the north-eastern region, which has a decisive historical relevance for
the country, have led to the institute’s efforts in these locations, as well as in other states like São
Paulo, to be left to the protection of a respective state government.
The CONDEPHAAT also has a limited budget - around USD 1 million in 2016, and is composed of
25 councillors elected as representatives in heritage and historical preservation studies conducted
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in the state. Its staff and technicians are also limited: 30 people who need to work in the entire state
of São Paulo.Registration by the institute is only effective locally and needs to be reassessed by the
IPHAN to gain national validation, which contributes to an increase in the registration process
time. It also needs to be subject to the approval of the State Secretariat of Culture and sanctioned
by the Governor. If the technical criteria of an analysis are considered insufficient by the IPHAN, it
ends up carrying out new research to determine the importance of the site.
After the 2010 disaster in the city of São Luiz do Paraitinga and several compromised historical
buildings, both institutes decided to create an emergency cooperation to rebuild the city. Faced
with complete destruction of several buildings and the urgent need to reestablish the local society
functionalities, some historical aspects were ignored and the visual design was prioritized over
traditional construction methods in an attempt to preserve the symbolic capital for the citizens,
although this represents a loss of heritage that has remained intact since the 18th century.
4.1. The Eggshell Theory
In order to evaluate the historical importance of the heritage in any sphere, whether it is just
a building, a group of buildings or the whole urban set, it is necessary to take into account not only
the aesthetic and material importance. The cultural and symbolic aspects were also a component
of these old constructions, as considered by the International Council on Monuments and Sites
(ICOMOS).
After São Luiz do Paraitinga’s historical city centre was flooded in 2010, an immediate conflict
arose between restoring of the city into its normal life and preserving of the heritage. The
commotion in the face of the tragedy pressed the public authorities for immediate solutions and
induced the São Paulo government to take a political and non-technical decision in the case. The
reconstruction process was directed towards returning of the city’s functionality, regardless of
how it would be conducted, leaving a gap as regards the symbolic and historical issues.
The government feared that conducting of São Luiz do Paraitinga’s reconstruction with the use
of traditional construction processes will probably result in a similar tragedy again, especially for
buildings of rammed earth and cob wall. The durability or compatibility of the construction system
used in the 18th and 19th centuries in the region was not evaluated, ignoring the good condition of
the buildings before 2010.
The Capela das Mercês (Mercy Chapel) is a good example of this reconstruction system as the
second oldest church in the city with its origins dating back to the end of the 18th century and
having been inaugurated in 1819. The building had a unique characteristics of the particular São
Paulo architectural style - a contrast between the dominant Baroque in the colonial period and
the Neoclassical architecture. The church was built with the use of rammed earth with aspects
of the Portuguese 17th century architecture, yet with the appropriate adjustments to the local
climate, such as the roof overhung extension to safeguard the sensitive rammed earth walls.
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After the flood of 2010, the whole church was destroyed with only one rammed earth wall of 1.10
meters remaining. This portion was all the material used in the building reconstruction as an
illustration of the original construction process. There was no evaluation of the reconstruction
using a similar process. The IPHAN technicians chose modern and faster processes such as brick
and concrete systems. The urgency to retake the religious and symbolic activities obstructed
a detailed process of the IPHAN to evaluate a more suitable reconstruction methodology to be
used.
Similarly, others buildings followed the model of replacing the traditional process of construction
with modern ones, preserving only the external visual aspect, and thus the local tourist appeal for
attracting resources. It was thought this would be a faster reconstruction method. As it happens
in all great catastrophes, there is an initial solidarity moment and mobilization to help people
and the place, followed by long periods of reconstruction and return to the forgotten routine, not
because of any lack of sensitivity but due to the instant need to solve problems.
Different entities as well as the federal and state governments supported São Luiz do Paraitinga
in finding of emergency solutions. The search for instant solutions was an under-pressure
imposition of the society unable to think about the importance of the rehabilitation process of
a historical city without changing of its original characteristics.
The touristic potential of the city was placed as the main attraction of the investments by the
state government and the main reason for the accelerated visual reconstruction of São Luiz
do Paraitinga, where the return to commercial activities would be the key to attract financial
resources. The IPHAN points to the state administrative sphere as regards the responsibility for
the tragedy. The lack of attention to the heritage city contributed to a tragedy which involved not
only the São Paulo government but also IPHAN and CONDEPHAAT.
This situation led to the emergence of the Eggshell Model in the rehabilitation of São Luiz do
Paraitinga historical downtown, preserving the buildings facades with the use of contemporary
constructions of concrete and masonry. The historical importance of the city, the cultural and
social analysis since its foundation period and the society of São Paulo of the 18th Century were
suppressed, leaving only the allegory of what was once the city30. For tourists that only seek visual
representation, without importance of the local culture built through the centuries and constituting
a relevant part of the Brazilian history, this sells the symbolic capital that is sought. The local
inhabitants remain with a loss of their traditions and culture imposed by a distant order from the
national authorities for a certain restricted area according to Lefebvre31.
The eggshell is an analogy to this partial rehabilitation model of historical structures in use,
where all that can be observed is about the external visual aspect. Only after this shell is broken,
can we be sure if the eggs themselves are good or deteriorated. At first, all eggs are in a perfect
condition when viewed from the outside. When consumers buy the eggs, they will only be
sure that they are perfect when breaking that shell and looking inside. It is the same when the
30
31

Santos M., Espaço e Método, São Paulo: Edusp, 4ª edição, 1997.
Lefebvre H., A produção do espaço, (Trad. PEREIRA, D. B.; e MARTINS, S) Belo Horizonte: UFMG, 2006.
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real originality can only be analysed through the interior of these buildings. However, like in
a theatre, the spectator is not allowed to look behind the stage to avoid destroying of the illusion.
The contrast between the real and the imaginary is the main aspect of this accelerated
reconstruction, which does not affect tourism as the major source of resources, but inflicts
a cultural loss on the residents. In this superficial model other losses are not considered, such as
the destruction of official documents, photographs, iconographies and others items that exist in
private residences and in the municipal library. Some documents and original plans are in the São
Paulo city under the CONDEPHAAT protection, however, the majority of original documents
were in the city when the 2010 flood occurred.
The reconstruction and production of models similar to the originals by the IPHAN are not exactly
a copy of what existed. A very common problem in Brazil is dealing with the consequences instead
of treating the causes, which would prevent disasters in different spheres. The real intention now
is to repair a mistake that could have been avoided, yet as regards the protection and preservation
of the city’s original documentation since its origin, much of that was lost. Not only the IPHAN
but also the CONDEPHAAT were co-responsible for the slowness in collecting data and historical
archiving, and thus only fragments of the documents have remained until now.
As a result, there emerged imprecisions about the original floor constructions plans, especially
concerning the occupied space. The incompatibility between the thickness of masonry walls
and those traditional rammed earth and cob wall ones creates distortions in the internal space
as compared to to Saia’s32 [16] studies. In addition, the original structure and construction
architectural solutions of the 18th and 19th centuries used in the walls and roofs are lost. The loss
is even deeper in the academic aspect for the cultural analysis and reconstructions as well as for
the population that loses its traditional space and its bond with a familiar structure. The houses
internal climatization was neither taken into account, whereas the cob wall and rammed earth
are good thermal insulators protecting from the local weather in a mountainous area with abrupt
climatic variations, which was not analysed in the reconstruction process.
5. Final Considerations
The symbolic, material and cultural losses in São Luiz do Paraitinga are immeasurable for the
history of São Paulo and small Brazilian cities of the colonial period as one of the last samples of
the 18th and 19th centuries that were preserved. The slowness of the IPHAN to conserve the urban
set as well as the lack of monitoring of the urban risk area led to great cultural losses when the
2010 flood occurred.

Saia L., Evolução urbana de São Luiz do Paraitinga, RISCO – Revista de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo, São
Carlos: Escola de Engenharia de São Carlos/USP, V. 10, N. 2, 2009.
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São Paulo has its cultural roots related to the history of Bandeirantes and their prowess, with
few examples of this history in the form of original physical evidence such as buildings from
that period. The protection of the largest collection that was created in the historic region of
Bandeirantes’ expeditions was neglected by letting the Paraitinga River waters erase an important
line from its past.
The reconstruction preserved the visual and symbolic representation of São Luiz do Paraitinga
over the centuries, but the tradition and culture losses for the population are permanent.
What was more symbolic to São Paulo State as its identity, i.e. the rammed earth and cob wall
construction processes, was deeply destroyed by the catastrophe, leaving an irreparable loss for
the paulista or caipira33 architectural style.
São Luiz do Paraitinga remained unchanged over the centuries due to being forgotten by the
progress and accelerated changes of industrialization in São Paulo. Yet, the same oblivion
condemned it to the lack of material and immaterial heritage protection against possible natural
catastrophes like the 2010 flood. The Paraitinga River and the environmental changes caused by
the altering climate were the agents of destruction, but not the only ones responsible.
“ELARCH project: Reference number 552129-EM-1-2014-1-IT-ERA MUNDUS-EMA21
funded with the support of the European Commission. This document only reflects the author’s
view and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the
information contained therein.”

Paulista designated a person born in the São Paulo State; Caipira is a name for the São Paulo countryside population
and the specific culture related to them.
33
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ABSTRAKT: Architektura to sztuka budowania, czyli gromadzenia trwałych materiałów i takie
ich aglomerowanie, aby powstał utwór trwały, funkcjonalny i piękny (jak to opisuje witruwiańska
triada: firmitas, utilitas, venustas). Zakończenie budowy oznacza początek trwania budynku.
Trwanie architektury prawie zawsze wiąże się z wprowadzaniem zmian. Byłoby wspaniale
pozwalać trwać architekturze w nieskończoność, z zachowaniem jej pierwotnych kształtów, faktur,
materiałów. Postęp techniczny, zmiany w zakresie potrzeb, wypadki przyrodnicze i historyczne,
i mnóstwo innych czynników powoduje konieczność wprowadzania zmian w obiekcie. Trwanie
architektury to ciągłe zmiany i dobrze jest, jeżeli powstają one na drodze NAWARSTWIANIA.
Nawarstwianie to jak pisanie książki, karta za kartą. Pozwala to potem na „czytanie” architektury,
a z nią historii miejsca i ludzi.
Nawarstwianie jest ciekawsze niż wymienianie. Strata w wypadku wymiany polega na tym, że
poprzedni etap, który został usunięty, katastrofą czy świadomie, jest jak karta z książki wyrwana.
Nowoczesna ingerencja w zabytkowy budynek musi szanować poprzednie karty, poprzednie
nawarstwienia. Czasami może nawet pewne braki stron uzupełnić albo raczej wskazać. Mądre
postępowanie nie kieruje się w takim wypadku wyłącznie poleceniami służb konserwatorskich.
Empatia dla zapisów architektury/księgi to wyzwanie dla twórców, szczególnie architektów.
Pokażemy taki proces na przykładzie kamienicy o numerze Rynek Główny 25 w Krakowie, która
jest przykładem starannego unowocześniania struktury i przestrzeni z zachowywaniem czytelnych
śladów. Jest także ukłonem teraźniejszości ku przyszłości nowego ducha tej przestrzeni.
SŁOWA KLUCZOWE: zabytek, architektura, adaptacja, nawarstwianie, krajobraz kulturowy,
dziedzictwo
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I. Wstęp
Architektura to sztuka budowania, czyli w pewnym skrócie skomplikowany proces planowania
budowy, gromadzenia trwałych materiałów i takie ich aglomerowanie, aby powstał utwór trwały,
funkcjonalny i piękny. To przepis na architekturę przez duże A, godnej witruwiańskiej triady,
bo taka architektura przeważnie, ale nie wyłącznie, jest w obszarze naszego tu zainteresowania.
Zakończenie każdej budowy oznacza początek trwania obiektu, budynku, czyli architektury.
Byłoby wspaniale cieszyć się nieustającymi walorami powstałych budowli, zwłaszcza tych
budowanych „na wieki”, pozwalać trwać architekturze w nieskończoność, z zachowaniem jej
pierwotnych kształtów, materiałów, faktur. Jednak trwanie architektury prawie zawsze wiąże się
z ciągłym wprowadzaniem zmian i dobrze jest, jeżeli powstają one na drodze nawarstwiania.
Władysław Tatarkiewicz ujął to w filozoficzny sposób, pisząc: Akt tworzenia trwa: świat
przestałby istnieć, jeśli Bóg przestałby go tworzyć. Utrzymywanie bytu „conservatio” – to także
tworzenie – „creatio”1.
I.1 Nawarstwianie
Budynki powstają w konkretnym celu. A cele mają rozmaite zakresy trwania. Obiekty tymczasowe
z góry skazane są na rozbiórkę (aczkolwiek znamy przykłady, gdzie takim celom udało się
obiektom wymknąć). Są obiekty dedykowane na wieczność, jak grobowce, i takim udaje się
trwać. Ale całe mnóstwo obiektów ma cele podlegające zmianom związanym z rozwojem
cywilizacji i wymagają „uaktualnień” różnorodnych rodzajów. Dodawanie nowych wartości
zapisuje się nawarstwieniami. Nawarstwianie to jednocześnie jak pisanie książki, karta za kartą
opowiadanie historii przeszłej i tej, która dzieje się teraz i staje się przyszłością. Pozwala to potem
na „czytanie” architektury, a z nią historii miejsca i ludzi. Pewną analogią mogą być przyrosty
roczne pnia drzewa. Te przyrosty drzewo ma co roku i różnią się one między sobą z przyczyn
klimatycznych. W budynkach nie jest to tak precyzyjne i nawarstwieniom towarzyszą wymiany,
które już nie są tak nośne i czytelne, bo informacja stopniowo zanika. Strata w wypadku wymiany
czy usunięcia polega bowiem na tym, że poprzedni etap, który został usunięty, katastrofą czy
też świadomie, jest jak karta z książki historii trwale wyrwana. Czasami można pewne braki
kart historycznego zapisu architektury i jej zmian uzupełnić lub wskazać, jak zaznaczyć ich byłą
obecność, odnaleźć bądź odtworzyć, ale nie daje się jej w „książce” umieścić na powrót. Postęp
techniczny, zmiany w zakresie potrzeb, wypadki przyrodnicze i historyczne, uwarunkowania
ekonomiczne i mnóstwo innych czynników powoduje konieczność wprowadzania zmian.
Powstają co prawda nawarstwienia, ale istotnym zjawiskiem w pewnym momencie trwania
obiektu staje się wartościowanie tych nawarstwień. Wartościowanie oparte i wzorujące się
jedynie na doktrynach staje się we współczesnym, dynamicznym świecie niewystarczające.
Przypominają się tu słowa zapisane w innej publikacji: Śmiało wyrastająca z naszej wspólnej
przeszłości wizja sięgająca na przód zdaje się być obecnym kierunkiem w działaniu2.
Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć. Warszawa: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”, 2005, s. 308.
Por. Włodarczyk M., Wartość zabytku – pamięć, teraźniejszość i nowa funkcja a ekonomia wobec architektury
powojennego modernizmu czasu PRL-u, [w:] B. Szmygin (red.), Wartość funkcji w obiektach zabytkowych, Warszawa:
PKN ICOMOS, 2014, ss. 315–316.
1
2
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I.2 Trwanie architektury
Architektura to dzieło funkcjonalne. Jak wspomniano we wstępie, powstaje w oczekiwaniu
realizowania określonej funkcji. Jeżeli ta funkcja ulega modyfikacji, również architektura
powinna jej podlegać. Teoretycznie i doktrynalnie. Można do tego podejść dwojako: modyfikować
architekturę albo dopasowywać nową funkcjonalność do starej (istniejącej) obudowy. Taki proces
zawsze jest wrażliwy, między innymi dlatego, że architektura, jako zapis kultury (przyrównany
do książki), zaczyna żyć własnym życiem w przestrzeni fizycznej i mentalnej, życiem pomnika.
Zabytek staje się pomnikiem, ale nie sposób żyć wyłącznie wśród pomników. Tylko pewna ilość
tych pomników jest jednak pożądana. Życie społeczeństwa trwa nadal, wiele obiektów może
zostać wykorzystanych, pod warunkiem modyfikacji ich funkcji, a czasem znalezienia innej,
lepiej dopasowanej do zmieniających się potrzeb. Jednak jakby z funkcją nie „manewrować”, nie
sposób uniknąć ingerencji w substancję.
Uważamy, że niezależnie od uwarunkowań teraźniejsza, nowoczesna ingerencja w zabytkowy
budynek musi, lub raczej powinna, szanować „poprzednie karty” historii, poprzednie
nawarstwienia, stosując wartościowanie i waloryzację substancji3. Przy czym mądre postępowanie
nie kieruje się w takim wypadku wyłącznie poleceniami służb konserwatorskich, ale przede
wszystkim empatią. Empatia dla zapisów architektury i jej nawarstwień, czyli wspomnianej
„historycznej księgi” budynku, spójna jest z myślą o teraźniejszości i przyszłości. Jest to wyzwanie
dla twórców różnych dyscyplin, w tym w szczególności dla architektów. Architektura ewoluuje,
w sposób oczywisty podlegając modernizacjom, a przy jej projektowaniu potrzebna jest
wszechstronna i szczególna wiedza, zwłaszcza w działaniu przy obiekcie zabytkowym4. Jak pisał
Witruwiusz: Wiedza architekta łączy w sobie wiele nauk i różnorodnych umiejętności (…). Wiedza
ta rodzi się z praktyki i teorii. (…) Jak bowiem wszędzie, tak przede wszystkim w architekturze
istnieją dwa elementy: przedmiot, który jest określany, i jego określenie. Przedmiotem określanym
jest rzecz, o której się mówi; tym, co go określa, jest wywód oparty na zasadach naukowych5.
Kamienica „Pod Kruki” przy Rynku Głównym 25 w Krakowie jest przykładem takiego zapisu
pamięci, rozumianej jako pamięć przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

Por. Szmelter I., Nowe rozumienie dziedzictwa kultury; implikacje dla wartościowania, [w:] B. Szmygin (red.),
Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków, Warszawa–Lublin: PKN MROZ ICOMOS, 2012, ss. 219-232.
4
Por. Włodarczyk M., Współczesna myśl architektoniczna w adaptacji obiektu zabytkowego, czyli charakterystyka
optymalnej ingerencji dla potrzeb nowej funkcji, [w:] B. Szmygin (red.), Adaptacja obiektów zabytkowych do współczesnych
funkcji użytkowych, Warszawa–Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2009, ss. 203-208; Molski P., Adaptacja
– formy i uwarunkowania, Współczesna myśl architektoniczna w adaptacji obiektu zabytkowego, czyli charakterystyka
optymalnej ingerencji dla potrzeb nowej funkcji, [w:] B. Szmygin (red.), Adaptacja obiektów zabytkowych do współczesnych
funkcji użytkowych, Warszawa–Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2009, ss. 87-97.
5
Witruwiusz (tł. Kumaniecki, K.), O architekturze ksiąg dziesięć, Warszawa: Prószyński i S-ka, 1999, s. 24.
3
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I.3 Ingerencja w architekturę i jej zapis
Artykuł dotyczy konkretnego przypadku, mamy tu realną „księgę” zmian, jakie dokonały się od
czasu powstania miasta lokacyjnego. Rynek Krakowski, jaki widzimy dzisiaj, wydaje się jakby był
niezmieniony od zarania – ale to spojrzenie laickie, bo każdy architekt czy historyk sztuki wie, że
zmieniało się wiele. Z punktu widzenia projektanta, który dostaje kolejne zadanie „funkcjonalne”,
konieczna jest wycieczka w przeszłość i przeanalizowanie zastanych nawarstwień. Wycieczka ta
siłą rzeczy zaczyna się w punkcie „teraz” i odkrywa poprzednie warstwy. Technicznie może to
być analizowanie archiwalnych i badawczych materiałów i dokumentów. Jednak czasem trzeba
je odnaleźć w naturze, a czasem przy innej okazji znaleźć nowe. Uznać można, że im starsze, tym
cenniejsze, ale nie można dać się ponieść konsekwencji takiego podejścia i najnowsze uznawać
jako „niecenne”. Nawarstwianie to proces, który trwa w czasie, czas jako czwarty wymiar idzie
na przód i w oczywisty sposób nawarstwienia młodsze stają się starszymi. Potrzebna jest zatem
pewna wizja całościowa, a to oznacza również spoglądanie w przyszłość. Dodając kolejną warstwę
nowego działania przy zabytku, warto mieć świadomość, że nie będzie ostatnią. Wspomniana
wyżej empatia niech będzie narzędziem szanowania wszystkich warstw. Poruszanie się wśród
nawarstwień jest procesem trudniejszym tak w projektowaniu, jak i w realizacji. Zdecydowanie
łatwiej rysuje się, a następnie potem realizuje budowle czy ich fragmenty od nowa. Wciągnięcie
istniejących warstw wymaga pieczołowitego zinwentaryzowania, zgodnego z realną przestrzenią,
a następnie mieszania materiałów i technologii. Sam parametr „łatwiej” oznacza na ogół
„szybciej” i „taniej”. Zapewne dlatego niektóre warstwy chętnie się pomija albo wymienia.
Niemniej w konsekwencji pozostaje rodzaj zapisu pamięci. Jak pisał Jacques Le Goff: Pamięć,
z której czerpie zataczająca krąg historia, stara się ocalić przeszłość tylko w służbie teraźniejszości
i przyszłości. Uprawiajmy historię w taki sposób, aby pamięć zbiorowa służyła wyzwoleniu, a nie
ujarzmieniu ludzi6.
I.3 Resume historii dziejów kamienicy „Pod Kruki” od powstania do roku 1945
Lokacja Krakowa to XIII wiek i datowana jest na 1257 rok7, natomiast udokumentowana historia
losów kamienic: „Kesnerowskiej” (inaczej „Kłosowiczowskiej”, typowo kupieckiej) pochodzi
z 1542 roku oraz „Pod Kruki” (pierwotna nazwa to: „Pod Krukami”, o pałacowym charakterze).
Pierwsze wzmianki o kamienicach w tym miejscu datują się już na rok 1536. Obie kamienice
znajdowały się w południowej pierzei Rynku Głównego, a listy ich właścicieli są długie8.
Obecna kamienica „Pod Kruki” powstała w efekcie połączenia wspomnianych dwóch
mniejszych. W 1842 roku obie kamienice kupiła Anna Wąsowiczowa, siostrzenica księcia Józefa
Poniatowskiego, a następnie dokonano remontu i złączenia obu domów. Zniszczone w czasie
pożaru 1850 roku zostały odbudowane przez Stanisława Gołębiowskiego9 (il. 1) już jako jedna
6
7
8
9

Le Goff J., Historia i pamięć, Warszawa: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”, 2015, s.157.
Motak M., Historia rozwoju urbanistycznego Krakowa w zarysie, Kraków: Politechnika Krakowska, 2015, s. 15.
Purchla J. (red.), Rynek Główny 25. Dzieje jednego adresu. Kraków: Wydawnictwo MCK, 2020, ss. 15–25.
Ibidem.
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Il. 1 Projekt fasady z 1872 roku dla Banku Galicyjskiego Handlu i Przemysłu, sygn. przez Jacka Matusińskiego,
fot. za: Purchla, J. (red.) (2020). Rynek Główny 25. Dzieje jednego adresu. Kraków: Wydawnictwo MCK.

struktura w części naziemnej, aczkolwiek głównie za sprawą fasady. Nazwa „Pod Krukami”
udokumentowana jest od roku 1861. W 1872 roku Maurycy Potocki, który odziedziczył
kamienicę po Annie Wąsowiczowej, sprzedał ją Galicyjskiemu Bankowi dla Handlu i Przemysłu
i wtedy powstała sala operacyjna z żeliwnymi kolumnami, skarbcem i późniejszym oświetleniem
elektrycznym, a Tomasz Pryliński zaprojektował nową fasadę i przetrwała ona do dzisiaj.
W następnych etapach scalona już kamienica o numerze Rynek Główny 25 służyła kolejnym,
zmieniającym się użytkownikom, a co za tym idzie, była wielokrotnie modernizowana. W 1908
przeprowadzono generalny remont wnętrz na potrzeby banku, ostatecznie likwidując odrębne
układy pomieszczeń dawnych oddzielnych kamienic. Od roku 1919 kamienica „Pod Krukami”
była własnością Banku Małopolskiego. Po 1921 nadbudowano jeszcze jedno piętro, a w 1922
wystawiono trzypiętrową oficynę (autorem przebudowy kamienicy w latach 1921–23, 1933
był Teodor Hoffmann). W latach 20. XX wieku pomieszczenia budynku zaczęto wynajmować
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Il. 2 Fasada Banku Dyskontowego Warszawskiego w 1935oku, proj. Tomasz Pryliński, fot. za: Purchla,
J. (red.) (2020). Rynek Główny 25. Dzieje jednego adresu. Kraków: Wydawnictwo MCK.

Il. 3 Sala Posiedzeń w siedzibie NSDAP z wystrojem po przebudowie w 1940 roku, fot. za: Purchla, J. (red.)
(2020). Rynek Główny 25. Dzieje jednego adresu. Kraków: Wydawnictwo MCK.
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instytucjom. W 1937 i 1938 w kamienicy adresy posiadały dwie firmy architektoniczne10, co jest
jedynie wycinkiem listy (il. 2). W czasie II wojny światowej i okupacji niemieckiej kamienicę
dostosowano dla potrzeb NSDAP (projektant Herbert Pohl), dokonując tym razem drobniejszych
modernizacji, ingerując m.in. we wnętrza obecnej Sali „Pod Kruki” (dawnej posiedzeń banku),
wznosząc na podwórku salę widowiskową oraz dodatkowe, IV piętro w oficynie, połączenie
z kamienicą nr 26 w poziomie parteru i I piętra11 (il. 3).
I.4 Współczesne nawarstwienia po roku 1945

Il. 4 Sala „Pod Kruki”, lata 70. XX wieku, fot. za: Purchla, J. (red.) (2020). Rynek Główny 25. Dzieje jednego
adresu. Kraków: Wydawnictwo MCK.

Po wojnie kamienicę przekazano nowej władzy, w tym Polskiej Partii Robotniczej, potem PZPR
i po raz kolejny wydłużała się lista instytucji mających tu siedzibę. Skarb Państwa pojawił się
w hipotece w roku 1955. Ulokowało się tu m.in. Wydawnictwo Literackie, „Dom Książki”
z Księgarnią Muzyczną, agendy ZMP i znana powszechnie Szkoła Tańca Mariana Wieczystego
(il.4). Budynek był poddany gruntownemu remontowi i badaniom konserwatorskim w latach

Ibidem, s. 28. Herman Gutman, architekt-budowniczy, biuro architektoniczne i przedstawicielstwo budowlane;
Arch. Bernard Birkenfeld i inż. Józef Hornik, Koncesjonowany Budowniczy, biuro architektoniczne i przedsiębiorstwo
budowlane.
11
Ibidem: https://zabytek.pl/pl/obiekt/kraków-kamienica-pod krukami (dostęp: 10.09.2021).
10
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1978–1990 i znowu lista właścicieli i użytkowników jest długa12. W roku 1990 powołano do życia
Międzynarodowe Centrum Kultury (MCK), któremu przekazano pomieszczenia w kamienicy
w 1991 roku, a od 1998 MCK stało się jej jedynym użytkownikiem, przekształcając budynek,
po raz kolejny i dla swoich potrzeb, w wieloletnim procesie adaptacji, przebudowy i rozbudowy
(pod egidą prof. Jacka Purchli).
II. Średniowieczna kamienica – możliwości realizacji nowoczesnego i współczesnego obiektu
o historycznym szkielecie, w historycznej tkance miasta
II.1 Konglomerat
Charakteryzując lapidarnie obiekt MCK, w którym przyszło nam projektować różne elementy,
stwierdzamy, że mieliśmy do czynienia z konglomeratem średniowiecznych piwnic dwóch
niezależnych kamienic, niosących na sobie ujednoliconą później strukturę pałacu miejskiego
z połowy XIX wieku. Co ciekawe, rzut pałacu obejmuje jedną i pół działki „półkurialnej”
z dwóch sąsiednich działek lokacyjnych13. Ten sześcioosiowy i dwupiętrowy pałac z licznymi
modyfikacjami, powstającymi do połowy wieku XX, kiedy to zabudowano dziedziniec Salą
Posiedzeń, dotrwał do naszych czasów z elewacją frontową projektu Tomasza Prylińskiego.
Najważniejsze świadectwa dawnych czasów zachowane w oryginale to drewniany strop dawnej
izby „na zadzi”, kolumna toskańska na I piętrze dawnej kamienicy Kłosowiczowskiej z czasów
renesansu oraz gotyckie piwnice (il. 5).

