
ISSUE
6-A (9)

YEAR
2015 (112)

ZESZYT
6-A (9)
ROK
2015 (112)

WYDAWNICTWO
POLITECHNIKI
KRAKOWSKIEJ

TECHNICAL
TRANSACTIONS

TEC
H

N
IC

A
L TR

A
N

S
A

C
TIO

N
S

6
-A

/
2

0
1

5
C

Z
A

S
O

P
IS

M
O

 TEC
H

N
IC

Z
N

E

ARCHITECTURE

CZASOPISMO
TECHNICZNE
ARCHITEKTURA

ISSN 0011-4561
ISSN 1897-6271



TECHNICAL
TRANSACTIONS

ARCHITECTURE

CZASOPISMO
TECHNICZNE
ARCHITEKTURA

ISSUE 6-A (9)
YEAR 2015 (112)

ZESZYT 6-A (9)
ROK 2015 (112)

Chairman of the Cracow University 
of Technology Press Editorial Board Jan Kazior

Przewodniczący Kolegium 
Redakcyjnego Wydawnictwa 
Politechniki Krakowskiej

Chairman of the Editorial Board Józef Gawlik
Przewodniczący Kolegium 
Redakcyjnego Wydawnictw 
Naukowych

The authors bear full reponsible for the text, quotations and illustrations  
Za tekst, powołania i materiały ilustracyjne odpowiadają autorzy

Basic version of each Technical Transactions magazine is its online version
Pierwotną wersją każdego zeszytu Czasopisma Technicznego jest jego wersja online

www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne    www.technicaltransactions.com    www.czasopismotechniczne.pl

© Cracow University of Technology/Politechnika Krakowska, 2015

Architecture Series Editor Dariusz Kozłowski Redaktor Serii Architektura

Scientific Council

Jan Błachut
Tadeusz Burczyński
Leszek Demkowicz

Joseph El Hayek
Zbigniew Florjańczyk

Józef Gawlik
Marian Giżejowski

Sławomir Gzell
Allan N. Hayhurst
Maria Kušnierova

Krzysztof Magnucki
Herbert Mang

Arthur E. McGarity
Antonio Monestiroli

Günter Wozny
Roman Zarzycki

Rada Naukowa

Section Editor Dorota Sapek Sekretarz Sekcji

Editorial Compilation Aleksandra Urzędowska Opracowanie redakcyjne

Proofreading Agnieszka Filosek Korekta

Typesetting Adam Bania Skład i łamanie

Translations Iweta Kulczycka
Elżbieta Han-Wiercińska

Alicja Brodowicz
Marta A. Urbańska

Tłumaczenie

Cover Design Michał Graffstein Projekt okładki

Cover Photo Jacek Gyurkovich Zdjęcie na okładce



Architecture Series
6-A/2015

Editor-in-Chief:
Dariusz Kozłowski, Cracow University of Technology, Poland

Editorial Board:
Wojciech Bonenberg, Poznan University of Technology, Poland

Herbert Bühler, University of Münster, Germany
Carlos Marmolejo Duarte, Universitat Politècnica de Catalunya, Spain

Armando Dal Fabbro, Università IUAV di Venezia, Italy
Raimund Fein, Brandenburg University of Technology Cottbus–Senftenberg, Germany

Madelyn Marrero Melendez, University of Seville, Spain
Alberto Pratelli, University of Udine, Italy

Juan Luis Trillo de Leyva, Superior Technical School of Architecture of Seville, Spain
Elżbieta Trocka-Leszczyńska, Wrocław University of Technology, Poland

Stefan Wrona, Warsaw University of Technology, Poland

Executive Editor:
Ewa Węcławowicz-Gyurkovich, Cracow University of Technology, Poland



TECHNICAL
TRANSACTIONS

ARCHITECTURE

CZASOPISMO
TECHNICZNE
ARCHITEKTURA

ISSUE 6-A (9)
YEAR 2015 (112)

ZESZYT 6-A (9)
ROK 2015 (112)

Chairman of the Cracow University 
of Technology Press Editorial Board Jan Kazior

Przewodniczący Kolegium 
Redakcyjnego Wydawnictwa 
Politechniki Krakowskiej

Chairman of the Editorial Board Józef Gawlik
Przewodniczący Kolegium 
Redakcyjnego Wydawnictw 
Naukowych

The authors bear full reponsible for the text, quotations and illustrations  
Za tekst, powołania i materiały ilustracyjne odpowiadają autorzy

Basic version of each Technical Transactions magazine is its online version
Pierwotną wersją każdego zeszytu Czasopisma Technicznego jest jego wersja online

www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne    www.technicaltransactions.com    www.czasopismotechniczne.pl

© Cracow University of Technology/Politechnika Krakowska, 2015

Architecture Series Editor Dariusz Kozłowski Redaktor Serii Architektura

Scientific Council

Jan Błachut
Tadeusz Burczyński
Leszek Demkowicz

Joseph El Hayek
Zbigniew Florjańczyk

Józef Gawlik
Marian Giżejowski

Sławomir Gzell
Allan N. Hayhurst
Maria Kušnierova

Krzysztof Magnucki
Herbert Mang

Arthur E. McGarity
Antonio Monestiroli

Günter Wozny
Roman Zarzycki

Rada Naukowa

Section Editor Dorota Sapek Sekretarz Sekcji

Editorial Compilation Aleksandra Urzędowska Opracowanie redakcyjne

Proofreading Agnieszka Filosek Korekta

Typesetting Adam Bania Skład i łamanie

Translations Iweta Kulczycka
Elżbieta Han-Wiercińska

Alicja Brodowicz
Marta A. Urbańska

Tłumaczenie

Cover Design Michał Graffstein Projekt okładki

Cover Photo Jacek Gyurkovich Zdjęcie na okładce



Architecture Series
6-A/2015

Editor-in-Chief:
Dariusz Kozłowski, Cracow University of Technology, Poland

Editorial Board:
Wojciech Bonenberg, Poznan University of Technology, Poland

Herbert Bühler, University of Münster, Germany
Carlos Marmolejo Duarte, Universitat Politècnica de Catalunya, Spain

Armando Dal Fabbro, Università IUAV di Venezia, Italy
Raimund Fein, Brandenburg University of Technology Cottbus–Senftenberg, Germany

Madelyn Marrero Melendez, University of Seville, Spain
Alberto Pratelli, University of Udine, Italy

Juan Luis Trillo de Leyva, Superior Technical School of Architecture of Seville, Spain
Elżbieta Trocka-Leszczyńska, Wrocław University of Technology, Poland

Stefan Wrona, Warsaw University of Technology, Poland

Executive Editor:
Ewa Węcławowicz-Gyurkovich, Cracow University of Technology, Poland



PAST FOR THE FUTURE

PRZESZŁOŚĆ DLA PRZYSZŁOŚCI



The research programme is conducted under the patronage 
of the Rector of the Cracow University of Technology  

and the Committee of Architecture and Urban Studies of Polish Academy of Sciences

Program badań realizowany pod patronatem 
Rektora Politechniki Krakowskiej 

i Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk



Preface 

Today, historic heritage is more than just statically interpreted building substance. Basing on 
the contemporary philosophical hermeneutics developed by Heidegger, Husserl and Gadamer, 
today we regard an object as an entity remaining in constant evolution and variability, referring 
not only to its internal structure, but also to its context, understood as a collection of various 
entities, present in the physical, rational dimension, as well as in the metaphysical, irrational 
one. This awareness not only allows, but even orders us to search for a model of adaptation of 
an object, or a part of a city, to contemporary needs, which maintaining the assets and values of 
historic architecture would allow it to exist in the contemporary and future existential space, in 
compliance with the fundamental paradigms of the monument protection defined in the famous 
Venice Charter from 1964. 

In the era of territorial expansion of cities, also in Poland, constantly increasing their population, 
city centres often hold historical areas and buildings which require careful protection, as well as 
post-industrial structures, connected with the decisions to move onerous functions outside the 
centre zone. In many cases functional transformations of buildings save them from demolition, 
and for a refined recipient, they are a pretext for obtaining a unique and unconventional form 
in the final effect, exhibiting additional values, the tradition of the place, material, memory.  
In European cities, rich in history which often dates back many centuries ago, the authenticity of 
the preserved heritage becomes very valuable, which may turn out to be an essential asset in the 
global competition of cities. 

Europeans seem to be genetically susceptible to tradition and history. Fascination with historic 
buildings observed all along, and a detectable bigger distance to modern solutions that can be sensed, 
encourage investors to look for memorable, romantic places, which have this magnetism of tradition, 
the unforgettable climate and magic. The introduction of new structures must be preceded with 
convincing the recipients to new forms. Unique historic values of objects, their climate and wonderful 
proportions, numerous times have become a model and inspiration for introducing modern forms 
and shapes in new buildings erected in their vicinity. This does not always concern buildings entered 
in the list of monuments, or edifices which are centuries old. It could also be buildings erected 
some ten years ago. This way, the output of the material culture also of our generation will leave 
new interventions in the tissue of European cities, which will be particularly valuable, because – 
as Andrzej Tomaszewski wrote in 1996: “...it is the right and moral obligation of an architect to 
introduce to this environment new values harmonizing with it, which being a work of contemporary 
architecture today, tomorrow will become a part of the cultural heritage protected by preservation 
services...” These problems are tackled in the scientific papers presented in the publication, which 
are the contribution of the Cracow University of Technology in the year of its 70th anniversary in 
the development of research into the theory and practice of modern protection of cultural heritage. 

Ewa Węcławowicz-Gyurkovich 
Andrzej Kadłuczka 



Wstęp 

Dziedzictwo historyczne dziś to coś więcej niż tylko statycznie interpretowana substancja bu-
dowlana. Opierając się na współczesnej hermeneutyce filozoficznej rozwijanej przez Heideggera, 
Husserla i Gadamera, traktujemy dziś obiekt jako byt pozostający w stałej ewolucji i zmienno-
ści odnoszonych nie tylko do jego wewnętrznej struktury, ale także do kontekstu rozumianego 
jako zbiór różnorodnych bytów, obecnych zarówno w wymiarze fizycznym – wymiernym, jak 
i metafizycznym – niewymiernym. Świadomość tego nie tylko pozwala, ale wręcz nakazuje nam 
poszukiwać takiego modelu adaptacji obiektu bądź fragmentu miasta do współczesnych potrzeb, 
który zachowując walory i wartości architektury historycznej, umożliwia jej dalsze trwanie we 
współczesnej i przyszłej przestrzeni egzystencjalnej, zgodnie z podstawowymi paradygmatami 
ochrony zabytków, jakie zapisane zostały w słynnej Karcie Weneckiej z 1964 roku.

W dobie terytorialnej ekspansji miast, także polskich, zwiększających wciąż liczbę swych 
mieszkańców, na obszarach śródmiejskich pozostają często tereny i budowle historyczne, które 
wymagają pieczołowitej ochrony, a także obiekty poprzemysłowe, związane z przenoszeniem 
uciążliwych funkcji poza strefy centrum. Przemiany funkcjonalne budowli są w wielu wypad-
kach ratunkiem przed wyburzeniem, a dla wyrafinowanego odbiorcy pretekstem dla uzyskania 
w efekcie końcowym niepowtarzalnej i niekonwencjonalnej bryły, mającej dodatkowe wartości 
– tradycji miejsca, materiału, pamięci. W miastach europejskich, bogatych w historię, sięgającą 
nieraz wielu setek lat, niezwykle cenna staje się autentyczność zachowanego dziedzictwa, co 
może okazać się istotnym atutem w światowej konkurencji pomiędzy miastami.

Mieszkańcy Europy zdają się być genetycznie obciążeni tradycją i historią. Obserwowana 
od zawsze powszechna fascynacja historycznymi budowlami i odczuwany większy dystans do 
rozwiązań nowoczesnych zachęcają inwestorów do poszukiwania miejsc zapamiętanych, roman-
tycznych, mających ów magnetyzm tradycji, niezapomnianego klimatu i magii. Wprowadzanie 
nowych struktur wymaga przekonania odbiorców do form nowych. Unikalne walory historycz-
nych obiektów, ich klimat i wspaniałe proporcje stały się niejednokrotnie wzorem i inspiracją do 
wprowadzania nowoczesnych form i kształtów w nowych obiektach wznoszonych w ich sąsiedz-
twie. Nie zawsze chodzi tu o budowle wpisane na listę zabytków lub liczące kilka stuleci, mogą 
to być budynki, które powstały kilkanaście lat temu. Wówczas także dorobek kultury materialnej 
naszego pokolenia pozostawi w tkance miast europejskich nowe interwencje, szczególnie cen-
ne, gdyż jak pisał jeszcze w 1996 roku Andrzej Tomaszewski: „...prawem i obligacją moralną 
architekta jest wnoszenie do tego środowiska harmonizujących z nim nowych wartości, które 
będąc dziś dziełem architektury współczesnej, jutro staną się chronionym przez konserwatorów 
dobrem kultury...” Takim problemom są poświęcone prezentowane w niniejszej publikacji prace 
naukowe, które są wkładem Politechniki Krakowskiej w jubileuszowym roku 70-lecia działalno-
ści w rozwój badań nad teorią i praktyką nowoczesnej ochrony dziedzictwa kulturowego.

Ewa Węcławowicz-Gyurkovich
Andrzej Kadłuczka 
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GREATER POLAND RESIDENTIAL ARCHITECTURE AND 
MONUMENT PROTECTION ISSUES

wieLkoPoLSka aRcHiTekTURa RezYdencJonaLna 
a PRoBLeMY ocHRonY zaBYTkÓw

A b s t r a c t

The goal of this study is to present, on the basis of two selected examples, the issues connected with exercising the 
conservator’s protection towards residential architecture in the wielkopolskie province, taking into account charac-
teristic conditions deciding on the specificity of this group of monuments (a large number of buildings entered in the 
register of historic monuments and lack of legal regulations pertaining to the ownership issues). Two mansions are 
discussed here as examples, of a similar artistic class, designed in the interwar period by a Poznań-based architect, 
Stefan cybichowski: the palace in Bieganowo (1914–16) – neglected, successively falling into decay and subjected 
to activities of its subsequent owners that were inappropriate from the point of view of preservation, and the mansion 
in wódki (1922–23) – perfectly restored. The goal of the author is investigating the post-war history of these two 
facilities, taking into account the history of preservation activities, in order to define the causes of such a radically dif-
ferent state of preservation, considering the fact that both buildings are subject to the same legal preservation forms. 
Keywords: Bieganowo (Kołaczkowo commune, Września county, Wielkopolskie Province), Wódki (Września 
commune, Września county, Wielkopolskie Province), count Edward Grabski, Arch. Eng. Stefan Cybuchowski, 
register of historic monuments, Greater Poland residential architecture

S t r e s z c z e n i e 

na podstawie dwóch wybranych przykładów artykuł przedstawia zagadnienia sprawowania ochrony konserwatorskiej 
wobec obiektów architektury rezydencjonalnej w województwie wielkopolskim, z uwzględnieniem charakterystycz-
nych uwarunkowań decydujących o specyfice tej grupy zabytków (bardzo duża ilość obiektów wpisanych do rejestru 
zabytków oraz brak regulacji prawnej kwestii własnościowych). Jako przykłady omówiono dwie rezydencje o po-
równywalnej klasie artystycznej, zaprojektowane w okresie międzywojennym przez poznańskiego architekta Stefana 
cybichowskiego: pałac w Bieganowie (1914–16) – zaniedbany, sukcesywnie niszczejący i poddany niewłaściwym z 
konserwatorskiego punktu widzenia działaniom kolejnych właścicieli, a także dwór w wódkach (1922–23) – wzorowo 
odrestaurowany. celem autora jest prześledzenie powojennej historii tych dwóch obiektów z uwzględnieniem historii 
działań konserwatorskich, w celu określenia przyczyn ich radykalnie odmiennego stanu zachowania wobec prawnego 
podlegania tym samym formom ochrony.

Słowa kluczowe: Bieganowo (gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie), Wódki (gm. 
Września, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie), hrabia Edward Grabski, architekt inż. Stefan Cybichowski, 
rejestr zabytków, wielkopolska architektura rezydencjonalna

* M.Sc. arch. Joanna Jadwiga Białkiewicz, institute of History of architecture and Monument 
Preservation, Faculty of architecture, cracow University of Technology.
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issues of conservator’s protection of structures entered in the register of historic mon-
uments constitute a multithreaded thematic group, closely connected with the problems of 
contemporary development and use of historic edifices. despite a uniform legal basis1 and 
relevant institutions engaged in this field, the realistic image and possibilities of exercising 
preservation protections differ considerably, depending on the specific local conditions, as 
well as the type of structures subjected to this kind of protection, with the breakdown into 
religious, residential, public utility or industrial architecture. The goal of this study is to 
point out to characteristic conditions of the protection of historic architecture in the region of 
greater Poland (wielkopolska) and to illustrate the described phenomena with the examples 
of historic buildings. 

in light of the Act on Monuments Protection currently in force, entering a structure in the 
register of monuments constitutes the first and basic form of protection2. The protection of 
historic monuments is exercised by public administration authorities, unlike the care over 
monuments, exercised by their owners and administrators. in the register of historic monu-
ments of wielkopolskie province there are more than 300 residential architectural structures 
(palaces, mansions, palace and mansion complexes), 4 of which were entered in the register 
already before 1951, 31 – in the 1950s, 39 – in the 1960s, the largest group consisting of 140 
monuments – in the 1970s, 64 – in the 1980s and 44 – in the last decade of the 20th century. 
it is easy to notice that it is an enormous number of sites, with quite a curious disproportion 
between the number of entries made between the decade of 1970–79 and the other periods. 
The question concerning the reasons for entering such a vast group of sites exhibiting dif-
ferent artistic classes in the register of monuments in the 1970s deserves a separate study. 
one may risk a statement that with such a large number of historic buildings, which repre-
sent only one type of the greater Poland architecture, exercising a realistic protection of all 
of them in the same way by the Provincial Preservation officer is practically impossible. 
what’s important, in the register of monuments structures exhibiting a very high artistic and 
historic value are entered right next to completely average ones, which quite naturally makes 
the attention of the preservation services focus on the former at the expense of the latter. 
numerous examples of the greater Poland residential architecture entered in the register of 
monuments have been brought to the state of devastation, or even ruin. examples of this are 
e.g. palaces in oporów (reg. 2152/a), Mchy (reg. 171/a), czechel (reg. 507), łuków (reg. 
306/a), chłapowo (reg. 1451/a), dzierżnica (reg. 1535/a), orpiszewek (reg. 508/a), man-
sions in Bardo (reg. 961/a), Luboń (reg. 117/538), łomnica (reg. 148), Parsko (reg. 519), 
Płaczki (reg. 2294/a), Radłowo (reg. 398/140), Skoraczewo (reg. 119/wlkp/a) or wierzbie 
(reg. 438/180). The reason for this situation is not only the lack of intervention on the part 
of the preservation officer (as it has been mentioned above, considering such a large number 
of structures, undertaking systematic and effective actions is extremely hindered), but also, 
and perhaps most of all, an unclear legal and ownership situation of the sites, taken away 
from the owners after the world war ii and deprived of their initial residential function, 
subjected to often years-long reprivatization procedures. The lack of relevant regulations in 
the subject of ownership usually entails the lack of determined sources of financing current 

1 act dated 23 July 2003 on Monuments Protection and care over Monuments, official Journal of 
2003 no. 162, item 1568, of 2004 no. 96, item 959, no. 238, item 2390, from 2006 no. 50, item 362, 
no. 126, item 875, from 2007 no. 192, item 1394, from 2009 no. 31, item 206, no. 97, item 804, 
from 2010 no. 75, item 474, no. 130, item 871.

2 Ibidem, art. 7.



9

renovations or modernizations for the purpose of the investment. The greater Poland resi-
dences are quite specific structures in terms of preservation. in most cases they survived the 
turmoil of the post-war history, which brought about often very considerable devastation of 
the historic tissue. Their restoration to the their initial condition requires considerable funds 
and the application of the most advanced technologies. even if there appear some investors, 
very often they propose preservation and construction designs developed so as to reach a su-
perficial effect with as little money as possible. on the second pole towards neglected and 
ruined residences, there are perfectly renovated palaces and mansions, fulfilling all sorts of 
functions, e.g. museums (like Śmiełów, Rogalin, gołuchów, Lewków, dobrzyca), educa-
tional and scientific centres (like kotowo, koźminek, objezierze, gułtowy, Będlewo, winna 
góra, Smolice) or hotels and conference centres (like witosław, antonin, chotów, Bugaj, 
Pawłowice, wolsztyn, Racot, witaszyce, Peitronki, krześlice, kobylniki, Brodnica, Biedrus-
ko, czerniejewo, zakrzew, czempiń, czekanów, wąsowo, iwno, Połażejewo, Pakosław, go-
lejewsko, Tarce. Baborówko), which belong to the State Treasury, as well as are in the private 
hands. The dissonance between these two groups of sites is very clear, despite the fact that 
their situation in terms of the preservation protection as monuments included in the register 
is the same in formal terms. it is impossible to discuss all examples here; nevertheless, it is 
worth presenting two quite representative ones, which are linked by their geographical vicin-
ity and the person of their creator: the palace in Bieganowo and the mansion in wódki, both 
located near września, linked by the person of a Poznań-based architect, Stefan cybichowski 
(1881–1940). 

cybuchowski, educated in the Berlin University of Technology, activist in the structures 
of administration reconstructed after the war3, specialized most of all in the religious archi-
tecture4, but he also performed commissions from the scope of public utility and industrial 
architecture5 as well as residential buildings, obtaining the latter thanks to his connections 
among the rich local gentry. 

The palace in Bieganowo (kołaczkowo commune) is one of the first large realizations of 
cybuchowski, erected in 1914–16 upon a commission of count edward grabski6. From the 
point of view of artistic class and history of the greater Poland architecture it is a valuable 
and interesting edifice, representative for the time when it was erected. This spacious resi-
dence was comprehensively designed together with a park complex and a grange. The palace 

3 Stefan cybichowski fulfilled the functions of e.g. director of the department of construction in the 
Provincial office in the years 1919–20; S. łoza, Architekci i budowniczowie w Polsce, warszawa 
1954, 53; w. czarnecki, Cybichowski Stefan, [in:] Wielkopolski Słownik Biograficzny, warszawa– 
–Poznań 1981, 120; k. Sobkowicz, Stefan Cybichowski (1881–1940), “zeszyty architektury 
Polskiej”, 1986, no. 4, 5 (17, 18), 5; Idem, Architekci wielkopolscy, biogramy – dzieła – stowarzy
szenia, część pierwsza, lata 1886–1939, Poznań 1988; H. kondziela, Cybichowski Stefan, [in:] Polski 
słownik biograficzny konserwatorów zabytków, v. 1, Poznań 2000, p. 14; J. gwardiak, Architekci 
i budowniczowie ziemi łomżyńskiej. Słownik biograficzny, łomża 2003; w. czarnecki, Wspomnienia 
architekta, tom pierwszy 1895–1930, ed. H. grzeszczuk-Brendel, Poznań 2005; Idem, Wspomnienia 
architekta, tom drugi 1931–1939, ed. H. grzeszczuk-Brendel, g. kodym-kozaczko, Poznań 2006.

4 He is attributed with over one hundred religious designs within the entire territory of greater Poland 
and Pomerania; See: k. Sobkowicz, op. cit., 147.

5 among the best known works by Stefan cybichowski there are Trade Schools complex at 
Śniadeckich street in Poznań (1927–28), Pebeco factory (1931) or the municipal power plant in 
Poznań (1924–25). 

6 J. J. Białkiewicz, M. Błaszczyk, Edward Grabski. Bogu, Ojczyźnie, Rodzinie, Bieganowo–kraków 2012.



10

is a brick plastered building, consisting of the ground floor and the attic, covered with a man-
sard roof. in the front elevation at the edges the architect designed many-sided avant-corps 
covered with multi-hipped mansard roofs, and on the axis there is a monumental entrance 
portico, supported by four columns with ionian capitals, crowned with a classical triangular 
tympanum. in the garden elevation the main axis is emphasized with a two-level avant-corps, 
from which there leads an exit to a spacious terrace; the side avant-corps also consists of two 
levels and is covered with gable roofs. The elevations of the main body and the avant-corps 
of the palace are articulated with windows in richly decorated frames, with cornices over the 
windows supported by volute supports, so characteristic for cybuchowski. The sumptuous 
external architecture, although subjected to classicistic limitations, was accompanied by in-
teriors designed in a “modern” way, with a spacious hall holding the main open staircase7. 
in stylistic terms, the palace in Bieganowo merges the inspirations with the forms of the 
classicizing French baroque with elements of the “national style”, the search and defining 
attempt of which constitute a characteristic feature of the residential architecture of the in-
terwar period8. it seems that the main intention of the architect was to translate the forms of 
the “national” mansion architecture into a more monumental and representational language, 
corresponding to the function of the residence as a place of receiving exalted guests and 
organizing cultural events9. after 1939 the residence in Bieganowo shared the fate of many 
other complexes of the type. its legitimate owners were dispossessed, and their property was 
taken over by the Land office in Poznań and divided into plots. in 1946 a seat of the man-
agement of the State agricultural Farm was established, which administered one of Poland’s 
best hunting centres and specialized in the production of venison. in 1970 the palace was 
renovated - at the time it held flats, and next a canteen, a conference hall and a hotel. on 12 
april 1973 the palace was entered in the register of historic monuments under the number 
of 1444/a10. interestingly enough, it is one of 60 (!) examples of residential architecture in 
greater Poland entered in the register only in this one year. after 1989 the Farm was trans-
formed into an agricultural Farm of the State Treasury. Since 1993 its user was the company 
of “Biegrol”, which in 2001 announced its bankruptcy. The next user was the game Breeding 
centre, belonging to the agricultural Property agency. in december 2012 the agency an-
nounced a tender for the lease of the game Breeding centre Bieganowo. it was won by the 

7 This motif, referring to the english models, was adapted in the greater Poland architecture by 
Roger Sławski (e.g. in palaces in Piotrowo near Poznań and Skoraszewice) and adapted also by 
cybichowski’s mentor in the field of residential architecture, Stanisław Borecki (e.g. palace in winna 
góra, erected in 1910, exhibiting numerous similarities with Bieganowo); See: J. Skuratowicz, “Styl 
krajowy” w budownictwie rezydencjonalnym Wielkopolski, [in:] Sztuka XIX wieku w Polsce. Naród 
– miasto, materials of the session of the art Historians Society Poznań, december 1977, warszawa 
1979, 130–131.

8 Most probably Stefan cybichowski was directed by a brochure issued in Poznań in 1896, written by 
zygmunt czartoryski, O stylu krajowym w budownictwie wiejskim. The concept of a low but broad 
mansion with the upper floor hidden underneath a roof, with a porch supported on columns and 
a four-hipped mansard roof, used in Bieganowo, corresponds to czartoryski’s postulates. 

9 edward grabski received in his residence such celebrities as president i. Mościcki, prime minister 
w. grabski, two subsequent primates: e. dalbor and a. Hlond; in the palace every two years 
a reunion of the grabski family was held, periodical retreats for teachers from września county were 
organized, officers and soldiers from the 17th Uhlans Regiment were received. 

10 decision on entering a cultural asset in the register of monuments, ref. no. kL.iii-880/66/73, archives 
of the wielkopolskie Provincial Monuments Preservation officer. 
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agricultural and Breeding Farm of Jadwiga Szafarek from zieleniec, which leased the arable 
lands, whereas the hunting and breeding complex was taken over by the district Board of the 
Polish Hunting Society in Poznań. Recently, after a long court procedure, the residence has 
been returned to edward grabski’s descendants. 

currently the palace in Bieganowo is in a very poor condition, with far reaching devasta-
tion of the original architectural tissue. The elevations are falling into decay due to progress-
ing moisture on the belt of the plinth as well as the foundation walls. The cracked plaster 
flakes off. From the side of the façade, the visitors’ attention is attracted by a defacing, care-
lessly made driveway made of asphalt. nevertheless, from the point of view of preservation 
the garden elevation is in the worst condition: the retaining wall of the terrace collapsed. 
This brought about the destruction of the original handrail with balusters and the statues 
ornamenting it, which for a long time were lying on the terrace on the ruined terrace, not 
protected against further devastation in any way. a closer look at the elevations reveals next 
problems: bad condition of the window and door woodwork, alarming condition of the gut-
ters, the rainwater pipes and the roof tiles. The interiors of the palace have also suffered a lot, 
due to humidity as well as far reaching “renovations”, never arranged with the preservation 
services, connected with covering or destroying numerous historic elements of the fittings. 
interestingly enough, the devastation of the palace described above actually occurred over 
the last 25 years. in 1989 the state of the preservation of the residence in Bieganowo was 
defined as good in the Record Sheet of Monuments of architecture and construction11. Quite 
so, the photographs from that period present this building in a satisfactory condition, outside 
as well as inside. Therefore, the question arises, concerning the reasons for such a far reach-
ing destruction of a legally protected monument, caused in a relatively short time. 

in the archives of the Provincial Monuments Protection office in Poznań we find very 
few documents pertaining to Bieganowo from the 1970s and 1980s12. More recent documen-
tation comes already from the first decade of this century. we know that in May 2006 the 
users of the palace, i.e. agricultural Property agency, Branch in Poznań and agricultural 
Property agency, game Breeding centre, filed a notice that they were intending to reno-
vate the elevation of the residence13. in the reply dated 28 June 2006, the office pointed out 
that before the commencement of the works the design documentation, stock taking record, 
colour design should be filed and an authorized person should be appointed, who would 
carry out a conservator’s examination14. eventually, the renovation was not effected. Two 
years later, after an inspection of the state of the palace, in a letter dated 17 october 2008 

11 Record sheet for the “mansion” dated 5 September 1989, record sheet for the “grange complex” 
dated 5 May 1988. interestingly enough, the record sheet of the mansion has a wrong date of entering 
the site into the register of monuments – 17 april 1973 (the decision on the entry is dated 12 april), 
which later on is repeated in subsequent letters drawn up by the office. 

12 1979 is the year of a letter addressed to the district Breeding and Seed Production Plant of the Park 
Renovation centre, providing the initial design of the park revalorization, accepted by the Ministry 
– letter dated 23 october 1979, ref. no. kl.iii-5347/18/79. it is known that in 1985 the Bieganowo 
Farm renovated the palace and relevant invoices (no specific information) were sent to the office; 
nevertheless, the office refused to reimburse the costs and sent the invoices back, arguing that no 
agreement on financing the works had been concluded – letter dated 28 december 1985, ref. no. 
kl.iii-5341/282/85.

13 Letter of the agricultural Property agency game Breeding centre dated 31 May 2006.
14 Letter dated 28 June 2008, ref. no. wn 4151/1303/2006. 
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the wielkopolskie Province Monuments Preservation officer set the deadline for the perfor-
mance of renovation and securing works and arranging the park by the end of January 200915. 
This deadline was not met16. only in July 2009 the agricultural Property agency commis-
sioned conservator’s examinations, which revealed strong negligence of the architecture of 
the palace, as well as its surrounding area, with the progressive degradation process, calling 
for immediate conservator’s intervention. The documentation from the examination was sent 
to the office in mid-September, and in december the office prepared a reply in which it con-
ditioned the issuance of a renovation permit on completing the deficits and improving the 
objections towards the design filed17. The decision on the permit to conduct the first stage of 
the renovation works was finally issued in april 201018. it was not, however, completed in the 
validity period of the document, and the Provincial Monuments Preservation officer did not 
conduct any inspection which would reveal this situation. in 2012 the palace was inspected 
due to the planned disposal of the property. For the next time a bad condition of the elevation 
and a “catastrophic” condition of the terrace was revealed19, which resulted in a letter sent 
to the agricultural Property agency about the need to obtain another renovation permit20. 
Similarly to the previous years, however, no specific action were undertaken. when Jadwiga 
Szafarek was awarded the lease of Bieganowo in a tender, in april 2013 she obtained 50 
thousand PLn of financial support from the eU funds, intended for the renovation of the 
elevation of the palace and replacement of the damaged parts of the roof21. The permit of the 
wielkopolskie Provincial Monuments Preservation officer was issued in March22. as a result 
of the investor’s efforts, only the condition of the terrace improved after its provisional repair. 
The elevations and the roof are still in a very poor condition. 

also the interiors of the residence in Bieganowo suffered damage, most of all as a re-
sult of lawless actions of its administrators. obviously, the character of the interiors been 
changed, using the palace as accommodation for hunters imposed a quite unrefined style of 
the decorations, mainly consisting of antlers, which in great numbers “ornament” the main 
hall; nevertheless, many artistically valuable elements have been preserved, such as the orig-
inal wood panelling on the walls, the wooden stairs, the coffered ceiling, the original door 
woodwork, the stucco on the ceilings on the ground floor, and the wall cabinets in the attic. 
on the ground floor there is still the original stove and the fittings of the bathroom, with 
tiles and an interesting fresco depicting flamingos wading in the water. when the palace was 
flooded as a result of a fracture of an central heating pipe in 2012, a “renovation” was per-

15 Letter dated 17 october 2008, ref. no. wn 4151/2729/2008. 
16 The agricultural Property agency committed to execute the renovation works by the end of the 3rd 

quarter of 2009 – letter of the agricultural Property agency Branch in Poznań dated 3 november 
2008. 

17 Letter dated 8 december 2009, ref. no. wn-4151/7391/2009.
18 Permit no. 196/a/2010 dated 9 april 2010, ref. no. wn-4151/1372/2010. The renovation was to 

comprise the removal of the asphalt and lowering of the ground, execution of a drainage apron, 
drying, desalination, disinfection of foundations and walls, renovation of the roof truss and covering, 
conservation of the dormers of the attic and the reconstruction of the terrace.

19 Memo from the inspection of the palace in Bieganowo dated 6 november 2012, signed by deputy 
wielkopolskie Provincial Monuments Preservation officer, J. goszczyńska. 

20 Letter dated 14 november 2012, ref. no. Po-wn.5143.8676.1.2012.
21 information Bulletin of września county, no. 149 dated 26 april 2013, 4.
22 Permit no. 124/2012/a dated 21 March 2013, ref. no. Po-wn.5142.1259.2.2012.
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formed, due to which the interwar fresco was painted over with a beige paint, and cheap tiling 
replaced the original tiles. The preserved ceiling and wall stucco was removed. The original 
parquets were covered with panels. The whole doubtfully aesthetic picture of the current 
fittings of the palace is completed with contemporary styleless furniture and added fireplaces.

The history of destruction of the palace in Bieganowo after 1989 is an illustration of 
a poor situation of a monument deprived of its owner, who could take a proper care of it 
himself. on the basis of the documentation described, it is easy to conclude that for several 
years the agricultural Property agency was avoiding the renovation works. Probably the 
main obstacle were high costs, together with the costs of conservator’s and archaeological 
examinations. a renovation of a historic building is connected with much more formal dif-
ficulties compared to a renovation of any other structure, and it also requires much higher 
outlays. Hence the lack of an owner realistically interested in restoring the good state of 
such a property causes – like in the case of Bieganowo – its gradual destruction. it should be 
also pointed out that the wielkopolskie Provincial Monuments Preservation officer did not 
exercise all the statutory options of conducting the inspection in order to evaluate the state 
of preservation and securing the monument entered in the register23, to issue post-inspection 
recommendations24, and to issue a decision ordering the owner or user to conduct preserva-
tion or construction works within a specified period of time25; the wielkopolskie Province 
Monuments Preservation officer also failed to inspect the degree of execution of the permits 
issued by him. 

a structure which could be juxtaposed with the neglected and decaying palace in Biega-
nowo is the mansion in wódki, erected “next door” (września commune), entered in the reg-
ister of historic monuments under the number 2196/a under a decision dated 11 June 1990. 
The so-called old mansion was reconstructed in the years 1923–26 upon the commission 
of the owner of the estate, witold Brzeski, according to the design by cybichowski26, who 
reoriented the entire project, adding a new wing to the previous building, creating an original 
and unique T-shaped structure. The style of the mansion in wódki, similarly to Bieganowo, 
combines neoclassical elements with the “national style”, among which special attention 
is deserved by the “Polish” mansard roof and an elegant frontal portico in the great order, 
supported by four slender ionian columns, crowned with a triangular tympanum. also in the 
layout of the interiors one may observe the motif of a spacious hall, characteristic for the 
work of cybuchowski (floor surface over 60 square metres) with an open staircase. The style 
of the staircase and the preserved original interior doors brings obvious associations with the 
residence in Bieganowo. also the history of the mansion turns out to be equally turbulent. 
on 17 September 1939 witold Brzeski and his wife committed suicide. after the war the 
estate was divided into plots, in the period 1950–57 the cooperative agricultural complex 
operated here, and families from the nearby village dwelled in the mansion. in 1960 the 
wódki-grzybowo agricultural Produce cooperative was established, which was the user of 
the mansion and park complex and of the former grange fields until 2004, when the residence 
was purchased by the company of zakłady chemiczne “organika-azot” with its registered 

23 Act on Monuments Protection and Care over Monuments…, art. 38, item1, 3.
24 Ibidem, art. 40, item 1. 
25 Ibidem, art. 49, item 1.
26 M. Patryk, Wódki dwór. Rozpoznanie historycznoarchitektoniczne, Biuro Badań i dokumentacji 

Sztuki Maria Piotrowska, Puszczykowo 2005, 6–7; T. Jaroszewski, Dwory i dworki w Polsce. 
Przewodnik, warszawa 1958, 154.
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seat in Jaworzno. The transfer of ownership of the mansion in wódki received a positive 
opinion of the Monuments Protection office27, with the reservation of a duty to preserve 
the original elements of architecture and interior design and urgent performance of secur-
ing and renovation works. in this case, unlike in Bieganowo, a close cooperation with the 
preservation services was established. “organika-azot” presented a constructional design 
of the revalorization and adaptation of the mansion complex in wódki, the main assump-
tions of which were leaving the main body of the building in an unchanged state, preserv-
ing the original spatial layout of the ground floor halls, liquidation of all post-war elements 
inconsistent with the historic layout and conservation of the preserved details. The design 
drawn up by a Poznań-based architectural bureau aSPa&zaPa was developed on the 
basis of the historical and architectural documentation and the guidelines provided by the 
wielkopolskie Provincial Monuments Preservation officer28. in this case the investor’s 
intention was to create a training centre for customer of its company, with a guesthouse for 
15–20 persons and a farm supporting the maintenance of the mansion. Furthermore, the 
revalorization of the historic mansion was also to emphasize the patriotic traditions of the 
company, established in 1917 by i. Mościcki29.

The renovation of the mansion in wódki was realized in the years 2004–2009 and can 
serve as a model of revalorization of this type of buildings. The foundation, basement and 
ground floor walls were dried, anti-water installation was executed and plasters were reno-
vated, maintaining in the off-white colour, characteristic for mansions and harmonizing with 
the light beige plinth and oak wood entrance door. The window woodwork was replaced 
(due to its poor technical condition), restoring the original shape of the windows. all the 
preserved details: window frames, cornices, heads of the columns, were subjected to main-
tenance works. Furthermore, the destroyed roof truss and covering in the “old” part of the 
mansion were replaced. new elements appeared, as well, connected with the planned hotel 
function of the mansion: a simple column portico with a tympanum emphasizing the main 
entrance to the “old” part of the mansion from the east, and a wooden porch from the west; 
furthermore, a “kitchen” entrance from the north (in the “old” part) was covered by a roof on 
wooden supports. The renovation of the interiors comprised e.g. the demolition of the sec-
ondary partition walls erected in the 1970s, cleaning, strengthening and securing the original 
wooden staircase in the hall, cleaning the original colours of the walls and completing the 
original parquet in the hall. 