Il. 5 Schemat rozmieszczenia zsadniczych grup nawarstwień, opracowanie własne.
12
13

Ibidem, ss. 25–30.
Łukacz, M. Średniowieczne domy lokacyjnego Krakowa, Czasopismo Techniczne. Architektura 7-A/2011 Zeszyt 23, s. 73..
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Il. 6 Sala „Pod Kruki”, proj. ABP – Tadeusz Półchłopek
i Mirosław Stępień, 1999 rok, fot. za: Purchla, J. (red.)
(2009). Metamorfozy kamienicy „Pod Kruki”. Kraków:
Wydawnictwo MCK.

Il. 8 Piwnice, proj. PKZ „Arcona”, 2003
rok. fot. M. Włodarczyk.

Il. 7 Klatka schodowa, proj. Atelier Loegler & Partners,
2000 rok, fot. M. Włodarczyk.

Il. 9 Wejście do Galerii MCK, proj. Włodarczyk +
Włodarczyk Architekci, 2003 rok, fot. M. Włodarczyk.
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Nasze działania projektowe, czyli pojawienie się wśród autorów pracujących w kamienicy „Pod Kruki”
studia Włodarczyk + Włodarczyk Architekci, związane są z najnowszym okresem nawarstwiania.
Po 1998 roku aż pięć zespołów brało udział w projektowaniu różnych części budynku. Były to,
w kolejności:
Ȥ

Biuro ABP Tadeusz Półchłopek, Mirosław Stępień (lata 1998–99) – konkurs na projekt;
gruntowna przebudowa parteru jako Kompleksu konferencyjnego „Pod Kruki” (il. 6);

Ȥ

Atelier Loegler & Partnerzy (lata 2000–01) – 1999 konkurs na projekt; całkowita przebudowa
III i IV piętra wraz z klatką schodową i windą panoramiczną. Znalazły tu miejsce Akademia
Dziedzictwa, biblioteka i czytelnia naukowa (il. 7);

Ȥ

PKZ „Arcona” (lata 2002–04) – konkurs na projekt; adaptacja średniowiecznych piwnic na
sale seminaryjne jako uzupełnienie zespołu konferencyjnego i przestrzeń ekspozycyjna (il. 8);

Ȥ

Włodarczyk + Włodarczyk Architekci Studio Autorskie (lata 2003–16) – przebudowa I piętra
i aranżacja na potrzeby Galerii wystawienniczej MCK oraz przebudowa i wystrój II piętra jako
siedziby MCK z reprezentacyjną Salą Seminaryjną, hall głównego wejścia i dalsze (il. 9);

Ȥ

Art Forum, Bożena Boba-Dyga (2005) – remont konserwatorski klatki schodowej
z odtworzeniem dekoracji z czasów przebudowy T. Prylińskiego na potrzeby banku (il. 10)

Il. 10 Klatka schodowa, stara część – polichromie, proj. ARS Forum, Bożena Boba-Dyga,
2005 rok, fot. M. Włodarczyk.
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Il. 11 Sala Panoramiczna, proj. Atelier Loegler i Włodarczyk + Włodarczyk Architekci, 2008 rok, fot. za: Purchla, J.
(red.) (2009). Metamorfozy kamienicy „Pod Kruki”. Kraków: Wydawnictwo MCK.

Ostatnim znaczącym akcentem, najbardziej wpływającym na obecny kształt obiektu, była
przebudowa oficyny i szklane zadaszenie dziedzińca wraz z Panoramiczną Salą Konferencyjną
na ostatniej kondygnacji (2005–08) autorstwa Atelier Loegler i Włodarczyk + Włodarczyk
Architekci Studio Autorskie (il. 11). Nasze studio realizowało jeszcze szereg drobniejszych
elementów: projekt graficzny informacji wizualnej całości obiektu, nowe rozwiązania
komunikacji w piwnicy, pomost techniczny nad dachem patio, wystrój, oświetlenie, meble hallu
głównego na parterze i jeszcze kilka drobniejszych. Stąd nasz znaczący udział w nawarstwieniach
kamienicy „Pod Kruki” stał się przyczynkiem do pogłębionych rozważań na temat współczesnych
nam interwencji w obiektach zabytkowych. Podsumowaniem mogą być słowa Jacka Purchli:
O ile średniowieczne piwnice można odczytać jako symbol zakorzenienia instytucji w dziedzictwie
Krakowa, o tyle lekka i nowoczesna struktura Sali Panoramicznej wyraża niejako przejście od
świata granic do świata horyzontów – tak ważny wymiar misji MCK14.

14

Purchla J. (red.), Metamorfozy kamienicy „Pod Kruki”, Kraków: Wydawnictwo MCK, 2009, s. 53 i 56.
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II.2 Pole pracy 1. Współczesne środki, możliwości i zasady działania w obiekcie wpisanym do
rejestru zabytków. Przykład nowoczesnej, autorskiej ingerencji w obiekt zabytkowy
W krótkim zapisie opowieści o Kamienicy „Pod Kruki” nie sposób poruszyć wszystkich
zagadnień ilustrujących zasady projektowania i realizowania zmian w budynku zabytkowym
i wyraźnie nawarstwionym. Pomogą w tym zamieszczone ilustracje. Tematyka tych zasad często
dotyka rozważań doktrynalnych z zakresu konserwacji, związanych z tym obiektem, który
traktujemy jako dobry przykład nowoczesnej, autorskiej, a raczej wieloautorskiej ingerencji
w budynek zabytkowy. Tu zwrócić uwagę trzeba na fakt, że ta wieloautorskość sprzyja procesowi
nawarstwienia: z jednej strony zmniejszając pola ingerencji, wzmagając szacunek oraz ducha
współdziałania w imię tworzenia pewnej całości, ale z drugiej strony nie koniecznie purystycznej
jedności.
Istotne dla przedmiotowej realizacji zagadnienia dotyczą takich problemów jak15:
Ȥ

średniowieczna kamienica – możliwości realizacji nowoczesnego i współczesnego obiektu
o historycznym szkielecie i w historycznej tkance miasta, a szerzej rzecz ujmując stały
dylemat, czy dopuszczać współczesne warstwy, czytelnie osadzone w czasie powstania,
czy ograniczać działania jedynie do odtworzeń – mniej lub bardziej rzetelnych;

Ȥ

waloryzacja i wartościowanie obiektu, a szczególnie jego części (warstw), dla oceny
posiadanej substancji i określenia możliwości ingerencji i kolejnych nawarstwień na
przyszłość (il.12), postrzeganie i rozumienie nawarstwień jako immanentnej cechy
budowli, a także unikanie „pokus” tworzenia sztucznego exemplum stylu;

Il. 12 Piwnice, połączenie budynku
głównego z oficyną, proj. Włodarczyk
+ Włodarczyk Architekci, 2013 rok,
fot. M. Włodarczyk
15

Ibidem, passim.

Il. 13 Kładka stalowo-szklana nad patio, proj. Atelier Loegler i
Włodarczyk + Włodarczyk Architekci, 2008 rok, fot. M. Włodarczyk
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Ȥ

zmiana i dostosowanie do nowych funkcji przy użyciu współczesnych środków wyrazu
i technologii realizacji, przy jednoczesnym poszanowaniu historycznych uwarunkowań
oraz stosowaniu nowej estetyki wpisującej się w historyczny zapis kulturowego dziedzictwa
jako spuścizny dla przyszłych pokoleń (il. 13);
Ȥ odważne czy też szczere stosowanie współczesnego
języka form, materiałów dla elementów dodawanych
– często stanowiących wyposażenie czy też elementy
wystroju towarzyszące także koniecznej infrastrukturze
technicznej;
Ȥ nowoczesna i współczesna estetyka wpisująca się
w historyczny zespół jako kulturowe dziedzictwo
zapisane współczesnym językiem i czytelnym
odróżnieniem od nawarstwień poprzednich dla
łatwiejszego odbioru przez użytkowników z przyszłych
pokoleń;

Il. 14 Przebudowa głównej klatki
schodowej z adaptacją strychu, proj.
Atelier Loegler & Partners, 2001
rok, fot. za: Purchla, J. (red.) (2009).
Metamorfozy kamienicy „Pod Kruki”.
Kraków: Wydawnictwo MCK.

Ȥ świadomość szerokiego zrozumienia procesu
budowania krajobrazu kulturowego pojmowanego jako
przenikanie się „starego” z „nowym”, gdzie teraźniejszość
szybko staje się przeszłością, gdzie nie ilość lat stanowi
o bagażu kulturowym, a raczej ilość zmian harmonijnie
wprowadzonych.

Wymienione w powyższych punktach zagadnienia zostały, w odczuciu Inwestora, naszym
przekonaniu i na podstawie pisanych opinii, zrealizowane tak poprawnie, jak i – można
powiedzieć – modelowo. Teraźniejsza wizja przyszłości „nowoczesnego”, pojmowanego zgodnie
ze współczesnym podejściem konserwatorskim do historycznego dziedzictwa architektonicznego
i krajobrazu kulturowego (il.14).
Wspomniane już współczesne aspekty przekształceń kamienicy „Pod Kruki” wchodzą w pole
dyskursu konserwatorskiego związanego przede wszystkim z zakresem i teoretycznymi zasadami
oraz formami ingerencji i interwencji w zabytkowym obiekcie, w szczególności tym wpisanym
do rejestru zabytków. Dotychczas stosowane zapisy doktrynalne zawarte m.in. w różnych
„Kartach” i „Deklaracjach” podlegają nieustannej konfrontacji ze współczesnymi oczekiwaniami
i wymaganiami, w tym związanymi ze zmianą funkcji oraz z naciskami ekonomicznymi
i społecznymi. Zmienia i rozszerza się podejście do idei krajobrazu kulturowego. Coraz rzadziej
mówi się o statycznym pojęciu zabytku, a rozwija się dynamiczne pojęcie dziedzictwa. Jak pisał
Gregory Ashworth: Paradygmat dziedzictwa może być postrzegany jako kontynuacja zmiany
priorytetów – celem nie jest już obiekt, lecz staje się nim proces i określony wynik działań. Budowle
i miejsca są traktowane jako nośniki historyczności (…). Odbywa się to poprzez tworzenie pewnego
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wyobrażenia przeszłości w teraźniejszości (…). Chodzi zatem nie o zachowanie jakichś elementów
przeszłości, ale o wykorzystanie jej w teraźniejszości16.
Tak różnorodne i zakrojone na szeroką skalę przykłady działań projektowych w omawianej
kamienicy możliwe były właśnie na skutek zmiany podejścia do dziedzictwa kulturowego,
co stworzyło w konsekwencji dość korzystną sytuację. Warto tutaj odnotować fakt rzeczowej
współpracy z urzędem konserwatorskim, czyli z Wojewódzkim Małopolskim Konserwatorem
Zabytków.
Potrzeby MCK można było zrealizować w ramach nieruchomości, która daje z jednej strony
prestiż ciągłości historii, ale i jakość dobrego adresu w mieście. Z dużą dozą prawdopodobieństwa
całkiem nowy projekt na nową siedzibę MCK mógłby powstać w innej lokalizacji dającej
swobodę projektowania i przy tak samo otwartej postawie Inwestora. Byłby on odmienny
od obecnej siedziby tak kształtem, jak i wielkością, czy nawet zestawem funkcji, ale straciłby
wspomniane wyżej dwie wartości związane z Kamienicą „Pod Kruki” (historia i adres). Świadome
działania Inwestora przekładają się na konkretne kierunki pracy projektanta po to, aby dojść
do wykorzystania tych lokalnych walorów i dowartościowania ich kolejną historyczną warstwą,
przy tzw. dobrej kontynuacji i zrównoważonym projektowaniu (il. 15).

Il. 15 Konstrukcja zadaszenia patio, proj. Atelier Loegler i Włodarczyk+Włodarczyk Architekci, 2008 rok, fot. M.
Włodarczyk

16

Ashworth G. , Planowanie dziedzictwa, Kraków: Wydawnictwo MCK, 2015, s. 13.
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II.3 Pole pracy 2. Problemy implementacji współczesnych standardów użytkowania
Zagadnienie dotyczy wszelkich elementów budowania stosowanych powszechnie dzisiaj, w dużej
części zapisanych w aktach prawnych i standardowo wymaganych przez władze budowlane,
ale jednocześnie traktowane jako odpowiednie dla naszej cywilizacji współcześnie. Również
w kontekście dostępności dla osób z niepełnosprawnością i wymagań związanych z ekologią.
Budynki zabytkowe, powstające dużo wcześniej, z natury rzeczy nie miały obecnych udogodnień
czy też standardów. Pojawiają się zatem problemy dostosowania tych obiektów do wymogów
współczesnego prawa budowlanego. W szczególności w historycznych strefach miasta, których
zabudowa poważnie z tym prawem nie współgra, co przy adaptacjach do nowych funkcji
generuje konieczne odstępstwa od przepisów lub mądrą elastyczność urzędu administracji
architektoniczno-budowlanej i konserwatorskiej. Egzekwowanie zapisów prawa budowlanego
było przyczyną kilku modyfikacji koncepcji pierwotnej, aczkolwiek udało się to zamknąć
pewnymi konsensusami. A więc postawa Wydziału Architektury wykazywała chęć zrozumienia
trudności w interpretacji nowych przepisów konfrontowanych z zaszłościami przepisów
dawnych (il. 16).

Il. 16 Budowa zadaszenia patio i Sali Panoramicznej na oficynie proj. Atelier Loegler i Włodarczyk+Włodarczyk
Architekci, fot. M. Włodarczyk.
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Konstrukcja
Konstrukcja jest pierwszym (a przy okazji fundamentalnym) zagadnieniem, gdzie pojawiają
się spore trudności w ingerencji konstrukcyjnej w zabytkowej kamienicy. Polega na połączeniu
dwóch elementów: technicznego wzmocnienia struktury i jednoczesnego, możliwie pełnego
zachowania historycznej substancji. Tu w przedmiotowej kamienicy istniała konieczność
wzmacniania stropów drewnianych. Wcześniejsze nawarstwienia potrafiły ignorować zasady
statyki budowli i konieczne były dodatkowe działania chroniące przed katastrofą – jak to było
koniecznością również w piwnicach, o ceglanych, kolebkowych sklepieniach. Nowe warstwy
wymagały oczywiście poważnych rozwiązań i struktur konstrukcyjnych.
Ochrona przeciwpożarowa
Wspomniana konstrukcja to także wytrzymałości (odporności) ogniowe. Niezwykle ważne,
ale i trudne zagadnienia ochrony przeciwpożarowej, rzutujące niejednokrotnie na układ czy
wymiarowanie elementów budynku. Jak wiemy z doświadczenia, standardy tejże ochrony mają
„charakter postępujący” i konsekwentnie się komplikują. Tu w kamienicy problemem było, poza
odpornością ogniową przegród, oddymianie klatek schodowych wraz z ich napowietrzaniem,
szerokości dróg ewakuacji, wreszcie wielkość i prowadzenie wyjść z budynku. Wprowadzanie
infrastruktury w ramach rozwiązań zastępczych także nie ułatwia zachowania zabytkowego
wyglądu. W naszym przypadku konieczne było zastosowanie instalacji mgły wodnej – dla
osiągnięcia parametrów bezpieczeństwa przy jednoczesnym minimalizowaniu uciążliwości
systemu.
Komunikacja
Z jednej strony dostępność dla osób z niepełnosprawnością, a z drugiej możliwość ewakuacji
w wypadku niebezpieczeństwa. Czyli z jednej strony urządzanie dźwigów osobowych czy
innych urządzeń. Z drugiej zaś poszerzanie klatki schodowej dzięki umiejętnemu i dyskretnemu
przestawieniu balustrad. W piwnicy udało się przeprowadzić korytarz z pochylniami niwelującymi
różnice poziomów.
Instalacje
Wśród problemów prowadzenia instalacji prym wiedzie wentylacja, której pokaźne kanały
i kominy wymagają starannych wysiłków już na etapie projektu. Lokalizowanie central wentylacji
i klimatyzacji czy kotłowni to kolejny poważny problem, z którym łączy się inny i postępujący
– problem efektywności energetycznej. Wracając do problemu dostosowania nowych funkcji
mogących utrzymać, ożywić i zapewnić ciągłość obiektom zabytkowym, zetkniemy się
z wymogami nowych funkcji, a tu efektywność energetyczna może być jednym z istotnych.
Efektywność energetyczną budynki osiągają na wiele sposobów, a nowocześnie projektowane
wykorzystują możliwie szerokie spektrum. Dwa najistotniejsze zagadnienia to: izolacyjność
termiczna oraz efektywność systemu utrzymania temperatury (produkcja ciepła w zimie i chłodu
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latem). Izolacyjność termiczna przegród praktycznie nie jest możliwa do poprawienia w „zabytku”,
a dotyczy to zwłaszcza ścian. Poprawiać można parametry innych przegród, takich jak okna i dachy.
W przypadku budynku MCK wysiłki skoncentrowano na efektywności źródła ciepła, izolacyjności
rurociągów, efektywności elementów oddających ciepło i chłód. W branży technicznej problemem
jest także relatywnie krótki żywot wszystkich systemów, bo z jednej strony zużywają się, ale z innej
postęp czyni je niespełniającymi nowych standardów. To w zasadzie jedna z zasadniczych cech
współczesnego budownictwa w opozycji do „starodawnego”. Ciekawe, czy można by wyciągnąć
wniosek stwierdzający, że to właśnie budownictwo sprzed „100 lat” (cezury można się doszukiwać
na wiele sposobów), jest doskonale ekologiczne i zrównoważone. Problem izolacyjności ścian,
a potem bezwładności cieplnej w budynkach o grubych murach praktycznie nie istnieje (sic!).
Kolejny wspomniany wyżej problem niedostosowania obiektu do przepisów nie dotyczy jedynie
tych budowlanych. W zagadnieniach geodezji czy prawa własności pojawił się problem „uskoków”
własności na poszczególnych kondygnacjach, nie tylko obiektu MCK, czyli zmienność obrysu
budynku, co w sytuacji linii granicznej narusza i wystawia na próbę relacje sąsiedzkie, bez szansy
na formalne rozwiązania17. Od frontu piwnice kamienicy wchodzą pod płytę rynku, co nie dziwi
specjalnie, gdy zna się historię przedproży kamienic oraz faktu podniesienia się obecnego poziomu
płyty Rynku Głównego. Z kolei piwnice pod podwórkiem poza granicą oficyny dostępne były
z pomieszczeń przedmiotowej nieruchomości. Ściany zewnętrzne od strony sąsiada po stronie
zachodniej są na każdej kondygnacji w innym miejscu.
II.4 Pole pracy 3. Wyzwania techniczne, możliwości i zasady działania w obiekcie delikatnym, trudno
dostępnym, permanentnie funkcjonującym
Podczas projektowania nie sposób nie pamiętać o problemach wynikających ze stanu wiekowej
substancji. Ma to wpływ na użyte materiały i technologie. Fakt ten niesie także niespodzianki
niemożliwe do przewidzenia na etapie projektowania, wymagające sprawnych reakcji projektowowykonawczych, prób, czasem nawet prototypów. Lokalizacja obiektu w samym centrum
historycznego miasta stwarza poważne problemy dostaw materiałów do realizacji – tak techniczne,
jak i logistyczne. Również transport na placu budowy w obiekcie napotyka na liczne trudności.
W naszym przypadku „Kamienicy pod Kruki” nie udało się znaleźć miejsca instalacji żurawia, co
znacznie utrudniło dystrybucję materiałów, a niektóre elementy konstrukcji trzeba było projektować
jako złożone z drobniejszych części, wciągane na wysokość niewielkimi windami (prawie tak,
jak odbywało się to przed wiekami z użyciem bloków mechanicznych). Ten fakt sprzyjał także
konieczności rozwiązania problemu oddzielania placu budowy od części budynku, który w tym
czasie funkcjonował, więc były to niełatwe warunki. To jakby kolejny aspekt nawarstwiania, czyli
jego charakteru lokalnego w skali budynku, a nie totalnego całości, zwłaszcza przy etapowaniu
poszczególnych części inwestycji. Logistyczne konsekwencje takich utrudnień to niemożność
gromadzenia większych ilości materiałów i składowania specjalistycznych dostaw. Musiały być
Por. Purchla J. (red.), Metamorfozy kamienicy „Pod Kruki”, Kraków: Wydawnictwo MCK, 2009, s. 43, 46–47, 52–53, 56–
57; Purchla J. (red.), Rynek Główny 25. Dzieje jednego adresu, Kraków: Wydawnictwo MCK, 2020, ss. 171–179.
17
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one planowane ściśle z harmonogramem robót, a tu wszelkie opóźnienia rodziły niewygodne
konsekwencje.
II.5 Rezultat. Zmiany funkcjonalne i ingerencja w substancję modernizacji 1989–2016
W rezultacie wszystkich działań inwestycyjnych powstał obiekt zdefiniowany całościowo,
zmodernizowany i nowoczesny. Kompletnie odnowiony i usprawniony, gotowy przyjąć wyzwania
użytkowe stanowiące sedno pracy MCK. Wykorzystano do maksimum kubaturę budynku, lokując
potrzebne funkcje we wszystkich częściach budynku, poczynając od dużego archiwum (nie jedynego
w budynku) w dolnym poziomie piwnic, a kończąc na nowoczesnej kotłowni gazowej na poddaszu.
Wszystkie instalacje zostały zmodernizowane. Wartościowe przestrzenie służące propagowaniu
szeroko rozumianej kultury powstały na zadaszonym patio i na dachu oficyny. Elewacje odnowiono
oraz uzyskały atrakcyjne podświetlenie, co z dumą podkreślał Profesor Jacek Purchla jako trybut
dla pierwszego oświetlenia elektrycznego przestrzeni publicznej w Krakowie w Galicyjskim Banku
dla Handlu i Przemysłu. Kamienica uzyskała nowy i nowoczesny wyraz w nocnej przestrzeni
miasta. Komunikacja wewnątrz obiektu doprowadzona została do stanu niemal 100-procentowej
dostępności dla osób z niepełnosprawnością, gdzie zwłaszcza „dotarcie” do piwnic otworzyło
kolejne przestrzenie aktywności popularyzatorskiej MCK. Faktem, który wydaje się być kluczowy,
jest to, że wszystkie widoczne elementy, nowe warstwy, stanowią czytelny i atrakcyjny akt kreacji
architektury i „dizajnu”. Bez przesady stwierdzić można, że obiekt zasadniczo zyskał unikatowy
wyraz architektoniczny na poziomie, jakiego wcześniej nigdy nie miał. Nawet kreacje elewacyjne
T. Prylińskiego nie były, jak na owe czasy, zbyt awangardowe i wyraziste. Powstał obiekt wybitny,
przy czym wybitność nowych kreacji nie zaprzepaściła wszystkiego, co obiekt „doniósł” do naszych
czasów. Raczej te walory historyczne podkreśliła.
III. Podsumowanie
Modernizacja, adaptacja i przebudowa budynku Rynek Główny 25 w Krakowie czyli
kamienicy „Pod Kruki” jest przykładem starannego unowocześniania struktury i przestrzeni
z zachowywaniem czytelnych śladów nawarstwień, jakby na kartach historii. Jest także ukłonem
teraźniejszości ku przyszłości nowego ducha tej przestrzeni oraz przykładem spójnej adaptacji
do nowej funkcji i jedynym kompleksowym obiektem o takim charakterze w Centrum Starego
Krakowa. Cytując prof. Jacka Purchlę, spiritus movens całego zamierzenia: Kamienica „Pod Kruki”
jest bowiem pierwszą przestrzenią publiczną przy Rynku Głównym, w której pietyzm dla dziedzictwa
tak organicznie przenika się ze współczesnym językiem wypowiedzi architektonicznej. W ten sposób
Międzynarodowe Centrum Kultury wskazuje miejsce dla nowoczesności w zabytkowej przestrzeni
i tworzy nową wartość estetyczną w sercu średniowiecznego Krakowa, godną Rynku. Za sprawą
kompleksowej przebudowy dokonała się pełna integracja instytucji z jej siedzibą (il. 17).
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Il. 17
Zadaszenie patio i Sala Panoramiczna z tarasem, z widokiem na Wzgórze Wawelskie, proj. Atelier
Loegler i Włodarczyk+Włodarczyk Architekci, fot. za: Metamorfozy kamienicy „Pod Kruki”.
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ABSTRAKT: Jednym z głównych priorytetów działania wszystkich krajów Unii Europejskiej,
w tym również Polski, staje się przeciwdziałanie negatywnym zmianom klimatycznym,
poprawa efektywności energetycznej, dostępności infrastruktury transportowej i obiektów
publicznych. Wskazane do realizacji w bardzo krótkiej perspektywie czasowej zadania
obligują kraje członkowskie UE do opracowania i wdrożenia dokumentów strategicznych
określających sposoby radzenia sobie z pogarszającym się stanem środowiska, infrastruktury
i działaniami dyskryminującymi osoby o szczególnych potrzebach. W artykule zostaną
omówione najważniejsze strategie, plany, projekty oraz planowane zmiany ustawodawcze
mające duży, choć trudny obecnie do oszacowania, wpływ na ochronę zabytków, m.in.
Strategia renowacji budynków, Nowa strategia zmian klimatycznych i ustawa o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Krajowy Program Kolejowy i projekty EU
realizowane w ramach wdrażania tych dokumentów w Polsce.
Artykuł podejmie polemikę z propozycjami modernizacji i adaptacji zabytków
w ramach programów wspomagających realizacje wspomnianych priorytetów, wykazując
ich degradacyjny wpływ na zasób zabytkowy i nierealność wdrożenia postulowanych zaleceń
w środowisku służb konserwatorskich. Jednocześnie przedstawia alternatywne rekomendacje
i możliwości podejścia do problemu, wskazując niewykorzystywany potencjał zabytków,
propozycje rozwiązań, których dostrzeżenie w dokumentach strategicznych, popularyzacja,
a następnie dofinansowanie ze źródeł alternatywnych mogłoby przyczynić się do poprawy
parametrów jakościowych wskazanych priorytetów.
SŁOWA KLUCZOWE: modernizacja zabytków, termomodernizacja zabytków, system ochrony
zabytków
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Dokumenty strategiczne pośrednio intensyfikujące procesy modernizacyjne zabytków w Polsce
W ostatnich latach w życie weszły ważne dokumenty strategiczne mające potencjalnie ogromny
wpływ na przyspieszenie prac modernizacyjnych na obiektach i obszarach zabytkowych. Warto
zwrócić uwagę, że dokumenty i wynikające z nich działania nie są prowadzone przez organy
ochrony zabytków (na poziomie krajowym – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz wojewódzkie urzędy ochrony zabytków), ale przez jednostki, które z zasobem zabytkowym
formalnie nie mają nic wspólnego.