The palace in Bieganowo and the mansion in wódki have a lot in common. Both res-
idences are located close to each other; they come from the same period of time, they are 
designed by the same architect, they present a similar artistic class, with Bieganowo being 
a more valuable complex. They were affected by the post-war transformations in the same 
way – change of function, owners; both were neglected at the turn of the 20th century. Fi-
nally, both sites are entered in the register of historic monuments, so they are subject to le-
gally defined conservator’s protection. despite all these similarities, at present the palace in 
Bieganowo is in a very poor technical condition, and the mansion in wódki pleases the eye 
with excellently renovated elevations and interiors. a key role in this case was played by the 
attitude of owners and users of the buildings – fully engaged in wódki and totally passive 

27 Letter dated 18 September 2003, ref. no. Soz wn 4151/1672/2003.
28 Ref. no. Soz wn 4151/1672/2002.
29 M. Patryk, op. cit., 3.
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in Bieganowo, the lack of concept of adapting the palace in Bieganowo to new needs, and 
finally the lack of control and more active attitude on the part of the preservation services. 
Therefore, for objects of the greater Poland residential architecture regulating the ownership 
issues is of key importance as their “ex officio” protection is hindered due to a too big number 
of monuments. only the owners’ approach – their concept and vision of the development of 
the residence and their close cooperation with the Provincial Monuments conservation offi-
cer will allow the greater Poland palaces and mansions to regain their former glory. 

zagadnienia ochrony konserwatorskiej obiektów wpisanych do rejestru zabytków tworzą 
wielowątkową grupę tematyczną, łączącą się ściśle z problematyką współczesnego zagospo-
darowania i użytkowania budowli zabytkowych. Pomimo ujednoliconej podstawy prawnej1 
i zaplecza instytucjonalnego, realny obraz i możliwości sprawowania ochrony konserwa-
torskiej znacząco się od siebie różnią, w zależności od specyficznych warunków lokalnych 
i rodzaju poddanych tej ochronie obiektów, z rozróżnieniem architektury sakralnej, rezy-
dencjonalnej, użyteczności publicznej czy przemysłowej. celem niniejszego opracowania 
jest zwrócenie uwagi na charakterystyczne uwarunkowania dla ochrony historycznej archi-
tektury rezydencjonalnej na terenie wielkopolski i zobrazowanie opisywanych zjawisk na 
przykładzie wybranych obiektów zabytkowych.

w świetle obowiązującej Ustawy o ochronie zabytków wpis do rejestru zabytków jest 
pierwszą i podstawową formą ochrony2. ochrona zabytków sprawowana jest przez organy 
administracji publicznej, w odróżnieniu od opieki nad zabytkami, sprawowanej przez ich 
właścicieli i dysponentów. w rejestrze zabytków województwa wielkopolskiego znajduje się 
ponad 300 obiektów architektury rezydencjonalnej (pałace, dwory, zespoły pałacowe i dwor-
skie), z czego 4 obiekty zostały wpisane do rejestru jeszcze przed rokiem 1950, 31 – w latach 
50., 38 – w latach 60., najwięcej, bo aż 140 – w latach 70., 64 – w latach 80. i 44 – w ostat-
niej dekadzie XX wieku. Jak łatwo zauważyć, jest to olbrzymia liczba obiektów, w tym 
zastanawiająca wydaje się dysproporcja w ilości wpisów do rejestru pomiędzy dziesięcio-
leciem 1970–79 a pozostałymi latami. Pytanie o przyczyny tego „masowego” umieszczania 
budowli o różnej klasie artystycznej w rejestrze zabytków w latach 70. zasługuje na osob-
ne opracowanie. Można zaryzykować stwierdzenie, iż przy tak dużej liczbie zabytkowych 
budynków, reprezentujących przecież zaledwie jedną z gałęzi architektury wielkopolskiej, 
realne sprawowanie ochrony nad wszystkimi w takiej samej formie przez wojewódzkiego 
konserwatora jest praktycznie niemożliwe. co ważne, w rejestrze zabytków „sąsiadują” ze 
sobą obiekty o bardzo wysokiej wartości artystycznej i historycznej z zupełnie przeciętnymi, 
przez co siłą rzeczy uwaga służb konserwatorskich skupia się na tych pierwszych, kosztem 
drugich. wiele z obiektów wielkopolskiej architektury rezydencjonalnej, wpisanych do reje-
stru zabytków, doprowadzonych zostało do stanu dewastacji lub wręcz ruiny. Jako przykłady 
wymienić można m.in. pałace w oporowie (rej. 2152/a), Mchach (rej. 171/a), czechlu (rej. 
507), łukowie (rej. 306/a), chłapowie (rej. 1451/a), dzierżnicy (rej. 1535/a), orpiszew-

1 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, dz. U. z 2003 r. nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. nr 96, poz. 959, nr 238, poz. 2390, z 2006 r. nr 50, poz. 362, nr 126, poz. 875, 
z 2007 r. nr 192, poz. 1394, z 2009 r. nr 31, poz. 206, nr 97, poz. 804, z 2010 r. nr 75, poz. 474, nr 
130, poz. 871.

2 Ibidem, art. 7.
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ku (rej. 508/a), dwory w Bardzie (rej. 961/a), Luboni (rej. 117/538), łomnicy (rej. 148), 
Parsku (rej. 519), Płaczkach (rej. 2294/a), Radłowie (rej. 398/140), Skoraczewie (rej. 119/
wlkp/a) czy wierzbiu (rej. 438/180). Przyczyną tego stanu rzeczy jest nie tylko brak inter-
wencji ze strony konserwatora (jak już wspomniano, wobec takiej liczby obiektów, podej-
mowanie systematycznych i skutecznych działań jest niezwykle utrudnione), ale również, 
a może przede wszystkim, niejasna sytuacja prawna i własnościowa budowli, odebranych po 
ii wojnie światowej właścicielom i pozbawionych swej pierwotnej funkcji mieszkaniowej, 
będących niejednokrotnie przedmiotem ciągnących się latami postępowań reprywatyzacyj-
nych. Brak regulacji kwestii własności zazwyczaj pociąga za sobą brak określonych źródeł 
finansowania bieżących remontów czy modernizacji na potrzeby inwestycji. wielkopolskie 
rezydencje to pod względem konserwatorskim obiekty specyficzne, w większości przypad-
ków mające za sobą burzliwą powojenną historię, skutkującą często znaczącą dewastacją 
tkanki zabytkowej. ich przywrócenie do stanu pierwotnego wymaga wyłożenia znaczących 
środków finansowych i zastosowania najnowocześniejszych technologii. nawet jeżeli poja-
wiają się inwestorzy, niejednokrotnie przedstawiają projekty konserwatorskie i budowlane 
tworzone w ten sposób, by osiągnąć powierzchowny efekt przy jak najmniejszym nakładzie 
środków. na drugim biegunie wobec rezydencji zaniedbanych i zrujnowanych plasują się 
wzorowo odnowione pałace i dwory, pełniące rozmaite funkcje, m.in. muzealne (np. Śmie-
łów, Rogalin, gołuchów, Lewków, dobrzyca), ośrodków edukacyjnych i naukowych (np. 
kotowo, koźminek, objezierze, gułtowy, Będlewo, winna góra, Smolice) czy hoteli i cen-
trów konferencyjnych (np. witosław, antonin, chotów, Bugaj, Pawłowice, wolsztyn, Racot, 
witaszyce, Pietronki, krześlice, kobylniki, Brodnica, Biedrusko. czerniejewo, zakrzew, 
czempiń, czekanów, wąsowo, iwno, Połażejewo, Pakosław, golejewko, Tarce, Baborów-
ko), będące zarówno własnością Skarbu Państwa, jak i znajdujące się w rękach prywatnych. 
Rozdźwięk pomiędzy tymi dwoma grupami obiektów jest bardzo wyraźny, pomimo iż ich 
sytuacja pod względem ochrony konserwatorskiej, jako zabytków ujętych w rejestrze, jest 
formalnie taka sama. nie sposób w tym miejscu omówić wszystkich przykładów, warto jed-
nak zaprezentować dwa dość reprezentatywne, połączone przy tym bliskością geograficzną 
i osobą twórcy: pałac w Bieganowie oraz dwór w wódkach, oba położone w pobliżu wrze-
śni, związane z osobą poznańskiego architekta Stefana cybichowskiego (1881–1940). 

wykształcony na berlińskiej politechnice cybichowski, aktywny działacz w strukturach 
budowanej po odzyskaniu niepodległości administracji3, specjalizował się przede wszystkim 
w budownictwie sakralnym4, realizował również zlecenia z zakresu architektury użyteczno-

3 Stefan cybichowski pełnił m.in. funkcję naczelnika wydziału Budowlanego w Urzędzie 
wojewódzkim w latach 1919–20; S. łoza, Architekci i budowniczowie w Polsce, warszawa 1954, 
53; w. czarnecki, Cybichowski Stefan, [w:] Wielkopolski Słownik Biograficzny, warszawa–Poznań, 
1981, 120; k. Sobkowicz, Stefan Cybichowski (1881–1940), „zeszyty architektury Polskiej”, 1986, 
nr 4, 5 (17, 18), 5; Idem, Architekci wielkopolscy, biogramy – dzieła – stowarzyszenia, część pierwsza, 
lata 1886–1939, Poznań 1988; H. kondziela, Cybichowski Stefan, [w:] Polski słownik biograficzny 
konserwatorów zabytków, z. 1, Poznań 2000, 14; J. gwardiak, Architekci i budowniczowie ziemi 
łomżyńskiej. Słownik biograficzny, łomża 2003; w. czarnecki, Wspomnienia architekta, tom 
pierwszy 1895–1930, opr. H. grzeszczuk-Brendel, Poznań 2005; Idem, Wspomnienia architekta, tom 
drugi 1931–1939, opr. H. grzeszczuk-Brendel, g. kodym-kozaczko, Poznań 2006.

4 Przypisuje mu się ponad sto projektów sakralnych na terenie całej wielkopolski i Pomorza; k. Sob-
kowicz, op. cit., 147.
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ści publicznej i przemysłowej5 oraz rezydencjonalnej, pozyskując te ostatnie dzięki konek-
sjom w kręgach zamożnego ziemiaństwa. 

Pałac w Bieganowie (gm. kołaczkowo) to jedna z pierwszych dużych realizacji cy-
bichowskiego, wzniesiony w latach 1914–16 na zlecenie hrabiego edwarda grabskiego6. 
z punktu widzenia klasy artystycznej i historii architektury wielkopolskiej jest to obiekt cen-
ny, ciekawy i reprezentatywny dla czasu w którym powstał. obszerna rezydencja zaprojek-
towana została kompleksowo wraz z założeniem parkowym i folwarkiem. Pałac wzniesiono 
jako budynek ceglany otynkowany, parterowy z użytkowym poddaszem, nakryty dachem ła-
manym mansardowym. w elewacji frontowej na skrajach architekt zaprojektował wielobocz-
ne ryzality kryte dachami mansardowymi wielopołaciowymi, a na osi monumentalny portyk 
wejściowy wsparty na czterech kolumnach o kapitelach jońskich, zwieńczony klasycznym 
trójkątnym tympanonem. w elewacji ogrodowej główną oś akcentuje ryzalit dwukondygna-
cyjny, z którego prowadzi wyjście na rozległy taras, ryzality boczne również dwukondy-
gnacyjne, kryte dachami dwuspadowymi. elewacje korpusu głównego i ryzalitów pałacu 
artykułowane są oknami w bogatych obramieniach z charakterystycznymi dla cybichow-
skiego gzymsami nadokiennymi wspartymi na wolutowych wspornikach. okazałej, lecz 
poddanej klasycystycznym rygorom architekturze zewnętrznej towarzyszyło „nowocześnie” 
rozwiązane wnętrze z obszernym holem mieszczącym otwartą główną klatkę schodową7. 
Stylistycznie pałac w Bieganowie łączy w sobie inspiracje formami klasycyzującego baroku 
francuskiego z elementami „stylu narodowego”, którego poszukiwania i próba zdefiniowa-
nia stanowią charakterystyczny rys architektury rezydencjonalnej okresu międzywojenne-
go8. wydaje się, że główną intencją architekta było przetransponowanie form „rodzimej” 
architektury dworkowej na język bardziej monumentalny i reprezentacyjny, odpowiadający 
funkcji rezydencji jako miejsca podejmowania wysoko postawionych gości i organizowania 
kulturalnych wydarzeń9. Po roku 1939 bieganowska rezydencja podzieliła los wielu innych 
tego typu obiektów. Prawowici właściciele zostali wywłaszczeni, a majątek przejęty przez 
Urząd ziemski w Poznaniu i rozparcelowany. w 1946 utworzono w Bieganowie siedzibę 

5 wśród najbardziej znanych dzieł Stefana cybichowskiego można wymienić zespół Szkół 
Handlowych przy ul. Śniadeckich w Poznaniu (1927–28), fabrykę Pebeco (1931) czy poznańską 
elektrownię miejską (1924–25).

6 J.J. Białkiewicz, M. Błaszczyk, Edward Grabski. Bogu, Ojczyźnie, Rodzinie, Bieganowo–kraków 2012.
7 Motyw ten, nawiązujący do wzorów angielskich, w architekturze wielkopolskiej zaadaptowany został 

przez Rogera Sławskiego (m.in. w pałacach w Piotrowie k. Poznania i Skoraszewicach), przejęty 
również przez „mentora” cybichowskiego w zakresie budownictwa rezydencjonalnego Stanisława 
Boreckiego (np. pałac w winnej górze, wzniesiony w 1910, wykazujący rozliczne podobieństwa do 
Bieganowa); J. Skuratowicz, „Styl krajowy” w budownictwie rezydencjonalnym Wielkopolski, [w:] 
Sztuka XIX wieku w Polsce. Naród – miasto, materiały sesji SHS Poznań, grudzień 1977, warszawa 
1979, 130–131.

8 Stefan cybichowski najprawdopodobniej kierował się wydaną w roku 1896 w Poznaniu broszurą 
autorstwa zygmunta czartoryskiego pt. o stylu krajowym w budownictwie wiejskim. zastosowana 
w Bieganowie koncepcja niskiego rozłożystego dworu z wyższą kondygnacją ukrytą pod dachem, 
z gankiem wspartym na kolumnach i czteropołaciowym dachem łamanym odpowiada postulatom 
czartoryskiego. 

9 edward grabski podejmował w swej rezydencji m.in. prezydenta i. Mościckiego, premiera 
w. grabskiego, dwóch kolejnych prymasów: e. dalbora i a. Hlonda; w pałacu co dwa lata odbywał 
się uroczysty zjazd rodziny grabskich, organizowano cykliczne rekolekcje dla nauczycieli powiatu 
wrzesińskiego, podejmowano oficerów i żołnierzy 17 Pułku Ułanów.
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kombinatu PgR, który prowadził jeden z najlepszych w Polsce ośrodków łowieckich i spe-
cjalizował się w produkcji dziczyzny. w roku 1970 przeprowadzono remont pałacu – mieści-
ły się tam wówczas mieszkania, następnie stołówka, sala konferencyjna i hotel. 12 kwietnia 
1973 roku pałac wpisany został do rejestru zabytków pod numerem 1444/a10. co ciekawe, 
jest jednym z 60 (!) obiektów architektury rezydencjonalnej w wielkopolsce włączonych do 
rejestru tylko w tym jednym roku. Po roku 1989 PgR przekształcony został w gospodar-
stwo Rolne Skarbu Państwa. od 1993 użytkownikiem obiektu była spółka „Biegrol”, która 
w roku 2001 ogłosiła upadłość. kolejnym użytkownikiem został ośrodek Hodowli zwierzy-
ny, należący do agencji nieruchomości Rolnych. w grudniu 2012 anR ogłosiła przetarg na 
dzierżawę oHz Bieganowo. wygrało go gospodarstwo Rolno-Hodowlane Jadwigi Szafarek 
z zieleńca, które przejęło w dzierżawę grunty rolne, podczas gdy kompleks myśliwsko-ho-
dowlany przejął zarząd okręgowy Polskiego związku łowiectwa w Poznaniu. w ostatnim 
czasie, po długotrwałym postępowaniu sądowym, rezydencja została zwrócona potomkom 
edwarda grabskiego.

obecnie pałac w Bieganowie znajduje się w bardzo złym stanie, z daleko posuniętą dewa-
stacją oryginalnej tkanki architektonicznej. elewacje niszczeją na skutek postępującego zawil-
gocenia, zarówno pasa cokołu jak i ścian fundamentowych. Popękany tynk odpada płatami. od 
strony fasady uwagę przykuwa szpecący, niedbale wykonany podjazd z wylewki asfaltowej. 
najgorzej jednak pod względem konserwatorskim prezentuje się elewacja ogrodowa, gdzie za-
waleniu uległa ściana oporowa tarasu. Pociągnęło to za sobą zniszczenie oryginalnej tralkowej 
balustrady i zdobiących ją rzeźb figuralnych, które przez długi czas leżały na zrujnowanym 
tarasie, w żaden sposób nie zabezpieczone przed dalszą dewastacją. Bliższe przyjrzenie się 
elewacjom ujawnia kolejne problemy: zły stan stolarki okiennej i drzwiowej, alarmujący stan 
rynien, rur spustowych i dachówki. Również wnętrze pałacu znacząco ucierpiało, zarówno 
na skutek zawilgocenia, jak i daleko posuniętych, nieuzgodnionych ze służbami konserwator-
skimi „remontów”, wiążących się z zasłonięciem lub zniszczeniem wielu zabytkowych ele-
mentów wyposażenia. co ciekawe w tym przypadku, opisana dewastacja pałacu dokonała się 
na przestrzeni ostatnich 25 lat. w roku 1989 w karcie ewidencyjnej zabytków architektury 
i Budownictwa dla Bieganowa stan zachowania rezydencji określono jako dobry11. Rzeczywi-
ście, na zdjęciach z tamtego okresu budynek prezentuje się zadowalająco, zarówno od strony 
zewnętrznej, jak i wnętrza. Powstaje więc pytanie o przyczyny tak daleko posuniętego znisz-
czenia zabytku chronionego prawnie, dokonanego w tak stosunkowo krótkim czasie. 

w archiwum wojewódzkiego Urzędu ochrony zabytków w Poznaniu odnajdujemy bar-
dzo niewiele dokumentów dotyczących Bieganowa z lat siedemdziesiątych i osiemdziesią-
tych12. nowsza dokumentacja pochodzi już z pierwszej dekady obecnego stulecia. wiadomo, 

10 decyzja w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków, sygn. kL.iii-880/66/73, archiwum 
wwkz.

11 karta ewidencyjna dla „dworu” z datą 05.09.1989, karta ewidencyjna dla „zespołu folwarcznego” 
z datą 05.05.1988. co ciekawe, karta ewidencyjna dworu podaje mylną datę wpisu do rejestru 
zabytków – 17.04.1973 (na decyzji o wpisie widnieje data 12.04.), co później jest powtarzane 
w kolejnych pismach redagowanych przez Urząd.

12 z roku 1979 pochodzi pismo adresowane do okręgowego Przedsiębiorstwa Hodowli i nasiennictwa 
ogrodniczego zakładu Renowacji Parków dotyczące przekazania przez urząd zaakceptowanego 
przez Ministerstwo projektu wstępnego na rewaloryzację parku – pismo z dn. 23.10.1979, sygn. 
kl. iii-5347/18/79. wiadomo, iż w roku 1985 został przeprowadzony przez kombinat Bieganowo 
remont pałacu, za który zostały przesłane do Urzędu faktury (bliżej niesprecyzowane), Urząd 
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iż w maju 2006 użytkownicy pałacu, czyli anR oT Poznań oraz anR ośrodek Hodowli 
zwierzyny, wysłali zawiadomienie, iż zamierzają wykonać remont elewacji rezydencji13. 
w odpowiedzi, z datą 28 czerwca 2006, Urząd odnotował, iż przed przystąpieniem do prac 
należy przedłożyć dokumentację projektową, inwentaryzację, projekt kolorystyczny, oraz 
wskazać uprawnioną osobę, która przeprowadzi badania konserwatorskie14. ostatecznie re-
mont nie został przeprowadzony. dwa lata później, po przeprowadzeniu kontroli stanu pała-
cu, pismem z 17 października 2008 wwkz wyznaczył termin wykonania prac remontowych 
i zabezpieczających oraz uporządkowania parku do końca stycznia 2009 roku15. Termin ten 
nie został dotrzymany16. dopiero w lipcu 2009 anR zleciła badania konserwatorskie, które 
wykazały silne zaniedbanie zarówno architektury pałacu, jak i jego otoczenia, z postępują-
cym procesem degradacji, wymagające natychmiastowej ingerencji konserwatorskiej. do-
kumentacja z przeprowadzonych badań została przesłana do urzędu w połowie września, 
zaś w grudniu urząd zredagował odpowiedź, w której uzależnił wydanie pozwolenia na re-
mont od uzupełnienia luk i poprawienia zastrzeżeń wobec przedłożonego projektu17. decyzję 
o pozwoleniu na przeprowadzenie pierwszego etapu prac remontowych wydano ostatecznie 
w kwietniu 2010 roku18. nie został on jednak zrealizowany w terminie ważności dokumentu, 
a wojewódzki konserwator zabytków nie przeprowadził kontroli, która ujawniłaby ten stan 
rzeczy. w roku 2012 miała miejsce lustracja pałacu w związku z planowanym rozdyspono-
waniem nieruchomości. Po raz kolejny stwierdzono wówczas zły stan elewacji i „katastrofal-
ny” stan tarasu19, co zaowocowało wystosowaniem do anR pisma o konieczności uzyskania 
nowego pozwolenia na remont20. Podobnie jak w latach wcześniejszych, żadne konkretne 
działania nie zostały jednak podjęte. Po wygraniu przetargu na dzierżawę Bieganowa Jadwi-
ga Szafarek pozyskała w kwietniu 2013 roku 50 tys. zł. dofinansowania ze środków unijnych, 
z przeznaczeniem na remont elewacji pałacu oraz wymianę uszkodzonych elementów po-
krycia dachu21. Pozwolenie wwkz wydane zostało w marcu22. wskutek działań inwestorki, 
stan pałacu poprawił się tylko o naprawiony prowizorycznie taras. elewacje i dach pozostają 
jednak w bardzo złym stanie. 

Również wnętrze bieganowskiej rezydencji ucierpiało, przede wszystkim z powodu sa-
mowolnych działań jej dysponentów. charakter wnętrza został oczywiście zmieniony, wie-
loletnie użytkowanie pałacu jako miejsca noclegowego dla myśliwych narzuciło niewyszu-

odmówił jednak zwrotu kosztów i odesłał faktury, argumentując, iż nie została podpisana umowa na 
finansowanie prac – pismo z dn. 28.12.1985, sygn. kl.iii-5341/282/85.

13 Pismo anR ośrodek Hodowli zwierzyny z dn. 31.05.2006.
14 Pismo z dn. 28.06.2006, sygn. wn 4151/1303/2006.
15 Pismo z dn. 17.10.2008, sygn. wn 4151/2729/2008.
16 anR zobowiązała się do zrealizowania prac remontowych do końca iii kwartału 2009 roku – pismo 

anR oT Poznań z dn. 03.11.2008. 
17 Pismo z dn. 08.12.2009, sygn. wn-4151/7391/2009.
18 Pozwolenie nr 196/a/2010 z dn. 09.04.2010, sygn. wn-4151/1372/2010. Remont miał obejmować 

usunięcie asfaltu i obniżenie terenu, wykonanie opaski drenacyjnej, osuszenie, odsolenie, dezynfekcję 
fundamentów i ścian, renowację więźby i pokrycia dachowego, konserwację lukarn poddasza 
i odbudowę tarasu.

19 notatka z lustracji pałacu w Bieganowie z dn. 06.11.2012, podpisana przez zastępcę wwkz P. mgr 
J. goszczyńską.

20 Pismo z dn. 14.11.2012, syg. Po-wn.5143.8676.1.2012.
21 Biuletyn informacyjny Powiatu wrzesińskiego, nr 149 z dnia 26 kwietnia 2013, s. 4.
22 Pozwolenie nr 124/2012/a z dn. 21.03.2013, sygn. Po-wn.5142.1259.2.2012.
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kany styl dekoracji składających się głównie ze zwierzęcych poroży, w bardzo dużej liczbie 
„zdobiących” główny hol, przetrwało jednak wiele wartościowych pod względem artystycz-
nym elementów, takich jak oryginalna boazeria w holu, drewniane schody, kasetonowy strop, 
oryginalna stolarka drzwiowa, sztukaterie na sufitach pomieszczeń parteru, na poddaszu zaś 
– szafy ścienne. na parterze zachował się ponadto oryginalny piec oraz wystrój łazienki z ka-
flami i ciekawym freskiem wyobrażającym brodzące w wodzie flamingi. Po zalaniu pałacu 
na skutek pęknięcia rury c.o. w 2012 roku wykonano „remont” wskutek którego międzywo-
jenny fresk został zamalowany beżową farbą, a w miejsce oryginalnych kafli położono tanią 
glazurę. zachowane sztukaterie sufitowe i ścienne zostały usunięte. na oryginalne parkiety 
położono panele. całości wątpliwego estetycznie obrazu obecnego wyposażenia pałacu 
dopełniają współczesne bezstylowe meble i dobudowane kominki.

Historia destrukcji pałacu w Bieganowie po roku 1989 jest ilustracją złej sytuacji zabyt-
ku pozbawionego właściciela, który zadbałby należycie o jego stan. na podstawie opisanej 
dokumentacji nietrudno stwierdzić, że anR przez kilka lat uchylała się od przeprowadzenia 
prac remontowych. zapewne główną przeszkodą były ich wysokie koszty, wraz z kosztami to-
warzyszących badań konserwatorskich i archeologicznych. Przeprowadzenie remontu obiektu 
zabytkowego nastręcza dużo więcej trudności formalnych niż jakiegokolwiek innego i wyma-
ga wyłożenia znacznie większych środków. Stąd brak właściciela realnie zainteresowanego 
przywróceniem takiej nieruchomości do dobrego stanu powoduje, tak jak w przypadku Bie-
ganowa, jej stopniową destrukcję. należy tu również odnotować, iż wwkz nie wykorzystał 
wszystkich przysługujących mu z mocy Ustawy możliwości przeprowadzenia kontroli mającej 
na celu ocenę stanu zachowania i zabezpieczenia zabytku wpisanego do rejestru23, wydania 
zaleceń pokontrolnych24 oraz wydania decyzji nakazującej właścicielowi lub użytkownikowi 
przeprowadzenie prac konserwatorskich lub robót budowlanych w określonym terminie25, jak 
również nie dokonał kontroli stanu realizacji wydanych przez siebie pozwoleń. 

obiektem, który można przeciwstawić zaniedbanemu i niszczejącemu pałacowi w Bie-
ganowie, jest wzniesiony „po sąsiedzku” dwór w wódkach (gm. września), wpisany do 
rejestru zabytków pod numerem 2196/a decyzją z dnia 11 czerwca 1990 roku. Tzw. stary 
dwór przebudowany został w latach 1923–26 na zlecenie właściciela majątku witolda Brze-
skiego według projektu cybichowskiego26, który przeorientował całe założenie, dobudowu-
jąc do pierwotnego korpusu nowe skrzydło, tworząc oryginalne i nietypowe założenie na 
planie litery T. Stylistyka dworu w wódkach, podobnie jak w Bieganowie, łączy elementy 
neoklasycystyczne i „styl narodowy”, na uwagę zasługuje szczególnie łamany dach „pol-
ski” oraz elegancki portyk frontowy w wielkim porządku wsparty na czterech smukłych 
jońskich kolumnach, zwieńczony trójkątnym tympanonem. Również w układzie wnętrza 
odnotować można powtarzający się w twórczości cybichowskiego motyw obszernego holu 
(o pow. ponad 60 mkw) z otwartą klatką schodową. Stylistyka klatki schodowej i zacho-
wanych oryginalnych drzwi wewnętrznych nasuwa oczywiste skojarzenia z rezydencją 
w Bieganowie. Także historia dworu okazała się równie burzliwa. 17 września 1939 witold 
Brzeski i jego żona odebrali sobie życie. Po wojnie majątek został rozparcelowany, w latach 

23 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami…, art. 38, pkt 1, 3.
24 Ibidem, art. 40, pkt 1. 
25 Ibidem, art. 49, pkt 1.
26 M. Patryk, Wódki dwór. Rozpoznanie historycznoarchitektoniczne, Biuro Badań i dokumentacji 

Sztuki Maria Piotrowska, Puszczykowo 2005, 6–7; T. Jaroszewski, Dwory i dworki w Polsce. 
Przewodnik, warszawa 1958, 154.
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1950–57 działał tu Spółdzielczy zespół Rolniczy, a w dworze mieszkały rodziny wiejskie. 
w 1960 utworzono RSP wódki-grzybowo, będący użytkownikiem zespołu dworsko-par-
kowego i pól pofolwarcznych do roku 2004, kiedy to rezydencja została zakupiona przez 
firmę zakłady chemiczne „organika-azot” z siedzibą w Jaworznie. Przeniesienie własno-
ści dworu w wódkach zostało pozytywnie zaopiniowane przez Urząd ochrony zabytków27, 
z zastrzeżeniem obowiązku zachowania oryginalnych elementów architektury i wystroju 
wnętrza oraz wykonania „w trybie pilnym” prac zabezpieczających i remontowych. w tym 
przypadku, odmiennie niż w Bieganowie, nawiązana została ścisła współpraca inwestora 
ze służbami konserwatorskimi. zakłady „organika-azot” przedstawiły projekt budowlany 
rewaloryzacji i adaptacji zespołu dworskiego w wódkach, którego głównymi założeniami 
było pozostawienie bryły budynku w niezmienionym stanie, zachowanie pierwotnego ukła-
du przestrzennego sal parteru, likwidacja wszystkich elementów powojennych niezgodnych 
z historycznym układem oraz konserwacja zachowanego detalu. Projekt przygotowany przez 
poznańskie biuro architektoniczne aSPa & zaPa opracowany został na podstawie doku-
mentacji historyczno-architektonicznej i wskazań konserwatorskich wystosowanych przez 
wwkz28. zamierzeniem inwestora było w tym przypadku stworzenie ośrodka szkolenio-
wego dla klientów firmy z pensjonatem dla 15–20 osób i gospodarstwem rolnym wspie-
rającym utrzymanie dworu. Rewaloryzacja zabytkowego dworu miała ponadto utwierdzać 
patriotyczne tradycje firmy założonej w 1917 roku przez i. Mościckiego29.

Remont dworu w wódkach został zrealizowany w latach 2004–2009 i służyć może za 
wzór rewaloryzacji tego typu obiektu. osuszono mury fundamentowe, piwniczne i przyzie-
mia, wykonano izolację przeciwwodną i odnowiono tynki, utrzymane w kolorystyce lekko 
złamanej „dworkowej” bieli, harmonizującej z jasnoszarym cokołem i dębowymi drzwiami 
wejściowymi. Stolarka okienna została wymieniona (ze względu na jej zły stan techniczny), 
z odtworzeniem oryginalnego kształtu okien. wszystkie zachowane detale: oprawy okienne, 
gzymsy, głowice kolumn – poddane zostały konserwacji. wymieniono ponadto zniszczoną 
więźbę i pokrycie dachowe w „starej” części dworu. Pojawiły się również nowe elementy, 
związane z planowaną funkcją hotelową dworu: prosty portyk kolumnowy z tympanonem 
akcentujący główne wejście do „starej” części dworu od wschodu oraz drewniana weranda 
od strony zachodniej, ponadto wejście „kuchenne” od północy (w „starej” części) osłonię-
te zostało daszkiem na drewnianych wspornikach. Remont wnętrza objął m.in. wyburzenie 
wtórnych ścianek działowych wzniesionych w latach 70., oczyszczenie, wzmocnienie i za-
bezpieczenie oryginalnej drewnianej klatki schodowej w holu, oczyszczenie pierwotnych 
drzwi wewnętrznych, pięknie wyeksponowanych na tle oszczędnej kolorystyki ścian, oraz 
uzupełnienie oryginalnego parkietu w holu.

Pałac w Bieganowie i dwór w wódkach mają ze sobą wiele wspólnego. obie rezydencje 
położone są w niedużej odległości, pochodzą z tego samego czasu, zaprojektowane przez 
tego samego architekta, prezentują zbliżoną klasę artystyczną, ze wskazaniem na Bieganowo 
jako obiekt bardziej wartościowy. w tym samym stopniu dotknęły je powojenne przemiany – 
zmiana funkcji, właścicieli. obie popadły też w zaniedbanie na przełomie stuleci. oba obiek-
ty wreszcie figurują w rejestrze zabytków, podlegają więc prawnie uregulowanej ochronie 
konserwatorskiej. Pomimo wszystkich tych zbieżności w chwili obecnej pałac w Bieganowie 

27 Pismo z dn. 18.09.2003, syg. Soz wn 4151/1672/2003.
28 Sygn. Soz wn 4151/1672/2002.
29 M. Patryk, op. cit., s. 3.
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znajduje się w bardzo złym stanie technicznym, a dwór w wódkach cieszy oczy doskonale 
odrestaurowanymi elewacjami i wnętrzem. kluczową w tym przypadku rolę odegrała posta-
wa właścicieli i użytkowników – zaangażowana w wódkach i całkowicie bierna w Biegano-
wie, brak koncepcji zaadaptowania pałacu w Bieganowie dla nowych potrzeb, wreszcie brak 
kontroli i bardziej aktywnej postawy ze strony służb konserwatorskich. dla obiektów wiel-
kopolskiej architektury rezydencjonalnej kluczowe jest więc uregulowanie kwestii własno-
ści, ponieważ ich ochrona „z urzędu” jest utrudniona z uwagi na zbyt dużą liczbę zabytków. 
Tylko postawa właścicieli – ich pomysł i wizja na zagospodarowanie rezydencji oraz ścisła 
współpraca z wojewódzkim konserwatorem zabytków pozwolą przywrócić świetność wiel-
kopolskim pałacom i dworom.
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ill. 1. Palace in Bieganowo, front and side elevation, current condition (photo by J. Białkiewicz)

il. 1. Pałac w Bieganowie, elewacja frontowa i boczna, stan obecny (fot. J. Białkiewicz)

ill. 2. Palace in Bieganowo, garden elevation with a terrace, current condition (photo by J. Białkiewicz)

il. 2. Pałac w Bieganowie, elewacja ogrodowa z tarasem, stan obecny (fot. J. Białkiewicz)
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ill. 3. Mansion in wódki, front elevation, current condition (photo by J. Białkiewicz)

il. 3. dwór w wódkach, elewacja frontowa, stan obecny (fot. J. Białkiewicz)

ill. 4. Mansion in wódki, side elevation, current condition (photo by J. Białkiewicz)

il. 4. dwór w wódkach, elewacja boczna, stan obecny (fot. J. Białkiewicz)
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Architectural research is one of many elements of the research instruments applied in 
studies on the development and transformations of historic architecture. in the scale of Po-
land (as well as of Europe), the level and range of such research is obviously diversified; 
nevertheless, despite this fact it is necessary to emphasize with all our might their importance 
in the interdisciplinary research practice, especially in the context of the contribution made 
by architectural research to the positive effect which is perceiving monuments of architecture 
as historical sources. This statement proves to be particularly important with reference to the 
research on monuments of monastic architecture, which usually focus in themselves, like 
a lens, a great amount of information on different aspects of the civilization development of 
the society. The archaeological and architectural research in the Dominican priory in Cracow, 
conducted incessantly since 2008, is the best proof. The atrium mentioned in the title, which 
due to its architectural décor is also called a Gothic hall and is the subject of these consider-
ations is one of many parts of the monastery which during the preservation works conducted 
over the last few years was subjected to architectural reconnaissance. At the turn of the 19th 
century the spectacular and attractive space of the hall was subjected to restoration studies 
conducted by – without limitations – Z. Hendel1. in the 1940s subsequent preservation works 
in the atrium were connected with the lowering of the floor in the fasting refectory and re-
storing its original level, performed by the architect józef jamróz, which also resulted in the 
removal of several steps leading to it in the space of the atrium. subsequent architectural and 
preservation works were conducted in the atrium by a distinguished Dominican friar, Father 
Franciszek studziński, curator of and researcher into the architecture of the monastery in 
Cracow, where he lived for a long time. After more than one hundred years since Hendel’s 
works, in 2014, another preservation action was conducted, accompanied by simultaneous 
architectural research2. 

The atrium – the Gothic hall, is a tall two-aisle, three-pillar hall, covered with eight spans 
of a ribbed vault (ill. 1). This two-storey tall room, located in the middle part of the mon-
astery, fulfils a function of a spacious connector between individual parts of this extensive 
multi-gallery project. The monastery consists of three basic parts, erected on the basis of 
a classic claustrum scheme, according to which three subsequent patios, diversified in size, 
surround the wings of the architecture holding the monastery premises. 

The atrium, designed on the plan of a somewhat deformed rectangle, spreads along the 
ns axis, neighbouring on the smallest of the three aforementioned patios of the monastery 
(2nd patio) (ill. 2). An element of its interior are massive one-flight stairs with a landing, 
leading to the dormitory located on a higher storey. A characteristic element of the composi-
tion of the stairs is a quadrangular stone pillar at the beginning of the flight, decorated with 
Gothic and Renaissance motifs. Due to its location, the atrium serves as a space providing 
independent communication between the complex at the 1st patio with the enclosed part of the 
monastery at the 3rd patio. The 2nd patio, which accompanies the atrium, also belongs to the 
enclosed part of the monastery, although the hall itself is accessible – to a limited extent – to 

1 The atrium has also been the subject of interest of F. kopera and L. Lepszy, as well as s. Tomkiewicz. 
over the recent years field studies in the direct vicinity of the atrium have been conducted by the team 
of M. Filipowicz and T. Dębowski, scientific observations have been made by M. szyma, M. Goras, 
T. Ratajczak and the team of A. Bojęś-Białasik and D. niemiec. 

2 The preservation works in the atrium were performed by Firma konserwatorska Piotr Białko, Zabytki 
Malarstwa, Rzeźby, Architektury sp. z o.o. The architectural research and records of the revealed 
relics were carried out by Anna Bojęś-Białasik. 
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lay persons, which is connected with the pastoral, scientific and artistic activities of the order. 
inside the hall numerous activities focus even today: this is the place where the entrance to 
the convent’s refectory is located, where there are stairs leading to the dormitory, where there 
are entrances to spacious halls, including the so-called treasury; this space also fulfils the 
function of a vestiary. 

The central location of the atrium and its spectacular spatial structure made it an attrac-
tive, and at the same time mysterious, space. The context of its direct vicinity, which is the 
oldest – eastern wing of the monastery and the fasting refectory, is responsible for the undy-
ing interest in the atrium3. The Gothic appearance of the hall, residing mainly in its two-aisle 
structure, supported on a row of octagonal stone pillars lifting the ribbed vault, and in the 
characteristic detail, reaches back with its aesthetic tradition to the 13th and 14th centuries. 
Pearl-like brick profiles of the vault ribs and crystal details of the finials of the pillars and the 
wall brackets of the axes of buttresses and ribs, inscribe in this style perfectly.

The research conducted within the scheme of the preservation works in 2014, due to its 
limited scope did not provide a full answer to the question how all the stages of spatial trans-
formations of the atrium had looked like. it did, however, bring a number of findings which 
confirmed some of the hypotheses and revealed new facts. The atrium is a space which was 
formed in stages, influenced by the progressing extension of the monastery, and it received 
its final form, preserved to date, actually at the turn of the 15th century. From the point of 
view of stratigraphy, it is a space that came into being as a result of successive merger and 
combining of subsequent separate partly detached buildings. The gradual accumulation of 
the architecture of the monastery, successively included in the area of the atrium, made its 
range and form change in time. 

The oldest buildings the integration of which gave rise to the atrium were: the aforemen-
tioned eastern wing of the monastery, the fasting refectory and the so-called Romanesque 
building4 (ill. 2). The buildings were scattered in the middle part of the today’s monastery, 
and the area of the today’s 2nd and 3rd patio was undeveloped5. The eastern wing, erected in 
the 1230s and made of a new material, which at the time was a ceramic brick, had the form 
of a prolonged rectangle, clearly tilted from the ns axis; from the south it neighboured on 
(not perpendicularly) the presbytery of the church, whereas its northern end was equipped 
with two diagonal buttresses. A trace of the demolished north-western buttress of this wing 
was discovered during the last research, confirming the original range of the oldest brick 

3 Datation of the eastern wing and the fasting refectory on the basis of archaeological and archi-
tectural studies of the gallery at the 1st patio by A. Bojęś-Białasik (architecture) and D. niemiec 
(archaeology); see also cited authors Kościół i klasztor dominikanów w świetle badań archeologiczno- 
-architektonicznych w latach 2010-2012, [in:] Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, edited by 
A. Markiewicz, M. szyma, M. Walczak, kraków 2013, pp. 257–314.

4 The Romanesque building and the Gothic building were uncovered during the archaeological and 
architectural research in 1996 by M. Filipowicz and T. Dębowski. 

5 The archaeological research revealed that before the 1st Mongol invasion, within the area of the 2nd 
patio there were at least three objects with a frame structure, with parts lowered into the ground in 
the form of mud huts. The objects were elements of a settlement mentioned in 1220–28, inhabited 
by German settlers, and were destroyed during the 1st invasion, see: A. Bojęś-Białasik, D. niemiec, 
Kościół i klasztor dominikanów w świetle…, op. cit., and the research documentation by the same 
authors Wyniki badań archeologiczno-architektonicznych przeprowadzonych w roku 2014 na II 
wirydarzu i przy budynku  dawnego Gimnazjum św. Jacka, kraków 2014, archives of the Provincial 
Monuments Preservation officer in Cracow. 