Ryc.1. Dokumenty strategiczne intensyfikujące procesy modernizacyjne (zabytków) w Polsce
z odpowiedzialnością kompetencyjną w strukturach administracji państwowej. Źródło: opracowanie własne

Intensyfikacja działań na poziomie międzynarodowym – tzw. trzecia rewolucja przemysłowa
Jedną z istotniejszych inicjatyw na poziomie międzynarodowym inicjującą intensyfikację działań
modernizacyjnych było Porozumienie Paryskie, które określiło ogólnoświatowy plan działania
mający na celu poprawę zdolności krajów do radzenia sobie ze skutkami zmian klimatu i udzielenie
im realnego wsparcia w tym zakresie1. Zgodnie z postulatami Porozumienia Paryskiego (2015, EU
2016) Komisja Europejska wskazała, że do 2050 roku Europa stanie się neutralna dla klimatu.
28 listopada 2018 roku Komisja przedstawiła długoterminową strategiczną wizję nowoczesnej,
konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki do roku 20502. W grudniu 2019 roku Komisja
Europejska zaprezentowała najważniejszy dla Unii Europejskiej (UE) dokument strategiczny zwany
Europejskim Zielonym Ładem3. Celem samej strategii Zielonego Ładu jest tzw. zielona transformacja
Porozumienie paryskie, przyjęto podczas konferencji klimatycznej w Paryżu (COP21) w grudniu 2015 roku. Jest
pierwszym w historii uniwersalnym, prawnie wiążącym porozumieniem w dziedzinie klimatu. Do porozumienia
paryskiego przystąpiło prawie 190 krajów, w tym Unia Europejska i jej państwa członkowskie. UE formalnie ratyfikowała
porozumienie 5 października 2016 roku, co umożliwiło jego wejście w życie 4 listopada 2016 roku. W: Porozumienie
paryskie,
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/international-action-climate-change/climate-negotiations/parisagreement_pl
2
Długoterminowa strategia do roku 2050, https://ec.europa.eu/clima/eu-action/climate-strategies-targets/2050-longterm-strategy_pl
3
European Green Deal (Bruksela, 11.12.2019 r. COM(2019) 640 final). https://eur-lex.europa.eu/resource.
html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f01aa75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF
1
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gospodarcza krajów członkowskich UE. Jej nadrzędną misją jest osiągnięcie neutralności
klimatycznej do 2050 roku. Jednocześnie rozważa się zwiększenie, już i tak ambitnych celów, redukcji
emisji do powietrza do 60% do 2030 roku. Oznacza to, że w kolejnych 5 latach muszą zostać podjęte
konkretne działania i decyzje tak, aby kolejna generacja (25 lat) dysponowała już jasnymi wytycznymi
i strategią gotową do wdrożenia, dzięki której uda się osiągnąć wspomnianą neutralność klimatyczną.
Działania te mają dotyczyć bardzo wielu aspektów życia i gospodarki, m.in. poprawy efektywności
i zrównoważonej modernizacji transportu (modernizacje dróg, kolei, mostów), przeciwdziałanie
ubóstwu energetycznemu (promowanie ekologicznych źródeł energii i termomodernizacji starych
budynków), silne wsparcie środkami UE wszelkich działań mających na celu poprawę klimatu
i preferencyjne wspieranie działań ekologicznych, co pośrednio ma znacząco poprawić komfort życia
mieszkańców i pobudzić rynek pracy w branży budowlanej i infrastrukturalnej4.
Cele te mają swoje bezpośrednie przełożenie na zintensyfikowane działania modernizacyjne na
zabytkach w każdym z krajów Unii Europejskiej. Przy czym obecnie Polska znajduje się w okresie
przygotowawczym do dalszego etapu wdrożenia zadań mających bezpośredni wpływ na zasób
zabytkowy w Polsce, czyli związanych z poprawą energetyczną budynków (termomodernizacja),
wprowadzaniem ekologicznych źródeł energii (likwidacja kopalni węgla i innych paliw kopalnych
– możliwa utrata dziedzictwa pokopalnianego, wymiana pieców, montaż paneli fotowoltaicznych,
pomp ciepła i farm wiatrowych w/na zabytku lub jego otoczeniu z możliwą degradacją historycznych
krajobrazów kulturowych i widoków), wymianą elementów dziedzictwa drogowego i kolejowego –
dworców, mostów, wiaduktów, przestawni itp., ale także działaniami mającymi poprawiać komfort
i mobilność społeczeństwa, związanymi z ideą projektowania uniwersalnego i pełnej dostępności
zabytków. W końcu działania te będą mieć przełożenie na zmiany prawne i upraszczanie procedur
mających na celu wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu, a także preferencyjne lub wręcz
wymuszone warunki stosowania ww. zasad w programach dotacyjnych (także na remonty zabytków)
i w regulaminach zamówień publicznych.
Działania modernizacyjne – faza przygotowawcza (2020–2025)
Poniżej omówione zostały najnowsze międzynarodowe i krajowe dokumenty strategiczne lub
przygotowywane projekty dokumentów strategicznych, które obligują prowadzenie tych działań
także na poziomie służb konserwatorskich, w ramach których prowadzona jest intensywna
współpraca z organami odpowiedzialnymi za prace przygotowawcze i wdrożeniowe celów
Europejskiego Zielonego Ładu, ale także działania mające na celu przygotowanie standardów
i wytycznych dla organów ochrony zabytków i ich opiekunów/zarządców realizowane na
poziomie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Realizacja Europejskiego Zielonego Ładu, https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-greendeal/delivering-european-green-deal_pl
4
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Nowa strategia UE w zakresie przystosowania się do zmian klimatu (2021)
Dnia 24 lutego 2021 roku Komisja Europejska przyjęła Nową Strategię Unii Europejskiej
w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu [COM(2021) 82 final]5, która stanowi podstawę
do zwiększenia ambicji i spójności polityki w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu.
Strategia zobowiązuje Unię Europejską i państwa członkowskie do czynienia stałych postępów na
rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych, wzmocnienia odporności i zmniejszenia podatności
na zmianę klimatu. Przez Strategię w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu dąży się do
urzeczywistnienia wizji w pełni odpornej na zmiany klimatu Unii Europejskiej w 2050 roku6.
Zasadniczo zakres strategii pomija kwestie związane z ochroną dziedzictwa kulturowego,
wpływu zmian klimatycznych na dziedzictwo, a przede wszystkim presji poprawy klimatu na
budynki zabytkowe i krajobraz kulturowy, oraz konieczność poszukiwania rozwiązań, które nie
uszczuplą nieodnawialnego zasobu dziedzictwa kulturowego podczas działań wspierajacych
ochronę i poprawę środowiska i klimatu. Niestety przywołany dokument strategiczny
nie wskazuje w tekście klarownych odniesień do wspierania dziedzictwa w poprawie
jakości klimatycznej i energetycznej na równi z przywołanym wspieraniem rolnictwa
czy infrastruktury. Nowa i poprzednia strategia zakładają poprawę efektywności
energetycznej budynków, pozyskiwanie ekologicznej energii ze źródeł odnawialnych, obniżenie
emisyjności i konieczność innowacyjnych badań poprawiających warunki klimatyczne
i przeciwdziałające dalszej degradacji klimatu. Na problem ignorowania zagadnień dziedzictwa
zwracają uwagę eksperci ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Powołana w 2020 roku grupa
robocza ekspertów w Komisji Europejskiej Cultural heritage and adaptation to climate change
wskazała jednoznacznie na znaczący problem dewastacji dziedzictwa materialnego Europy
poprzez zastosowanie nowych technologii wspomagających poprawę bilansu energetycznego
budownictwa historycznego, tzw. fala renowacji, który jest dużo poważniejszy niż degradacja
wywołana negatywnymi zmianami klimatycznymi.
Wskazuje się, że strategia powinna uwzględniać konieczność wyprzedzających badań,
planowania i wdrażania środków ochronnych przed niszczącym wpływem zmian klimatu na
dziedzictwo kulturowe, ale przede wszystkim wskazywać innowacyjne rozwiązania i technologie
poprawiające jakość klimatu z jednoczesną strategią łagodzenia skutków mających na celu
poprawę efektywności energetycznej budynków zabytkowych. Konieczne jest opracowanie,
zastosowanie i wdrożenie narzędzi oceny ryzyka, które umożliwiłyby optymalizację zdolności
adaptacyjnych dziedzictwa, krajobrazu kulturowego, budynków historycznych i zbiorów
muzealnych.

Nowa strategia w zakresie przystosowania do zmiany klimatu, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/
PDF/?uri=CELEX:52021DC0082&from=en
6
Nowa Strategia Unii Europejskiej w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, https://energia.edu.pl/nowastrategia-unii-europejskiej-w-zakresie-przystosowania-sie-do-zmiany-klimatu/ oraz New EU Strategy On Adaptation To
Climate Change; https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-new-eu-strategyon-adaptation-to-climate-change
5
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W ramach działań prewencyjnych i promocyjnych można wspierać tradycyjne techniki
i technologie budowlane, rzemieślnicze i agrarne (elementy dziedzictwa niematerialnego),
tradycyjne i naturalne (ekologiczne) materiały, ochronę i odtwarzanie systemów zieleni
zabytkowej miast i wsi, otwartego krajobrazu kulturowego, dawnych bogatych ekosystemów
wodnych, których trwanie w środowisku przed setki lat było czynnikiem stabilizującym
również zmiany klimatyczne (zapobiegało nadmiernemu nagrzewaniu, wspomagało retencje,
zapobiegało powodziom, ułatwiało cyrkulacje mas powietrza).
Poprawę jakości klimatu można osiągać także za pomocą nowoczesnych technologii
przeznaczonych do stosowania w obiektach i obszarach zabytkowych, pasywne i inteligentne
rozwiązania zarządzania energią, wykorzystywanie rozwiązań grawitacyjnych, geotermalnych,
hydrotechnicznych czy solarnych, które nie muszą stać w sprzeczności z celami strategii.
Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030
W Polsce Europejski Zielony Ład ma swoje odzwierciedlenie w przygotowanym Krajowym planie
na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030 (KPEiK), który został przyjęty przez Komitet do Spraw
Europejskich na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2019 roku7. Polski system energetyczny, gównie
oparty na węglu, jest jednym z największych w ramach Unii Europejskiej. Plan zakłada stopniowe
odchodzenie od udziału tego paliwa w strukturze wytwarzania energii elektrycznej do ok. 56–60%
w 2030 roku poprzez sukcesywne zwiększanie udziału energetyki wiatrowej oraz fotowoltaiki, jak
również wprowadzanie energetyki jądrowej począwszy od 20338. Wiąże się to z zamknięciem do
2049 roku wszystkich kopalni, transformacją gospodarczą miejsc pracy, ale także potencjalną utratą
dużej części górniczego dziedzictwa przeszłości. Najważniejsze obiekty zostaną objęte ochroną
konserwatorską i zaadaptowane na cele muzealne, lecz wiadomo, że część kultury materialnej
i niematerialnej opartej na węglu ulegnie zatarciu. Służby konserwatorskie w najbliższych kilkunastu
latach staną więc przed nowym wyzwaniem zidentyfikowania, dokumentacji, ochrony i wypracowania
standardów adaptacji dużej grupy zabytków poprzemysłowych (pokopalnianych).
Alternatywne źródła energii to wyzwanie, ale również realne zagrożenie dla pozostałej grupy
zabytków. Warto zauważyć, że w 2020 roku do organów konserwatorskich wpłynęło 812 wniosków
dotyczących działań związanych z instalacją fotowoltaiczną, z czego 52.7% stanowiły wnioski
o wydanie pozwolenia konserwatorskiego w trybie art. 36 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami, dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków. W 659 (81,15%) przypadkach miały być
Przekazanie do Komisji Europejskiej Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030 wypełnia obowiązek
nałożony na Polskę przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018
roku w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany rozporządzeń Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 94/22/WE,
98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, dyrektyw Rady 2009/119/WE i (EU)
2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013. Krajowy plan na rzecz
energii i klimatu na lata 2021–2030 przekazany do KE, https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/krajowy-plan-narzecz-energii-i-klimatu-na-lata-2021-2030-przekazany-do-ke
8
Raport Instytutu Energetyki Odnawialnej „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2020”, https://biznesalert.pl/fotowoltaika-ozeinnowacje-raport-instytut-odnawialna-energetyka/
7
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one umieszczone na obiekcie, w 121 (14,9 %) w otoczeniu obiektu, w 8 instalacje na „gruncie” lub „na
polu”, tj. stanowisku archeologicznym. Obserwacja rynku (patrz ryc. 2.) wskazuje zwiększające się
zainteresowanie montażem tego rodzaju instalacji na obiektach zabytkowych.

Ryc. 2. Prognoza mocy zainstalowanych instalacji fotowoltaicznych w Polsce do 2025 roku, na podstawie
Raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2020”, Źródło: https://biznesalert.pl/
fotowoltaika-oze-innowacje-raport-instytut-odnawialna-energetyka/ (dostęp: 15.10.2015)

W ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami 2019–2022 Narodowy
Instytut Dziedzictwa opracowuje Standardy postępowań konserwatorskich, w tym wydawania
pozwoleń na instalacje fotowoltaiczne w obiektach zabytkowych, w otoczeniu zabytku i w obszarach
chronionych, polegający na wypracowaniu koniecznych warunków progowych, kiedy można
umieszczać wspomniane instalacje na obiektach i w zespołach objętych ochroną konserwatorską,
oraz wskazaniu z perspektywy eksperckiej NID rozwiązań preferowanych podczas adaptacji
i modernizacji zabytków, tj. dachówki fotowoltaiczne, szyby fotowoltaiczne, ściany fotowoltaiczne –
oparte na sprawdzonych doświadczeniach krajów Europy Zachodniej.
Długoterminowa strategia renowacji budynków – projekt 2021
Do 10 marca 2020 roku Polska była zobowiązana do wprowadzenia zaleceń znowelizowanej
dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD), której celem jest
dekarbonizacja zasobów budowlanych do roku 2050. Zalecenia te znalazły swoje odzwierciedlenie
w 2021 roku w przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii projekcie Długotrwałej
strategii renowacji budynków9, która przedstawia kompleksową poprawę efektywności
energetycznej sektora budowlanego oraz prezentuje ścieżkę osiągnięcia wielkoskalowej i głębokiej
renowacji zasobów budowlanych w Polsce w podziale na lata 2030, 2040 i 2050. Dokument zaleca
głęboką termomodernizację opartą na wymianie elementów nieefektywnych energetycznie
Konsultacje publiczne projektu Długoterminowej Strategii Renowacji. https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/
dlugoterminowa-strategia-renowacji
9
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z zaleceniem dofinansowania procesów głębokiej termomodernizacji, zmierzającej do zerowego
zużycia energii. Załącznik 3. strategii określa dodatkowe zasady termomodernizacji budynków
zabytkowych. Jest to dokument przygotowywany bez udziału służb konserwatorskich, który skupia
się na głębokiej modernizacji, rezygnując z dotychczasowej praktyki działań alternatywnych i tzw.
płytkiej termomodernizacji stosowanej w budynkach zabytkowych (dającej oszczędności rzędu
40–60%). Strategia określa bariery utrudniające proces pełnej termomodernizacji budynków
wpisanych do rejestru zabytków i niestety nie przewiduje innowacyjnych programów wspierania
renowacji zabytków w celu poprawy parametrów emisyjności. Wskazywany w dokumencie
program NFOŚIGW 2019–2023 „Budownictwo energooszczędne”, dotyczący modernizacji
zabytków użyteczności publicznej i kościołów, również zaleca działania głębokie – w praktyce
niszczące dla oryginalnej substancji zabytkowej.
Departament Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wnosząc
uwagi w ramach konsultacji projektu, podkreślił, że termomodernizacja budowli zabytkowych
nie może przebiegać w sposób przypadkowy, determinowany wyłącznie kwestiami natury
ekonomicznej, jak to ma miejsce od kilkunastu lat. Priorytety zmierzające do łagodzenia zmian
klimatycznych, zmierzające do zwiększenia efektywności energetycznej budynków zabytkowych
nie mogą być destrukcyjne w stosunku do nieodnawialnego zasobu zabytków. Wskazana
w dokumencie budowa narzędzi innowacyjnych powinna wspierać właścicieli zabytków
w dążeniu do efektywnego zapewnienia oszczędności energetycznej bez szkody dla wartości
samego zabytku, nie powinna generować konfliktów i dyskryminować właścicieli obiektów
zabytkowych w dążeniu do poprawy energetycznej i jakości klimatu (poprzez brak możliwości
dofinansowania działań alternatywnych). Modernizacje zabytków nie mogą stać w sprzeczności
z prawem krajowym dotyczącym ochrony zabytków i społecznymi wartościami zachowania
dziedzictwa. Dlatego wskazano postulaty do dalszych działań poprzez innowacyjne narzędzia
i technologie przeznaczone do modernizacji dziedzictwa kulturowego, które zapewniając
stabilność klimatyczną i energetyczną, pozwalają znacząco poprawić bilans energetyczny
budynków i przeciwdziałają negatywnym zmianom klimatycznym. Do treści strategii
wprowadzono Wytyczne Generalnego Konserwatora Zabytków z 2020 r. w sprawie ochrony
wartości dziedzictwa kulturowego w procesie poprawy charakterystyki energetycznej budowli
zabytkowych, dostępne online na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa10.
Podsumowując, konieczne jest określenie innych parametrów oceny energetycznej dla
budynków zabytkowych, budynków niezabytkowych oraz współczesnych. Dobór rozwiązań
termomodernizacyjnych, przed podjęciem decyzji o zastosowaniu konkretnych metod,
materiałów i technologii, powinien opierać się w przypadku budynków zabytkowych na
zindywidualizowanym podejściu popartym badaniami określającymi realne potrzeby i miejsca
utraty ciepła (także badania termowizyjne). Pomocne w zindywidualizowanym podejściu
byłoby również pozyskiwanie zaleceń WKZ co do możliwego zakresu ingerencji w struktury
Wytyczne Generalnego Konserwatora Zabytków z 2020 r. w sprawie ochrony wartości dziedzictwa kulturowego
w procesie poprawy charakterystyki energetycznej budowli zabytkowych. https://samorzad.nid.pl/publikacje/standardytermomodernizacji-obiektow-zabytkowych/
10
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zabytkowe, a także stworzenie programów dofinansowania dla działań płytkich, poprawiających
bilans energetyczny do 40–60% zabytków poprzez uszczelnianie okien, drzwi, dachów, ścian
i wymianę źródeł ogrzewania z zachowaniem świadków (zabytkowych pieców, kominków itp.).
Program Dostępność Plus 2018–2025
Polska, ratyfikując w 2012 roku Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych (2006)11,
zobowiązała się do dostosowania prawa budowlanego i równego traktowania każdej osoby.
20 września 2019 roku weszła w życie ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami12 – kręgosłup Programu Dostępność Plus. Program Dostępność Plus to pierwsze
kompleksowe ujęcie tematyki dostępności w Polsce. Jego celem jest zapewnienie swobodnego
dostępu do dóbr i usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób
o szczególnych potrzebach. Program koncentruje się na dostosowaniu przestrzeni publicznej,
architektury i transportu do wymagań wszystkich obywateli. Wartość inwestycji przyczyniających
się do realizacji Programu wyniesie około 23 mld zł w latach 2018–202513.
Ustawa o dostępności stworzyła ramy prawno-organizacyjne do urzeczywistnienia idei
dostępności w Polsce, nakładając na wszystkie podmioty publiczne obowiązki dotyczące
zapewnienia dostępności w aspekcie architektonicznym, cyfrowym i informacyjnokomunikacyjnym. Należy zwrócić uwagę, że ustawa obowiązuje od 30 września 2019 roku, ale
najistotniejsze dla zabytków zmiany wejdą w życie stopniowo w okresie kolejnych dwóch lat.
Od daty 6 września 2021 dostęp alternatywny musi być traktowany jako sytuacja wyjątkowa14,
a szczególne potrzeby muszą być zapewniane z wykorzystaniem projektowania uniwersalnego15.
Zgodnie z zapisami ustawy o dostępności wszystkie podmioty realizujące zadania finansowane
ze środków publicznych lub na podstawie umów z podmiotem publicznym muszą spełniać
wymagania określone w art. 6. ustawy, czyli zapewniać podstawową dostępność architektoniczną,
cyfrową i informacyjno-komunikacyjną. Ustawa o dostępności nakazuje pełną dostępność
obiektów zabytkowych przeznaczonych na cele publiczne (i mieszkaniowe wielorodzinne –
rozszerzenie zasobu poprzez zapisy prawa budowlanego16). Wskazuje możliwość stosowania
dostępu alternatywnego tylko w wyjątkowych przypadkach, przy czym zachowanie wartości
zabytkowej nie może być warunkiem uzyskania odstępstwa (art. 9 PB). Brak możliwości
wprowadzania dostępności alternatywnej od września 2021 może doprowadzić więc do
Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, https://www.gov.pl/web/rodzina/konwencja-o-prawach-osobniepelnosprawnych
12
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Dz. U. z 2020 r. poz. 1062.
13
Program Dostępność Plus, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bezbarier/dostepnosc-plus/o-programie/
14
Jako sytuacje wyjątkową nie uznaje się ochrony wartości zabytkowych i możliwość utraty tych wartości.
15
Jednocześnie art. 9 Prawa budowlanego znosi możliwość przyznawania odstępstw na dostępność alternatywną
wnioskowaną ze względu na ochronę wartości zabytkowych, patrz: Jak wdrażać Ustawę o zapewnianiu dostępności?
Podręcznik na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, 2019, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
media/86764/ustawa_o_dostepnosci_poradnik.pdf
16
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami.
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blokowania przez WKZ działań adaptacyjnych w celu osiągnięcia pełnej dostępności zabytków,
która w związku z koniecznością wykonywania raportu o wdrażaniu dostępności, który od 2021
roku będą musiały przygotowywać wszystkie instytucje publiczne i ponawiać co 4 lata, może
spowodować lawinowe przyspieszenie prac adaptacyjnych na zabytkach.
Dostępność zabytkowych budynków publicznych (oraz budynków wielorodzinnych)
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).
Od września 2021 roku wszystkie obiekty publiczne
powinny (art. 6, pkt.1):
• zapewnić możliwość poruszania się po piętrach
i pomiędzy piętrami,
• umożliwić dotarcie do wszystkich pomieszczeń
(z wyjątkiem technicznych) w budynku,
• umożliwić
nawigację
wewnątrz
budynku
w szczególności osobom z wadami wzroku oraz
słuchu,
• umożliwić wejścia do budynku z psem asystującym,
• zapewnić możliwość bezpiecznej ewakuacji
z budynku wszystkim, w tym osobom
z niepełnosprawnościami.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami)

Prawdopodobne praktyczne działania wywołane
zapisami ustawy:
• dostępność alternatywna tylko dla zabytków
nieremontowanych, art. 2 i 5,
• brak odstępstw dla prac budowlanych na zabytkach
(o ile nie następuje utrata mienia) art. 9,
• przeniesienie zapisów ustawy o dostępności na
budynki mieszkaniowe wielorodzinne, art. 9.1
• planowana nowelizacja rozporządzania o warunkach
technicznych – zakłada pełną dostępność !!!

Tab. 1. Zmiany w wymogach dotyczących dostępności zabytków dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Źródło: opracowanie własne

Dostosowanie zabytków do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami powinno zostać
uwzględnione (zgodnie z art. 25 ustawy o ochronie zabytków17), ale nie powinno naruszać
zdefiniowanych i chronionych prawnie wartości zabytkowych, które można zdefiniować
teoretycznie jako warunki progowe, które nie powinny zostać przekroczone. Powstaje pytanie,
czy właściciele, przeprowadzając kompleksowy remont zabytku, zostaną zobligowani przez
organy budowlane do pełnej dostępności strychów, wież gotyckich, piwnic staromiejskich,
zabytkowych ziemnych kopców widokowych, tarasów w historycznych ogrodach publicznych.
Konieczność spełnienia wprowadzonych warunków technicznych wskazuje na poważne
zagrożenie dla substancji zabytkowej i otoczenia zabytków, np. konieczność montażu wind,
dodatkowych poręczy na schodach, dodatkowych spoczników, poszerzania przestrzeni
manewrowych na klatkach schodowych i korytarzach itp. Możliwa jest również w praktyce próba
uniknięcia konfliktu konserwatorsko-budowlanego, która doprowadzi do fragmentaryzacji
inwestycji i poważnych zagrożeń stanu technicznego zabytków, ponieważ art. 5 PB wskazuje,
że obiekty i obszary rejestrowe oraz objęte ochroną MPZP są wyłączone z wymogów warunków
17

Ustawa z 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz. U. 2021, poz. 710, 954, art. 25.
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technicznych (art. 2 PB), dopóki nie będą na nich prowadzone prace budowlane, modernizacyjne
(przebudowa, rozbudowa, nadbudowa itp.), wykraczające poza zakres prac konserwatorskich
lub restauratorskich. Dążenie do spełnienia wymogów pełnej dostępności architektonicznej
może doprowadzić również do częściowego wyłączenia z użytkowania wybranych pomieszczeń
w budynkach zabytkowych, których udostępnienie będzie szczególnie utrudnione – co jest
poważnym zagrożeniem dla integralności i stanu technicznego całego budynku zabytkowego.
Możemy mieć do czynienia ze zjawiskiem „patologicznym” w szerszej skali zasobu, jeżeli pełne
udostępnianie architektoniczne zabytków stanie się nienegocjowalnym faktem.
Dodatkowo dostępność informacyjno-komunikacyjna wprowadzi zmiany kolorystyczne
na elewacjach budynków i nawierzchniach, wprowadzanie czytelnych (dużych?) ekranów
informacyjnych, konieczność oznakowania wszelkich pomieszczeń i ścieżek prowadzących.
Jak powinny się zachowywać służby konserwatorskie w sytuacji ewidentnego konfliktu, kiedy
zlikwidowanie barier wiąże się ze znacznymi przekształceniami substancji zabytkowej, choć
kolokwialnie w ocenie organów budowlanych nie prowadzi do zniszczenia zabytku np. poszerzenie
zbyt małych drzwi, przesuniecie ścian w celu poszerzenia zbyt wąskiej klatki schodowej. Należy
przy tym postawić sobie zasadnicze pytanie, czy organy konserwatorskie powinny konfrontować
ze sobą wartości społeczne i zabytkowe? Formalnie służby konserwatorskie nie mają kompetencji
do poprawy jakości przestrzeni społecznej (dostosowania zabytków do użytkowania przez
ogół społeczeństwa) i stosowanie takiej argumentacji w decyzjach administracyjnych będzie
nieprawidłowe.
Należy również zauważyć, że dotacje na remonty zabytków przekazywane ze środków
publicznych (WKZ, MKiDN, samorządy lokalne) w wysokości powyżej 50% prawdopodobnie
zobligują właścicieli zabytków do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
w remontowanych obiektach zabytkowych, także prywatnych.
Bezrefleksyjne udostępnienie architektoniczne dla osób ze szczególnymi potrzebami
renesansowych schodów Ratusza w Zamościu (na obszarze Starego Miasta w Zamościu
wpisanego na LŚD UNESCO), wieży Kościoła Mariackiego na Rynku Starego Miasta w Krakowie
(LŚD UNESCO), trudnodostępnych piwnic czy strychów gotyckich kamienic Starego Miasta
w Toruniu (LŚD UNESCO) wiąże się z dużą ingerencją w strukturę budowlaną i może skutkować
utratą wartości autentyzmu i integralności dziedzictwa światowego, które mamy obowiązek
zachować nie tylko dla obecnych, ale przede wszystkim przyszłych pokoleń.
Wypracowanie dopuszczalnych, bezpiecznych dla ludzi i zabytków rozwiązań dostępności
jest jednym z ważnych zadań MKDNIS. W ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków
i Opieki nad Zabytkami 2019–2022 opracowywane są standardy postępowań konserwatorskich
w sprawach dostępności obiektów zabytkowych dla osób ze specjalnymi potrzebami. Celem działań
jest pokazanie dobrych praktyk w udostępnianiu zabytków osobom z niepełnosprawnościami,
zalecenia co do stosowanych technologii, materiałów, rozwiązań akceptowalnych pod kątem
konserwatorskim. Przygotowane materiały będą upowszechniane wśród służb konserwatorskich,
instytucji kultury i organizacji zajmujących się problematyką osób ze szczególnymi potrzebami
w 2022 roku.
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Master Plan dla transportu kolejowego do 2030
Szeroko zakrojone działania modernizacyjne polskich kolei planowane w najbliższych 10
latach określił Master plan dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku18. Opracowanie
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Projektu Funduszu Spójności pt.
Pomoc techniczna dla sektora transportu w Polsce, zakłada: modernizacje dworców kolejowych,
z dostosowaniem do wymagań ochrony środowiska, a także wymagań konserwatorskich, w tym
– co warte podkreślenia – renowacji kolejowych obiektów zabytkowych19.
Zintensyfikowane dzięki funduszom unijnym plany PKP PLK S.A., zgodnie z obowiązującym
Krajowym Programem Kolejowym, zakładają modernizację połowy linii kolejowych w Polsce
już do 2023 roku20. Obecnie PKP PLK S.A. realizuje około 230 projektów za około 77 mldzł,
w ramach których zmodernizowanych zostanie m.in. 9000 km torów (na 19 000 km istniejących
linii w Polsce), w tym 8500 km zostanie przystosowanych do kolei dużych prędkości
(prawdopodobnie niewiele zabytkowych mostów i wiaduktów spełni te oczekiwania). Krajowy
Program Kolejowy osiągnął już ponad 60% wykonania, co oznacza intensyfikacje działań
modernizacyjnych i renowacyjnych w najbliższych latach na niespotykaną dotąd skalę21.

Ryc. 3. Założenia programu modernizacji kolei w ramach Krajowego Programu Kolejowego,
Źródło: http://www.plk-inwestycje.pl/uploads/popup/popup.png (dostęp:18.10.2021)

Master plan dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku, http://www.siskom.waw.pl/komunikacja/kolej/masterplan-dla-transportu-kolejowego.pdf
19
Ibidem, ss. 8–9.
20
Krajowy Program Kolejowy, https://www.gov.pl/web/infrastruktura/krajowy-program-kolejowy
21
Co to jest KPK?, https://www.plk-sa.pl/inwestycje/
18
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Warto zauważyć, że PKP PLK S.A. posiada obecnie 2663 budynki dworców kolejowych, bardzo
zróżnicowane pod względem wielkości, zakresu pełnionych funkcji oraz stanu technicznego
i estetyki. Czynnymi obiektami dworcowymi, jak wynika z Masterplanu, jest około 1000
obiektów, pozostałe wymagają adaptacji do nowych funkcji lub zostaną rozebrane. Znaczna
część tych budynków została zbudowana jeszcze w XIX wieku i są to najczęściej obiekty objęte
ochroną konserwatora zabytków. Pozostałe obiekty zostały zbudowane w XX wieku, odbudowane
po zakończeniu działań wojennych lub zbudowane w latach 60. do 80., dopiero od kilku lat
budzą zainteresowanie służb konserwatorskich (jako świadectwa modernizmu). Ze względu
na długoletnie zaniedbania wiele tych obiektów wymaga niezwłocznych i kompleksowych
prac remontowych w celu poprawy ich stanu technicznego i estetyki (przykłady korozji mostu
średnicowego, który przez lata nie był systematycznie konserwowany, co doprowadziło go do
stanu tzw. śmierci technicznej).
Większość dworców, peronów, wiat kolejowych, mostów i wiaduktów kolejowych nie spełnia
współczesnych wymogów i norm UE stawianych obiektom tego typu. Dlatego PKP powołując się
na ekspertyzy techniczne wskazuje najczęściej śmierć techniczną obiektu, konieczność rozbiórki
i wprowadzania nowych obiektów w ramach działań modernizacyjnych. Tymczasem służby
konserwatorskie dopiero budują zespoły wykwalifikowanych ekspertów kolejowych i zlecają
własne kontrekspertyzy.
Nie należy zapominać również o zabytkowych konstrukcjach inżynieryjnych (dopiero od
niedawna uznawanych za zabytki, w związku z tym jest to zasób aktualnie rozpoznawany22
i nie do końca zinwentaryzowany) oraz zabytkach ruchomych (tabory kolejowe czy elementy
wyposażenia budynków kolejowych) – to zbiór nadal w niewielkim stopniu rozpoznany przez
służby konserwatorskie i chroniony przed zniszczeniem. Aktualizacja zasobu, inwentaryzacja
i dokumentacja konserwatorska, pilne uzupełnienie kart ewidencyjnych, przygotowanie przez
ekspertów systemu wartościowania cech zabytkowych i wskazań do ochrony to działania
zintensyfikowane przez służby konserwatorskie w całej Polsce.
Problemem wydaje się również standaryzowanie inwestycji w sytuacji, kiedy 50% dworców
kolejowych w Polsce jest zabytkowych, a przy ich modernizacji konieczna będzie stała współpraca
z konserwatorem zabytków. Cytując: W ramach realizacji inwestycji z Programu przewidziano
wdrożenie rozwiązań energooszczędnych, obniżających koszty utrzymania dworców. Jednolity
standard budynków pozwoli na wypracowanie spójnej polityki zarządzania nieruchomościami
dworcowymi23. Co dla zabytków oznacza jednolity standard inwestycji i czy można w ten sposób
formułować oczekiwania wobec różnorodności epok, stylów, materiałów i technik budowlanych
architektury i konstrukcji kolejowych? Trudne do zaakceptowania z konserwatorskiego punktu
widzenia jest powoływanie się na odgórne „ujednolicone standardy kolejowe” z założenia
ahistoryczne (czyli identyczne dla nowopowstających energooszczędnych i inteligentnych
W 2020–2021 roku Departament Ochrony Zabytków opracował wykaz kolejowych obiektów inżynieryjnych
związanych z transportem kolejowym.
23
Program Inwestycji Dworcowych na lata 2016–2023, https://www.gov.pl/web/infrastruktura/program-inwestycjidworcowych-na-lata-2016-2023
22
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budynków oraz XIX-wiecznych dworków drewnianych, modernistycznych hali żelbetowych
czy nitowanych konstrukcji stalowych). Przepisy UE przewidują wyjątki dla istniejącej
infrastruktury i obiektów zabytkowych, zgodnie chociażby z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr
1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności
odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób
o ograniczonej możliwości poruszania się24. Należy zwrócić uwagę na brak wypracowanych przez
PKP standardów niezbędnych przy renowacji zabytkowej architektury i infrastruktury kolejowej,
ale także na fakt, że wprowadzanie materiałów substandardowych i agresywnych technologii
w miejsce tradycyjnych materiałów i rozwiązań technicznych prowadzi do degradacji tkanki
zabytkowej, często w sposób nieodwracalny, jak to miało miejsce w Ożarowie Mazowieckim
(rozbiórka skrzydlatej wiaty w celu zwiększenia przepustowości linii). Dlatego niezbędne
wydaje się już na początkowym etapie uświadomienie potencjalnych inwestorów (także przy
adaptacji opuszczonych obiektów), projektantów i wykonawców o trudnościach wynikających
z konieczności zachowania elementów oryginalnych tworzących charakter historycznych
obiektów kolejowych i szukania odstępstw w przepisach, a nie ślepego podążania za standardami
typowymi.
Od 2021 roku w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwie
Infrastruktury powołano grupę roboczą dotyczącą wspierania współpracy na linii PKP–WKZ,
wspólnego wypracowywania prawidłowych praktyk w wykonywanej dokumentacji, prowadzenia
inwestycji i współpracy ze służbami konserwatorskimi.
Podsumowując, mając do czynienia z ogromnym zasobem zabytkowym, jakim dysponują
spółki, PKP należy dążyć do wypracowania wspólnych zasad ochrony zabytków architektury
i infrastruktury kolejowej. Służby konserwatorskie akceptując potrzeby adaptacyjne i konieczność
zwiększenia bezpieczeństwa oraz dostępności dla użytkowników, nie powinny rezygnować
z nacisku na zachowanie wartości zabytkowych i jakości przestrzeni, dlatego od 2020 roku
rozpoczęto pracę nad konserwatorskimi standardami kolejowymi.

Rozporządzeniem Komisji UE nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie technicznych specyfikacji
interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej
możliwości poruszania się, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1300&from=CS
24
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Wnioski końcowe
Rozpoczęte od kilku lat prace przygotowawcze do głębokiej transformacji krajów europejskich
wkrótce znajdą swoje odzwierciedlenie w konkretnych działaniach praktycznych. Zasób
zabytkowy ulegnie znaczącej modernizacji, podążając za wyznaczonymi priorytetami polityki
państwa. Działania te są dalekie i skrajnie odmienne od zaleceń doktryny konserwatorskiej
wyznaczającej od lat kierunki i zmiany w definiowaniu zasobu zabytkowego, sposobach
dokumentowania, utrwalania i ochrony.
Modernizacja jako działanie pozakonserwatorskie wymyka się z zakresu teorii i standaryzacji
działań konserwatorskich, choć podlega ocenie przez służby konserwatorskie w zakresie form
ochrony prawnej, wynikającej z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami25.
Analizując planowaną intensyfikację działań modernizacyjnych, należy jednoznacznie zauważyć,
że wspomniane programy strategiczne nie mogą interpretować potrzeb MODERNIZACJI jako
konieczności WYMIANY substancji historycznej zabytków. Wymiana ta jest podyktowana
obiektywnymi metodami wyliczeń i parametryzacji, przeznaczonymi jednak dla budownictwa
XXI wieku i niemającymi nic wspólnego z tradycjami budowlanymi wieków wcześniejszych.
Wyrównywanie szans w dostępie do programów i dotacji modernizacyjnych to stworzenie
parametrów dedykowanych dla zabytkowego zasobu dziedzictwa, którego priorytetowym celem
społeczeństwa, państwa i Unii Europejskiej jest zachowanie jego cech charakterystycznych
i autentycznych w możliwie najpełniejszym i integralnym zbiorze. Z tego względu nie można
używać w żadnym z tych dokumentów porównań co do rangi ważności wartości. Wartość
zabytkowa nie może być antagonistycznie porównywana lub umniejszana w stosunku do
wartości ekonomicznych, społecznych czy gospodarczych. Oceny takiej przede wszystkim nie
powinny podejmować się służby konserwatorskie.
Równanie wartości dziedzictwa powinno skutkować wypracowaniem alternatywnych
rozwiązań, wyrównujących szanse i umożliwiających etyczne traktowanie właścicieli zabytków
(chcących również z dotacji modernizacyjnych skorzystać bez blokowania tej możliwości przez
WKZ). Ponadto poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań przeznaczonych dla zabytków może,
a nawet powinno wspierać tradycyjne techniki, technologie i materiały – ponieważ to tradycyjne
rzemiosła, lokalne, ekologiczne i trwałe materiały przeciwdziałały niekorzystnym zmianom
klimatycznym, zanim pojęcie to stało się modne.
Wspieranie działań modernizacyjnych na zabytkach nie może być stawiane antagonistycznie
do potrzeb zachowania zasobu dziedzictwa, dlatego we wspomnianej fazie przygotowawczej
organy odpowiedzialne za ochronę zabytków powinny promować i nagradzać dobre praktyki
modernizacyjne, wprowadzać standardy modernizacji zabytków, poradniki i katalogi
poprawnych modernizacji. Działania te mają szanse stać się mocnym wsparciem merytorycznym
służb konserwatorskich, właścicieli i samorządów na etapie późniejszego wdrażania priorytetów
modernizacji w praktyce.
25

Ustawa z 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz. U. 2021, poz. 710, 954. Patrz: art. 7, art. 36.
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ABSTRAKT: W artykule omówiono zasób polskich parków i ogrodów zabytkowych oraz
stan ich zachowania. Podkreślono, że specyfika tej części dziedzictwa kulturowego wynika
między innymi z wysokiego udziału tworzywa roślinnego (materii żywej) oraz niskiej
trwałości substancji zabytkowej. Scharakteryzowano najczęściej występujące zagrożenia
oraz sformułowano podstawowe zasady i warunki brzegowe dla ochrony, konserwacji oraz
adaptacji do nowych funkcji dla tej grupy zabytków. Wskazano, że zakres powyższych
działań powinien wynikać z przepisów prawa oraz dokumentów doktrynalnych. Omawiane
zagadnienia zilustrowano polskimi i zagranicznymi przykładami – zarówno pozytywnymi,
jak i negatywnymi. W podsumowaniu artykułu określono obszary, w jakich należałoby
w pierwszej kolejności wzmocnić działania na rzecz ochrony i konserwacji tej grupy zabytków.
SŁOWA KLUCZOWE: historyczne parki i ogrody, restauracja zabytków, ochrona zabytków
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1. Wstęp
Zabytkowe parki i ogrody to ważny element dziedzictwa kulturowego. Stanowią cenny dokument
kultury materialnej poprzednich stuleci, budują tożsamość polskiego pejzażu. Stwierdzenie to
dotyczy zarówno wspaniałych założeń rezydencjonalnych, przekształconych w obiekty muzealne,
jak i tych skromniejszych, dworsko-parkowych, coraz częściej odchodzących w zapomnienie,
pozbawionych historycznej funkcji, a także publicznych parków miejskich, dynamicznie
zmieniających się w związku z nowymi formami użytkowania wprowadzanymi w ich granice.
Parki i ogrody to grupa zabytków o niskiej trwałości – bez właściwej ochrony oraz prawidłowo
prowadzonych działań z zakresu pielęgnacji, konserwacji, a niekiedy restauracji giną. Już na
przełomie XVIII i XIX wieku, w dobie niesamowitego rozkwitu sztuki ogrodowej, Ignacy Krasicki
przestrzegał: Gmachy z kamienia, cegły lub marmuru zrządzone, aczkolwiek czas pożera z ostatków
pozostałych, iż były, a niekiedy jakie być mogły, domyślić się można. Ogrody, z istoty swojej dzieła
ziemne, tego przywileju nie mają1.
2. Stan i specyfika zasobu zabytkowych parków, ogrodów i innych form projektowanej zieleni
oraz wynikająca z nich potrzeba prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i działań
adaptacyjnych
W Raporcie o Stanie Zabytków Nieruchomych2 opracowanym przez Narodowy Instytut
Dziedzictwa (2017) stwierdzono, że obiekty zabytkowe sklasyfikowane jako „zieleń” to 10,51%
zasobu wszystkich zabytków w Polsce. Ich liczba (bez cmentarzy), według danych NID (stan na 1.
Kwartał 2019 r.), wynosi 7623, z czego znaczącą większość – ponad 70% – stanowią parki i ogrody
rezydencjonalne.
Historyczne parki, ogrody oraz inne formy zaprojektowanej zieleni, jako jeden z typów obiektów
zabytkowych, podlegają ochronie i opiece3. W praktyce nie zawsze tak się dzieje. W „Raporcie”
NID (2017) 29,1% zabytkowych terenów zieleni przyporządkowano do kategorii obiektów
zachowanych w stanie średnim, a 8,8% do kategorii obiektów zachowanych w stanie złym, co,
jak stwierdzono, sytuuje te zabytki w grupie obiektów o wyraźnie obniżonym ogólnym stanie
zachowania. Jednocześnie w „Raporcie” oceniono, że 50,7% zabytkowych terenów zieleni znajduje
się w stanie dobrym, a jedynie 11,5% w stanie bardzo dobrym4 .
Cechą charakterystyczną zasobu parków, ogrodów oraz innych form zaprojektowanej zieleni jest
ich niska trwałość. Zależy ona od trwałości elementów składowych, wśród których wiodącym jest
roślinność. Longin Majdecki oceniał, że trwałość jednej generacji form roślinnych, tworzących
Krasicki I., Listy o ogrodach, [w:] Dzieła prozą Ignacego Krasickiego, edycja nowa i zupełna przez
Fr. Dmochowskiego, t. V. Warszawa, 1803.
2
Rozbicka M. (red.), Raport o stanie zabytków nieruchomych w Polsce. Zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi
rejestru A i C), Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.
3
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, art. 6, Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568.
4
Raport..., op. cit.
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układ przestrzenny ogrodu, wynosi około 100 lat5. Trwałość poszczególnych elementów składowych
parków i ogrodów, takich jak partery, różanki, kwietniki, jest jeszcze niższa.
Zły lub średni stan zachowania znacznej części zasobu parków, ogrodów i innych form
zaprojektowanej zieleni, przy ich niskiej trwałości, powoduje, że w wielu z nich występuje aktualnie
pilna konieczność przeprowadzenia prac konserwatorskich lub restauratorskich, wiązanych często
z adaptacją tych obiektów do nowych funkcji. W tej sytuacji konieczne jest dołożenie szczególnych
starań, aby prace prowadzone w obiektach zieleni zabytkowej nie wpływały degradująco na ich
substancję zabytkową. Powinny one uwzględniać regulacje prawne wynikające z ustawowych definicji
pojęć „prac konserwatorskich” i „prac restauratorskich” oraz zalecenia dokumentów doktrynalnych,
w tym w szczególności Karty Weneckiej (1964)6 oraz Karty Florenckiej (1981)7.
3. Zasady ochrony oraz prowadzenia prac konserwatorskich i restauratorskich w obiektach zabytkowej
zieleni w kontekście doktryny konserwatorskiej
Punktem wyjścia do określenia zasad ochrony i konserwacji zabytkowych terenów zieleni powinno
być stwierdzenie zawarte w definicji zabytku w Ustawie z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami, że zabytek, a zatem i park zabytkowy, jest dziełem człowieka (art.
3) oraz że, zgodnie z definicją ogrodu zabytkowego z Karty Florenckiej (art. 1), jest to kompozycja
architektoniczno-roślinna.
Powyższe stwierdzenia pozwalają na zróżnicowanie sposobu traktowania zabytkowych terenów
zieleni oraz terenów zieleni naturalnego pochodzenia. Jest to niezwykle istotne w dzisiejszych
czasach, kiedy ze względów ekologicznych, społecznych oraz ekonomicznych dają się zaobserwować
tendencje do minimalizacji pielęgnacji terenów zieleni, w tym również tych zabytkowych. Niestety
bez systematycznej pielęgnacji zabytkowy ogród nie ma szans na przetrwanie. Na obowiązek
regularnego i stałego utrzymywania zabytków w należytym stanie zwrócono uwagę już w karcie
ateńskiej w 1931 roku i podtrzymano to wskazanie w karcie weneckiej, gdzie stwierdzono, że:
konserwacja zabytków zakłada przede wszystkim obowiązek ciągłości ich należytego utrzymania
(Art. 4). W tym samym nurcie wypowiedzieli się eksperci w poświęconej ogrodom karcie
florenckiej, wskazując, że: Utrzymywanie i konserwowanie ogrodu historycznego jest podstawową
działalnością z natury rzeczy stałą (Art. 11).
Równie istotny, z punktu widzenia ochrony zabytków sztuki ogrodowej, jest sformułowany w karcie
weneckiej obowiązek przyjęcia solidarnej odpowiedzialności za zachowanie [zabytków] dla
przyszłych pokoleń i przekazania im ich wartości w całym bogactwie autentyzmu. Tak sformułowany
cel ochrony zabytków, a zatem i obiektów zieleni zabytkowej, powoduje, że współczesne pokolenia
nie mogą czuć się jedynymi właścicielami i użytkownikami zabytkowych terenów zieleni. Zgodnie
Majdecki L., Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych, Warszawa: PWN, 1993.
Karta Wenecka – Postanowienia i Uchwały II Międzynarodowego Kongresu Architektów i Techników Zabytków w Wenecji
w 1964 roku, 1964.
7
Karta Florencka – Międzynarodowa Karta Ogrodów IFLA, ICOMOS, 1981.
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z duchem Karty Weneckiej jesteśmy przede wszystkim depozytariuszami zabytków, w tym zabytków
sztuki ogrodowej, które mamy przekazać przyszłym pokoleniom w całym bogactwie ich autentyzmu.
Pojęcie autentyczności ogrodu zabytkowego definiuje Karta Florencka: Autentyczność ogrodu
historycznego dotyczy w jednakiej mierze jego rysunku i wielkości poszczególnych jego części jak
i dekoracji, wyboru roślin i minerałów, z których się składa (Art. 9). Zatem przedmiotem ochrony
i szczególnej uwagi w trakcie prac konserwatorskich lub restauratorskich powinny być zarówno
forma przestrzenna ogrodu, jego skala, elementy wystroju, dobór roślin oraz zastosowanych
historycznie materiałów budowlanych. Stan wielu współczesnych parków i ogrodów zabytkowych
jest dowodem na to, jak trudno jest te cechy utrzymać8.
W karcie florenckiej wskazano, że sukces działań ochronnych (a także konserwacji i restauracji tej
grupy zabytków) uzależniony jest od ich rozpoznania: ochrona ogrodów historycznych wymaga ich
identyfikacji i inwentaryzacji (Art. 9). Rozpoznanie obiektu zabytkowego umożliwia określenie jego
wartości, których ochrona lub ewentualne uczytelnienie powinny stanowić podstawowy cel działań
w odniesieniu do zabytków, w tym również zabytków sztuki ogrodowej. Podstawową dokumentacją
dla zabytkowych parków i ogrodów w Polsce są tzw. dokumentacje ewidencyjne. Niestety znacząca
ich większość powstała w latach 70. i 80. XX wieku, co powoduje, że nie prezentują one obecnego
stanu zabytków sztuki ogrodowej. Konieczna jest zatem ich pilna aktualizacja.
W karcie ateńskiej zwrócono również uwagę na konieczność dokumentowania wszelkich prac przy
zabytkach: zarówno badawczych, konserwatorskich, jak i adaptacyjnych, aby w przyszłości można
było odtworzyć historię ich przemian. Postulat ten powinien również dotyczyć zabytkowych terenów
zieleni.
Międzynarodowe karty konserwatorskie poświęcają wiele uwagi zagadnieniom restauracji
i rekonstrukcji zabytków. Restauracja zabytków jest jednym z działań zdefiniowanych w Ustawie
z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Są to działania mające na
celu wyeksponowanie wartości artystycznych i estetycznych zabytku, w tym, jeżeli istnieje taka
potrzeba, uzupełnienie lub odtworzenie jego części, oraz dokumentowanie tych działań (Art. 3).
Jak wskazano w poprzednim podrozdziale, parki, ogrody i inne formy projektowanej zieleni to
obiekty o niskiej trwałości, wymagające stałej pielęgnacji, okresowej konserwacji, a w przypadku
wieloletnich zaniedbań – restauracji z elementami uzupełnień i odtworzeń. Przekazywanie ich
przyszłym pokoleniom „w całym bogactwie autentyzmu” jest niezwykle trudne, a działaniom
w nich podejmowanym bliżej w praktyce do Dokumentu z Nara o autentyzmie (1994) niż do Karty
Weneckiej. Restauracja parku zabytkowego powinna być oparta na naukowych podstawach, na co
zwraca uwagę Karta Florencka (Art. 15), oraz nie może uprzywilejowywać żadnej z epok (Art. 16).
Jak zauważono w karcie weneckiej, Ustaje ona [restauracja] tam, gdzie zaczyna się domysł (Art. 9).

Jagiełło M., Do We Need a New Florence Charter? The Importance of Authenticity for the Maintenance of Historic
Gardens and Other Historic Greenery Layouts in the Context of Source Research (Past) and Taking into Account the
Implementation of the Sustainable Development Idea (Future), Sustainability, 13(9), 4900, 2021, https://doi.org/10.3390/
su13094900
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W kartach konserwatorskich sformułowano też wiele zaleceń dotyczących relacji zabytku i jego
otoczenia. Już w latach 30. XX wieku zauważono potrzebę ochrony szczególnie malowniczych
widoków, co odzwierciedlają postanowienia Karty Ateńskiej. Na potrzebę ochrony kontekstu
krajobrazowego zabytków zwraca też uwagę Karta Wenecka, w której wskazano, że konserwacja
zabytku zakłada konserwację otoczenia w jego skali (Art. 6). Zasadę tę przywołano także w karcie
florenckiej, podkreślając konieczność ochrony otoczenia parku zabytkowego nie tylko ze względu
na wartości widokowe i kompozycyjne, ale również z powodu potrzeby ograniczenia potencjalnego
negatywnego oddziaływania procesów zachodzących w tym otoczeniu na szatę roślinną (Art. 14).
Najtrudniejszymi do zachowania we współczesnych realiach wydają się być zalecenia Karty
Florenckiej, dotyczące form użytkowania parków zabytkowych. Autorzy karty jako preferowany
model wypoczynku wskazali wypoczynek bierny, przy równoczesnym pewnym ograniczeniu
dostępności do tego typu obiektów. Rekreację czynną w ogrodach zabytkowych dopuszczono
w karcie jedynie okazjonalnie, wskazując, że lepszym dla niej miejscem będą tereny poza ich
granicami (Art. 18). Takie podejście do współczesnej funkcji zieleni zabytkowej wynikało z chęci
kontynuacji funkcji historycznej, którą w przeważającej większości stanowił właśnie wypoczynek
bierny (niekiedy z dopuszczoną na niewielkich fragmentach rekreacją czynną np. w postaci gry
w tenisa), powiązany czasami z produkcją ogrodniczą i sadowniczą. Obiektem, gdzie do dziś udało
się zachować podział na część przeznaczoną do zwiedzania i wypoczynku biernego od części,
gdzie dopuszczono wypoczynek czynny jest na przykład Ogród Wersalski (Petit Parc, ogrody Petit
Trianon i Grand Trianon – tylko zwiedzanie i spacery, Grand Parc – wypoczynek aktywny, jazda na
rowerach, jogging, pływanie łódkami po kanale)9.

Il. 1. Czynny wypoczynek w granicach Grand Parc w Wersalu oraz turystyka jako dominująca
forma rekreacji w Petit Parc. Fot. D. Sikora, 2018
Sikora D., Nowe tendencje w obiektach zieleni zabytkowej – na przykładzie Ogrodu Wersalskiego, Teka Komisji
Urbanistyki i Architektury PAN Oddział w Krakowie, t. XLV, 2017, ss. 525–539.
9
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Zmiany społeczne ostatnich kilkudziesięciu lat doprowadziły do zmiany modelu użytkowania
zabytkowych terenów zieleni – zwłaszcza tych, które z obiektów prywatnych stały się publicznie
dostępnymi. Ich historyczną formę trudno było pogodzić z nowymi funkcjami i oczekiwaniami
użytkowników, szczególnie w przypadku zabytkowych terenów zieleni miejskiej. Jogging alejkami
Łazienek Królewskich czy piknik na trawie w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie
nikogo już dziś nie dziwią.
4. Problematyka zachowania autentyczności rozwiązań kompozycyjnych i materiałowych oraz
kontekstu krajobrazowego zabytkowych parków, ogrodów oraz innych form zaprojektowanej zieleni
Jak stwierdzono powyżej, parki i ogrody, również te zabytkowe, różnią się od naturalnych
lasów i zadrzewień czy terenów łąkowych tym, że są dziełami człowieka. Dziełami człowieka są
średniowieczny wirydarz, renesansowy ogród tarasowy, barokowe założenie pałacowo-ogrodowe,
park krajobrazowy, ogród kaligraficzny, publiczny park miejski, ogród willowy, tereny zieleni
towarzyszącej obiektom użyteczności publicznej i wiele innych. Ich wspólnym mianownikiem jest
fakt, że nadano im ściśle określoną kompozycję, skalę, proporcje, wprowadzono elementy małej
architektury i wystroju rzeźbiarskiego, zastosowano ściśle określony dobór roślin i materiałów
budowlanych. Posiadają one zatem te wszystkie cechy, które według Karty Florenckiej decydują
o ich autentyzmie (Art. 9).
Cechy te, w związku z różnego typu współczesnymi interwencjami, zarówno tymi natury
budowlanej, jak i formalno-prawnej, mogą ulec zatarciu, co prowadzi do degradacji zabytkowego
trenu zieleni. Należy również zauważyć, że dla parków brak ingerencji, polegający np. na
zaprzestaniu pielęgnacji, jest równie groźny.
Autorka omawia poniżej wpływ współczesnych interwencji bądź ich braku na tę grupę zabytków
na wybranych przykładach z Mazowsza, Podlasia i Pomorza, przywołując również przykłady
zagraniczne.
Jak już zauważono, dla utrzymania czytelności kompozycji zabytkowego ogrodu czy parku
niezwykle istotna jest ciągłość pielęgnacji. W dobie powojennych przemian politycznospołecznych na tę ciągłość mogło liczyć zaledwie kilka obiektów, które jeszcze w latach 40.
otrzymały status muzealny. Były to pałace i ogrody w Łańcucie (1944), Kozłówce (1944),
Wilanowie (1945), Natolinie (1945), Nieborowie (1945), Arkadii (1945) i Rogalinie (1949)10.
W niektórych z nich, jak np. w Ogrodzie Wilanowskim, już wkrótce po zakończeniu działań
wojennych rozpoczęto prace konserwatorskie.