28

wing of the monastery6 (ill. 3). At the construction of the wing in the 1230s, as well as during 
adding a superstructure to it in the third quarter of the 13th century, the monk bond was ap-
plied. The fasting refectory is only a bit younger – it was erected at the turn of the 1240s as 
a partly detached building, near the northern arm of the gallery at the 1st patio. The refectory 
was made of stone, most probably coming from the demolition of an older stone church. 
The eastern stone wall of the refectory today forms a southern part of the western wall of 
the atrium, and it holds an entrance to the refectory7. The third oldest building in this area, 
erected only several metres away from the northern end of the eastern wing of the monastery, 
was a spacious two-storey detached body of the so-called Romanesque building, erected ca. 
in mid-13th century, made of brick with the monk bond, soon extended with a perpendicu-
larly located part protruding to the east, called the Gothic building8. A considerable part of 
the western wall of the Romanesque building became – as a result of a merger – a part of 
the eastern wall of the atrium. The Romanesque building, erected on a rectangular plan, was 
strengthened with massive buttresses with gable roofs, covering the corners of the building 
in a continuous way. A negative of the demolished buttress around the south-western corner 
of the Romanesque building was also discovered during the research in 2014, confirming its 
architectural structure and the range of the entire building (ill. 2, 3). Ca. in mid-14th century 
the process of combining the aforementioned buildings was begun, in order to create a con-
tinuous barrier limiting the space of the atrium. The first step was combining the eastern 
wing with the Romanesque building by walls made of brick, using a carefully joined Polish 
bond. in order to achieve a uniform face of the combined wall from the inside of the future 
atrium, the corner buttresses of both buildings from the western side were demolished.9 in 
this wall, from the side of the atrium, two square sockets had been made to hold the vault 
beams forming the structure of the covering of a new hall. The sockets were discovered at 
the height of 4.7 m above the level of the current bottom of the atrium, and the traces seem 
to indicate that the first space of the atrium formed this way corresponded only to the most 
extreme south spans of the current one, or was limited only to the south-eastern span10. it 
seems that its height correlated with the width of the refectory and it constituted its extension 
towards the east11. The western wall of the atrium is an effect of combining three sections: the 
aforementioned eastern end wall of the refectory, the end wall of an alleged building, dating 
back to the 16th century (today’s northern wing at the 2nd patio)12 and combining these two 

6 The earliest history of the buildings of the Dominican Fathers in Cracow and the probable range of 
the eastern wing – see: M. szyma, Kościół i klasztor dominikanów w Krakowie. Architektura zespołu 
klasztornego do lat dwudziestych XIV wieku, kraków 2004.

7 it is an entrance made later; the original entrance to the refectory framed with a semi-circular portal 
is located in the southern wall of the refectory, from the side of the northern arm of the gallery. 

8 see footnote 4.
9 The buttresses of both buildings from the east have been preserved, they are visible on the eastern 

elevation of the monastery. 
10 Documentation of the architectural research A. Bojęś-Białasik, Dokumentacja architektoniczna wątków 

ścian odsłoniętych podczas podczas prac konserwatorskich przeprowadzonych w roku 2014 w atrium 
– sieni gotyckiej, kraków 2014, archives of the Provincial Monuments Preservation officer in Cracow. 

11 The elements discussed further, e.g. the bracket of the vault axis, seem to indicate that this earliest 
space of the atrium could have been provided with a vault during the next stage. 

12 The archaeological research in the 2nd patio revealed that this alleged building contains parts of 
older development, which should be dated to the 15th century. During the next century this part of 
development was probably extended, and the foundations were completely doubled. 
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structures of the brick wall with two tall pointed arch windows13. This middle window part 
was dated on the basis of architectural research and archaeological studies conducted on the 
other side of the wall, on the 2nd patio, to derive from the turn of the 15th century. Architectural 
research revealed a relic of an older window between the existing ones, walled up later on, 
wider and taller than the existing ones, with simple faulted brick frames (ill. 4). in the wall 
covering the older window, one of the axes of the today’s ribbed vault was inserted, which 
indicates that there could have been an earlier form of the atrium coverage (vault?), which 
respected the existence of this window. Therefore, the western wall is a heterogeneous struc-
ture, reconstructed most probably due to structural and constructional problems, which could 
be confirmed with the fact of walling up the older window, replaced with two smaller ones 
preserved to date, located in the extreme parts of the wall, and providing the foundation of the 
wall with strengthening buttresses in the 16th century14. The time of construction of the sec-
tion of the western wall of the atrium determined in archaeological studies to be the turn of 
the 15th century, constitutes terminus post quem for dating the hall in its current dimensions, 
whereas its spatial disposition could have been born as a vision of reconstruction, or rather 
transformation and extension, of this part of the development after a fire which afflicted the 
monastery in 1462, although the construction works that gave the hall its current shape must 
have lasted longer. Due to the limited scope of research, no exposures which would be bind-
ing for the study results were made in the northern part of the atrium; therefore, its precise 
datation still remains an open issue15. 

summing up the above considerations, which point to the 15th century as the time when 
the atrium came into being in its present form, one needs to mention the elements inside the 
atrium, e.g. preserved relics of the profiled gothic portal (destroyed by the existing modern 
arcade), exposed in the eastern wall, and a stone buttress of the vault, subsequently inserted 
in the western wall (in the stone part of the former end wall of the refectory), which prove 
the existence of intermediary stages of forming the gothic hall, of an unknown range and 
shape. Nevertheless, at the current stage of the reconnaissance, on could risk a thesis that 
the aforementioned gothic portal, which used to frame quite a tall and wide opening of the 
passageway, which is indicated by the preserved relics, could have derived from the more 
and more clearly visible 14th-century phase of the transformations of the atrium, during 
which the merger of individual buildings into a uniform space of the hall was begun. Due 
to the then much narrowed range, which has been mentioned above, at this early stage the 
portal could have been used as an entrance from outside – from an undeveloped area, cur-
rently occupied by the northern part of the atrium and the 2nd patio, to the interiors of the 
Romanesque building. 

interesting effects were brought about by observations of the architectural substance 
of the ribbed vaults over the hall. The brick profiles of the vault ribs in a pear-like shape 

13 The alleged earlier form of the atrium, supported on three middle pillars and respecting the walled 
up window, could have operated with three-field vault cells in the type of a Piast vault. A thesis about 
a different kind of roofing, e.g. with a ceiling, cannot be rejected, either. 

14 A. Bojęś-Białasik, D. niemiec, Wyniki badań archeologiczno-architektonicznych przeprowadzonych 
w roku 2014…, op. cit. 

15 The elements identified within the area of the north wall indicate that it was erected in the time 
similar to the time of construction of the middle window section of the western wall. The today’s 
window in the northern wall was originally bigger and surrounded with faulted brick framework, just 
like the older walled up window in the western wall. 
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had been made extremely carelessly, with visible caverns and cracks caused by imprecise 
(hasty, unskilful?) placing of clay in the moulds before burning them. in the Middle Ages, 
such carelessly and unskilfully performed profiles were treated as rejects from production 
and were used, if ever, as a defective material in the construction of worse parts of walls, 
but they were never used to construct vault ribs. The aforementioned feature of the profiles 
of the ribs in the atrium suggests that despite their definitely Gothic shape, they probably 
derive from much later times, and they only imitate (or rather copy) medieval forms, which 
is also confirmed with the size of the bricks used to the construction of the majority of the 
vault cells, which could be dated to derive from the 17th century. in this secondary modern 
structure of vaults recreating Gothic forms, the original round keystones we applied, made 
of the jurassic stone. The visible exposed surfaces of these keystones bear preserved house 
marks. Minor exposures executed on two buttresses revealed that they had been built rather 
carelessly, from recycled brick, bearing the features of material characteristic for the turn 
of the 15th century. Few original vault cells made of material bearing such features are 
preserved only in the part near the wall, confirming that the ribbed vault existed there at 
the time. 

A problem which evokes special interest among researchers is the archaizing architec-
tural stylistics of the space of the atrium as an interior, which came into being, as it has been 
determined, at the end of the Middle Ages at the latest. Therefore, let us take a closer look at 
individual elements that create this aura of “archaism”. The two-aisle structure of the atrium, 
“strongly” Gothic in character, must be perceived as a rational and – most of all – verified 
constructional solutions in the 15th century for the roofing of such a spacious interior as the 
atrium was, although it was not the only available solution at the time. The net vault of st. 
Trinity Church, erected in the 1460s and founded by katarzyna Białuszyna (so nearly at the 
same time as the atrium) is the best proof of it. nevertheless, considering the specific spatial 
conditions of the atrium: the need to add light to the deep parts of the interiors (tall windows 
were possible to be applied only in the main walls of the groin vaults) and the height of the 
interior limited with the level of the floor in the dormitory, which was being determined at 
the time, seem to confirm that the two-aisle structure was definitely the best solution. Briefly 
speaking, this structure is not much different from the then technical standards. The archi-
tectural style of the atrium seems to have two sources: the squat stone pillars on tall plinths, 
reducing their section from octagonal to quadrangular at the base of the ribs are very similar 
to the solution applied in a 13th-century hall church at the monastery of Benedictine sisters 
in staniątki16. The detail in the atrium, however, operates with a characteristic 14th-century 
motif of a crystal (the corner reversed crystals of the quadrangle finials of the pillars and 
wall buttresses) and an even more popular pear-like form of the ribs. such a detail used 
in the architecture of the end of the 15th century should be recognized as an expression of 
a retrospective tendency, observed in the medieval architecture already in the 14th century17. 
nevertheless, in the atrium there are also elements which are adequate for the actual time of 
construction of the hall, such as late-Gothic portals with lintels in the shape of a donkey’s 
back (entrances to the halls and the treasury in the eastern wall), or the aforementioned pillar 

16 The similarity to the buttresses of the church in staniątki was raised by T. Ratajczak, Sień kra-
kowskiego klasztoru Dominikanów – przyczynek do badań nad tendencjami retrospektywnymi 
w architekturze małopolskiej schyłku średniowiecza, [in:] Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, 
edited by A. Markiewicz, M. szyma, M. Walczak, kraków 2013, p. 418. 

17 Ibidem.
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of the stairs leading to the dormitory, dating back to ca. 150018. But the lack of information 
about the intermediary stages of transformations of the atrium imposes a need to remain cau-
tious when formulating final conclusions. The aforementioned stone buttress of the vault axis 
(?) preserved in the western wall of the atrium (the exposed end wall of the former refectory) 
could have been connected with the already non-existent stage, hard to grasp considering the 
limited scope of the research, in which also ribs with a pear-like profile were used to cover 
the narrowed atrium, which would mean that this detail had had a certain tradition here19. The 
lack of archaeological findings inside the atrium strengthens the postulate to remain cautious 
in the clear-cut assessment of the sources of builders’ inspiration and absolute determination 
of the stages of its transformations. 

The function of the hall equipped with stairs is a compromise, resulting from the need 
to combine different structures, to reconcile them and to find a common denominator. This 
common denominator was a neutral multifunctional hall, space which combined, but at the 
same time separated – which put the directions in order. The analogy for the atrium referred 
to in literature, in the form of a hall of the Cracow palace of bishop Erazm Ciołek, reflects 
an similar problem, which was faced by builders combining two older Gothic tenements at 
kanonicza street into one spacious early-Renaissance palace of the bishop at the threshold 
of the 16th century. Both buildings were connected by a centrally located two-aisle hall, with 
a representative staircase.

A similarly interesting issue is, on the other hand, the recreation of medieval forms 
within the framework of the 17th-century stage of the reconstruction of the atrium con-
firmed in the studies. The then works during which the vaults of the atrium were trans-
formed (reconstructed?) maintaining Gothic forms (but using materials of questionable 
quality) fall into the scope of a characteristic artistic phenomenon of the 17th-century re-
ality after the Council of Trent, which the history of architecture defines as nachgotik 
(neugotik). This conscious reference in the modern times to the forms of medieval ar-
chitecture was a specific manifestation of the “antiquity” of the Dominican order and the 
expression of the constructional propaganda of the convent, which identified the years of 
its pastoral prosperity with the Middle Ages20. This propaganda was exercised in order to 
emphasize the value and significance of “old” pre-Trent convents (especially in the field 
of priesthood). The 17th-century reconstruction of the atrium must have been a symptom 
of such a conscious retrospect, and it could have been connected with the then extension 
towards the east of the aforementioned Gothic building, which was transformed into a new 
refectory, called the meat refectory, and a library21. 

The architectural research of the atrium – the Gothic hall carried out in 2014 consider-
ably broadened the thitherto state of knowledge on the spatial development of this inter-
esting space, revealing unknown facts and posing a number of new questions. it also gave 

18 Ibidem, p. 420.
19 The fact that could be significant is the application of a pear-like profile of the ribs in the vaults of the 

nearby gallery at the 1st patio. 
20 About archaizing forms, see: P. krasny, Po starém způsobu vel opere gotico. O roli średniowiecznych 

zakonów w podtrzymywaniu średniowiecznej tradycji architektonicznej w Europie Środkowej, [in:] 
Artifex Doctus, v. 1, kraków 2007, p. 293.

21 Archaeological research carried out in 2014 at the eastern wall of the former gymnasium confirmed 
that it had been erected ca. in the beginning of the 17th century, see: A. Bojęś-Białasik, D. niemiec, 
Wyniki badań archeologiczno-architektonicznych przeprowadzonych w roku 2014…, op. cit.
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the foundation for the correct (and consistent with the designers’ intentions) interpretation 
of the architectural stylistics of the hall, providing grounds for undertaking appropriate 
preservation measures. 

Badania architektoniczne są jednym z wielu elementów instrumentarium badawczego wy-
korzystywanego w studiach nad rozwojem i przemianami architektury historycznej. W ska-
li Polski (a także Europy) poziom i zakres tych badań jest oczywiście zróżnicowany, jednak 
pomimo tego należy z całą mocą podkreślić ich znaczenie w interdyscyplinarnym warsztacie 
badawczym, a zwłaszcza w kontekście wkładu badań architektonicznych w pozytywny efekt, 
jakim jest postrzeganie zabytków architektury jako źródeł historycznych. szczególne waż-
na okazuje się ta konstatacja w odniesieniu do badań zabytków architektury monastycznej, 
w których jak w soczewce skupia się nadzwyczaj duża ilość informacji o różnych aspektach 
rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwa. Prowadzone nieprzerwanie od roku 2008 badania 
archeologiczno-architektoniczne w krakowskim klasztorze dominikanów są tego najlepszym 
dowodem. Tytułowe atrium – noszące także od swego architektonicznego wystroju nazwę sieni 
gotyckiej – będące przedmiotem niniejszych rozważań jest jedną z wielu części klasztoru, któ-
ra podczas prowadzonych w ostatnich latach prac konserwatorskich podlegała architektonicz-
nym rozpoznaniom badawczym. spektakularna i atrakcyjna przestrzeń sieni była u schyłku 
XiX w. przedmiotem prac restauratorskich prowadzonych m.in. przez Z. Hendla1. W latach 
40. ubiegłego stulecia kolejne prace o charakterze konserwatorskim w atrium miały związek 
z wykonanym przez architekta józefa jamroza obniżeniem posadzki w refektarzu postnym 
i przywróceniem jego pierwotnego poziomu, co skutkowało także usunięciem kilku stopni 
prowadzących do niego w przestrzeni atrium. następne prace o charakterze architektoniczno-
-konserwatorskim prowadził w atrium wybitny dominikanin, o. Franciszek studziński, opiekun 
i badacz architektury klasztoru krakowskiego, którego był wieloletnim mieszkańcem. Po ponad 
stu latach od czasu prac Hendla, w roku 2014 przeprowadzono kolejną akcję konserwatorską, 
której towarzyszyły symultanicznie prowadzone badania architektoniczne2. 

 Atrium – sień gotycka, jest wysoką dwunawową, trójfilarową halą przekrytą ośmioma 
przęsłami sklepienia krzyżowo-żebrowego (il. 1). To wysokie na dwie kondygnacje pomiesz-
czenie usytuowane w środkowej partii klasztoru pełni niejako rolę obszernego łącznika po-
między poszczególnymi częściami tego rozległego wielokrużgankowego założenia. klasztor 
składa się bowiem z trzech zasadniczych członów wzniesionych na podstawie klasycznego 
schematu claustrum, według którego trzy kolejne wirydarze o zróżnicowanej wielkości ota-
czają skrzydła zabudowy mieszczące wnętrza klasztorne. 

Założone na planie lekko zniekształconego prostokąta atrium rozciąga się wzdłuż osi pół-
noc–południe, przylegając do najmniejszego z trzech wspomnianych wirydarzy klasztoru (ii 
wirydarza) (il. 2). Elementem jego wnętrza są masywne jednobiegowe schody ze spocznikiem 
prowadzące do dormitorium usytuowanego na wyższej kondygnacji. Charakterystycznym ele-

1 Atrium było również przedmiotem zainteresowania F. kopery i L. Lepszego oraz s. Tomkowicza. 
W ostatnich latach badania terenowe w bezpośrednim sąsiedztwie atrium prowadził zespół: 
M. Filipowicz i T. Dębowski, obserwacji badawczych dokonali także: M. szyma, M. Goras, 
T. Ratajczak oraz zespół: A. Bojęś-Białasik i D. niemiec.

2 Prace konserwatorskie w atrium wykonała Firma konserwatorska Piotr Białko, Zabytki Malarstwa, 
Rzeźby, Architektuy sp. z o.o. Badania architektoniczne i rejestracje odsłoniętych reliktów wykonała 
Anna Bojęś-Białasik.
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mentem kompozycji tych schodów jest kamienny czworoboczny filarek rozpoczynający bieg, 
dekorowany motywami gotycko-renesansowymi. Ze względu na usytuowanie atrium pełni 
funkcję przestrzeni komunikującej w sposób niezależny zespół zabudowy przy i wirydarzu 
z klauzurową w charakterze częścią klasztoru przy iii wirydarzu. ii wirydarz towarzyszący 
atrium należy również do strefy objętej klauzurą, choć sama sień jest dostępna, ale w ograni-
czonym zakresie dla osób świeckich, co związane jest z duszpasterską, naukową i artystyczną 
aktywnością zakonu. We wnętrzu sieni ogniskuje się do dzisiaj wiele istotnych aktywności: 
tutaj znajduje się wejście do refektarza dla konwentu, schody wiodące do dormitorium, wejścia 
do obszernych sal, w tym do tzw. skarbca, wnętrze pełni także funkcję westiarni. 

Centralne usytuowanie atrium oraz jego spektakularna struktura przestrzenna uczyniły 
z niego atrakcyjną i tajemniczą zarazem przestrzeń. kontekst najbliższego otoczenia, jakim 
jest najstarsze skrzydło wschodnie klasztoru oraz refektarz postny, powoduje, że naukowe 
zainteresowanie atrium nie przemija3. Gotycki „image” sieni – tkwiący przede wszystkim 
w jej dwunawowej konstrukcji wspartej na rzędzie ośmiobocznych kamiennych filarów 
dźwigających sklepienia żebrowe oraz w charakterystycznym detalu – tradycją estetyczno-
-budowlaną sięga głęboko w wieki Xiii i XiV. Ceglane kształtki żeber sklepiennych o profilu 
gruszkowym oraz kryształowe detale zwieńczenia filarów i wsporników ściennych spływów 
gurtów i żeber wpisują się znakomicie w tę stylistykę. 

Badania przeprowadzone w ramach prac konserwatorskich w roku 2014 z racji ograni-
czonego zakresu nie dały pełnej odpowiedzi na pytanie, jak wyglądały wszystkie etapy prze-
mian przestrzennych atrium. Przyniosły jednak wiele odkryć, które potwierdziły niektóre 
dotychczasowe hipotezy oraz ujawniły nowe fakty. Atrium jest przestrzenią, która kształto-
wała się etapami pod wpływem postępującej rozbudowy klasztoru, a swoją ostateczną, za-
chowaną do dzisiaj, formę otrzymało faktycznie dopiero u schyłku XV w. Z punktu widzenia 
stratygrafii jest to przestrzeń powstała wskutek sukcesywnego scalania i łączenia kolejnych 
odrębnych budynków o częściowo wolnostojącym charakterze. stopniowe narastanie zabu-
dowy klasztoru włączanej sukcesywnie w obręb atrium powodowało, że jego zasięg i forma 
także zmieniały się w czasie. 

najstarszymi kubaturami, których scalenie stało się zalążkiem atrium, były: wspomniane 
skrzydło wschodnie klasztoru, refektarz postny oraz tzw. budowla romańska4 (il. 2). Budynki 
rozrzucone były w środkowej partii dzisiejszego klasztoru, a rejon obecnego ii i iii wiryda-
rza pozostawał niezabudowany5. skrzyło wschodnie, które wzniesiono w latach 30. Xiii w. 

3 Datowanie skrzydła wschodniego oraz refektarza postnego na podstawie badań archeologiczno-
architektonicznych krużganków przy i wirydarzu autorstwa: A. Bojęś-Białasik (architekura) 
i D. niemca (archeologia); zob. także wspomnianych autorów Kościół i klasztor dominikanów 
w świetle badań archeologiczno-architektonicznych w latach 2010–2012, [w:] Sztuka w kręgu 
krakowskich dominikanów, red. A. Markiewicz, M. szyma, M. Walczak, kraków 2013, s. 257–314.