Michałowski A., Rewaloryzacja ogrodu Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku na tle działań konserwatorskich
w ogrodach historycznych Europy, [w:] Parki i ogrody zabytkowe, ochrona i konserwacja. Ogród Branickich w Białymstoku,
historia rewaloryzacji, Białystok: Urząd Miejski w Białymstoku, 2010, s. 172.
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Il. 2. Arkadia - park uzyskał status muzealny w 1945 r., co sprzyjało zachowaniu ciągłości pielęgnacji,
fot. D. Sikora, 2020

Pozostałe parki historyczne zostały po nacjonalizacji przejęte przez Państwowe Gospodarstwa
Rolne, zakłady opiekuńcze, szkoły, szpitale, urzędy i inne instytucje publiczne. Wiązało się to
ze zmianą sposobu ich użytkowania: z ogrodów rezydencjonalnych o ograniczonej dostępności
przekształcono je w ogrody publiczne, dostępne dla znacznie większej liczby użytkowników,
mających inne potrzeby i priorytety niż przedwojenni właściciele. Ich kompozycja ulegała
deformacji – z powodu zaniedbań w pielęgnacji (np. Ślubowo, Poświętne, Celbowo, Lublewo
Lęborskie, Neple, Konstantynów), wznoszenia nowych budynków szkolnych, przedszkoli,
internatów (np. Żuromin, Stare Lubiejewo, Nacpolsk, Luberadz, Neple), wprowadzania zabudowy
mieszkalnej dla pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych (Chamsk), boisk (Żuromin,
Nacpolsk, Poświętne, Strzembowo).
W wyjątkowych sytuacjach, ale dotyczących również parków o dużych wartościach historycznych,
artystycznych i naukowych, brak pielęgnacji powodowany jest objęciem ich ochroną w postaci
rezerwatu przyrody. Dotyczy to między innymi tak cennych parków warszawskich jak Natolin,
Ursynów (dawna Roskosz) oraz Morysin czy też podlaskiego Korczewa, gdzie połowę parku
uznano za rezerwat przyrody. Plany ochrony utworzonych tam rezerwatów bardzo ograniczają
możliwości prowadzenia jakichkolwiek prac pielęgnacyjnych.
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Il. 3 Fragment założenia pałacowo-ogrodowego w Korczewie – rezerwat „Dębniak”, którego utworzenie
uniemożliwiło konserwację tej części parku. Fot. D. Sikora, 2019

Szczególnym przypadkiem degradacji kompozycji parku zabytkowego jest pozbawienie go
głównej dominanty architektonicznej. Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa
liczba parków zabytkowych, w których przestała istnieć główna dominanta architektoniczna, to
1632 obiekty (25%). Zjawisko to występuje głównie w województwach: zachodniopomorskim
(57,32% parków zabytkowych), śląskim (52,5%), lubuskim (37,8%), warmińsko-mazurskim
(35,0%), opolskim (29,6%), podlaskim (26,2%). Najbardziej znanym w Polsce przykładem tej
sytuacji jest Ogród Saski w Warszawie. W niektórych parkach powojenne decyzje doprowadziły
do zastąpienia historycznej dominanty pałacu zabudową współczesną. Można tu wskazać park
pałacowy w Białowieży z Muzeum Przyrodniczo-Leśnym w miejscu rezydencji carskiej czy
zabytkowe parki w Siemiatyczach i Piasecznie, gdzie w miejscu pałaców wzniesiono współczesne
siedziby tamtejszych starostw powiatowych. Działania te przyczyniły się do obniżenia wartości
autentyzmu i integralności historycznych kompozycji ogrodowych.
W parkach rezydencj onalnych funkcję siedziby mieszkalnej po zniszczeniu pałacu czy dworu
niekiedy przejmowały inne historyczne budynki, co jest znacznie korzystniejszym rozwiązaniem
z punktu widzenia integralności i autentyczności obiektu. Dobrym przykładem tego typu działań
jest założenie parkowe w Starzyńskim Dworze na Pomorzu, gdzie jeden z obszernych budynków
folwarcznych zaadaptowano do celów mieszkalnych.
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Il. 4. Współczesna siedziba Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach w miejscu osiemnastowiecznego pałacu
księżnej Anny Jabłonowskiej. Fot. D. Sikora, 2020

Il. 5. Park w Starzyńskim Dworze. Pałac uległ zniszczeniu w czasie II wojny światowej, a funkcję mieszkalną przejął
jeden z budynków gospodarczych. Fot. D. Sikora, 2017
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Czynnikiem wpływającym degradująco na wartości autentyzmu i integralności zabytkowych
terenów zieleni są również podziały własnościowe, utrudniające, a niekiedy wręcz
uniemożliwiające prowadzenie spójnej polityki konserwatorskiej. Najczęściej podziały te były
skutkiem wprowadzania w granice parku nowej funkcji. Z czasem nowy obiekt wydzielano wraz
z najbliższym otoczeniem jako niezależną działkę ewidencyjną. Tak stało się np. w Luberadzu,
słynnym mazowieckim parku z nietypowym klasycystycznym pałacem, gdzie z historycznego
obszaru rezydencji wydzielono dużą działkę z budynkiem dawnego internatu, niszcząc
integralność zabytku.
Zły lub średni stan zachowania znacznej liczby polskich parków i ogrodów zabytkowych
powoduje konieczność prowadzenia prac konserwatorskich lub działań restauratorskich. Aby
w trakcie tego procesu, a zwłaszcza w trakcie prac restauratorskich, zachować autentyczność
oraz integralność zabytku, prace te muszą zostać oparte na naukowych podstawach (zgodnie
z zaleceniem Karty Florenckiej, art. 15). Kompleksowe badania, w tym kwerendy archiwalne,
badania z zakresu archeologii ogrodowej, analizy porównawcze coraz częściej poprzedzają prace
restauratorskie. Impulsem i pewnym wzorcem dla tego typu podejścia w ogrodach zabytkowych
stały się przeprowadzone w latach 70. XX wieku prace restauratorskie w holenderskim ogrodzie
Het Loo. Metodę tę w kolejnych dziesięcioleciach wdrożono w ogrodach Hampton Court
w Wielkiej Brytanii, w Wersalu oraz w niektórych ogrodach austriackich i niemieckich. W Polsce
kompleksowe badania poprzedzające prace restauratorskie przeprowadzono w latach 90. XX
wieku i po roku 2000 w Ogrodzie Wilanowskim oraz w Ogrodzie Branickich w Białymstoku.
Wnioski z nich posłużyły do określania historycznej formy przestrzennej badanych ogrodów,
rozpoznania elementów ich kompozycji: układu drogowego, szaty roślinnej i zasad jej
rozplanowania, elementów małej architektury i wystroju rzeźbiarskiego, elementów wodnych.
W karcie florenckiej (art. 9) wskazano, że autentyczność ogrodu uzależniona jest od zachowania
historycznego doboru roślin. Warunek ten, z wielu względów bywa niekiedy trudny do spełnienia.
Część odmian roślin przestaje być z czasem produkowana i jest zastępowana nowymi, lepiej
dostosowanymi do lokalnych warunków klimatycznych i bardziej odpornymi na choroby (jest
to np. przypadek wielu odmian historycznych róż). Współczesne odmiany bywają też dużo
bardziej spektakularne niż historyczne – w związku z tym np. odtwarzając regularną część
ogrodu w Hampton Court, zdecydowano się na bardzo szeroki zakres interpretacji tego zabytku,
aby zwiedzający mogli zrozumieć, dlaczego oparte na historycznych wzorcach nasadzenia są
tak skromne. Niektóre gatunki, jak np. kasztanowce białe Aesculus hippocastanum czy bukszpan
wieczniezielony Buxus sempervirens są atakowane przez szkodniki, których populacji nie udało
się dotychczas ograniczyć. W wielu polskich parkach kasztanowce zaatakowane przez szrotówka
kasztanowcowiaczka praktycznie już od połowy lata pozbawione są liści. Jest to niezwykle
trudna sytuacja, ponieważ kasztanowiec biały to jedno z najpowszechniej stosowanych drzew
parkowych i alejowych w Polsce (zwłaszcza w parkach dziewiętnastowiecznych i z 1. poł. XX
wieku).
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Z kolei masowe zamieranie bukszpanu powoduje ogromne zagrożenie dla wszystkich regularnych
założeń ogrodowych. W związku z tą sytuacją we francuskim ogrodzie w Vaux-le-Vicomte
zdecydowano się na usunięcie ornamentów bukszpanowych i zastąpienie ich współczesną
instalacją artystyczną wykonaną z metalu. Natomiast bukszpan na parterach w polskich
ogrodach regularnych, np. w Ogrodzie Wilanowskim czy w Ogrodzie Branickich w Białymstoku,
był w ostatnich latach kilkukrotnie partiami wymieniany.
Pewne rośliny stają się też okresowo bardzo modne i są nadużywane, np. srebrne świerki Picea
pungens „Glauca” czy wiele różnych odmian płożących jałowców (moda na nie zaczęła się
jeszcze w okresie międzywojennym). Ich obecność w wielu ogrodach nie znajduje historycznego
uzasadnienia (np. w Bychowie na Pomorzu, gdzie srebrne świerki zasłoniły ogrodową elewację
dworu; czy na rabatach przy dworze w Chamsku, gdzie dominują płożące jałowce).
Autentyzm zabytkowych ogrodów budują również elementy historycznej małej architektury
oraz rzeźby ogrodowe. Tego typu elementy przetrwały w niewielu parkach. Zazwyczaj są to
ogrodzenia, niekiedy pawilony ogrodowe, mostki, pergole, tarasy ogrodowe z balustradami
i schodami, fontanny i kaskady, bardzo rzadko rzeźby parkowe, groty, historyczne ławki, elementy
historycznego oświetlenia. Unikatowość elementów tego typu powoduje, że powinny być one
bezwzględnie chronione i odpowiednio eksponowane. Za szczególnie niebezpieczne należy
uznać likwidowanie ogrodzeń historycznych parków i ogrodów, co potencjalnie może stanowić
impuls do wprowadzania w ich granice nowych funkcji (tak stało się na obrzeżach pozbawionego
ogrodzenia Ogrodu Saskiego w Warszawie, gdzie od północy urządzono parkingi).
Skromny zasób historycznej małej architektury i detalu rzeźbiarskiego powoduje, że jest ona
masowo uzupełniana nowymi elementami. Niekiedy powielają one historyczne rozwiązania
(np. ławki w Łazienkach Królewskich i Ogrodzie Krasińskich, donice na drzewka oranżeriowe
w Wilanowie i Ogrodzie Branickich w Białymstoku, fontanny w Ogrodzie Branickich), czasami
stanowią ich swobodną, współczesną interpretację (np. część rzeźb w Ogrodzie Branickich, donice
w ogrodzie Zamku Królewskiego w Warszawie, przeskalowane w stosunku do oryginalnych).
Czasami też są to elementy całkowicie nowe – jak np. fontanna na osi warszawskiego Zamku
Królewskiego czy też ławki, mostek, pergole w parku w Żelazowej Woli, a wśród przykładów
zagranicznych nowa aranżacja Bosquet du Théâtre d’Eau w Wersalu11. Nowe elementy mogą
stanowić pewną wartość dodaną, ale niekiedy też degradują kompozycję ogrodową i świadczą
o braku znajomości zarówno historycznego, jak i współczesnego warsztatu projektowego.
Przykładami niefortunnych współczesnych rozwiązań w parkach zabytkowych są np. masywne
obrzeża parterów z piaskowca w Międzyrzecu Podlaskim oraz tamtejsza altana, obrzeża ścieżek
z piaskowca w parku w Białej Podlaskiej, mostek „chiński” w parku przy Muzeum Ziemiaństwa
w Dąbrowie koło Siedlec.

11

Lamy G., Rok Le Nôtre’a w Pałacu Wersalskim, Ochrona Zabytków, 69/1 (268), 2016, ss, 243–258.
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Il. 6. Park w Międzyrzecu Podlaskim. Obrzeża parterów wykonane z piaskowca – nowe rozwiązanie niemające
uzasadnienia historycznego. Fot. D. Sikora, 2020

Il. 7. Donice w ogrodzie Zamku Królewskiego w Warszawie – współczesny element inspirowany rozwiązaniami
historycznymi. Fot. D. Sikora, 2019
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Il. 8. Współczesna infrastruktura turystyczna Ogrodu Wersalskiego – prosta w formie i utrzymana w ciemnozielonym,
neutralnym kolorze. Fot. D. Sikora, 2019

Warto w tym miejscu przywołać dobrą zasadę zastosowaną w ogrodach Wersalu: większość
historycznych elementów małej architektury została tu poddana pieczołowitej konserwacji, część
została wiernie zrekonstruowana, natomiast elementy współczesne, których obecność wynika
z konieczności dostosowania tego obiektu do potrzeb ruchu turystycznego, zostały zaprojektowane
w formach jak najbardziej neutralnych. Nie są też one na stałe połączone z podłożem, są w większości
wykonane z drewna i utrzymane w kolorystyce ciemnej zieleni, mało widocznej na tle zadrzewień
ogrodu. Dzięki takiemu podejściu nie wpływają degradująco na przestrzeń zabytkowego ogrodu.
Ogromną wartością i czynnikiem wzmacniającym autentyczność zabytkowych ogrodów jest
przetrwanie ich historycznego otoczenia krajobrazowego. Niestety dynamika zmian w tym
względzie stale się zwiększa12. W dobie z jednej strony silnej urbanizacji, z drugiej zaś wygaszania
na wielu terenach tradycyjnych form uprawy ziemi, niezwykle trudno jest zachować historyczny
kontekst krajobrazowy, który dla wielu ziemiańskich rezydencji stanowiły właśnie pola uprawne
i łąki. Jest to szczególnie zauważalne w środkowej części Europy, gdzie aż po czasy II wojny
światowej obecna była tradycyjna kultura ziemiańska oparta na ekstensywnej uprawie roli13.
Rędzińska K., Szulczewska B., Landscape change as perceived by its residents: A case study of Wilanów West in Warsaw,
Land Use Policy, 85, 2019, ss. 259–270.
13
Nurme S., Kotval Z., Nutt N., Hiob, M., Salmistu S., Baroque manorial cores and the landscape, Journal of Cultural
Heritage. Management and Sustainable Development, 4 (2), 2014, ss. 166–183.
12
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Problem z zachowaniem historycznego kontekstu krajobrazowego nie dotyczy wyłącznie parków
i ogrodów zlokalizowanych na terenach niezurbanizowanych. Również w granicach miast zachodzą
w otoczeniu zabytkowych parków szybkie zmiany. Ich symbolem może być jeden z kluczowych
widoków z Łazienek Królewskich w kierunku Belwederu i otaczającego krajobrazu, który kilka lat
temu uległ degradacji na skutek budowy w tle Belwederu centrum handlowo-biurowego.

Il. 9. Widok z Łazienek Królewskich w kierunku Belwederu. Jego autentyzm
zniszczył współczesny budynek handlowo-biurowy. Fot. D. Sikora, 2020

Z problemami zachowania kontekstu krajobrazowego historycznych rezydencji mierzą się też inne
kraje: przykładowo kilka założeń dworsko-parkowych i ich otoczenie znajdujących się w granicach
Helsinek narażonych jest na silne przekształcenia z powodu braku stosownych procedur
planistycznych i ochronnych14, natomiast w hiszpańskim Aranjuez reprezentacyjny dojazd
w postaci „gęsiej stopki” do królewskiej rezydencji i jej ogrodów zniszczyła wzniesiona w bliskim
sąsiedztwie stacja kolejowa i budynki magazynowe15. Na tym tle pozytywnym przykładem ochrony
historycznego kontekstu krajobrazowego zespołu pałacowo-ogrodowego jest niemieckie Wörlitz,
gdzie w imię zachowania autentyzmu otaczającego krajobrazu rolnego posunięto się nawet do
wyburzenia odległych o kilka kilometrów kominów fabrycznych elektrowni Vockerode. Należy
jednak w tym miejscu zauważyć, że założenie pałacowo-ogrodowe Wörlitz jest wpisane na Listę
światowego dziedzictwa, a obecność jego strefy buforowej pomaga chronić otaczający krajobraz16.
Wydaje się, że w tej sytuacji, zarówno w Polsce , jak i w wielu innych krajach, jedynie wprowadzenie
Hautamäki R., The encounter between manor and city: manor landscapes in urban planning in Helsinki, Nordic
Journal of Architectural Research, 1, 2020, ss. 73–98.
15
Aníbarro M. A., Ibáñez J., Gazapo, D. I., Aranjuez, a Cultural Landscape in a Process of Revitalisation: The Recovery of
the Raso de la Estrella, Journal of Landscape Architecture, 3 (2), 2008, ss. 54–67.
16
Tenzer H., The Garden Kingdom of Dessau-Wörlitz as an Example for the Management of a Historical Monument,
Proceedings of the Fábos Conference on Landscape and Greenway Planning: Vol. 5: No. 1, 2016, ss. 121–130.
14
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silniejszych mechanizmów ochrony kontekstu krajobrazowego zabytków może przyczynić się do
zachowania ich autentyzmu – również w aspekcie powiązań funkcjonalnych i kompozycyjnych
z krajobrazem otaczającym. Obecnie w Polsce, według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa,
liczba zabytkowych parków, których otoczenie jest chronione wpisem do rejestru zabytków wynosi
zaledwie 186, co stanowi 2,7% zasobu wszystkich zabytkowych obiektów z tej kategorii.
5. Społeczne oczekiwania wobec historycznych parków, ogrodów i innych form zaprojektowanej zieleni
Istotnym czynnikiem wpływającym na możliwość dalszego trwania, ochrony i konserwacji
historycznych terenów zieleni są funkcje, jakie przypisuje im społeczeństwo. Społeczne
oczekiwania, potrzeby i aspiracje względem jakiegoś historycznego obiektu czy obszaru oraz
świadomość jego wartości przekładają się na chęć podejmowania w nim określonych działań
ochronnych i konserwatorskich lub też na brak społecznej akceptacji dla działań niszczących.
Wielu współczesnych użytkowników i zarządców postrzega wartości terenów zieleni w kontekście
możliwości realizowania przez nie społecznie ważnych usług ekosystemowych17: siedliskowych,
zaopatrujących, regulacyjnych i kulturowych. Wśród tych ostatnich wymieniane są między
innymi: rekreacja, turystyka, zaspokajanie potrzeb estetycznych, edukacyjnych, kształtowanie
relacji społecznych i więzi z miejscem (budowanie tożsamości lokalnej), pełnienie funkcji
źródła inspiracji kulturowej i intelektualnej. Wydaje się, że do realizacji tej ostatniej grupy usług
ekosystemowych zabytkowe tereny zieleni są szczególnie predestynowane.
Konieczność powiązania ochrony i konserwacji zabytku z jego użytkowaniem na cele użyteczne
społecznie podkreślono w karcie weneckiej (art. 5), zastrzegając jednak, że użytkowanie takie
jest pożądane, nie może wszakże pociągać za sobą zmian układu bądź wystroju (...) Są to granice,
w jakich należy pojmować i można dopuszczać zagospodarowanie, wymagane przez ewolucję
zwyczajów i obyczajów.
W świetle powyższego należy stwierdzić, że osadzenie ochrony i zachowania wartości
zabytkowych parków, ogrodów oraz innych form zaprojektowanej zieleni w szerszym kontekście
wartości, odpowiadających na lokalne i ponadlokalne potrzeby społeczne, będzie sprzyjało
większej skuteczności ich ochrony i uzasadniało konieczność ponoszenia kosztów związanych
z ich konserwacją. Pomoże również tak programować działania adaptacyjne do współczesnych
potrzeb, aby szanowały wartości, uznawane za społecznie ważne.

17

Millennium Ecosystem Assessment, Opracowanie na zlecenie Organizacji Narodów Zjednoczonych, 2005, ss. 40–45.

158 Dorota Sikora
6. Podsumowanie
Co dziesiąty polski zabytek to teren zieleni – w większości przypadków park lub ogród. Ogromne
znaczenie, jakie zabytki tej kategorii mają dla tożsamości polskiego krajobrazu, wynikające z ich
wartości historycznych, artystycznych i naukowych, powoduje, że powinny stanowić przedmiot
pieczołowitej ochrony, pielęgnacji, a w miarę potrzeb również konserwacji czy restauracji. Nie
do przecenienia są również ich wartości użytkowe i przyrodnicze, tak istotne zwłaszcza dla
mieszkańców współczesnych miast.
Przeanalizowany pokrótce w niniejszym artykule zasób polskich parków i ogrodów zabytkowych
oraz określenie jego najczęstszych zagrożeń posłużyły za punkt wyjścia do wskazania obszarów,
w których w pierwszej kolejności powinno się podjąć działania na rzecz poprawy stanu tej
części polskiego dziedzictwa kulturowego oraz warunków, jakie powinny spełniać współczesne
interwencje. Są to:
•

Wzmocnienie świadomości społecznej co do wartości kulturowych tej grupy
zabytków oraz co do korzyści, jakie dostarcza współczesnym społeczeństwom
ta grupa zabytków.

•

Aktualizacja stanu wiedzy o zasobie zabytkowych parków i ogrodów oraz
o stanie tego zasobu.

•

Propagowanie dobrych praktyk w zakresie pielęgnacji, konserwacji
i restauracji zabytkowych parków i ogrodów.

•

Zapobieganie podziałom własnościowym historycznych parków i ogrodów,
dbałość o ich integralność terytorialną.

•

Zapobieganie wprowadzaniu trwałych przekształceń w granicach
zabytkowych parków i ogrodów, degradujących substancję zabytkową
i historyczny układ przestrzenny.

•

Warunkowanie możliwości wprowadzania nowych form rekreacji w granice
parków i ogrodów zabytkowych brakiem ich negatywnego oddziaływania na
substancję zabytkową i historyczny układ przestrzenny.

•

Podjęcie działań na rzecz skuteczniejszej ochrony kontekstu krajobrazowego
zabytkowych parków i ogrodów.

•

Podjęcie działań na rzecz zrównoważonego traktowania wartości
kulturowych i przyrodniczych parków i ogrodów zabytkowych – dotyczy to
szczególnie obiektów objętych prawnymi formami ochrony przyrodniczej
(np. w formie rezerwatów przyrody), gdzie prowadzenie prac pielęgnacyjnych
czy konserwatorskich jest znacznie utrudnione.
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ABSTRAKT: Artykuł podejmuje wciąż aktualny problem przekształceń formy zabytkowej
architektury sakralnej w procesie adaptacji do współczesnych funkcji użytkowych. Zjawisko
sekularyzacji warunkuje konwersję funkcjonalną świątyń, a zatem wymaga od architektów
odpowiedniego podejścia do projektowania w historycznym kontekście z poszanowaniem
pierwiastka sacrum.
Celem przeprowadzonych badań było sformułowanie zasad, jakie powinny obowiązywać
podczas interwencji projektowych w zabytkowych obiektach sakralnych.
Badania zostały oparte na studium przypadku wybranych przykładów z Europy, które ilustrują
różny stopień ingerencji projektowych w historyczną substancję. Opisywane realizacje
poddano ocenie konserwatorskiej na podstawie kryteriów dotyczących m.in. stopnia
zachowania wartości zabytkowych oraz ze względu na charakter relacji między zabytkiem
a współczesną formą architektury.
W wyniku analiz wyodrębniono wnioski końcowe odnoszące się do preferowanych cech
funkcjonalnych, przestrzennych, konstrukcyjno-materiałowych współczesnych uzupełnień
architektonicznych w zabytkowych miejscach kultu religijnego.
SŁOWA KLUCZOWE: architektura sakralna, sekularyzacja, sacrum, zabytek, adaptacja
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1. Wprowadzenie
Współczesny sposób użytkowania zabytków architektury i urbanistyki pociąga za sobą szereg
ingerencji projektowych w ich formę, strukturę czy układ funkcjonalno-przestrzenny. Grupą
obiektów zabytkowych, która staje się szczególnie narażona na szkodliwe skutki przekształceń
w procesie ich adaptacji, jest architektura sakralna. Zjawisko laicyzacji życia społecznego
w Europie, a w konsekwencji liczne konwersje funkcjonalne świątyń nasuwają potrzebę ustalenia
granic dopuszczalnych interwencji w ich zabytkową formę. Jak pisze profesor Leon Dyczewski:
Szczególnie symboliczną architekturą i przestrzenią w mieście są świątynie, kaplice, cmentarze,
przyuliczne kaplice i krzyże. Wyróżnia je spośród innych budowli i przestrzeni symbolicznych to,
że należą do sacrum, są wyłączone z jakichkolwiek form użyteczności, dają wiele do myślenia
tym, którzy na nie patrzą lub do nich wchodzą1. Najczęściej występującym rodzajem interwencji
projektowej w zabytkowej tkance jest adaptacja obiektu sakralnego do współczesnych funkcji.
W ostatnich latach powstało wiele cennych publikacji poruszających problematykę zmiany
sposobu użytkowania i adaptacji architektury sakralnej2. Ważnym głosem w dyskusji na
temat sposobów użytkowania opuszczonych obiektów sakralnych jest publikacja autorstwa
profesora Andrzeja Białkiewicza, prezentująca skalę opisywanej powyżej problematyki na
licznych przykładach z Polski i Europy Zachodniej3. W literaturze przedmiotu brak jednak
próby wyodrębnienia konkretnych zasad/preferowanych działań projektowych w zabytkowej
architekturze sakralnej4.
2. Kryteria oceny przykładów
Problem wpływu współczesnych form architektonicznych na percepcję obiektów zabytkowych
poruszał m.in. profesor Andrzej Tomaszewski: (…) Architekt działający w zabytkowym
otoczeniu ma trzy drogi do wyboru: konfrontację form nowoczesnych z historycznymi,
Dyczewski L., Wyganiane sacrum powraca, [w:] Miasto i sacrum, Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS, 2011, ss.
257-260. Lektura książki pobudza czytelnika do refleksji na temat roli architektury sakralnej we współczesnych miastach.
Autorzy kolejnych rozdziałów opracowania zwracają uwagę na różne sposoby odczytywania pierwiastka sacrum oraz na
jego niejednorodne przejawy.
2
Wśród nich do najważniejszych należy m.in.: Doroz-Turek M., Wartość sacrum w wybranych adaptacjach
zdesakralizowanych kościołów i założeń klasztornych, [w:] Ochrona wartości w procesie adaptacji obiektów zabytkowych,
Warszawa: PKN ICOMOS, 2015, ss. 85-103. Autorka opracowania zwraca szczególną uwagę na wartości niematerialne,
których zachowanie staje się niezbędne w kontekście odpowiedniego wyeksponowania zidentyfikowanych wartości
zabytkowych sakralnego obiektu architektonicznego.
3
Białkiewicz A., O zmianach użytkowania obiektów sakralnych, Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2016.
Autor opisuje przykłady zmian użytkowania świątyń w krajach Europy Zachodniej (Włochy, Belgia, Holandia, Francja,
Wielka Brytania) oraz w Polsce (głównie na przykładzie zespołów klasztornych zakonu paulinów).
4
Pogłębione badania nad rozwiązaniami architektonicznymi w adaptowanych zabytkowych kościołach odnajdziemy
w obronionych w ostatnich latach rozprawach doktorskich m.in. w: Długosz D., Adaptacja zabytkowych kościołów
katolickich do nowych funkcji na wybranych przykładach w Polsce oraz w Europie Zachodniej (promotor: prof. zw. dr hab.
inż. arch. Andrzej Kadłuczka, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki), 2019; Wojtuszek M., Architektoniczne
aspekty adaptacji kościołów w Europie (promotor: dr hab. inż. arch. Jan Pallado, Politechnika Śląska), 2015.
1
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wprowadzenie form „neutralnych” lub „pastiszu”. Wszystkie są trudne (…)5. Wydaje się, że
środowisko konserwatorskie wciąż poszukuje odpowiedzi na liczne pytania dotyczące granic
dopuszczalnych ingerencji projektowych w historycznym kontekście. Doktor Małgorzata
Włodarczyk w jednej z publikacji pisze: (…) Jaka jest zatem współczesna myśl architektoniczna
dotycząca działania wobec historycznego dziedzictwa albo raczej jaka powinna być?
Odpowiedź wydaje się oczywista. Po prostu współczesna, ale nie niwecząca, dodająca wartości
i będąca tzw. dobrą kontynuacją6. Jakie kryteria powinna zatem spełniać wspomniana wcześniej
architektura współczesna rozumiana jako wartość dodana w środowisku kulturowym?
W dalszej części pracy przedstawiono problematykę konserwatorską kilku celowo wybranych,
najnowszych przykładów przekształceń zabytkowych obiektów sakralnych z Europy Zachodniej,
które najpełniej ilustrują różny stopień ingerencji w historyczną substancję. Zakres i stopień
ingerencji został zaznaczony na kolejnych ilustracjach kolorem pomarańczowym. Realizacje
zostały poddane ocenie na podstawie sformułowanych przez Autora kryteriów takich jak:
Ȥ

Kryterium odróżnialności formy współczesnej od historycznej.

Ȥ

Kryterium czytelności historycznej struktury.

Ȥ

Kryterium czytelności historycznej funkcji.

Ȥ

Kryterium spójności/integralności kompozycyjnej.

Ȥ

Kryterium odwracalności przekształceń.

Niniejszy artykuł jest autorską próbą porównania różnorodnych ingerencji projektowych
w zabytki z punktu widzenia architekta i konserwatora, który stara się zdefiniować zestaw
preferowanych cech nowych uzupełnień (przede wszystkim kubaturowych) w historycznym
kontekście. Kluczem doboru wyżej wymienionych kryteriów była chęć syntetycznego
przedstawienia cech poszczególnych kreacji architektonicznych.
3. Studium przypadku
•

wielofunkcyjne centrum z biblioteką i muzeum, Vught (Holandia), 2018

Pierwszą realizacją, która została poddana analizie, jest projekt adaptacji ceglanego kościoła
w holenderskiej miejscowości Vught. Obiekt pochodzi z końca XIX wieku i w 2018 roku został
zaadaptowany na wielofunkcyjne centrum z biblioteką, muzeum, restauracją oraz sklepami
(Il. 1). Architekci zaprojektowali niską, parterową kubaturę z antresolą, która „wylewa” się na
zewnątrz świątyni, organizując zadaszoną część gastronomiczną. Poza obrys rzutu kościoła
celowo wypchnięto wszystkie komercyjne funkcje – restaurację, sklepy itd., natomiast przestrzeń
Tomaszewski A., Ku nowej filozofii dziedzictwa, Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2012, ss. 119–120.
Włodarczyk M., Współczesna myśl architektoniczna w adaptacji obiektu zabytkowego, czyli charakterystyka optymalnej
ingerencji dla potrzeb nowej funkcji, [w:] Adaptacja obiektów zabytkowych do współczesnych funkcji użytkowych, Warszawa:
PKN ICOMOS, 2009, ss. 203-208.
5
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wewnątrz świątyni przeznaczono na ogólnodostępne funkcje kulturalne związane z biblioteką
i muzeum, co należy uznać za rozwiązanie korzystne z punktu widzenia rangi adaptowanej
przestrzeni sakralnej. Współczesne uzupełnienie ahistoryczne w formie niezależnej,
ażurowej konstrukcji stalowej ze szklanym wypełnieniem spełnia kryterium jednoznacznej
odróżnialności nowej formy od starej, jednakże częściowo zaburza czytelność układu
funkcjonalno-przestrzennego w środku kościoła. Od strony zewnętrznej uzupełnienie słusznie
operuje zupełnie innym, współczesnym językiem architektonicznym, ale kontrastująca, mocna
w wyrazie, jasna płaszczyzna zadaszenia restauracji konkuruje wizualnie z formą zabytkowego
kościoła i bardzo trudno jest doszukać się czytelnych rozwiązań i pomysłów na zapewnienie
spójności kompozycyjnej. Pawilon nie tworzy z zabytkiem harmonijnej, integralnej, spójnej
pod względem kompozycyjnym i kolorystycznym całości. Niewątpliwą zaletą prezentowanego
rozwiązania przestrzennego jest możliwa (oczywiście do pewnego stopnia) odwracalność
proponowanych przekształceń.

Il. 1. Library, Museum and Community Center ‘De Petrus’, Holandia (2018) – zestawienie kubatury historycznej
ze współczesną, źródło: https://www.archdaily.com/892558/library-museum-and-community-center-de-petrusmolenaar-and-bol-and-vandillen-architects (dostęp: 20.09.2021).

•

ośrodek zdrowia i odnowy biologicznej, Borne (Holandia), 2017

Drugim przykładem ingerencji projektowych w zabytkowej strukturze jest adaptacja neogotyckiego
kościoła z początku XX wieku zlokalizowanego w niewielkiej wsi Borne. Zarówno diecezja,
jak i lokalni lekarze zainicjowali konwersję świątyni na centrum opieki zdrowotnej i odnowy
biologicznej. Celem było przywrócenie kościołowi społecznej, publicznej roli tak, aby pozostał on
wartościowy dla mieszkańców wsi. W dawnej świątyni zaprojektowano współczesne uzupełnienie
ahistoryczne w formie nieregularnej, trójkondygnacyjnej, niezależnej statycznie kubatury

Kryteria, jakie powinny spełniać współczesne prace projektowe przekształcające formę [...] 165
z antresolą, która tworzy coś w rodzaju wewnętrznego dziedzińca wewnątrz kościoła, służącego
jako poczekalnia dla pacjentów (Il. 2). Uskokowe ukształtowanie formy nowego uzupełnienia
pozwala na jednoznaczne odróżnienie nowych form architektonicznych od zabytkowych, jednak
wprowadza niepotrzebny chaos przestrzenny, zaburzając tym samym czytelność historycznej funkcji
i struktury zabytku. Zastosowano lekkie ściany z polistyrenu wzmocnione zbrojeniem z włókna
stalowego, pokryte od strony zewnętrznej tynkiem natryskowym7. Taki typ konstrukcji posiada
atut niezależnej statycznie struktury, którą można dowolnie modelować na etapie projektowania,
a w przyszłości zdemontować, ale jednocześnie jej kształt sprawia wrażenie przypadkowego, nie
tworzącego z zabytkowym kościołem spójnej i integralnej kompozycyjnie całości.

Il. 2. ‘De poort van Borne’ Healthcare Center, Holandia (2017) – widok na wnętrze kościoła z nowym uzupełnieniem
ahistorycznym,
źródło:
https://www.archdaily.com/891009/de-poort-van-borne-healthcare-centerreitsema-and-partners-architecten [dostęp: 20.09.2021).

Omawiane ściany na bazie styropianu EPS (zwane także lekkimi płytami kompozytowymi z pianobetonu) mogą być
stosowane jako ściany nośne o konstrukcji jednokondygnacyjnej lub ściany działowe budynków wielokondygnacyjnych.
Posiadają wytrzymałość na zginanie porównywalną z innymi materiałami murarskimi, a jednocześnie umożliwiają
szybszą budowę przy zmniejszeniu całkowitej masy budynku. Omawiana konstrukcja jest przedmiotem badań oraz
eksperymentów ukierunkowanych na optymalizację metody zbrojenia panelu ściennego. Szczegółowe badania na ten
temat można odnaleźć m.in. w artykule: Mamat R., Rahim J., Hamzah S. H., Behaviour of unreinforced expanded
polystyrene lightweight concrete (EPS-LWC) wall panel enhanced with steel fibre, Journal of Engineering Science and
Technology Vol. 10, No.12, 2015, ss. 1600–1614.
7
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•

budynek jako muzeum, Kilkenny (Irlandia), 2017

Kolejny przykład interwencji projektowej znajduje się w Irlandii, w niewielkim miasteczku
Kilkenny, w którym zachował się kamienny kościół parafialny pochodzący z XIII wieku. Nowy
budynek pełni funkcję muzeum, w którym odsłonięto i wyeksponowano najstarsze fragmenty
ścian kościoła, a w posadzce umieszczono świetliki skierowane na odkryte podczas prac relikty
archeologiczne. Warunek czytelności historycznej struktury i funkcji został w ten sposób
spełniony. Obiekt jest otoczony przez niewielki cmentarz, który został otwarty i udostępniony
dla mieszkańców. Od niedawna funkcjonuje jako lokalny ogród pamięci. W 2010 roku przy
wsparciu samorządu lokalnego rozpoczęto prace konserwatorskie i projektowe ukierunkowane
na przywrócenie pierwotnego układu funkcjonalno-przestrzennego kościoła. W tym
celu zaprojektowano dwie kubatury. Są to współczesne uzupełnienia tzw. parahistoryczne
w miejscu niezachowanego prezbiterium oraz nawy bocznej. Ocenie konserwatorskiej poddano
uzupełnienie odtwarzające kubaturę nawy bocznej (Il. 3). Nowa forma przestrzenna jest dobrze
odróżnialna od starej tkanki zabytku, przy jednoczesnym spełnieniu kryterium wzajemnej
spójności i integralności kompozycyjnej oraz kolorystycznej. Projektowana kubatura obłożona
blachą ołowianą stara się odtworzyć swoim kształtem dawny gabaryt nawy bocznej. W projekcie
zastosowano ciekawy zabieg architektoniczny, a mianowicie zaakcentowanie dwuspadowego
kształtu dachu w rysunku elewacji szczytowej poprzez lekkie wycofanie narożnej części bryły.
Obiekt ten nie pretenduje do spełnienia kryterium odwracalności zmian, ponieważ powstał jako
trwałe, docelowe uzupełnienie w ramach zabiegu tzw. reintegracji bryły kościoła.

Il. 3. Medieval Mile Museum Kilkenny, Irlandia (2017) – zestawienie kubatury historycznej
ze współczesnym uzupełnieniem, źródło: https://www.archdaily.com/875457/medieval-mile-museumkilkenny-ireland-mccullough-mulvin-architects (dostęp: 20.09.2021).
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•

sala wielofunkcyjna, Vilanova de la Barca (Hiszpania), 2016

Ostatnim przykładem interwencji projektowej, który został objęty badaniami, jest realizacja ze
słonecznej Hiszpanii, która w zasadzie spełnia wszystkie sformułowane wcześniej kryteria oceny
(z wyjątkiem kryterium odwracalności zmian). Jest to projekt tzw. konsolidacji bryły zabytkowej
ruiny (Il. 4). Kościół powstał w XIII wieku. Został częściowo zburzony w 1936 roku z powodu
bombardowań podczas hiszpańskiej wojny domowej. Projekt zakłada przywrócenie pierwotnych
gabarytów kościoła poprzez dodanie nowej, ceramicznej struktury częściowo wspartej na
pozostałościach starożytnych murów. Kryterium jednoznacznej odróżnialności nowej formy od
starej zostało spełnione.

Il. 4. Santa Maria de Vilanova de la Barca, Hiszpania (2016) – zestawienie historycznej ruiny ze współczesną
kubaturą, źródło: https://www.archdaily.com/803620/santa-maria-de-vilanova-de-la-barca-aleaoleaarchitecture-and-landscape (dostęp: 20.09.2021).

Obiekt został zaadaptowany na salę wielofunkcyjną. Zrezygnowano ze stałych elementów
wyposażenia wnętrza na rzecz zachowania jego jednoprzestrzennego charakteru (Il. 5). Dzięki
temu w całości pozostaje czytelna historyczna struktura i pierwotna funkcja zabytku. Zastosowane
rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe znakomicie współgrają z tkanką zabytkową, eksponują
i podkreślają jej charakter oraz tektonikę. Nie starają się z nią konkurować. Stanowią rodzaj
neutralnego tła dla nieregularnych narysów murów obwodowych kościoła. Użytkownik
tak zaaranżowanej przestrzeni ma szansę poczuć upływ czasu; stać się świadkiem dialogu
architektonicznego między starym a nowym – przeszłością i teraźniejszością.
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Il. 5. Santa Maria de Vilanova de la Barca, Hiszpania (2016) – widok na wnętrze zadaszonych ruin, źródło: https://
www.archdaily.com/803620/santa-maria-de-vilanova-de-la-barca-aleaolea-architecture-and-landscape
(dostęp: 20.09.2021).

4. Podsumowanie i wnioski
W wyniku badań opracowano wnioski końcowe stanowiące próbę wyodrębnienia zestawu
preferowanych cech współczesnych ingerencji projektowych i uzupełnień architektonicznych
w zabytkowych obiektach sakralnych. Wnioski podzielono na funkcjonalne, przestrzenne oraz
konstrukcyjno-materiałowe:
-funkcjonalne

•

Dobór właściwego programu użytkowego w ramach adaptacji zabytku wynikający
ze zrozumienia jego lokalizacji, zidentyfikowanych wartości, stanu technicznego
i układu funkcjonalno-przestrzennego;

•

Zastosowanie programu użytkowego pozwalającego na zachowanie czytelności
historycznej funkcji sakralnej zabytku;

•

Podział zabytku na strefy funkcjonalne powinien zależeć od rangi adaptowanej
przestrzeni (prezbiterium, nawa główna, nawy boczne, chór, kruchta itd.);

•

Adaptacja wnętrza sakralnego na salę wielofunkcyjną pozytywnie wpływa na
zachowanie czytelności historycznego układu funkcjonalno-przestrzennego (np.
zachowanie jednoprzestrzennego charakteru).

- przestrzenne

•

Spełnienie kryterium jednoznacznej odróżnialności współczesnych form
przestrzennych od historycznych;

•

Stosowanie zabiegu reintegracji, konsolidacji bryły zabytku, mającego na celu
uczytelnienie historycznej struktury, układu f–p (uzupełnienia parahistoryczne);
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•

Zachowanie spójności kompozycyjnej współczesnych i historycznych form
przestrzennych (wielkość i kształt kubatur, artykulacja elewacji, rozwiązania
barwne);

•

Sposób ukształtowania dodawanej formy przestrzennej powinien akcentować
podłużne osie kościoła: poprzez symetrię osiową nowej formy lub jej miejscowe
wycofanie (prezbiterium);

- konstrukcyjno-materiałowe

•

Stosowanie możliwie jak najbardziej niezależnej, odwracalnej, samonośnej
struktury (traktowanie nowej formy przestrzennej jako element wyposażenia
wnętrz);

•

Transparentność dodawanych form przestrzennych – ekspozycja wewnętrzna
i zewnętrzna struktury historycznej (np. szkielet stalowy, drewniany);

•

Lekkość i elastyczność w kształtowaniu form (np. przy użyciu systemu ścian ze
wzmocnionego polistyrenu z natryskiem betonowym);

•

Dobór współczesnych materiałów wykończeniowych w oparciu na kryterium
spójności i integralności kompozycyjnej z historyczną strukturą (kolorystyka jako
czynnik ich integracji – harmonijnie dobrana barwa, temperatura, faktura itd.);

•

Stosowanie opaski wokół murów ceglanych i kamiennych np. z kruszywa lub
ażurowych płyt jako zabezpieczenie dolnych partii budynku przed długotrwałym
zawilgoceniem (korzystny wpływ na naturalny proces osuszania ścian). Należy
unikać stosowania zbyt szczelnych opasek utrudniających parowanie wilgoci
z gruntu, powodujących zawilgocenie oraz wysalanie murów ścian zabytkowych.

Przedstawione powyżej wnioski końcowe nie wyczerpują problematyki dopuszczalnych zmian
w formę zabytkowych obiektów sakralnych. Przedstawione w pracy kryteria oceny przykładów
interwencji projektowych w obiektach sakralnych w Europie mogą stać się punktem wyjścia do
przeanalizowania szerszego zbioru współczesnych kreacji architektoniczno-konserwatorskich.
Zakres, granice przekształceń, a także preferowany zestaw cech nowych uzupełnień
architektonicznych w historycznej strukturze powinien zostać szczegółowo rozpoznany przez
interdyscyplinarny zespół badaczy. Należy rozważyć konieczność opracowania dokumentu, który
we współczesnym dyskursie konserwatorskim mógłby służyć architektom i konserwatorom jako
zbiór zasad ochrony zabytkowej architektury sakralnej8.

Przykładem takiego dokumentu może być np. Karta ochrony historycznych ruin przyjęta Uchwałą Walnego
Zgromadzenia Członków PKN ICOMOS dnia 4 grudnia 2012 roku. Karta zawiera zbiór zasad ochrony historycznych
ruin. Jej zapisy są wykorzystywane jako narzędzie do krytycznej oceny przekształceń historycznych ruin wybranych
obiektów.
8
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ABSTRAKT: Celem Najbardziej złożonym problemem w ochronie zabytków jest ochrona
historycznych miast. Zasadniczym problemem jest konieczność pogodzenia wymagań
konserwatorskich (ograniczenia przekształceń) z narastającymi potrzebami modernizacyjnymi.
Miasto historyczne musi się modernizować, a więc konserwatorzy muszą określić przedmiot,
formę i granice przekształceń. Konieczne jest zatem opracowanie metodologii, która pozwoli
powiązać zabytkowe wartości zespołu z ich materialną reprezentacją. Dzięki temu będzie
możliwe określenie elementów podlegających ochronie oraz elementów, które mogą być
przekształcane.
Metodologia określania materialnej reprezentacji zabytkowych wartości została pokazana na
przykładzie historycznego centrum Krakowa wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO. Metodologia określania wartości (tzw. SMART VALUE) została wykorzystana
w opracowaniu Planu Zarządzania Krakowa. Metodologia może być wykorzystana jako
narządzie pomocne w zarządzaniu różnych grup zabytków, w szczególności o znaczącej
wartości (przede wszystkim uznanych za Pomniki Historii lub dobra Światowego Dziedzictwa).
SŁOWA KLUCZOWE: miasta historyczne, wartościowanie zabytków, atrybuty wartości
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Współczesne pojęcie zabytku jest tak szerokie, że duża część środowiska kulturowego –
historycznych obiektów, zespołów, obszarów – jest przedmiotem ochrony konserwatorskiej.
Wynika z tego wiele zadań i problemów, gdyż na całe środowisko kulturowe wywierana jest
coraz większa presja modernizacyjna. Podlegają jej oczywiście również zabytki. Konserwatorzy
stają więc przed coraz trudniejszym problemem pogodzenia potrzeb modernizacyjnych
z ograniczeniami wynikającymi z ochrony zabytkowych wartości.
Najbardziej złożonym problemem w ochronie zabytków jest ochrona zabytkowych miast.
Wynika to z faktu, że w historycznym zespole miejskim najtrudniej jest realizować jednocześnie
dwa przeciwstawne procesy. Pierwszy proces polega na chronieniu składowych zespołu przed
zmianami, zachowaniu ich w postaci ukształtowanej w przeszłości. Drugi proces polega
na adaptacji i przekształcaniu tych składowych do potrzeb związanych ze współczesnym
funkcjonowaniem miejskiego zespołu. To właśnie wielość i różnorodność funkcji, które musi
realizować żyjący organizm miejski sprawia, że tak trudne jest pogodzenie procesu ochrony
i procesu modernizacji. W praktyce bowiem wszystkie funkcje, które co najmniej w pewnym
zakresie musi zapewniać współczesne miasto – mieszkalne, handel, usługi, edukacja,
komunikacja, transport, wypoczynek, sport, rozrywka, zieleń – powinny być realizowane
w innych standardach, niż na to pozwala zabudowa i przestrzeń staromiejska.
Nieusuwalny konflikt sprawia, że mieszkańcy i władze chronionych zespołów staromiejskich
domagają się ograniczenia konserwatorskich restrykcji. W praktyce oczekuje się, że restrykcje
będą miały charakter punktowy, będą ograniczone do najcenniejszych obiektów pełniących
funkcje publiczne, należących do podmiotów publicznych i finansowanych z publicznych środków.
W stosunku do pozostałych obiektów oczekuje się ograniczenia wymagań konserwatorskich
do wybranych elementów (na przykład elewacji), tym samym pozostałe elementy i przestrzeń
będzie można dostosowywać do współczesnych potrzeb i standardów użytkowych. Zakłada się
więc, że historyczna zabudowa i przestrzeń mogą być w istotnym zakresie przekształcane.
Ingerencje i przekształcenia zabytków w tradycyjnej teorii konserwatorskiej – obowiązującej przez
większość XX wieku, były oceniane negatywnie i minimalizowane. Jednak presja modernizacyjna,
najintensywniejsza w dużych historycznych miastach o znaczącej wartości, doprowadziła do
zmiany podejścia. Międzynarodowa dyskusja o zagrożeniach związanych z budową kompleksu
wysokich budynków w pobliżu historycznego centrum Wiednia doprowadziła do przejęcia
w Vienna Memmorandum (2005), a potem Recommendation on Historic Cultural Landscape (tzw.
Rekomendacji HUL)1. Dokument ten, przyjęty w 2011 roku przez Zgromadzenie Generalne
UNESCO, usankcjonował podejście do miast historycznych akceptujące proces ich przekształceń,
dostosowanie do współczesnych funkcji, szerokie uwzględnienie potrzeb wszystkich grup
interesariuszy2. Podejście do miast historycznych przedstawione w Rekomendacji HUL zostało
1 Okoliczności powstania i charakterystykę treści Rekomendacji HUL omawia publikacja: Bandarin F., van Oers R.,
The Historic Urban Landscape. Managing Heritage in an Urban Century, Wiley-Blackwell, 2012
2 Dokumentem formalizującym rolę interesariuszy w relacjach z dziedzictwem jest konwencja przyjęta przez Rade
Europy (Council of Europe Treaty Series - No. 199) Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural
Heritage for Society (Faro,27.X.2005); http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/199.html
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przyjęte również w stosunku do zespołów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa - to
samym stało się elementem nowego paradygmatu tworzonego w ochronie dziedzictwa3.
Uchwalone przez międzynarodową społeczność konserwatorską założenia wymagają
opracowania na poziomie operacyjnym. Jest to obecnie problem do opracowania w ramach
rozwoju teorii konserwatorskiej. Jest to zadanie skomplikowane, gdyż wymaga stworzenia
metodologii umożliwiającej analizę zabytku. W praktyce oznacza to sprowadzenie zabytku do
uproszczonego modelu, który można analizować ze względu na przyjęte parametry.
Stworzenie modelu zabytku jest tak trudne, gdyż trzeba uwzględnić szereg zmieniających się
aspektów materialnych i niematerialnych, które różnie są oceniane przez poszczególnych
interesariuszy. Problem jest niełatwy do rozwiązania w skali obiektu, a potęguje się niezmiernie
w przypadku historycznego miasta. Miasto historyczne jest bowiem bardzo złożonym
organizmem, który trudno przedstawić jako sumę składowych. Zatem zbudowanie analitycznego
modelu, który tworzą składowe opisujące różne aspekty miasta, jest zawsze uproszczeniem
rzeczywistości, które ją zubaża i ogranicza. Jednak w konserwacji zabytków - podobnie jak
w innych naukach, nie ma innej metody; trzeba stworzyć model sprowadzający zabytek do
składowych, które potrafimy identyfikować i analizować.
Kluczowym zadaniem analitycznym w ochronie miast historycznych jest więc identyfikacja
tworzących je składowych. Ważne jest przy tym przyjęcie właściwego poziomu szczegółowości
składowych tworzących model miasta – ma on być jeszcze operacyjny (można nad nim
zapanować), a jednocześnie odzwierciedlać złożoność historycznego miasta.
Specyfika działania konserwatorskiego, które ma na celu ochronę elementów zabytkowych,
sprawia, że punktem wyjścia do stworzenia modelu historycznego miasta powinny być wartości.
Zabytkowe wartości konstytuują bowiem ochronę zabytków. Ochrona zabytku polega więc
na ochronie zabytkowych wartości – to wynika m.in. z ustawowej definicji zabytku i z bardzo
wyraźnego ukierunkowania współczesnej teorii konserwatorskiej4. Dlatego też identyfikacja
zabytku i uzasadnienie jego ochrony powinny być oparte na zabytkowych wartościach.
Takie podejście jest fundamentem ochrony najcenniejszej grupy zabytków, czyli dóbr Światowego
Dziedzictwa UNESCO. Cały system Światowego Dziedzictwa jest zbudowany na pojęciu
„wyjątkowej uniwersalnej wartości”5. Dlatego stworzono metodologię wskazywania tej wartości oraz
określono warunki, które musi spełniać reprezentujące je dobro. W efekcie w liczących setki stron
dokumentacjach dóbr nominowanych na Listę Światowego Dziedzictwa najważniejsze jest krótkie
3 Analizę przemian paradygmatu ochrony dziedzictwa omawia Gregory Ashworth w tekstach – Paradygmaty i paradoksy
planowania przyszłości, [w:] G. Ashworth, Planowanie przyszłości, MCK, Kraków 2015, ss.21-142.
4 Szeroką panoramę współczesnych poglądów na temat roli wartościowania w rozumieniu i analizie dziedzictwa
przedstawiają m.in. publikacje: Values and Criteria in Heritage Conservation, (praca zbiorowa), Edizioni Palistampa,
Firence, 2008; Wartościowanie zabytków architektury (praca zbiorowa)), PKN ICOMOS, Warszawa Lublin, 2013; Systemy
wartościowania dziedzictwa. Stan badań i problemy (praca zbiorowa), PKN ICOMOS, Warszawa Lublin, 2015.
5 Analizę pojęcia ouv, jego znaczenie, transformacje w czasie oraz charakterystykę wykorzystania w nominowaniu
dóbr na Listę Światowego Dziedzictwa UNSCO przedstawia publikacja: The World Heritage List. What is OUV?, seria
“Monuments and Sites”, t.VI, ICOMOS International, Paris, 2008.
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Orzeczenie o Wyjątkowej Uniwersalnej Wartości. Orzeczenie zawiera opis wartości ouv, wskazanie
kryteriów jej uznania, ocenę autentyzmu, integralności i stanu zarządzania. Wszystkie te elementy
służą wykazaniu, że zabytek uznany za Światowe Dziedzictwo reprezentuje wartość ouv, i że jest
ona należycie chroniona. Podobna zasada jest fundamentem polskiego systemu ochrony zabytków
– celem ochrony zabytku jest zachowanie wartości, ze względu na które zyskał on ten status.
Jednak teoria konserwatorska nie opracowała modelu pokazującego jak należy analitycznie
ustalać reprezentację wartości przez elementy zabytku (materialne lub niematerialne). W polskiej
praktyce konserwatorskiej nie został nawet wdrożony model analizowania i określania wartości
zabytku6. Konserwatorzy nie dokonują kompleksowych analiz zabytku, gdyż ich praca polega
na reagowaniu na jednostkowe zagrożenia, opiniowaniu projektów przekształceń i inwestycji.
Są to działania na zasadzie: akcja – reakcja. W polskim systemie ochrony zabytków o formie
ich zachowania decydują bowiem przede wszystkim ich właściciele i użytkownicy, kierując się
generalnie swoimi potrzebami użytkowymi. To określa miejsce służby konserwatorskiej i skalę
jej zaangażowania. W konsekwencji narzuca zakres analizy wartości zabytku.
Inaczej w założeniu jest w systemie Światowego Dziedzictwa UNESCO, gdzie już na etapie
opracowania dokumentacji nominacyjnej trzeba przeanalizować i wykazać wartość zgłaszanego
zabytku. W systemie tym została wprawdzie opracowana metoda określania wartości zabytku,
jednak nie ustalono sposobu ich powiązania z materialnym obiektem czy zespołem. Zapisy
dotyczące tzw. atrybutów problemu tego nie rozwiązują w sposób zadawalający7. Dlatego
w praktyce konserwatorzy odpowiedzialni za poszczególne obiekty – zarówno w dobrach
Światowego Dziedzictwa jak i polskim systemie ochrony - muszą ten problem rozwiązywać
indywidulanie. W oparciu o swoje doświadczenia i rozumienie zabytku, intuicyjnie określają
materialną reprezentację wartości zabytku.
Taki stan rzeczy nie powinien być jednak kontynuowany, gdyż problem reprezentacji wartości
przez materialnie istniejący zabytek jest coraz poważniejszy. Obecnie nie można już bowiem
uznać, że konserwator powinien chronić zabytek przed przekształceniami. Nawet w systemie
Światowego Dziedzictwa uznaje się, że zabytki powinny być chronione i użytkowane zgodnie
z potrzebami szerokich grup interesariuszy. W praktyce ochrona zabytku polega więc na
określaniu zakresu przekształceń i kontrolowaniu tego procesu.