4 Budowla romańska oraz budowla gotycka odkryte zostały podczas badań archeologiczno-
architektonicznych w roku 1996 przez M. Filipowicz i T. Dębowskiego.

5 Badania archeologiczne wykazały, że do i najazdu tatarskiego na terenie ii wirydarza znajdowały się 
przynajmniej trzy obiekty o konstrukcji szkieletowej z zagłębionymi w terenie częściami o charakterze 
ziemianek. obiekty stanowiły część osady wzmiankowanej w latach 1220–28 skupiającej kolonistów 
niemieckich i uległy zniszczeniu podczas i najazdu, zob. A. Bojęś-Białasik, D. niemiec, Kościół 
i klasztor dominikanów w świetle…, op. cit. oraz autorstwa tychże dokumentacja badań Wyniki badań 
archeologiczno-architektonicznych przeprowadzonych w roku 2014 na II wirydarzu i przy budynku 
dawnego Gimnazjum św. Jacka, kraków 2014, mps, archiwum WkZ w krakowie.
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z nowego materiału, jakim stała się w owym czasie cegła ceramiczna, miało formę wydłużo-
nego prostokąta w sposób wyraźny odchylonego od osi północ–południe; od południa przy-
legało (w sposób nieprostopadły) do prezbiterium kościoła, zaś jego północne zakończenie 
zaopatrzone było w dwie przypory diagonalne. ślad po skutej przyporze północno-zachodniej 
tego skrzydła odkryty został podczas ostatnich badań, potwierdzając pierwotny zasięg najstar-
szego murowanego skrzydła klasztornego6 (il. 3). Zarówno przy budowie skrzydła w latach 
30., jak i jego nadbudowie w 3 ćw. Xiii w. zastosowano wątek wendyjski. niewiele młodszy 
jest refektarz postny wzniesiony u schyłku lat 40. Xiii w. jako obiekt częściowo wolnostojący, 
przy północnym ramieniu krużganka przy i wirydarzu. Do budowy refektarza użyto kamie-
nia, pochodzącego najprawdopodobniej z rozbiórki starszego kamiennego kościoła. kamien-
na ściana wschodnia refektarza tworzy obecnie południową partię ściany zachodniej atrium 
i w niej umieszczone jest wejście do refektarza7. Trzecim najstarszym budynkiem w tym re-
jonie, wzniesionym zaledwie kilka metrów od północnego zakończenia skrzydła wschodnie-
go klasztoru, była obszerna dwukondygnacyjna wolnostojąca bryła tzw. budowli romańskiej, 
wzniesiona ok. poł. Xiii w. z cegły w wątku wendyjskim, rozbudowana w niedługim czasie 
o wysuniętą ku wschodowi prostopadle usytuowaną cześć zwaną budowlą gotycką8. Znaczny 
fragment ściany zachodniej budowli romańskiej stał się – w wyniku połączenia – częścią 
ściany wschodniej atrium. Budowla romańska wzniesiona na planie prostokąta wzmocniona 
była przez masywne przypory o spadzistych daszkach, obejmujące w sposób ciągły narożni-
ki budynku. negatyw skutej przypory, obejmującej południowo-zachodni narożnik budowli 
romańskiej, został również odkryty podczas badań w roku 2014, potwierdzając jej architek-
toniczną budowę oraz zasięg całej budowli (il. 2, 3). około połowy wieku XiV rozpoczęto 
proces łączenia wspomnianych budynków w celu utworzenia ciągłej przegrody ograniczają-
cej przestrzeń atrium. Pierwszym krokiem było połączenie skrzydła wschodniego z budowlą 
romańską za pomocą ścian wzniesionych z cegły w starannie spoinowanym wątku polskim. 
Aby uzyskać gładkie jednolite lico scalonej ściany od strony wnętrza przyszłego atrium, skuto 
przypory narożne obydwu budynków od strony zachodniej9. W ścianie tej, od strony atrium 
wykonano kwadratowe gniazda na osadzenie belek stropowych tworzących konstrukcję prze-
krycia nowego pomieszczenia. Gniazda odkryto na wysokości 4,7 m nad poziomem obecnego 
dna atrium i ślady zdają się wskazywać, że tak utworzone pierwsze pomieszczenie atrium 
powierzchnią odpowiadało tylko skrajnym południowym przęsłom dzisiejszego lub ograni-
czało się jedynie do przęsła południowo-wschodniego10. Wydaje się, że jego szerokość kore-
lowała z szerokością traktu refektarza i stanowiła niejako jego przedłużenie ku wschodowi11. 

6 O najdawniejszych losach zabudowań klasztornych dominikanów krakowskich oraz domniemanym 
zasięgu skrzydła wschodniego zob. M. szyma, Kościół i klasztor dominikanów w Krakowie. 
Architektura zespołu klasztornego do lat dwudziestych XIV wieku, kraków 2004.

7 jest to wejście wykonane wtórnie; pierwotne wejście do refektarza ujęte w półkolisty kamienny 
portal znajduje się w ścianie południowej refektarza, od strony północnego ramienia krużganków.

8 Zob. przypis 4.
9 Przypory obydwu budynków od strony wschodniej zachowano, są widoczne na wschodniej elewacji 

klasztoru.
10 Dokumentacja badań architektonicznych: A. Bojęś-Białasik, Dokumentacja architektoniczna 

wątków ścian odsłoniętych podczas podczas prac konserwatorskich przeprowadzonych w roku 2014 
w atrium – sieni gotyckiej, kraków 2014, mps, archiwum WkZ w krakowie.

11 omówione w dalszej części elementy, m.in. wspornik spływu sklepienia, zdają się wskazywać, że ta 
najwcześniejsza przestrzeń atrium mogła zostać w kolejnej fazie sklepiona.
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ściana zachodnia atrium jest efektem scalenia trzech odcinków: wspomnianej ściany wschod-
niej szczytowej refektarza, ściany szczytowej domniemanego budynku datowanego ogólnie na 
wiek XVi (obecne skrzydło północne przy ii wirydarzu)12 oraz łączącej te dwie struktury ściany 
ceglanej z dwoma wysokimi ostrołucznymi oknami13. Tę środkową okienną partię zadatowano 
na podstawie badań architektonicznych oraz badań archeologicznych prowadzonych po drugiej 
stronie ściany, na ii wirydarzu, na schyłek XV w. Badania architektoniczne ujawniły pomię-
dzy istniejącymi oknami relikt starszego okna wtórnie zamurowanego, szerszego i wyższego 
niż obecne, o prostych uskokowych ceglanych ościeżach (il. 4). W zamurówce tego starszego 
okna osadzono jeden ze spływów obecnego sklepienia krzyżowo-żebrowego, co wskazuje, że 
mogła istnieć wcześniejsza forma przekrycia atrium (sklepienia?), która respektowała istnienie 
tego okna. ściana zachodnia jest więc strukturą niejednolitą, przebudowaną prawdopodobnie 
z powodu kłopotów konstrukcyjno-budowlanych, o czym może świadczyć fakt zamurowania 
starszego okna, które zastąpiono dwoma mniejszymi, zachowanymi do dzisiaj, usytuowany-
mi w skrajnych partiach ściany oraz zaopatrzenia fundamentu ściany w XVi w. w przypo-
ry wzmacniające14. określony badaniami archeologicznymi czas budowy okiennego odcinka 
zachodniej ściany atrium na schyłek XV w. stanowi terminus post quem dla datowania sieni 
w obecnych gabarytach, zaś jej dyspozycja przestrzenna mogła się zrodzić jako wizja odbu-
dowy lub raczej przebudowy i rozbudowy tej części zabudowy po pożarze, który nawiedził 
klasztor w roku 1462, choć działania budowlane nadające sieni obecny wygląd z pewnością 
trwały dłużej. Ze względu na ograniczony zakres badań nie wykonano wiążących badawczo 
odkrywek na ścianie północnej atrium, jej precyzyjna datacja pozostaje więc otwartą kwestią15. 

W podsumowaniu powyższych rozważań, wskazujących na schyłek XV w. jako na czas 
zaistnienia atrium w obecnej formie, należy także wspomnieć o istniejących w jego wnętrzu 
elementach, np. reliktowo zachowanym fragmencie profilowanego gotyckiego portalu (znisz-
czonego przez obecną nowożytną półokrągłą arkadę) wyeksponowanego w ścianie wschodniej 
oraz o kamiennym wsporniku sklepienia wkutym wtórnie w ścianę zachodnią (w partię ka-
miennego muru dawnej ściany szczytowej refektarza), które dowodzą istnienia pośrednich eta-
pów formowania się sieni gotyckiej, o nieznanym zasięgu i kształcie. na obecnym etapie roz-
poznań można jednak zaryzykować tezę, że wspomniany portal gotycki, który obramowywał 
dosyć wysoki i szeroki otwór przejścia – na co wskazują zachowane relikty – mógł pochodzić 
z zarysowującej się coraz wyraźniej XiV-wiecznej fazy przekształceń atrium, podczas której 
rozpoczęto scalanie poszczególnych budynków w jednorodną przestrzeń sieni. Ze względu na 
jej ówcześnie znacznie zawężony zasięg, o czym wspomniano powyżej, w tej wczesnej fazie 
portal mógł pełnić rolę wejścia z zewnątrz – z niezabudowanego obszaru zajętego obecnie 
przez północną partię atrium i ii wirydarz – do wnętrza pomieszczeń w budowli romańskiej. 

12 Badania archeologiczne na ii wirydarzu ujawniły, że ten domniemany budynek zawiera partie 
starszej zabudowy, którą należy datować na wiek XV. W kolejnym stuleciu tę część zabudowy 
prawdopodobnie powiększono, a fundamenty całości zdublowano.

13 Domniemana wcześniejsza forma sklepienia atrium, wsparta na trzech filarach środkowych oraz 
respektująca zamurowane okno mogła operować wysklepkami trójpolowymi w typie sklepienia 
piastowskiego. nie można również odrzucać tezy o innej formie przekrycia, np. stropem.

14 A. Bojęś-Białasik, D. niemiec, Wyniki badań archeologiczno-architektonicznych przeprowadzonych 
w roku 2014…, op. cit. 

15 Elementy zidentyfikowane w obrębie ściany północnej wskazują, że powstała w czasie zbliżonym do 
budowy środkowej okiennej partii ściany zachodniej. obecne okno w ścianie północnej było pierwotnie 
większe i ujęte w uskokowe ceglane ościeża, tak jak starsze zamurowane okno ściany zachodniej.
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interesujące efekty przyniosły obserwacje substancji architektonicznej sklepień krzyżo-
wo-żebrowych rozpiętych nad sienią. Ceglane kształtki żeber sklepiennych o profilu grusz-
kowym wykonane zostały wyjątkowo niestarannie, z widocznymi kawernami i szczelinami 
powstałymi na skutek niedokładnego (pośpiesznego, niefachowego?) upychania gliny w for-
mach przed wypałem. W średniowieczu tak niestarannie i niefachowo wykonane kształtki 
traktowano jako odrzuty z produkcji i wykorzystywano ewentualnie jako niepełnowartościo-
wy materiał do budowy gorszych partii murów, ale nigdy nie stosowano do konstruowania 
żeber sklepiennych. Wspomniana cecha kształtek żeber atrium wskazuje, że pomimo ich 
ewidentnego gotyckiego profilowania, całość jest najprawdopodobniej konstrukcją dosyć 
późną, naśladującą tylko (lub raczej odtwarzającą) formy średniowieczne, co potwierdza 
także wymiar cegieł zastosowanych do budowy znacznej części wysklepków, które datować 
można na początek wieku XVii. W tej wtórnej nowożytnej konstrukcji sklepień, odtwarza-
jącej formy gotyckie, zastosowano jednak pierwotne kamienne okrągłe zworniki wykonane 
z wapienia jurajskiego. na widocznych eksponowanych powierzchniach tych zworników 
zachowały się bowiem znaki kamieniarskie. niewielkie odkrywki wykonane na dwóch gur-
tach ukazały, że wykonano je dosyć niedbale z wtórnie użytej cegły o cechach materiału 
charakterystycznego dla przełomu XV i XVi w. nieliczne oryginalne wysklepki wykonane 
z materiału o takich cechach zachowały się tylko w partii przyściennej, dając świadectwo, że 
krzyżowo-żebrowa forma przekrycia w ogóle wówczas istniała.

 Problemem budzącym szczególne zainteresowanie badaczy jest natomiast archaizująca 
stylistyka architektoniczna przestrzeni atrium jako wnętrza, które powstało, jak ustalono, 
najwcześniej u schyłku średniowiecza. Przyjrzyjmy się więc poszczególnym elementom 
tworzącym tę atmosferę „archaiczności”. Dwunawowa „mocno gotycka” w charakterze kon-
strukcja atrium postrzegana być musi jako racjonalne i przede wszystkim sprawdzone roz-
wiązanie konstrukcyjne dla przekrycia w XV w. tak obszernego wnętrza, jakim było atrium, 
choć nie było to ówcześnie jedyne możliwe rozwiązanie. Wznoszone w latach 60. XV w. 
(czyli prawie współcześnie z atrium) z fundacji katarzyny Białuszyny sklepienie sieciowe 
prezbiterium kościoła św. Trójcy jest tego najlepszym dowodem. Biorąc jednak pod uwagę 
konkretne uwarunkowania przestrzenne atrium: konieczność doświetlenia wnętrza o głębo-
kim trakcie (wysokie okna możliwe do zastosowania jedynie w ścianach tarczowych skle-
pień krzyżowych) oraz wysokość wnętrza limitowana ustalającym się ówcześnie poziomem 
podłogi w dormitorium, zdają się potwierdzać, że struktura dwunawowa była zdecydowa-
nie najlepszym rozwiązaniem. Mówiąc krótko, konstrukcja nie odbiegała od ówczesnych 
standardów technicznych. stylistyka architektoniczna atrium wydaje się mieć dwa źródła: 
przysadziste kamienne filary na wysokich cokołach, redukujące przekrój z ośmiobocznych 
do czworokątnych, u nasady żeber bardzo przypominają rozwiązanie zastosowane w Xiii-
-wiecznym halowym kościele klasztornym benedyktynek w staniątkach16. Jednak detal 
atrium operuje charakterystycznym XiV-wiecznym motywem kryształu (narożne odwró-
cone kryształy czworobocznych zwieńczeń filarów i wsporników ściennych) oraz jeszcze 
bardziej typową gruszkową formą żeber. Taki detal, zastosowany w architekturze końca XV 
w., wypada uznać za wyraz nurtu retrospektywnego, zaobserwowanego w architekturze śre-

16 Podobieństwo do podpór kościoła w staniątkach podniósł T. Ratajczak, Sień krakowskiego klasztoru 
Dominikanów – przyczynek do badań nad tendencjami retrospektywnymi w architekturze małopolskiej 
schyłku średniowiecza, [w:] Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, red. A. Markiewicz, 
M. szyma, M. Walczak, kraków 2013, s. 418. 
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dniowiecznej już w XiV stuleciu17. nie brak tu jednak elementów adekwatnych do faktycz-
nego czasu powstania sieni, takich jak późnogotyckie portale o nadprożach o formie oślego 
grzbietu (wejścia do sal i skarbca w ścianie wschodniej) czy wspomniany filarek schodów 
do dormitorium datowany na rok ok. 150018. jednak brak informacji o pośrednich fazach 
przekształceń atrium nakłada na nas konieczność zachowania pewnej ostrożności w formu-
łowaniu ostatecznych wniosków. Wspomniany kamienny wspornik spływu sklepienia (?) 
zachowany w ścianie zachodniej atrium (wyeksponowanej ścianie szczytowej dawnego re-
fektarza) mógł się wiązać z nieistniejącą już i trudną do uchwycenia przy ograniczonym 
zakresie badań fazą, w której dla przekrycia zawężonego atrium zastosowano również żebra 
o profilu gruszkowym, co oznaczałoby, że detal ten miał już tutaj pewną tradycję19. Brak roz-
poznań archeologicznych w obrębie wnętrza atrium wzmacnia postulat zachowania ostroż-
ności w jednoznacznej ocenie źródeł inspiracji budowniczych i kategorycznym określeniu 
faz jego przekształceń. 

Funkcja sieni zaopatrzonej w schody jest kompromisem, wynikającym z konieczności 
połączenia różnych struktur, pogodzenia ich i znalezienia wspólnego mianownika. Tym 
wspólnym mianownikiem była neutralna wielofunkcyjna sień, przestrzeń gromadząca – łą-
cząca, ale i rozdzielająca – porządkująca kierunki. Przywoływana w literaturze analogia do 
atrium w postaci sieni krakowskiego pałacu biskupa Erazma Ciołka odzwierciedla podobny 
problem, przed którym u progu XVi w. stanęli budowniczy scalający dwie starsze kamienice 
gotyckie przy ul. kanoniczej w jeden obszerny wczesnorenesansowy pałac biskupa. oby-
dwa budynki połączyła centralnie usytuowana dwunawowa sień z reprezentacyjną klatką 
schodową. 

 Równie ciekawym zagadnieniem jest natomiast stwierdzone w badaniach odtworzenie 
form średniowiecznych w ramach XVii-wiecznej fazy przebudowy atrium. Ówczesne prace, 
w ramach których przebudowano (odbudowano?) sklepienia atrium z zachowaniem form 
gotyckich (jednak z materiału o wątpliwych walorach jakościowych), mieszczą się w charak-
terystycznym zjawisku artystycznym rzeczywistości potrydenckiej XVii w., którą historia 
architektury określa mianem nachgotiku (neugotiku). To świadome nawiązanie w okresie 
nowożytnym do form architektury średniowiecznej było swoistą manifestacją „starożytno-
ści” zakonu dominikańskiego i wyrazem budowlanej propagandy konwentu, który lata swo-
jej duszpasterskiej prosperity utożsamiał właśnie z okresem średniowiecza20. Propagandę tę 
uprawiano w celu podkreślenia wartości i znaczenia „starych” zgromadzeń przedtrydenckich 
(szczególnie na polu duszpasterstwa). XVii-wieczna przebudowa atrium była z pewnością 
przejawem takiej świadomej retrospekcji, a wiązała się – być może – z ówczesną rozbudową 
ku wschodowi wspominanej już wcześniej budowli gotyckiej, którą zaadaptowano na nowy 
refektarz, zwany mięsnym, oraz na bibliotekę21. 

17 Ibidem.
18 Ibidem, s. 420.
19 niemałe znaczenie mógł mieć także fakt zastosowania gruszkowego profilu żeber w sklepieniach 

pobliskiego krużganka przy i wirydarzu. 
20 o archaizowaniu form zob. P. krasny, Po starém způsobu vel opere gotico. O roli średniowiecznych 

zakonów w podtrzymywaniu średniowiecznej tradycji architektonicznej w Europie Środkowej, [w:] 
Artifex Doctus, t. 1, kraków 2007, s. 293.

21 Badania archeologiczne przeprowadzone w roku 2014 przy wschodniej ścianie dawnego Gimnazjum 
potwierdziły, że wzniesiona została ok. początku XVii w., zob. A. Bojęś-Białasik, D. niemiec, 
Wyniki badań archeologiczno-architektonicznych przeprowadzonych w roku 2014…, op. cit.
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Przeprowadzone w roku 2014 badania architektoniczne atrium – sieni gotyckiej, znaczą-
co rozszerzyły dotychczasowy stan wiedzy na temat rozwoju przestrzennego tej interesującej 
przestrzeni, ujawniając nieznane dotąd fakty oraz stawiając szereg nowych pytań. Dały także 
wykładnię dla właściwej (i zgodnej z intencją twórców) interpretacji stylistyki architekto-
nicznej sieni, tworząc podstawy dla przyjęcia odpowiednich działań konserwatorskich. 
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ill. 1. Dominican priory in Cracow, atrium – Gothic hall; the view from north-east (photo A. Białasik) 

il. 1. klasztor dominikanów w krakowie, atrium – sień gotycka; widok wnętrza od północnego 
wschodu (fot. A. Białasik) 

ill. 2. The plan of the Dominican priory in Cracow: A – eastern wing of the priory;  
B – fasting refectory; C – “Romanesque” building; D – “Gothic” building

il. 2. Plan klasztoru dominikanów w krakowie: A – skrzydło wschodnie klasztoru; B – refektarz postny; 
C – budowla romańska; D – budowla gotycka
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ill. 3. Atrium – view of the eastern wall with revealed relics of buttresses (drawn by A. Białasik) 

il. 3. Atrium, widok ściany wschodniej z reliktami skutych przypór (rys. A. Białasik) 

ill. 4. View of the western wall of the atrium; reconstruction of the older window  
(drawn by A. Białasik, j. Czechowicz) 

il. 4. Widok ściany zachodniej atrium; rekonstrukcja starszego okna  
(rys. A. Białasik, j. Czechowicz) 
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The need to define the notion of ‘ruin’ is significant for the protection of historic sub-
stance as it is connected with adopting appropriate principles to be followed when exercising 
conservator’s care1. Usually, we are faced with a varying level of destruction of an object – 
often it can be one minor fragment of a wall with a corner (like in case of the medieval castle 
of the Janowski family – Kluczwoda) or remains that also contain architectural details (castle 
of the Firlej family in Janowiec or palace of the Tarło family in Podzamcze Piekoszowskie). 
Using the status of a ruin, imposing in a way a specific attitude, may be equivalent with tak-
ing a rigid uniform code of conduct in the conservation procedure, irrespective of the degree 
of destruction or individual values of the monument. 