6 Systemowe wprowadzenie wartościowania do zabytkowej dokumentacji w Polsce może dokonać się poprzez wdrożenie
Karty Oceny Wartości Zabytku, która jest opracowywana w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków przez
zespół działający w Narodowym Instytucie Dziedzictwa. Karta ma być opracowana w roku 2022 i sprawdzona na grupie
wybranych obiektów. Systemowa ocena wartości zabytku powinna poprzedzać jego wpisanie do rejestru zabytków, a jej
elementy powinny być wykorzystanie w uzasadnieniu decyzji o wpisaniu do rejestru.
7 Analiza pojęcia „atrybutów”, w tym niejednoznaczność ich użycia w systemie Światowego Dziedzictwa przedstawia
publikacja: B. Szmygin, Atrybuty wyjątkowej uniwersalnej wartości, [w:] Wyjątkowa Uniwersalna Wartość a monitoring
Dóbr Światowego Dziedzictwa, PKN ICOMOS, Warszawa 2011, ss. 60-69.
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We współczesnych konserwatorskich tekstach doktrynalnych termin „konserwacja” ujmuje
się inaczej niż przez ostatnie stulecie8. W przeszłości konserwacja zabytku była rozumiana
jako działania służące zachowaniu jego historycznej formy i substancji (Karta Wenecka)9.
Tymczasem obecnie konserwacja to wszelkie działania dokonywane przy obiektach zabytkowych.
Dlatego analiza poprzedzająca działania konserwatorskie powinna określić elementy, które
należy bezwzględnie chronić. To jednak również oznacza, że pozostałe elementy mogą być
przekształcone. Konserwator powinien określić granice i formy tych przekształceń.
Wdrażanie takiego podejścia wymaga szczególnej ostrożności w miastach historycznych, ze
względu na skalę działania i rozległe konsekwencje waloryzacji (wynikających z niej działań).
Dlatego tak odpowiedzialnym zadaniem jest określenie składowych tworzących model
historycznego zespołu. Składowe te trzeba zidentyfikować i przypisać im odpowiednią wartość.
W przypadku dóbr wpisanych na Listę UNESCO jedna strona tego równania jest już określona
– wartości są formalnie zdefiniowane w dokumentacji przyjętej przez Komitet Światowego
Dziedzictwa. Wartości te nie mogą być naruszone. Wartościom trzeba przypisać ich reprezentację
– to druga strona równania. To zadanie jest podstawą opracowania Planów Zarządzania dla dóbr
wpisanych i kandydujących na Listę UNESCO.
Dobrym przykładem ilustrującym rozwiązanie tego problemu są analizy służące opracowaniu
Planu Zarzadzania dla centrum Krakowa, pierwszego w Polsce i na świecie zespołu miejskiego
wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa10. Dla staromiejskiego zespołu w Krakowie nie
opracowano wcześniej takiego dokumentu, dlatego wszystkie analizy potrzebne dla jego
stworzenia są wykonywane po raz pierwszy.
Punktem wyjścia było oczywiście określenie wartości Krakowa na podstawie oficjalnych
dokumentów zaakceptowanych przez Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO (jako
podstawa wpisu). Analiza była przede wszystkim skoncentrowana na Orzeczeniu Wyjątkowej
Uniwersalnej Wartości. Analizowano ten dokument w wersji przyjętej przez Komitet Światowego
Dziedzictwa w 2016 roku, gdyż dokumentacja sporządzona w 1978 roku jeszcze tych zapisów nie
zawierała11.

8 Wszechstronna analiza zmian związanych ze zmianą paradygmatu ochrony dziedzictwa została przedstawiona
w zbiorowej monografii: Conservation Turn – Return to Conservation. Tolerance for Change, Limits of Change, Edizioni
Polistampa, Firenze 2012.
9 Przegląd tradycyjnych teorii na temat ochrony zabytków zawiera praca: Krawczyk J., Nazwać, żeby ocalić. Klasycy
myśli konserwatorskiej wobec reliktów przeszłości, Wydawnictwa Naukowe UMK, Toruń 2020.
10
Plan Zarzadzania historycznego zespołu w Krakowie opracowuje zespól w składzie: B.Szmygin, J. Purchla, A. Siwek,
M. Wosińska, M. Wosiński. Realizacja Planu Zarzadzania wraz z konsultacjami i monitoringiem wdrażania obejmuje
okres 3 lat (2021-2023).
11
Komitet Światowego Dziedzictwa zalecił aby dla dóbr, które nie miały orzeczeń określających wartość ouv opracować
tzw. orzeczenia retrospektywne. Orzeczenia retrospektywne opracowano mając na uwadze stan dóbr (ich wartość
i elementy) zgodnie ze stanem istniejącym w czasie ich wpisywania na Listę UNESCO. Orzeczenia retrospektywne zostały
oficjalnie przyjęte przez Komitet Światowego Dziedzictwa (procedura podobna jak w przypadku orzeczeń nowych dóbr
wpisywanych na Listę UNESCO).
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Z Orzeczenia zostały wybrane wszystkie zapisy, które można interpretować jako określające
wartość zespołu. Z niewielkiego tekstu wybrano szereg sformułowań, które w sumie tworzą
opis Wyjątkowej Uniwersalnej Wartości Krakowa. Wszystkie te zapisy potraktowano jako jedną
stronę wspomnianego równania służącego powiązaniu wartości z ich materialną reprezentacją12.
Drugim działaniem powinno być zidentyfikowanie materialnych i niematerialnych składowych
Krakowa, które reprezentują wybrane z Orzeczenia wartości. Jednak wybieranie składowych
miasta bez porządkującego modelu byłoby trudne i chaotycznie. Dlatego został wprowadzony
pewien szkielet/ruszt, w którym składowe historycznego miasta są ujęte w czterech zasadniczych
grupach.
Zostały określone następujące grupy składowych miasta:
• obiekty architektoniczne (identyfikowane jako dzieła – całości mające
indywidualną wartość)
• charakterystyczne cechy zabudowy (nadające tożsamość historycznemu
zespołowi)
• składowe urbanistyczne (najcenniejsze i charakterystyczne)
• składowe niematerialne (najcenniejsze i charakterystyczne)
Każda z wyszczególnionych grup powinna być powiązana z odpowiednimi zapisami wartości
wymienionymi w Orzeczeniu WUW.
Jednak do planu ochrony i zarzadzania miasta konieczne jest pogłębienie analizy - wskazanie
konkretnych elementów. Dlatego w każdej z 4 grup zostały zidentyfikowane podgrupy, czyli
zbiory elementów o podobnej charakterystyce. W przypadku pierwszej grupy – „obiekty
architektoniczne” w Krakowie o uznanej wartości, zidentyfikowano 5 zbiorów. Są to: obiekty
mieszkalne, religijne, publiczne, obronne i zespół wawelski. W każdej z czterech grup określono
po kilka takich podgrup/zbiorów, w oparciu o analizę krakowskiego zespołu.
W kolejnym kroku dokonano identyfikacji konkretnych elementów należących do poszczególnych
zbiorów. Na przykład w przypadku „obiektów architektonicznych” przyjęto, że w krakowskim
zespole obiekty o istotnej wartości zostały już zidentyfikowane i wpisane do rejestru zabytków.
Zatem w tej grupie będzie to 5 zbiorów obiektów wpisanych do rejestru. Najmniejsze zbiory
(fortyfikacje) liczą po kilka pozycji, największe (mieszkalne) po kilkadziesiąt. Całościową analizę
przedstawia tabela pokazująca identyfikację 5 podgrup obiektów tworzących grupę „obiekty
architektoniczne”, powiazanie ich z konkretnymi obiektami zespołu w Krakowie oraz odniesienie
do sformułowań w Orzeczeniu WUW113.
Metodologia oceny wartości zabytku i powiązania ich z materialną reprezentacją została przedstawiony w publikacji:
Szmygin B., Fortuna-Marek A., Siwek A., Assessing the Values of Heritage in SV System: the Method and Examples of Use,
Lublin 2018.
13
Tabele powiazania wartości zespołu w Krakowie z ich materialną reprezentacją opracował dr. A. Siwek z Narodowego
Instytutu Dziedzictwa, członek zespołu opracowującego Plan Zarządzania Krakowa.
12
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Tab. 1 Analityczny model wartości i składowych historycznego zespołu miejskiego. Dzieła architektury
Składowe opisu wartości
miasta historycznego
wskazane w Orzeczeniu
WUW
− Liczne świątynie
i klasztory,

Składowe miasta historycznego
Grupy
Obiekty architektoniczne

Podgrupy
Obiekty sakralne

Obiekty / cechy
Kościoły i klasztory
zgodnie z listą obiektów
wpisanych do rejestru
zabytków nieruchomych

− Kamienice
mieszczańskie, pałace
miejskie

Obiekty mieszkalne

− Monumentalne
budowle użyteczności
publicznej,

Obiekty użyteczności
publicznej

− Relikty
średniowiecznych murów
obronnych,

Fortyfikacje

Barbakan, zachowane
mury miejskie Krakowa
i Kazimierza

Zabytki archeologiczne

Zabytki archeologiczne
objęte ochroną
rezerwatową oraz
odnotowane w AZP

Rezydencja królewska na
Wawelu

Zespół zabudowy
Wzgórza Wawelskiego

Zabudowa miejska ujęta
w rejestrze zabytków
nieruchomych
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W podobny sposób rozpisano i przeanalizowano każdą z 4 grup składowych tworzących wartość
staromiejskiego zespołu UNESCO w Krakowie. W efekcie każdej wartości zidentyfikowanej
w Orzeczeniu WUW zostały przypisane konkretne zbiory elementów (obiektów) lub cech, które
je reprezentują, i które powinny być przedmiotem ochrony14.
Przedstawiony model analizy, wiążący wartości z ich reprezentacją, nie prowadzi oczywiście
w sposób mechaniczny do wskazań jak chronić i zarządzać zespołem staromiejskim. Nie ma
też wątpliwości, że model nie ujmuje w pełnio złożoności miasta i jego wartości, na przykład
całego obszaru objętego pojęciem genius loci. Tym niemniej pozwala na analityczne i całościowe
postrzeganie miasta, potrzebne do planowania i monitorowania działań konserwatorskich.
Pozwala na lepsze zrozumienie konsekwencji, jakie mają wszelkie działania dotyczące
składowych miasta. Dlatego taka analiza jest punktem wyjścia i odniesienia dla planów ochrony
i zarzadzania miastami historycznymi.
Przeprowadzone analizy pozwalają sformułować pewne założenia do działań konserwatorskich
i zarządczych w miastach historycznych:
1. Wartości zabytkowe miasta historycznego są reprezentowane przez materialne
i niematerialne nośniki, które mogą być określone analitycznie; (oczywiście)
określenie nośników wartości ma charakter upraszczający i przybliżony.
2. Celem ochrony i zarządzania miasta historycznego z konserwatorskiego punktu
widzenia jest przede wszystkim ochrona jego zabytkowych wartości; (dlatego)
ochrona i zarządzanie powinny być realizowane przede wszystkim przez działania
dotyczące składowych będących nośnikami wartości miasta historycznego.
3. Określeniu składowych, które są nośnikami wartości miasta historycznego, służy
analityczny model wartości i składowych miasta historycznego; model łączy opis
wartości ze składowymi miasta historycznego.
Model wyróżnia trzy poziomy analizy składowych – 4 grupy składowych (mają
charakter uniwersalny), odpowiednie podgrupy składowych charakteryzujące dane
miasto, konkretne obiekty/cechy będące nośnikami wartości w danym mieście
historycznym.
4. Analiza zabytkowego obiektu/obszaru oparta o model pozwalający połączyć
wartości z ich reprezentacją (materialną i niematerialną), powinna być podstawą
dokumentów formułujących politykę i plany konserwatorskie wobec zabytku - np.
Plany Zarządzania, Gminne Programy Opieki nad Zabytkami, Gminne Programy
Rewitalizacji (dla obszarów zabytkowych).

Wszystkie tabele przedstawia artykuł: Szmygin B., Siwek A., Fortuna-Marek A., Model reprezentacji wartości dobra
Światowego Dziedzictwa UNESCO dla miasta historycznego, „Ochrona Zabytków”, nr 2/2021, Warszawa 2021 (w druku).
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ABSTRAKT: Zagadnienie intensyfikacji przekształceń obiektów zabytkowych stanowi od
wielu lat globalne wyzwanie w praktyce konserwatorskiej. Proces ten zauważalny jest na
przestrzeni ostatnich lat także w Polsce. Adaptacja i przekształcanie zabytków jest dziś zjawiskiem
powszechnym.
Procesy przekształcające na skalę masową zasób dziedzictwa architektonicznego w Polsce nie idą
jednak w parze z wypracowaniem narzędzi umożliwiających w praktyce konserwatorskiej określanie
zasad ochrony oraz sporządzania programów i projektów zagospodarowania obiektów i zespołów
zabytkowych. Taka sytuacja nie ułatwia prowadzenia skutecznej polityki konserwatorskiej w kraju.
Artykuł ma na celu przybliżenie metody przeprowadzania ocen oddziaływania na dziedzictwa dla
obiektów światowego dziedzictwa opracowanej w 2009 roku na międzynarodowych warsztatach
zorganizowanych przez ICOMOS (metoda OOD) jako przyczynku do wykorzystania doświadczeń
międzynarodowych w polskiej rzeczywistości.
Od 2013 roku autor podjął szereg działań związanych z przystosowaniem metody OOD,
opracowanej dla obiektów światowego dziedzictwa, do polskiej praktyki konserwatorskiej. Treść
referatu stanowi zbiór doświadczeń zebranych przy opracowywaniu opinii konserwatorskich
opartych na metodzie OOD.
SŁOWA KLUCZOWE: ingerencja, zabytek, wartości, ocena, oddziaływanie
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1. Wprowadzenie
Do lat 70. XX wieku prace legislacyjne UNESCO skupiały się przede wszystkim na uregulowaniu
międzynarodowej kwestii bezpieczeństwa dóbr kultury. W 1972 roku na XVII Sesji Konferencji
Generalnej UNESCO uchwalono konwencję1, która zobowiązywała do zapewnienia identyfikacji,
ochrony, konserwacji, waloryzacji i przekazania następnym pokoleniom dziedzictwa kulturalnego (…).
Wprowadzenie pojęcia „światowego dziedzictwa” (WH2) sprowokowało potrzebę wypracowania
uniwersalnych kryteriów3 określających ten szczególny zbiór wytworów ludzkiej kreacji, poprzez:
Ȥ

wyjątkową uniwersalną wartość (ang. Outstanding Universal Value, OUV),

Ȥ

parametr integralności i autentyzmu.

W zależności od typu i kontekstu dziedzictwa kulturowego jego wartości, w systemie
zaproponowanym w Wytycznych operacyjnych4, wyrażone są przez atrybuty stanowiące zasadniczy
przedmiot ochrony, konserwacji i zarządzania dobrami WH5.
Obecnie, w dobie coraz szybciej postępujących procesów cywilizacyjnych przekształcających
środowisko naturalne i kulturowe, głównym zagadnieniem na forum międzynarodowym stało się
wypracowanie uniwersalnych zasad systemowej i spójnej oceny wpływu potencjalnego rozwoju
na atrybuty OUV obiektów światowego dziedzictwa kulturowego.
Proces zmian nie pozwala na ograniczenie ochrony zabytków do zabiegów konserwatorskich
związanych z podtrzymywaniem zabytku w dobrym stanie technicznym, ale prowadzi do szeroko
rozumianego pojęcia zarządzania dziedzictwem (management of change – za Sir Bernardem
Feildenem6). W obliczu tych zmian konserwacja zabytków architektury staje się interdyscyplinarną

Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, Dz.U.76.32.190 z dnia 30 września 1976 r.
World Heritage, WH (ang.) – światowe dziedzictwo
3
Zgodnie z konwencją za „dziedzictwo kulturalne” uważane są:
Ȥ zabytki: dzieła architektury, dzieła monumentalnej rzeźby i malarstwa, elementy i budowle o charakterze
archeologicznym, napisy, groty i zgrupowania tych elementów, mające wyjątkową powszechną wartość z punktu
widzenia historii, sztuki lub nauki;
Ȥ zespoły: budowli oddzielnych lub łącznych, które ze względu na swą architekturę, jednolitość lub zespolenie
z krajobrazem mają wyjątkową powszechną wartość z punktu widzenia historii, sztuki lub nauki;
Ȥ miejsca zabytkowe: dzieła człowieka lub wspólne dzieła człowieka i przyrody, jak również strefy, a także stanowiska
archeologiczne, mające wyjątkową powszechną wartość z punktu widzenia historycznego, estetycznego, etnologicznego
lub antropologicznego.
4
Wytyczne operacyjne do realizacji Konwencji Światowego Dziedzictwa, Międzyrządowy Komitet Ochrony Światowego
Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego, 2012/01, http://icomos-poland.org/index.php/dokumenty-doktrynalne
(dostęp: 29.12.2015).
5
Szmygin B., Atrybuty wyjątkowej uniwersalnej wartości, [w:] Szmygin, B. (red.), Wyjątkowa uniwersalna wartość
a monitoring dóbr światowego dziedzictwa,Warszawa: PKN ICOMOS i NID, 2011, s. 69.
6 Brytyjski architekt konserwator (11.09 1919 – 14.11.2008) zajmował się między innymi pracami przy Wielkim Murze
Chińskim, indyjskim mauzoleum Tadź Mahal oraz meczecie Al-Aqsà. Współautor podręcznika: Feilden B.M., Jokilehto
J.,, Management Guidelines for World Cultural Heritage Sites. ICCROM, 1998.
1
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nauką o dziedzictwie kultury i jego ochronie w oparciu na procesach związanych z:7
Ȥ

globalizacją – umiędzynarodowienie i dopasowanie do różnorodności kulturowej doktryny
konserwatorskiej,

Ȥ

interdyscyplinarnością – wchłanianie coraz większej liczby dyscyplin naukowych
(humanistycznych, technicznych, ścisłych, przyrodniczych) w proces ochrony dóbr kultury,

Ȥ

zarządzaniem zasobami dziedzictwa kultury w ich nieuniknionym procesie zmian.

Coraz szerszy wachlarz uwarunkowań uwzględnianych w procesie zarządzania dziedzictwem
architektonicznym ma niewątpliwie wpływ na coraz bardziej skomplikowane procedury oceny
zachodzących zmian w zabytkowych strukturach. Zwykle nie jest to proces zerojedynkowy,
w którym pojawiają się jedynie argumenty na tak bądź na nie. Coraz częściej argumentami
w profesjonalnych ocenach i dyskusjach dotyczących oceny planowanych przekształceń są, oprócz
troski o substancję zabytkową, względy społeczne, ekonomiczne i ekologiczne. Zobowiązuje to
do stworzenia narzędzi pozwalających na obiektywną ocenę ingerencji w zabytkową substancję
z uwzględnieniem także tych czynników – narzędzi działających wyprzedzająco, pozwalających
zastopować negatywne procesy, zanim pojawią się ich pierwsze negatywne skutki.
Poszerzający się zakres uwarunkowań związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego stanowi
obecnie istotne wyzwanie dla międzynarodowego gremium ekspertów nadającego kierunek myśli
konserwatorskiej poprzez dokumenty prawa międzynarodowego oraz deklaracje i karty organizacji
eksperckich.
We wrześniu 2009 roku na międzynarodowych warsztatach zorganizowanych przez ICOMOS
w Paryżu powstał przewodnik dotyczący oceny oddziaływania na dziedzictwo (OOD) dla obiektów
światowego dziedzictwa kulturowego8. Dokument ten definiuje pojęcie konserwacji jako działanie
polegające na zarządzaniu zmianami w sposób zrównoważony9.
Problem intensyfikacji przekształceń obiektów zabytkowych jest wyraźnie zauważalny na przestrzeni
ostatnich lat w Polsce. Rosnąca koniunktura ekonomiczna i fundusze unijne szczególnie nasiliły
przekształcenia zabytków zlokalizowanych w rejonach śródmiejskich, na terenach podlegających
dynamicznej urbanizacji i w rejonach atrakcyjnych turystycznie. Adaptacja i przekształcanie
zabytków jest dziś zjawiskiem powszechnym i nieuniknionym.

Tomaszewski A., Dziedzictwo kultury w perspektywie międzynarodowej, [w:] Ku nowej filozofii dziedzictwa, Kraków:
Międzynarodowe Centrum Kultury, 2012, s. 107; Tomaszewski A., Ewolucja podejścia do dziedzictwa kultury na forum
międzynarodowym, [w:] Kultura a zrównoważony rozwój. Środowisko, ład przestrzenny, dziedzictwo w świetle dokumentów
UNESCO i innych organizacji międzynarodowych, Warszawa: Polski Komitet ds. UNESCO, 2009, s. 115.
8
Guidance on Heritage Impact Assessments for Cultural World Heritage Properties, a publication of the International
Council on Monuments and Sites, January 2011 (http://openarchive.icomos.org/266/, wersja polska: http://www.icomospoland.org/index.php/pl/dokumenty-doktrynalne)
9
Ibidem, pkt 6.2 (17).
7
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Dynamiczne procesy przekształcające na skalę masową zasób dziedzictwa architektonicznego
w Polsce nie idą jednak w parze z wypracowaniem narzędzi umożliwiających określanie zasad
ochrony, sporządzania programów i projektów zagospodarowania przy zapewnieniu maksimum
naukowego obiektywizmu i niezbędnego minimum wzajemnych ustępstw na linii konserwator–
inwestor. Narzędzi stanowiących element procesu zarządzania zmianami zabytku.
Niniejszy tekst ma na celu przybliżenie metody przeprowadzania ocen oddziaływania na
dziedzictwo dla obiektów światowego dziedzictwa jako przyczynku do wykorzystania doświadczeń
międzynarodowych w polskich warunkach z uwzględnieniem istniejących regulacji prawnych.
2. Cel metody OOD ICOMOS
Od kilku ostatnich lat Komitet ds. Światowego Dziedzictwa UNESCO zajmuje się znaczną liczbą
Raportów o stanie konserwacji związanych z zagrożeniami dla obiektów światowego dziedzictwa
ze strony różnych form zakrojonego na szeroką skalę rozwoju10. Przykładem takich zagrożeń, które
w efekcie doprowadziły do skreślenia obiektu z listy światowego dziedzictwa, jest wybudowany
w 2013 roku na Łabie most (Waldschlösschenbrücke) w Dreźnie. Drezno wraz z doliną Łaby zostało
wpisane na listę zabytków UNESCO w 2004 roku jako 33. obiekt na terenie Niemiec i w 2009 roku
usunięte. Warto zauważyć, że skreślenie nastąpiło przed ukończeniem budowy mostu, między
innymi w oparciu na Analizie Oddziaływania Wizualnego (ang. Visual Impact Study) opracowaną
na Uniwersytecie w Aachen11.

Il. 1 Kontrowersyjny most nad doliną Łaby, http://podroze.onet.pl/aktualnosci/otwarto-most-wdreznie-przez-ktory-miasto-zostalo-skreslone-z-listy-unesco/fjfel (dostęp: 5.01.2016).
Rozdział 1, Wskazówki dotyczące ocen oddziaływania na dziedzictwo dla obiektów światowego dziedzictwa kulturowego.
Publikacja Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków i Miejsc ICOMOS, styczeń 2011, s. 7.
11
Visual Impact Study (VIS) of the „Verkehrszug Waldschlösschenbrücke” on the UNESCO World Heritage Site „Dresden
Elbe Valley” third revised version Institute of Urban Design and Regional Planning, RWTH Aachen University, http://
services.arch.rwth-aachen.de/forschung/sichtfeldanalyse-dresden-gutachten-%28englisch%29.pdf, dostęp: 5.01.2016.
10
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Innym głośnym przykładem jest kamienica zrealizowana na obrzeżach warszawskiej starówki na
rogu ulic Senatorskiej i Podwale. Trwający kilka lat proces uzgodnień budowy nowego obiektu
w obszarze graniczącym bezpośrednio ze Starym Miastem realizowany był z pominięciem
organów UNESCO, prowadząc finalnie do zorganizowania Misji Doradczej ICOMOS. W tym
przypadku autor raportu Bernhard Furrer nie wykluczył możliwości realizacji nowoczesnego
biurowca, proponując jednak pewne zmiany wizualne. Jednym z podstawowych wniosków autora
raportu była propozycja objęcia planami zagospodarowania przestrzennego całego obszaru
proponowanej strefy buforowej. Przeprowadzona ocena w tym przypadku nie doprowadziła
do skreślenia warszawskiej starówki z listy jednak wyczuliła zarządcę miejsca oraz decydentów
miejskich i konserwatorskich na problem wizualnej spójności miejsca światowego dziedzictwa
w relacji do strefy buforowej.

Il. 2 Nowy widok przy placu Zamkowym, http://miastojestnasze.org/wp-content/uploads/2014/07/
10470935_749462898449443_3105142554460223777_n-e1404583769905.jpg (dostęp: 5.01.2016).

Wymienione przykłady pokazują zróżnicowanie zasobu oraz rodzajów ingerencji w miejscach
światowego dziedzictwa. Każde miejsce światowego dziedzictwa posiada swój indywidualny,
wyraźnie określony w trakcie procedury wpisu zbiór wartości. Stąd w zamyśle autorów instrukcji
OOD było opracowanie uniwersalnych wskazówek w zakresie procesu skutecznej oceny wpływu
potencjalnego oddziaływania na wyjątkową uniwersalną wartość (OUV).
Opracowana w Paryżu instrukcja określa metodologię, odpowiadającą na indywidualne
(zróżnicowane kulturowo, przestrzennie i środowiskowo) potrzeby obiektów światowego
dziedzictwa w zakresie systematycznej i spójnej oceny oddziaływania czynników rozwojowych
na atrybuty OUV. Bazą w tworzeniu zasad sporządzania OOD są doświadczenia wielu krajów
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i instytucji stosujących tę metodę przy ocenie potencjalnych zagrożeń obiektów zabytkowych12.
W założeniach podręcznika fundamentem oceny jest dostarczenie dowodów, na podstawie
których można podejmować decyzje w sposób jasny, przejrzysty i wykonalny. Bez względu na to,
jaka metoda zostanie wybrana, sama ocena musi być zgodna z przeznaczeniem – odpowiednia
dla danego obiektu światowego dziedzictwa, proponowanych zmian i lokalnego środowiska.
Przewodnik skierowany jest głównie do zarządców, kierowników, deweloperów, konsultantów
i decydentów w obszarze dóbr światowego dziedzictwa. Jako przyjęty standard postępowania
jest użyteczny dla Komitetu ds. Światowego Dziedzictwa i Państw Stron jako narzędzie polityki
konserwatorskiej i element zarządzania zasobem dóbr WH.
Podsumowując, za naczelną należy przyjąć zasadę, że kluczem prawidłowej praktyki
konserwatorskiej jest jak najpełniejsze zrozumienie zabytku przed rozpoczęciem jakichkolwiek
działań z nim związanych, w tym również oceny planowanych ingerencji architektonicznych.
Opierając się na doświadczeniu Komitetu ds. Światowego Dziedzictwa, można przyjąć, że
pełny, czytelnie opracowany zbiór informacji o zabytku, a w szczególności opis jego: wartości,
autentyzmu, integralności, stanu technicznego, może przyspieszyć planowanie procesu
inwestycyjnego i jego konserwatorską ocenę.
3. Formuła oceny oddziaływania OOD ICOMOS
Zrównoważone i uzasadnione decyzje dotyczące zmian wymagają rozważenia wielu czynników,
zależą od zrozumienia, dla kogo dane miejsce przedstawia wartość i dlaczego tak jest. W takim
ujęciu podstawą tworzenia OOD jest wcześniejsze, ścisłe określenie wartości zabytkowych13
związanych z ocenianym miejscem. Identyfikacja znaczenia danego miejsca daje możliwość
precyzyjnego określenia i zrozumienia oddziaływania analizowanych zmian. Kwestią kluczową
jest zachowanie wartości (OUV) decydujących o wpisie obiektu na listę, a zagrożenie lub
ryzyko utracenia statusu obiektu światowego dziedzictwa powinno być wyraźnie uwzględnione
w każdym raporcie OOD.
Zmiany wynikające z planowanych działań powinny być także ocenione pod kątem
oddziaływania na integralność i autentyczność zasobu jako nośników określonych wartości.
Przed przystąpieniem do oceny w Instrukcji OOD ICOMOS zalecane jest określenie wartości
zasobu z wykorzystaniem następującej skali stopniowania:

12
13

Między innymi Wielkiej Brytanii, Kanady, Hongkongu.
W przypadku miejsc światowego dziedzictwa są to wyjątkowe uniwersalne wartości (ang. Outstanding Universal Value, OUV).
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Bardzo wysoka → Wysoka → Średnia → Niska → Znikoma → Nieznana
Zgodnie ze wskazówkami Instrukcji ICOMOS podstawą zarządzania i podejmowania decyzji jest
poprawne zrozumienie obiektu światowego dziedzictwa, jego znaczenia i OUV, jego atrybutów
i kontekstu. (Il. 3)

Il. 3 Schemat procesu tworzenia OOD. Za: Wskazówki dotyczące Ocen Oddziaływania na Dziedzictwo
dla obiektów światowego dziedzictwa kulturowego. Publikacja Międzynarodowej Rady Ochrony
Zabytków i Miejsc ICOMOS, styczeń 2011, s. 7.

Po podstawowym określeniu formy oddziaływania pierwszym krokiem zalecanym we
Wskazówkach jest określenie zakresu prac koniecznych do wykonania OOD i sporządzenie
raportu o zakresie prac. Na tym etapie raport powinien być uzgodniony ze wszystkimi
interesariuszami wynikającymi z propozycji rozwoju lub zmiany i powinien zawierać:
Ȥ

skrótowy opis obiektu i jego OUV,

Ȥ

zarys proponowanych zmian,

Ȥ

zakres oddziaływania (obiekt →strefa buforowa →okolica poza strefą buforową)

Ȥ

potrzeby zmian lub rozwoju,

Ȥ

podsumowanie warunków panujących w danym miejscu i jego okolicach,

Ȥ

szczegółowe informacje na temat rozważanych rozwiązań alternatywnych,
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Ȥ

zarys metodologii, w tym zasady iteracji14,

Ȥ

zakres wymogów i obowiązków dla OOD, w tym kompetencje osób odpowiedzialnych za
wykonanie OOD.

Aby uwzględnić jak najszersze spektrum czynników mogących oddziaływać na dziedzictwo, we
Wskazówkach wyodrębnione zostały trzy rodzaje zmian przedstawione na schemacie (il. 4).
oddziaływanie na dziedzictwo
zmiany:
bezpośrednie

pośrednie

skumulowane

wpływ:
tymczasowy

trwały

odwracalny

nieodwracalny

Il. 4 Rodzaje podstawowych zmian. Za: Wskazówki dotyczące Ocen Oddziaływania na Dziedzictwo dla
obiektów światowego dziedzictwa kulturowego. Publikacja Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków
i Miejsc ICOMOS, styczeń 2011, s. 7.

W rozumieniu twórców Wskazówek bezpośrednie oddziaływanie to takie, które pojawia się
jako główna konsekwencja proponowanego projektu rozwoju lub zmiany, natomiast pośrednie
oddziaływanie jest wtórnym procesem wynikającym z planowanej zmiany. Zazwyczaj możemy
mieć tu do czynienia z oddziaływaniem skumulowanym, łączącym w sobie cechy bezpośredniego
i pośredniego wpływu na dziedzictwo.
Gromadzenie danych musi umożliwiać tak jakościowe, jak i ilościowe określenie
i scharakteryzowanie atrybutów dziedzictwa oraz pozwalać na ustalenie ich podatności
na proponowane zmiany. Należy także wziąć pod uwagę wzajemne relacje pomiędzy
wyodrębnionymi atrybutami dziedzictwa, aby wyrobić sobie opinię na temat całokształtu
oddziaływania. Identyfikacji wymagają także relacje pomiędzy aspektem materialnym
a niematerialnym wartości dziedzictwa.
Skala lub powaga oddziaływania została sklasyfikowana bez względu na wartość obiektu jako:
Brak zmian → Znikoma zmiana → Niewielka zmiana → Umiarkowana zmiana → Duża zmiana
Dla określenia skutków zmiany (pozytywnej i negatywnej) opracowano dziewięciostopniową
skalę, w której punktem centralnym są skutki neutralne:

Iteracja – wielokrotne stosowanie tego samego przekształcenia lub procedury, za: Internetowy słownik języka polskiego
PWN: https://sjp.pwn.pl/sjp/iteracja;2562037.html (dostęp: 03.12.2021).
14
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Duże korzystne → Umiarkowane korzystne → Niewielkie korzystne → Znikome korzystne →
Neutralne → Znikome niekorzystne → Niewielkie niekorzystne → Umiarkowane niekorzystne
→ Duże niekorzystne
Finalny efekt oceny zwykle nie jest jednoznaczny. Oznacza to, że w wyniku proponowanej
zmiany mogą pojawiać się równolegle zarówno korzyści, jak i zagrożenia. Istotne jest zatem
pytanie, kto zyskuje dzięki korzyściom (lub traci na efektach niekorzystnych). Nie ma też
narzuconego schematu generalnej oceny decydującej o zaakceptowaniu planowanej zmiany
lub nieprzeciwstawianiu się procesom rozwojowym. Przy globalnym zróżnicowaniu wartości
obiektów światowego dziedzictwa opracowanie uniwersalnej strategii wydaje się niemożliwe.
Dlatego ocena zmiany to zwykle indywidualne zadanie dla zarządcy obiektu, ewentualnie
krajowych jednostek odpowiedzialnych za koordynację działań związanych z dobrami WH.
Ocena przeprowadzona metodą OOD powinna obejmować zalecenia w zakresie zasad i metod
minimalizacji lub zrównoważenia skutków projektu rozwoju lub innych zmian. We wnioskach
należy brać pod uwagę inne możliwości rozwoju, w tym wybór/lokalizację miejsca, zakres,
terminy lub czas trwania projektowanej zmiany. OOD powinna w pełni uzasadnić, dlaczego
taka minimalizacja jest zadowalająca w kontekście zachowania OUV, w tym autentyczności
i integralności obiektu światowego dziedzictwa.
Różnorodność zabytkowych struktur, rozmaitość możliwych z technicznego punktu widzenia
działań konserwatorskich i pozakonserwatorskich, zachodzące globalnie i mało zbadane zmiany
środowiskowe tworzą złożone uwarunkowania w ocenie ryzyka utraty wartości zabytkowych.
Zgodnie z filozofią OOD w procesie oceny brane są pod uwagę cztery główne kryteria:
Ȥ

wpływ proponowanej ingerencji na zdefiniowane wcześniej wartości zabytkowe obiektu,

Ȥ

wpływ proponowanej ingerencji na społeczeństwo, a w szczególności społeczność lokalną
jako głównego beneficjenta dziedzictwa,

Ȥ

wpływ proponowanej ingerencji na stopień integralności i autentyzmu dobra jako nośnika
wartości zabytkowych,

Ȥ

wpływ proponowanej ingerencji na stan techniczny dobra.

Podstawą przeprowadzenia oceny po wnikliwym rozpoznaniu obiektu jest zatem jak najpełniejsze
rozpoznanie czynników oddziałujących na dziedzictwo, wynikających ze zmiany lub rozwoju. We
Wskazówkach przygotowanych przez ICOMOS zwraca się dużą uwagę na sposób gromadzenia
danych oraz ich jakość. Zaleca najwyższe standardy bazujące na metodologii badań naukowych.
Podkreśla się, że gromadzenie informacji w trakcie prowadzenia OOD jest procesem iteracyjnym,
który często prowadzi do pojawienia się alternatywnych rozwiązań i propozycji możliwości
rozwoju.
W praktycznym wykorzystaniu metody OOD przeszkadza jednak brak choćby ogólnie
sformułowanych zasad stosowania opisanych we Wskazówkach stopni oceny wartości
dziedzictwa, a także powagi i skutków proponowanych zmian.
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4. Metoda OOD w dialogu między inwestorem a konserwatorem w Polsce
Ocenie w formule OOD mogą podlegać różne zjawiska oddziałujące na zabytki architektury
na liście światowego dziedzictwa. Sporządzanie takich ocen jest jednak wyjątkowo czasoi kosztochłonne. Stąd też można założyć, że takie podejście jest realne jedynie w odniesieniu
do wyjątkowo cennych obiektów (np. wpisanych na listę światowego dziedzictwa). Myśląc
o zastosowaniu metody OOD w odniesieniu do obiektów objętych ochroną na poziomie
krajowym, a nawet lokalnym, należałoby odpowiednio zoptymalizować zarówno samą metodę
OOD, jak i rodzaj, a skalę oddziaływania dostosować do lokalnych uwarunkowań.
W krajowych przepisach dotyczących ochrony zabytków podkreśla się, że dane, informacje
i dokumentacje niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wydanie pozwolenia określa się,
uwzględniając potrzebę dokonania wszechstronnej oceny wpływu planowanych działań na
zabytek, jednak bez konieczności ponoszenia przez wnioskodawcę dodatkowych kosztów15. Brak
jest jakichkolwiek wytycznych prawnych określających zakres „wszechstronnych ocen wpływu
planowanych działań na zabytek”, stąd też opracowana na potrzeby obiektów światowego
dziedzictwa kulturowego metoda oceny wpływu oddziaływania na dziedzictwo może stanowić
dobry wzorzec do poszukiwań takiej uniwersalnej metody odpowiadającej potrzebom
ochrony zabytków w Polsce. Przykładem opracowania katalogu oddziaływań wymagających
szczegółowych analiz, mogącym stanowić inspirację do prac nad optymalizacją metody
OOD ICOMOS, jest obowiązujące w polskim systemie prawnym rozporządzenie w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko16.
Według Tomasza Bolka w odniesieniu do dziedzictwa poprzemysłowego, ale również w szerszym
ujęciu, metoda OOD to potencjalna możliwość zapewnienia:
Ȥ

inwestorom – zarządzania inwestycjami z właściwym poszanowaniem dziedzictwa,

Ȥ

projektantom – wyznaczenia zakresu ingerencji w substancję zabytku,

Ȥ

służbom konserwatorskim i władzom lokalnym – monitoringu i bardziej realnego wpływu
na przebieg inwestycji,

Ȥ

społeczeństwu – współuczestniczenia w procesie decyzyjnym,

Ȥ

mediom – szerszego dostępu do informacji 17.

W odniesieniu do planowanych ingerencji architektonicznych w zabytek fundamentem działań
administracyjnych jest zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla
wartości zabytku oraz kontrola stanu jego zachowania i przeznaczenia. Działania te realizowane
są między innymi poprzez nadzór nad procesem projektowym.
Art. 37.3 Ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami, Dz.U. 2021 poz. 710, 954.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko, Dz.U. 2019 poz. 1839.
17
Bolek T., Ocena oddziaływania na dziedzictwo przemysłowe w procesie inwestycyjnym – zarys procedury. Inwestycje
i nieruchomości: wybrane zagadnienia, Studia Ekonomiczne nr 177, 2014, ss. 21–39.
15
16
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W największym uproszczeniu zamiar ingerencji wiąże się dla inwestora18 z czterema
podstawowymi krokami wynikającymi z ochrony konserwatorskiej:
Ȥ

ustaleniem statusu obiektu,

Ȥ

uzyskaniem zaleceń konserwatorskich (nieobligatoryjnie),

Ȥ

uzgodnieniem prac prowadzonych przy zabytku z właściwą jednostką administracyjną
odpowiedzialną za ochronę konserwatorską,

Ȥ

zapewnieniem należytego nadzoru nad pracami.

Ten podstawowy proceduralny schemat nie wyczerpuje całej skomplikowanej problematyki
sporządzania dokumentacji projektowych dla obiektów zabytkowych. W żaden sposób nie
odpowiada również na najważniejsze pytanie dotyczące dopuszczalnych granic przekształceń
zabytku. Niemniej jednak określa ścieżkę projektową, wyznaczając ramy formalnego dialogu
między inwestorem, urzędem konserwatorskim i architektem.

Il. 5 Schemat konserwatorskiego procesu decyzyjnego w przypadku obiektu nieruchomego objętego
ochroną (opracowanie własne).

Pojęcie inwestora – zgodnie z prawem budowlanym uczestnika procesu inwestycyjnego – w odniesieniu do działań
konserwatorskich jest znaczeniowo nacechowane negatywnie. Kojarzy się przede wszystkim z działaniami komercyjnymi
wynikającymi bezpośrednio z pojęcia „inwestycja”, czyli zgodnie ze słownikiem języka polskiego ‘działaniem nastawionym
na zysk’. Trudno jednak o inne, równie uniwersalne pojęcie definiujące wszystkie instytucje, organizacje, jednostki
prawne i osoby prywatne podejmujące działania przy zabytku.
18
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Zalecenia konserwatorskie (ZK) stanowią element systemu ochrony zabytków wprowadzony wraz
z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w 2003 roku19. Zalecenia zdefiniowane
przez Katarzynę Zalasińską jako rodzaj przyrzeczenia administracyjnego20 stanowią formalnoprawną platformę dialogu między obywatelem, a organem administracyjnym wojewódzkich
konserwatorów zabytków (WKZ). Celem powyższego przyrzeczenia jest umożliwienie
inwestorowi podjęcia działań przygotowawczych do realizacji zamierzenia inwestycyjnego
obejmującego obszar objęty ochroną konserwatorską. Określoną prawnie konstrukcję oparto na
założeniach, że zalecenia konserwatorskie:
Ȥ

wydawane są jedynie na wniosek jednostki posiadającej prawo do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane. To inwestor jest inicjatorem procedury;

Ȥ

wydawane są tylko w formie pisemnej (opis nie może obejmować np. załączników
graficznych opracowanych przez autorów zaleceń, czyli inspektorów w urzędach ochrony
zabytków);

Ȥ

wydawane są dla nieruchomości objętych wszystkimi prawnymi formami ochrony
konserwatorskiej;

Ȥ

mogą określać sposób korzystania z zabytku i jego otoczenia, zabezpieczenia oraz
wykonania prac konserwatorskich, ale także określać zakres dopuszczalnych zmian, które
mogą być w nim wprowadzone.

Ideą ZK jest stworzenie szansy na wypracowanie porozumienia między inwestorem
a wojewódzkim konserwatorem zabytków, co do zakresu planowanych prac, już na wstępnym
etapie przygotowań inwestycji. Zazwyczaj aktywnym uczestnikiem tego procesu jest, występujący
w imieniu inwestora, architekt opracowujący koncepcję planowanych działań. Procedura ZK
ma realne przełożenie na większy komfort w procesie projektowym. Już we wstępnej fazie tego
procesu architekt może uzyskać informacje co do dopuszczalnych działań przy zabytku, unikając
nieporozumień i wprowadzania istotnych zmian w projekcie na etapie uzgadniania projektu
budowlano-architektonicznego. Odpowiednio skonstruowany program zagospodarowania
wraz z zaleceniami konserwatorskimi to kluczowy element procesu zmierzającego do ingrencji
architektonicznej w zabytkowy obiekt – niestety w praktyce często pomijany przez inestorów.
Narzucone w zaleceniach ramy działań stanowią poważne ograniczenia inwestycyjne
i projektowe. Stąd często się zdarza, że inwestorzy odstępują od procedury uzyskania zaleceń
w nadziei, że projekt uda się ostatecznie „przepchnąć” w urzędzie, uzyskując pozytywną decyzję
WKZ. W tej taktyce pojawia się ze strony inwestora argument „ostatniej szansy”, kiedy urzędnik
konserwator stawiany jest pod ścianą, mając do wyboru:

19
20

Art. 27. Ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami, Dz.U. 2021 poz. 710, 954.
Zalasińska K., Charakter prawny zaleceń konserwatorskich, Kurier Konserwatorski nr 6, 2010, s. 12.
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Ȥ

akceptację opracowanego projektu budowlano-architektonicznego z wadami, ale
umożliwiającego przeprowadzenie przynajmniej częściowych prac knserwatorskich,

Ȥ

odrzucenie wadliwego projektu, skutkujące zahamowaniem procesu inwestycyjnego wraz
z przeprowadzeniem nawet częściowych prac remontowo-konserwatorskich, powiazane
z postępujacą degradacją i zniszczeniem zabytku.

W konsekwencji często dochodzi do zamrożenia działań lub obrania ścieżki prawnej związanej
z zaskarżeniem decyzji konserwatorskiej. Warto zwrócić uwagę na aspekt psychologiczny.
W znacznej części zalecenia konserwatorskie sprowadzają się do różnego rodzaju ograniczeń
i nakazów nałożonych na wnioskodawcę. Brak jasnych, oczywistych dla inwestorów zasad
wprowadzania tych ograniczeń prowadzi do braku zrozumienia, a co za tym idzie – braku
akceptacji wydanych zaleceń.
To niejedyne praktyczne zastrzeżenia do procedury zaleceń konserwatorskich. Do innych
zarzutów należą:
Ȥ

uznaniowość wydawanych zaleceń uzależniona w znacznym stopniu od merytorycznego
przygotowania i osobistych poglądów przygotowującego je urzędnika,

Ȥ

częsty brak jakichkolwiek opracowań badawczych pozwalających właściwie ocenić
wartość i stan techniczny obiektu przed wydaniem zaleceń,

Ȥ

ograniczenie formy zaleceń tylko do pisemnej, pozbawiające możliwości stosowania
formy graficznej pozwalającej na bardziej
precyzyjny zapis (co jednak grozi wejściem
urzędnika w rolę projektanta).

Ponieważ nie ma obowiązku składania wraz
z wnioskiem o zalecenia jakiejkolwiek dokumentacji
określającej zakres planowanych działań, zalecenia
często wydawane są „na ślepo”, bez koncepcji, tylko
w oparciu na krótkiej, niewystarczającej pisemnej
charakterystyce przedsięwzięcia zamieszczonej we
wniosku.

Il. 6 schemat procesu projektowego z
uwzględnieniem zaleceń konserwatorskich
(opracowanie własne).
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5. Wnioski. Założenia ogólne do karty oceny oddziaływania na dziedzictwo architektoniczne
Choć ogólny charakter procedury OOD, opracowanej dla obiektów światowego dziedzictwa,
umożliwia zastosowanie jej właściwie na każdym etapie procesu zmian, to warto zadać sobie
pytanie, kiedy i jak przygotowana ocena wobec obowiązujących w Polsce przepisów budowlanych
i procedur administracyjnych urzędów ochrony zabytków wydaje się najbardziej skuteczna.
Kluczowym momentem w procesie projektowym jest wypracowanie koncepcji projektowej. Na
tym etapie dopuszczalne są największe modyfikacje. Na podstawie koncepcji przygotowywany
jest plan realizacji inwestycji. Na tym etapie nie są jeszcze zaangażowane duże środki finansowe,
co ułatwia kompromis.
Najlepszym zatem momentem na przeprowadzenie oceny oddziaływania na dziedzictwo jest
faza koncepcji powiązana z zaleceniami konserwatorskimi.
Jako punkt wyjścia do proponowanej metody oceny przyjęto formę tabelaryczną z określonym
układem opracowania. Inspiracją takiego podejścia są karty ewidencyjne zabytków. Wzór
karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków jest ustalony
rozporządzeniem21. Warto zauważyć, że jest to jeden z niewielu elementów systemu ochrony
zabytków, który zachował ciągłość od czasu stworzenia w połowie lat 70. XX wieku do dzisiaj.
Sam ten fakt świadczy, że formuła karty sprawdziła się w praktyce i warto ją kontynuować.
Podstawą przeprowadzenia oceny jest znajomość wartości obiektu. W artykule piątym
rozdziału pierwszego Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku wskazuje się na obowiązek
Rzeczpospolitej Polskiej strzeżenia dziedzictwa narodowego. Obowiązek ten realizowany jest
między innymi poprzez zapisy Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (z późn. zm.), w której zdefiniowano trzy typy wartości: historyczną, artystyczną
lub naukową22. Żadne akty prawne nie określają zasad ani ewentualnej hierarchizacji przy
opisywaniu tych wartości, będących zgodnie z wymienioną ustawą podstawą do decyzji o objęciu
zabytku ochroną prawną. W decyzji o wpisie zabytku do rejestru zabytków narzucony jest tylko
ogólny obowiązek określenia zakresu ochrony23 (treść rozstrzygnięcia zawartego w decyzji).
Jakub Lewicki wskazuje na co najmniej dziewięć podejść do metodycznego wartościowania
zabytków w Polsce24. Potrzeba opracowania takiego systemu postulowana jest co najmniej od
czasu utworzenia w niepodległej Polsce systemu ochrony zabytków w 1918 roku, o czym pisze
Obwieszczenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia rejestru zabytków,
krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych
za granicę niezgodnie z prawem, Dz.U. 2021 poz. 56.
22
Art. 3.1 Ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami, Dz.U. 2021 poz. 710, 954.
23
§3 Obwieszczenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia rejestru zabytków,
krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych
za granicę niezgodnie z prawem, Dz.U. 2021 poz. 56.
24
Lewicki J., Wartościowanie zabytków w Polsce. Przegląd doświadczeń i postulaty na przyszłość, [w:] Wartościowanie
zabytków architektury, Warszawa, 2013, ss. 161-165.
21
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szeroko w swojej książce Paweł Dettloff25. W opracowaniu karty autor wykorzystał system SV26
przygotowany na potrzeby waloryzacji miejsc światowego dziedzictwa w Polsce, wykorzystujący
zasadę zapisu wartości jako atrybutów przypisanych do materialnych nośników.
Jeśli wartości retrospektywne nawarstwione w czasie historycznych przekształceń obiektu oraz
prospektywne nadające mu dziś znaczenie, czyli określające, czym może się stać ten zabytek
w przyszłości (np. jego potencjał społeczny), jest zrozumiałe na początku procesu zmian, czyli na
etapie planowania i oceny, to zarówno wnioskodawcy, jak i organy konserwatorskie mogą łatwiej
wspólnie dążyć do optymalizowania wpływu realnych zmian na zabytek.
Proces oceny ingerencji leży w kompetencji wojewódzkich konserwatorów zabytków. Coraz
rozleglejsza skala inwestycji budowlanych, rosnąca stale liczba obiektów objętych ochroną,
przekładają się na coraz większą liczbę rozpatrywanych w urzędach konserwatorskich spraw.
Wprowadzenie zunifikowanych standardów związanych z oceną oddziaływania planowanych
zmian na zabytek to w praktyce konserwatorsko-projektowej szansa na:
Ȥ

wprowadzenie czytelnych (jasnych dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego)
zasad oceny planowanych przekształceń zabytków,

Ȥ

wprowadzenie jednolitego standardu oceny,

Ȥ

skrócenie procesu uzgodnień,

Ȥ

wzrost przewidywalności kosztów i czasu procesu inwestycyjnego związanego z obiektami
zabytkowymi.

W efekcie dotychczasowych badań oraz praktycznego stosowania przy wydawaniu opinii
konserwatorskich wypracowany został zapis oceny w formie karty w układzie tabelarycznym
wyodrębniającym poszczególne fazy procesu oceny:
Ȥ

część A służy zapoznaniu się z obiektem na podstawie informacji zawartych w karcie
ewidencyjnej zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub zebraniu tych
informacji jako podstawy do dalszej oceny. W praktyce wiąże się to zazwyczaj z weryfikacją
tych informacji szczególnie w kartach opracowanych wiele lat przed oceną;

Ȥ

część B służy szczegółowemu zapoznaniu się z projektem zmian i rozpisaniu w punktach
jak najdokładniej informacji o tych zmianach, które mogą mieć wpływ na wartości
materialne i niematerialne zabytku;

Ȥ

część C służy określeniu pozytywnych i negatywnych skutków zmian jako podstawy
do obiektywnej oceny, ewentualnie zaleceń mających ograniczyć ryzyko negatywnego
oddziaływania na zabytek;

Ȥ

część D stanowi podsumowanie oceny, a zakres wniosków dostosowany być powinien do
celu, w jakim ocena została przeprowadzona;
Dettloff P., Odbudowa i restauracja zabytków architektury w Polsce w latach 1918–1939. Teoria i praktyka. Kraków, 2006.
Szmygin B., Fortuna-Marek A., Siwek A., Wartościowanie dziedzictwa w systemie SV – metoda i przykłady zastosowania.
Lublin, 2017.
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Ȥ

część E służy uwiarygodnieniu informacji zawartych w ocenie;

Ȥ

część F stanowi materiał uzupełniający, nieobowiązkowy, uzupełniający graficznie treści
zawarte w dowolnej części karty.

W osobistej ocenie kolejnym zadaniem wymagającym dopracowania w ramach kontynuacji
prac nad kartą oceny oddziaływania na dziedzictwo architektoniczne jest wypracowanie zasad
dla stopniowania rozmiaru oddziaływania oraz oceny ryzyka tego oddziaływania na nośniki
wartości zabytkowych.
Zakres karty oceny oddziaływania na dziedzictwo architektoniczne
Przedmiot charakterystyki

Opis
STRONA TYTUŁOWA

Informacje dot. oceny

Obiekt, adres, zamawiający, formalna
wykonawca, okres realizacji oceny

podstawa

opracowania,

CZĘŚĆ A INFORMACJE O OBIEKCIE
Informacje o obiekcie (dostosowane nazwa własna obiektu/zespołu obiektów, lokalizacja: kraj, region,
do obowiązującego wzorca karty miasto, adres, właściciel, użytkownik, forma ochrony, dane liczbowe,
ewidencyjnej zabytku nieruchomego przeznaczenie pierwotne i obecne, opis, stan zachowania
wpisanego do rejestru zabytków)
wartościowanie

określenie wartości obiektu (atrybuty wartości z odniesieniem do ich
nośników na podstawie systemu SV)
CZĘŚĆ B OPIS PLANOWANYCH ZMIAN

Przedmiot oceny

Nazwa i ewentualny opis dokumentacji zawierającej planowane zmiany

Faza inwestycji

Koncepcja/projekt budowlany/realizacja/użytkowanie

Cel opracowania

krótkie uzasadnienie, w jakim celu zostało przygotowane opracowanie

Rodzaj oddziaływania
(w odniesieniu do
wartości)
Obszar oddziaływania

Skrócony opis proponowanych zmian i projektu rozwoju, obejmujący
nośników możliwie najwięcej szczegółowych informacji dostępnych w momencie
sporządzania raportu.
Określenie zasięgu oddziaływania zmian z uwzględnieniem otoczenia
zabytku
CZĘŚĆ C OCENA ODDZIAŁYWANIA PLANOWANYCH ZMIAN

Zakres oddziaływania na wartości Określenie wynikającego z planowanej inwestycji zakresu oddziaływania
obiektu
na wartości obiektu, z uwzględnieniem podziału:
zmiana: bezpośrednie → pośrednie → skumulowane
wpływ: tymczasowy → trwały → odwracalny → nieodwracalny
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Ocena oddziaływania (korzystnego Skala lub powaga oddziaływania została sklasyfikowana bez względu
i niekorzystnego) na wartości obiektu na wartość obiektu jako: Brak zmian → Znikoma zmiana → Niewielka
zmiana → Umiarkowana zmiana → Duża zmiana
Ocena ryzyka dla zachowania
wartości oraz prawdopodobieństwo,
że obiekt może być potencjalnie lub
rzeczywiście zagrożony

Dla określenia skutków zmiany (pozytywnych i negatywnych)
opracowano dziewięciostopniową skalę, w której punktem centralnym
jest „neutralne”: Duże korzystne → Umiarkowane korzystne →
Niewielkie korzystne → Znikome korzystne → Neutralne → Znikome
niekorzystne → Niewielkie niekorzystne → Umiarkowane niekorzystne
→ Duże niekorzystne

Określenie korzyści dla dziedzictwa określenie korzyści dla dziedzictwa płynących z propozycji obejmujących
płynących z propozycji
większą wiedzę, lepsze zrozumienie i podnoszenie świadomości
CZĘŚĆ D WNIOSKI
Wnioski
dotyczące
złagodzenia
lub
oddziaływania przez
inwestycję

sposobów Konserwacja polega na zarządzaniu zmianami w sposób zrównoważony.
uniknięcia Należy podjąć wszelkie możliwe starania, aby uniknąć, wyeliminować
planowaną lub zminimalizować niekorzystne oddziaływanie na atrybuty świadczące
o wartości i inne znaczące miejsca. Ostatecznie może być jednak
konieczne wyważenie użyteczności publicznej proponowanej zmiany
względem szkód dla miejsca.
CZĘŚĆ E INFORMACJE ŹRÓDŁOWE

Informacje źródłowe

Akta archiwalne i dokumentacje, bibliografia, źródła ikonograficzne,
wykaz załączników
ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE

Tab. 1 Schemat struktury karty oceny oddziaływania na dziedzictwo architektoniczne oparte na Wskazówkach
opracowanych przez międzynarodowy ICOMOS z uwzględnieniem zapisów karty ewidencyjnej zabytku
nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków oraz wartościowania w systemie SV.
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