The effects of a potential complete reconstruction or even minor additions against the 
background of the so far authentic substance could bring unexpected results, decreasing the 
values of the historic structure. 

Therefore, what code of conduct should be assumed? Should always the main goal be 
aiming at the best compromise between legal regulations, realistic financial capabilities, ex-
pectations of the investors and users of the building? It seems that an answer to these key 
questions has started to crystallize on its own over the last decades, and recently it has even 
accelerated. Historic objects, and old castles among them, obtain their investors, who are able 
to take actions, but who also have their own vision of their preservation, which they try to 
consequently implement. This is complemented with the requirements of the contemporary 
market and its needs, which causes a danger of assuming methods which not necessarily hon-
our the basic historic values. There appears a risk of ‘copying’ monuments, fully or partially, 
and of creating a cultural space which is controversial in being artificial2.

In order to illustrate the effects of different attitudes towards the question of protecting 
historic substance, four conservation projects have been selected. They present the diversi-
fied assumptions adopted in the preface, influencing the final result of the works. It should be 
emphasized that in each of these cases the investor was emphasizing the superior role of the 
authentic substance of the structure and aiming to maintain it, assuming an appropriate – in 
his opinion – code of conduct, supported with an adequate research background. 

Examples of a full reconstruction of a historic complex are investments implemented in 
the medieval castle Tropsztyn in the village of Wytrzyszczka, reconstructed nearly in 100% 
at the turn of the 20th century, and in the 15th-century castle in Tykocin. Both of them were 
taken over by private owners, whose superior goal was to reach a full reconstruction of the 
object basing on the available knowledge and historical and archaeological research. This 
task was an ambitious and difficult venture as the remains of both edifices had a form of faint 
relics of the lower parts of the walls, demarcating the shape of individual buildings and the 
line of the defence walls. Therefore, these reconstructions were actually made from scratch. 

The main motif of the activities of the castle owner was to secure the survival of the fa-
cility for the next few centuries. For this reason wooden elements were replaced with steel as 
well as reinforced concrete structures. However, the basic structure of the restored elements 
of the castle was stone – limestone with a vast array of shades. The walls were built in the 
manner partly corresponding to the historic arrangement of ashlar stones, with visible lines 

1 I. Malawska, Zamki w Polsce − problem określenia zasobu, Ochrona Zabytków 4/2007, Warszawa 
2007, 83–86.

2 N. Mojżyn, Konserwacja i rekonstrukcja zabytków w świadomości studentów Teologii UKSW, [in:] 
Fides et ratio, Scientific quarterly of the university society Fides et Ratio, No. 3 (11), 2012, 137–138.
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of levelling layers, and the contour of the old relics was clearly marked in the joint. Lintel 
arches, corbels and frames of windows and portals are also made of stone. Nevertheless, the 
steel and reinforced concrete elements visible in the castle evoke a formal dissonance, al-
though at the same time they identify the scope of the architectural form reconstructed anew 
with their presence. Another oddity is the application of a lift in the tower corner, as well 
as a landing platform at the level of the attic of the reconstructed castle edifice. The castle 
reconstruction foundation, declaring the willingness to reconstruct the castle further, wishes 
to liquidate the platform and replace it with a reconstructed gothic roof. 

The reconstruction resulted in a structure that gives us a certain idea about the former 
greatness of the entire project, its spatial layout and its defensive character. Marking the 
contour of the initial structure makes it more legible, justifying at the same time the positions 
of the reconstructed forms; nevertheless, the issue of determining the height of the walls, 
the buildings, the towers, the arrangement and style of forms of architectural elements, may 
evoke some doubts. It is a fact, though, that the degradation of historic relics was stopped; 
for a price of completing them with some conservation creation, but still based on scientific 
research and historical references. 

The idea of the reconstruction – in a similar extent – of a renaissance lowland castle 
in Tykocin was the intention to achieve a complete reconstruction, which in consequence 
would make it a fully functional facility. In the opinion of the initiator of the project and the 
owner of the castle at the same time, such an attitude is a better solution than leaving only an 
exposition of faint relics, as in a clear way it illustrates the historic values of the monument, 
simultaneously granting it with some functional properties. 

Only the foundation and basement walls remained from the old castle. In the early 1960s 
the restoration of parts of the walls was commenced, but the works were not continued. As 
a result of the rebuilding re-commenced in 2002, two objects of the north-western wing were 
reconstructed, with a cylindrical tower in the western corner, and a south western section of 
the defence wall with a rectangular gate tower and the second cylindrical tower in the south-
ern corner of the walls. The basis for the reconstruction were analyses of archival materials, 
as well as archaeological research conducted during the reconstruction. It was the goal of the 
castle owner to reconstruct the initial architectural character of the building as faithfully as 
possible, but with partial admission of some modifications necessary due to the contempo-
rary functional requirements. 

The effect of the current stage of the works is a structure which makes an impression 
of a composition with historical references. Most certainly a positive value of the whole 
renewed complex is completing the spatial layout in the place of the former wall crowns, 
giving the only view on the size of the entire project and only some of its elements. Currently, 
the sizes and forms of individual structures are revealed. The castle can be entered through 
a gate. Visitors can enter the courtyard and the interior premises. 

The structure of the reconstructed part of the castle in Tykocin has a two-fold character. 
The aspiration to preserve the historic tradition is noticeable. On the basis of the old course 
of the basement and foundation walls, appropriate forms were made, the walls were made of 
bricks using the Polish binding, details were taken care of by applying brick arches, cornices, 
window sills and embrasures, stone brackets, window frames and rustication. Nevertheless, 
the very essence of this ‘restored’ architecture evokes some reflections, as the realistic initial 
proportions of the architectural elements, such as the height of individual forms, the positions 
of the eaves, or the inclination angles of the roofs, could not have been fully known, and 
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historical analogies had to be used instead. Therefore, it is difficult to objectively assess the 
obtained effect, which is an expression of numerous individual decisions pertaining to a spe-
cific stage of the works. One of the good directions of actions is, for example, crowning the 
gate building with a frieze of the attic without any extended profiles of the arcades, imposts 
and the belt of the crest, and an improper one is placing roof windows on the castle roof. 

Therefore, what we deal here with is a problematic spatial object, synthetically recon-
structed, which produces an image of a rather free historic creation, nevertheless basing on 
a defined historic contour. 

Equally interesting and nearly equally ambiguous are the examples of revalorization 
works undertaken in different situations, when the degree of destruction has not progressed 
so far that it is impossible to reconstruct the historic forms, at least partially. It seems that in 
these cases making a decision in ‘maintaining’ the existing state in the name of respect for the 
authenticity of historic elements not always was a proper measure to be taken. Granting an 
object with the status of a ‘permanent ruin’ could have paradoxically caused an even greater 
threat for maintaining this authenticity. Nevertheless, the decision on rebuilding combined 
with the reconstruction is a complex process, depending at the very beginning on the adopted 
bases for actions, referring to a specific facility. 

A good illustration could be here a 13th-century castle in Lipowiec, located near a trade 
route leading from Cracow to Silesia, in a place where – due to the strategic location – most 
probably there existed earlier defensive fortifications. The complex consists of a four-wing 
upper castle with an internal courtyard and a round tower in its corner, a gatehouse complex 
leading to it with a bridge over a moat, and a castle town area, surrounded with a wall with 
a gate. This structure has been preserved well enough for us to decipher the spatial layout of 
the castle and its individual parts, despite its partial destruction. Four wings which surround 
the courtyard are deprived of a roof, the topmost level of the tower has not been preserved, 
either, all that is left are stone corbels supporting it (Ill. 1). From the entrance complex, only 
stone pillars of the bridge and the lower parts of the walls of the gate tower and the neck are 
visible. A stone defensive wall of the lower castle supported with buttresses with the entrance 
gate is preserved, as well. 

Currently, the castle belongs to an institution: Museum – Vistula Ethnographic Park in 
Wygiełzów and Lipowiec Castle. The renovation works combined with architectural studies 
were commenced in 1961. Assumptions important for the future appearance of the castle 
were made, whose main foundation was aiming at maintaining the preserved and largely 
original historic substance to the greatest extent possible. The scope of using contemporary 
materials and construction technologies was limited to the minimum, no element of the castle 
was reconstructed, and only indispensable protections were applied in order to prevent fur-
ther destruction. The facility was opened to visitors as an example of an original defensive 
structure, erected in several stages. 

Thanks to the limited character of the maintenance works, the authentic structure of the 
castle is displayed. The museum organized in several rooms presents the effects of the re-
search conducted during the maintenance works, as well as reconstructions of the destroyed 
elements, which increases the legibility of the principles of functioning of this defensive 
complex. All these elements induce to agreeing with the decisions made. 

Nevertheless, having taken a closer look at this relatively large complex, one begins 
to doubt whether what we deal here with is an attitude which in a long run can destroy the 
results of the conservation assumptions achieved. Probably the stone material and the size 
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of the complex provide an illusory guarantee of long-term durability of this substance. 
One may conclude, however, that despite all the protections applied, the structure is still 
subjected to the processes of destruction. Numerous places show signs of dampness: the 
crowns of the walls are gradually powdering, there are green deposits on limestone inside 
the buildings, the surfaces of bricks crumble when touched, there is salt efflorescence here 
and there. It seems that in such circumstances the previously adopted assumptions should 
be somewhat verified and the option of a limited reconstruction should be allowed, in 
a manner that would still take into account the legibility of the authentic substance, as well 
as which would protect it better. 

As early as in 1888 Władysław Łuszczkiewicz, when describing the ruins of the castle in 
Lipowiec, observed that although its walls had been preserved quite well, still “The windows 
are left empty, the wall tops crumble since the ruin has had no roofs for a long time now 
which would protect it against the adventures of time”3. In our climatic conditions it is hard 
to stop the processes of destruction of uncovered structures; they should be either fully cov-
ered by some external shield, or at least the crowns of the walls should be protected against 
the permeation of humidity, using appropriate maintenance methods4. The best protection, 
however, for the external surface of walls and their tops is using a covering structure typical 
for an architectural object, in the form of a roof with protruding eaves (Ill. 2). 

In Lipowiec, the best option would be to take advantage of the possibilities offered by 
the current state of the preservation of the complex, and most of all to decide about restoring 
gable roofs on the wings of the castle surrounding the courtyard, as well as to fill the window 
openings with reconstructed framing together with the woodwork. It would be also desirable 
to reconstruct the upper level of the tower – a defensive structure transformed in the first half 
of the 15th century, on the basis of a medieval dungeon, into a gun turret with three levels of 
ranges protected with a swing-out embrasure, adjusted to hold bombards (Ill. 3). Thanks to 
such partial reconstructions, the castle would be even better accessible and better used – for 
example, today the space of the guards’ pavement between the external walls of the upper 
castle and the peripheral walls is closed due to the risk of crumbling of stones from the crown 
of the walls, despite the fact they have been provided with protections. The introduced addi-
tions could also constitute one of the stage of the reconstruction, which – if it corresponded 
to the historic character of the structure and if received well – could become the foundation 
for continuation of the reconstruction works5.

Another equally interesting illustration of preservation works in line with the concept 
of maintaining a permanent ruin is the renovation of a late gothic/renaissance castle of the 
Firley family in Janowiec, subsequently reconstructed in several stages. In the 19th century 
the castle gradually stopped functioning. As a result of war destructions, the destruction 
of the roof, the practice of using it as a source of construction material and the effect of 

3 W. Łuszczkiewicz, Zamek Lipowiec i jego turma, [in:] Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi 
Sztuki w Polsce, v. III, 1884, 12.

4 J. Jasieńko, O. Mierzejewska, K. Hamrol, W. Misztal, Utrwalanie koron murów obiektów historycznych 
przeznaczonych do ekspozycji w formie trwałej ruiny, [in:] Wiadomości Konserwatorskie, No. 
30/2011, 121–132.

5 Nevertheless, certain very limited reconstruction measures were undertaken: the interiors of the 
museum premises on the upper floor of the castle were covered with a reinforced concrete ceiling 
and protected with wooden shutters. It definitely improved the humidity conditions in these places 
and allowed to organize an exposition.
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climatic conditions, it was gradually degrading. The castle was purchased in this condition 
in 1975 by the Vistula Museum. In the period 1976-2000 it commenced archaeological, 
historical and architectural studies. They documented individual stages of the construction 
of the castle and indicated the existence of earlier wooden defensive structures erected 
probably as early as in the 15th century by the Janowski clan6. At the same time, revalor-
ization works were carried out. Due to the size of the complex, their order depended on 
the place and the nature of the destruction, the advancement of the studies, as well as the 
current financial capabilities. 

The initial assumption of a permanent protection of the ruins with a minimum interven-
tion was subsequently verified. This decision was influenced by the scientific reconnaissance 
of the castle, deepened during long years of works, as well as technical and functional rea-
sons. It was observed that the uncovered walls deprived of roofs, despite an appropriate pro-
tection of the crowns, were further deteriorating. The castle itself, on the other hand, as a seat 
of the museum, required appropriately adjusted exhibition spaces. Finally, it was decided that 
the parts for which there were reliable iconographic and research-related sources would be 
reconstructed, therefore, a large part of e.g. the gatehouse with the area in front of the gate, 
the arcades of the eastern wing, the great bastion, the eastern tower, the southern enfilade 
and the northern house was reconstructed. Depending on the degree of destruction and the 
possessed historical knowledge, relics of individual buildings were partially left, such as e.g. 
the upper level of the eastern arcades (Ill. 4). 

Thanks to the decisions taken, which depended on the conclusions drawn on the current 
basis and from the initially performed works, the castle retained the values of the authentic 
substance, additionally made stronger and more visible, as well as was given functional prop-
erties, which allowed it to keep on functioning. Nevertheless, there is still a need to continue 
the conservation measures in order to stop the process of the destruction of the substance, 
even the substance which has been protected. 

The opinion of Jerzy Żurawski, a long-term historic sites preservation officer, director of 
the Vistula Museum in Kazimierz Dolny, who managed the works at the castle, brings a lot 
to the field of historic sites preservation. He observes that a ruin is an undesirable state for 
every buildings, including a historic one. The seeming picturesqueness of ruins is accidental 
and not intended by the creators of the buildings. Therefore, conservation interference basing 
on choosing between the technical fixation on one hand and revalorization and revitalization 
on the other is necessary. The new quality that comes into being as a result must be accepted 
in the name of the further existence of the structure7. It should be pointed out, however, that 
there are also opposing opinions, which treat a ruin as a natural state of a building, which 
constitutes the value of a historic structure8.

The examples provided above point out to a number of factors which influence the choice 
of a specific method of preserving historic sites. The most crucial of them are the uniqueness 
of the structure, the context of the surrounding area and the level of the destruction of the 

6 J. Żurawski, Zamek w Janowcu nad Wisłą. Budowa-rozbudowa-ruina. Konserwacja-rewaloryzacja-
zagospodarowanie, Ochrona Zabytków 1-2/2003, Warszawa 2003, 7–9.

7 Ibidem, 31.
8 G. Bukal, A. Kapuściński, Problematyka konserwatorska ruin zamku w Człuchowie, [in:] B. Szmygin 

(ed.) Ochrona, konserwacja i adaptacja zabytkowych murów. Trwała Ruina II. Problemy utrzymania 
i adaptacji, Lublin–Warszawa 2010, 25.
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monument. The conclusions and guidelines that depend on these situations constitute the 
definition of the code of conduct: from purely preventive measures to architectural creation. 
Adopting a proper attitude is often an alternative of mutual exclusions. If the level of destruc-
tion is considerable, and the scope of preservation of the relics is scarce, all we have is just 
some illegible space. Leaving such a condition can cause not only further destruction of the 
relics, but also shaping the cultural landscape by them. Therefore, first of all it is advocated 
to secure the relics, allowing new technologies and methods allowing the best preservation 
of the historical values in them9.

It should be borne in mind, however, that the destruction of the exposed parts, despite 
appropriate protection, is always quicker than if they are completed with the missing (lost) 
structure. In practice it turns out that the so-called permanent protection of a ruin using pres-
ervation methods, does not lead to the expected effect in a long run, it only slows down the 
processes of destruction. 

The functional factor is also important – assuming maintaining historical features of 
a structure, an additional benefit would be creating a fully functional architectural space 
adjusted to contemporary expectations, but without any harm to historical values. The 
basis is then the definition of an admissible scope of interference: definitely, an authentic 
preserved structure is the basic starting point for further actions – it should be as legible as 
possible and it should not be subject to transformations; it should be completed, but defi-
nitely not changed, permeated nor covered10. The main conditions of such actions is a full 
reconnaissance of the previously lost substance by multi-directional research facilitating 
the search of an appropriate balance between reconstruction and creation. An authentic 
structure becomes an exposition, not independent any more, but existing within the scheme 
of its completion and perhaps even more understandable. Undoubtedly, there remains the 
question of legibility of the contact of both structures. Since in most cases a full initial 
appearance of a building is not known, clear exposition of the range of the preserved sub-
stance is particularly significant. 

A well conducted reconstruction can constitute a new historical value. There are condi-
tions, however, which in significant circumstances advocate the option of maintaining ar-
chitectural substances even as reserves and then they should function in this form, like for 
example the remains of the palatium in Ostrów Lednicki or the exposition of the lower parts 
of a romanesque church in Wiślica with a unique floor slab. Nevertheless, assigning the main 
value residing in a picturesque appearance of a ruin to relics and treating the authentic sub-
stance as a structure impossible to be completed is (according to the author) inappropriate. 
If there are significant premises referring to the original appearance of a historic building, 
as well as space capacities, it is worth considering a reconstruction deprived of any signs of 
creation and historicism, which should not be rejected by definition. 

9 D. Chlebowska, Trwała ruina w Polsce koniecznym świadkiem historycznego krajobrazu, 
Wiadomości Konserwatorskie, No. 16/2004, 76.

10 C. Głuszek, Zabytkowe mury – a zagadnienia współczesnych uzupełnień, [in:] B. Szmygin (ed.), op. 
cit., 38.
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Potrzeba sprecyzowania pojęcia „ruina” ma istotne znaczenie dla ochrony substancji 
zabytkowej, gdyż wiąże się z przyjęciem odpowiednich zasad postępowania konserwator-
skiego1. Zazwyczaj spotykamy się z różnym poziomem destrukcji obiektu − często może 
to być jeden niewielki fragment muru z narożnikiem (jak w przypadku średniowiecznego 
zamku Janowskich – Kluczwoda) lub pozostałości zawierające także detale architektoniczne 
(zamek Firlejów w Janowcu czy pałac Tarłów w Podzamczu Piekoszowskim). Operowanie 
statusem ruiny, narzucającym w pewnym sensie określoną postawę, może oznaczać przyję-
cie sztywnej, jednolitej drogi postępowania w procedurze konserwatorskiej, niezależnie od 
stopnia zniszczenia czy indywidualnych walorów zabytku.

Efekty potencjalnej, pełnej odbudowy czy nawet niewielkie uzupełnienia na tle dotych-
czas autentycznej substancji mogłyby przynieść nieoczekiwane rezultaty, obniżając walory 
obiektu zabytkowego. 

Jaką należałoby zatem przyjąć drogę postępowania? Czy zawsze głównym celem po-
winno być dążenie do najlepszego kompromisu pomiędzy przepisami prawnymi, realnymi 
możliwościami finansowymi, oczekiwaniami inwestora i użytkowników obiektu? Wydaje 
się, że odpowiedź na te kluczowe pytania zaczyna się samorzutnie kształtować w rzeczy-
wistości ostatnich dziesięcioleci, a w najnowszych czasach nabiera nawet przyśpieszenia. 
Obiekty zabytkowe, a wśród nich dawne zamki, zdobywają swoich inwestorów mających 
możliwości działania, ale także własną wizję konserwatorską, którą starają się konsekwent-
nie realizować. Dochodzą do tego wymogi współczesnego rynku i jego potrzeb, co rodzi 
niebezpieczeństwo przyjmowania metod niekoniecznie honorujących podstawowe wartości 
historyczne. Pojawia się ryzyko „kopiowania” zabytków w całości lub części i tworzenia 
kontrowersyjnej, bo sztucznej, przestrzeni kulturowej2.

Do zilustrowania efektów odmiennych postaw wobec kwestii ochrony substancji za-
bytkowej wybrano cztery realizacje konserwatorskie, które prezentują przyjęte na wstępie 
zróżnicowane założenia, wpływające na ostateczny wynik prac. Należy podkreślić, że 
w każdym z tych przypadków inwestor podkreślał nadrzędną rolę autentycznej substancji 
tkwiącej w obiekcie oraz dążenie do jej utrzymania, przyjmując odpowiednią jego zdaniem 
drogę postępowania, wspartą adekwatnym warsztatem badawczym.

Przykładami pełnej odbudowy zespołu zabytkowego są inwestycje dokonane w śred-
niowiecznym zamku Tropsztyn w miejscowości Wytrzyszczka, zrekonstruowanym niemal 
w 100% na przełomie XX i XXI wieku, a także w XV-wiecznym zamku w Tykocinie. Oby-
dwa zostały przejęte przez prywatnych właścicieli, dla których celem stało się doprowadze-
nie do pełnej rekonstrukcji budowli na bazie dostępnej wiedzy oraz badań historycznych 
i archeologicznych. Zadanie to stanowiło o tyle ambitne i zarazem trudne przedsięwzięcie, 
że pozostałości po obydwu obiektach miały postać nikłych reliktów dolnych partii murów, 
wyznaczających zarysy poszczególnych budynków i linię przebiegu murów obronnych. Re-
konstrukcje te zostały wykonane zatem w zasadzie od podstaw.

Głównym motywem działań właściciela zamku było zapewnienie przetrwania budow-
li przez kilka następnych stuleci. Z tego też względu w miejsce elementów drewnianych 
wprowadzono konstrukcje stalowe, a także żelbetowe. Jednak podstawową strukturę odtwar-

1 I. Malawska, Zamki w Polsce − problem określenia zasobu, Ochrona Zabytków 4/2007, Warszawa 
2007, 83–86.

2 N. Mojżyn, Konserwacja i rekonstrukcja zabytków w świadomości studentów Teologii UKSW, [w:] 
Fides et ratio, Scientific quarterly of the university society Fides et Ratio, No. 3 (11), 2012, 137–138.
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zanych elementów zamku stworzył kamień  piaskowiec o szerokiej gamie odcieni. Mury 
budowano w sposób nawiązujący częściowo do historycznego ułożenia ciosów z widoc-
znymi liniami warstw wyrównawczych, przy czym wyraźnie zaznaczono w spoinie kontur 
dawnych reliktów. Kamienne są też łuki nadproży, kroksztyny oraz obramienia okien i por-
tali. Niemniej jednak widoczne w zamku elementy stalowe i żelbetowe wywołują formalny 
dysonans, choć zarazem identyfikują swoją obecnością zakres zrekonstruowanej na nowo 
formy architektonicznej. Kolejnym ewenementem jest zastosowanie windy w narożniku 
wieży, a także lądowiska dla helikopterów na poziomie strychu zrekonstruowanego budynku 
zamkowego. Fundacja odbudowy zamku, deklarując dalszą jego odbudowę, zapowiada jed-
nak likwidację lądowiska, na którego miejscu będzie odtworzony gotycki dach.

Rezultatem odbudowy jest obiekt dający pojęcie o dawnej wielkości założenia, układzie 
przestrzennym i charakterze obronnym. Zaznaczenie obrysu pierwotnej struktury uczytelnia 
ją, uzasadniając jednocześnie pozycje zrekonstruowanych gabarytów, jednak kwestia ustale-
nia wysokości murów, budynków, wież, rozmieszczenia oraz stylistyki form elementów ar-
chitektonicznych może budzić wątpliwości. Natomiast faktem jest zatrzymanie procesu de-
gradacji historycznych reliktów, co prawda za cenę ich dopełnienia kreacją konserwatorską, 
jednak opartą na naukowych badaniach i historycznych odniesieniach. 

Ideą odbudowy w podobnie szerokim zakresie nizinnego renesansowego zamku w Tyko-
cinie była chęć doprowadzenia do całkowitej rekonstrukcji, w następstwie której mógłby się 
on stać w pełni funkcjonującym obiektem. Takie działanie w pojęciu inicjatora przedsięwzi-
ęcia i zarazem właściciela zamku jest rozwiązaniem bardziej optymalnym od pozostawienia 
jedynie ekspozycji nikłych reliktów, gdyż w wyrazisty sposób ilustruje wartości historyczne 
zabytku nadając mu jednocześnie cechy użytkowe.

Z dawnego zamku pozostały wyłącznie mury fundamentowe i piwniczne. W początku 
lat 60. rozpoczęto odtwarzanie fragmentów murów, lecz dalszych prac nie kontynuowa-
no. W wyniku wznowionej w 2002 roku odbudowy zrekonstruowano dwa obiekty północ-
no-zachodniego skrzydła z cylindryczną wieżą w zachodnim narożniku oraz południo-
wo-zachodni odcinek muru obronnego z prostokątną wieżą bramną i drugą cylindryczną 
wieżą w południowym narożniku murów. Podstawą do rekonstrukcji stały się analizy ma-
teriałów archiwalnych, a także prowadzone w czasie odbudowy badania archeologiczne. 
Dążeniem właściciela zamku było maksymalnie wierne odtworzenie pierwotnego charak-
teru architektonicznego budowli, jednak z częściowym dopuszczeniem koniecznych dla 
współczesnych wymogów funkcjonalnych modyfikacji.

Efektem bieżącego etapu prac jest struktura dająca wrażenie kompozycji o historycznych 
odniesieniach. Zapewne pozytywnym walorem powstałego na nowo zespołu jest dopełnie-
nie układu przestrzennego w miejscu dawnych koron murów, dających wyłączny pogląd 
na wielkość rozplanowania założenia i tylko niektóre jego elementy. Obecnie ujawnione są 
gabaryty i formy poszczególnych obiektów. Do zamku można wejść przez bramę, znaleźć się 
na dziedzińcu i mieć możliwość wstępu do pomieszczeń wewnętrznych.

Struktura odbudowanej części zamku w Tykocinie ma w pewnym sensie dwoisty charak-
ter. Zauważalne jest dążenie do zachowania tradycji historycznej. Na kanwie dawnego 
przebiegu murów piwnicznych i fundamentowych powstały odpowiednie kubatury, ścia-
ny wymurowano z cegieł, stosując wiązanie polskie, zadbano o detal, wykonując ceglane 
łuki, gzymsy, parapety i rozglifienia, kamienne wsporniki, oprawy okien i boniowania. Re-
fleksję budzi jednak sama istota tej „odzyskanej” architektury, bowiem rzeczywiste, pier-
wotne proporcje elementów architektonicznych jak: wysokości brył, pozycje okapów czy 
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kąty nachylenia dachów nie mogły być w pełni znane i z konieczności musiano korzystać 
z analogii historycznych. Trudno zatem obiektywnie ocenić osiągnięty efekt, będący wyr-
azem wielu poszczególnych decyzji dotyczących danego etapu prac. Jednym z dobrych 
kierunków postępowania jest na przykład zwieńczenie budynku bramnego fryzem attyki bez 
rozbudowanych profilowań arkad i impost oraz pasa grzebienia, natomiast niewłaściwym − 
umieszczenie na dachu okien połaciowych.

Mamy zatem do czynienia z problematyczną, odtworzoną w syntetycznym ujęciu struk-
turą przestrzenną dającą obraz w dużej mierze swobodnej kreacji historycznej, niemniej jed-
nak bazującą na zdefiniowanym, historycznym obrysie. 

Równie interesujące i niemal tak samo wieloznaczne są przykłady podjętych prac re-
waloryzacyjnych w sytuacjach odwrotnych, kiedy stopień destrukcji nie jest posunięty na 
tyle daleko, że uniemożliwiałby przynajmniej częściowe odtworzenie historycznych form. 
Wydaje się, że w tych przypadkach podejmowanie decyzji o „zatrzymaniu” stanu istnie-
jącego w imię poszanowania autentyzmu historycznych elementów nie zawsze byłoby 
posunięciem w pełni właściwym. Nadanie obiektowi statusu tzw. „trwałej ruiny” mogłoby 
paradoksalnie spowodować nawet większe zagrożenie dla zachowania tegoż autentyzmu. 
Jednakże decyzja odbudowy połączonej z rekonstrukcją jest procesem złożonym, uza-
leżnionym na samym wstępie od przyjętych podstaw działań odnoszących się do konkret-
nego obiektu.

Dobrą ilustracją może tu być XIII-wieczny zamek w Lipowcu, stojący obok szlaku 
handlowego prowadzącego z Krakowa na Śląsk, w miejscu, gdzie ze względu na strate-
giczne położenie istniały zapewne wcześniejsze umocnienia obronne. Zespół składa się 
z czteroskrzydłowego zamku górnego z wewnętrznym dziedzińcem i okrągłą wieżą w jego 
narożniku, prowadzącego doń zespołu bramnego z mostem nad fosą oraz przedzamcza oto-
czonego murem z bramą. Struktura ta zachowała się na tyle dobrze, że pomimo częściowej 
destrukcji nadal jest możliwe odczytanie przestrzennego układu zamku i poszczególnych 
pomieszczeń. Cztery skrzydła okalające dziedziniec pozbawione są dachu, nie zachowała się 
też najwyższa kondygnacja wieży, po której pozostały wspierające ją kamienne kroksztyny 
(Il. 1). Z zespołu wjazdowego widoczne są jedynie kamienne filary mostu i dolne części 
murów wieży bramnej oraz szyi. Zachował się też kamienny mur obronny zamku dolnego 
wsparty przyporami, wraz z bramą wjazdową.

Obecnie zamek jest własnością instytucji: Muzeum − Nadwiślański Park Etnograficzny 
w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec. Prace renowacyjne połączone z badaniami architek-
tonicznymi rozpoczęto w roku 1961. Przyjęto istotne dla dalszego wyglądu zamku założe-
nia, których główną podstawą stało się dążenie do maksymalnego utrzymania zachowanej 
w znacznej mierze oryginalnej substancji zabytkowej. Ograniczono do niezbędnego mini-
mum zakres stosowania współczesnych materiałów i technik budowlanych, nie odtwarzano 
również żadnego elementu zamku, dokonując wyłącznie koniecznych zabezpieczeń przed 
dalszym zniszczeniem. Obiekt został udostępniony do zwiedzania jako przykład oryginalne-
go, wieloetapowo wznoszonego dzieła obronnego.

Ograniczony charakter przeprowadzonej konserwacji spowodował, że w sposób prze-
jrzysty uwidoczniona jest autentyczna struktura zamku. W muzeum zorganizowanym 
w kilku wnętrzach prezentowane są efekty badań prowadzonych w trakcie prac konserwa-
torskich, a także rekonstrukcje niezachowanych elementów, co zwiększa czytelność zasad 
funkcjonowania tego założenia obronnego. Wszystkie te względy skłaniają do przyznania 
słuszności podjętym decyzjom.
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Po głębszym rozpoznaniu tego stosunkowo rozległego kompleksu rodzi się jednak wątp-
liwość, czy nie spotykamy się raczej z działaniem mogącym w dłuższej perspektywie unic-
estwić osiągnięte rezultaty założeń konserwatorskich. Zapewne kamienny budulec i zarazem 
wielkość obiektu dają iluzoryczną gwarancję wieloletniej trwałości tej substancji. Można 
jednak stwierdzić, że obiekt pomimo wykonanych zabezpieczeń nadal podlega procesom 
zniszczenia. W wielu miejscach widoczne są efekty działania wilgoci: osypują się sukcesy-
wnie korony murów, na wapiennych ciosach wewnątrz pomieszczeń pojawiły się zielone 
naloty, powierzchnie cegieł kruszą się pod dotknięciem, zdarzają się też wykwity solne. Wy-
daje się, że w takich okolicznościach należałoby nieco zweryfikować wcześniejsze założenia 
i dopuścić możliwość ograniczonej rekonstrukcji, w sposób uwzględniający nadal czytelność 
autentycznej substancji, dający zarazem lepsze jej zabezpieczenie.

Już w 1888 roku Władysław Łuszczkiewicz, opisując ruiny lipowieckiego zamku, zauważył, 
że choć jego mury zachowały się dość dobrze, to: „Świecą puste okna, strzępią górą ściany, 
gdyż od dawna ruina nie ma dachów, coby ją chroniły od przygód czasu”3. W naszych warunk-
ach klimatycznych trudno jest zatrzymać procesy zniszczenia odsłoniętych struktur − należy 
je albo obudować w całości zewnętrzną osłoną lub przynajmniej zabezpieczyć korony murów 
przed przenikaniem wilgoci, stosując właściwe metody konserwacji4. Najlepszą jednak ochroną 
dla zewnętrznej powierzchni ściany i górnej powierzchni muru jest zastosowanie typowej dla 
obiektu architektonicznego struktury przekrycia w postaci dachu z wysuniętym okapem (Il. 2).

W Lipowcu należałoby wykorzystać możliwości, jakie stwarza obecny stan zachowana 
obiektu i przede wszystkim zdecydować o przywróceniu dawnych dwuspadowych dachów 
na skrzydłach zamkowych otaczających dziedziniec, a także wypełnieniu otworów okien-
nych zrekonstruowanymi ościeżami wraz ze stolarką. Pożądane byłoby też zrekonstruowanie 
górnej kondygnacji wieży − dzieła obronnego przekształconego w 1 połowie XV wieku, na 
bazie średniowiecznego donżonu, w wieżę artyleryjską z trzema poziomami strzelnic zabez-
pieczanych uchylną ambrazurą, dostosowanych do ustawienia taraśnic (Il. 3). Dzięki takim 
częściowym rekonstrukcjom zamek stałby się wówczas nawet bardziej dostępny i lepiej 
wykorzystany − obecnie na przykład zamknięta jest przestrzeń chodnika straży pomiędzy 
ścianami zewnętrznymi zamku górnego a otaczającymi je murami obwodowymi ze względu 
na możliwość osypywania się kamieni z korony murów, pomimo ich konserwatorskiego za-
bezpieczenia. Wprowadzone uzupełnienia mogłyby też stanowić jeden z etapów odbudowy, 
który w przypadku wpisania się w zabytkowy charakter obiektu i spotkania się z pozytywną 
opinią stałby się podstawą do ewentualnej kontynuacji prac rekonstrukcyjnych5.

Inną równie interesującą ilustracją realizacji konserwatorskiej w myśl utrzymania statu-
su trwałej ruiny jest renowacja późnogotycko-renesansowego zamku Firlejów w Janowcu, 
rozbudowywanego następnie w kilku fazach. W XIX wieku zamek stopniowo przestał być 
użytkowany. Wskutek zniszczeń wojennych, pozbawienia dachów, procederu pozyskiwania 

3 W. Łuszczkiewicz, Zamek Lipowiec i jego turma, [w:] Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi 
Sztuki w Polsce, v. III, 1884, 12.

4 J. Jasieńko, O. Mierzejewska, K. Hamrol, W. Misztal, Utrwalanie koron murów obiektów historycznych 
przeznaczonych do ekspozycji w formie trwałej ruiny, [w:] Wiadomości Konserwatorskie, 
No. 30/2011, 121–132.

5 Podjęto jednak pewne, co prawda bardzo ograniczone, działania rekonstrukcyjne: wnętrza 
pomieszczeń muzealnych na górnej kondygnacji zamku zostały przekryte stropem żelbetowym 
i zabezpieczone drewnianymi okiennicami – zdecydowanie poprawiło to warunki wilgotnościowe 
w tych pomieszczeniach i umożliwiło zorganizowanie ekspozycji.
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zeń materiału budowlanego i wpływów atmosferycznych zaczął ulegać postępującej degra-
dacji. W takim stanie w roku 1975 obiekt zakupiło Muzeum Nadwiślańskie. W latach 1976–
2000 przystąpiono do badań archeologicznych i historyczno-architektonicznych. Stworzyły 
one dokumentację poszczególnych faz budowy oraz wskazały na istnienie wcześniejszych 
drewnianych konstrukcji obronnych, wzniesionych zapewne jeszcze w XV wieku przez ród 
Janowskich6. Równolegle prowadzono prace rewaloryzacyjne. Z uwagi na wielkość założe-
nia uzależniono ich kolejność od miejsca i charakteru zniszczeń, stopnia zaawansowania 
badań a także bieżących możliwości finansowych.

Wstępne założenie trwałego zabezpieczenia ruin z minimalną interwencją zostało nas-
tępnie skorygowane. Na taką decyzję wpłynęło rozpoznanie badawcze zamku, pogłębiane 
w trakcie wieloletnich prac, a także względy techniczne oraz użytkowe. Zauważono, że 
odsłonięte i pozbawione zadaszenia mury, pomimo odpowiedniego zabezpieczenia koron, 
ulegały dalszej destrukcji. Z kolei zamek jako siedziba muzeum wymagał odpowiednio 
przystosowanych pomieszczeń ekspozycyjnych. Ostatecznie przyjęto zasadę dopuszczenia 
do odbudowy tych części, do których powstały wiarygodne podstawy źródłowe na bazie 
ikonografii oraz prowadzonych badań. Odbudowano zatem w znacznej części m. in. budynek 
bramny z przedbramiem, krużganki skrzydła wschodniego, basteję wielką, wieżę wschodnią, 
amfiladę południową oraz dom północny. W zależności od stopnia zniszczenia oraz posi-
adanej wiedzy historycznej częściowo pozostawiono relikty poszczególnych budowli, jak 
np. górna kondygnacja krużganków wschodnich (Il. 4).

Dzięki podjętym decyzjom uzależnionym od formułowanych na bieżąco wniosków oraz 
wykonanym następnie pracom zamek utrzymał zarówno walory autentycznej substancji, do-
datkowo jeszcze utrwalonej i uczytelnionej, jak i uzyskał cechy użytkowe umożliwiające 
dalsze jego funkcjonowanie. Jednak wciąż istnieje potrzeba kontynuowania działań konser-
watorskich dla zatrzymania procesu destrukcji substancji, nawet tej, która została już doty-
chczas zabezpieczona. 

Wiele wnosząca do myśli konserwatorskiej jest opinia Jerzego Żurawskiego, wielolet-
niego konserwatora zabytków, dyrektora Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, 
kierującego pracami na zamku. Zwraca on uwagę, że ruina jest stanem niepożądanym dla 
każdego obiektu budowlanego, zatem także zabytkowego. Pozorna malowniczość ruin jest 
przypadkowa i niezamierzona przez twórców obiektów. Niezbędna jest zatem ingerencja 
konserwatorska na bazie wyboru pomiędzy technicznym utrwaleniem a rewaloryzacją i re-
witalizacją. Powstająca w efekcie nowa jakość jest konieczna do zaakceptowania w imię 
dalszego trwania obiektu7. Należy jednak zaznaczyć, że są też opinie przeciwstawne, traktu-
jące ruinę obiektu jako stan naturalny, stanowiący wartość zabytku8.

Powyższe przykłady działań wskazują na szereg czynników wpływających na przyjęcie 
określonej metody konserwacji zabytkowych zespołów. Najistotniejszymi z nich są: uni-
kalność obiektu, kontekst otoczenia i poziom destrukcji zabytku. Uzależnione od tych sytu-
acji wnioski i wytyczne są określeniem formuły postępowania: od działań czysto zachowaw-

6 J. Żurawski, Zamek w Janowcu nad Wisłą. Budowa-rozbudowa-ruina. Konserwacja-rewaloryzacja-
zagospodarowanie, Ochrona Zabytków 1-2/2003, Warszawa 2003, 7–9.

7 Ibidem, 31.
8 G. Bukal, A. Kapuściński, Problematyka konserwatorska ruin zamku w Człuchowie, [w:] B. Szmygin 

(ed.) Ochrona, konserwacja i adaptacja zabytkowych murów. Trwała Ruina II. Problemy utrzymania 
i adaptacji, Lublin–Warszawa 2010, 25.
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czych po architektoniczną kreację. Przyjęcie właściwego stanowiska jest często alternatywą 
wzajemnych wykluczeń. Jeśli poziom zniszczenia budowli jest znaczny, a zakres zachow-
ania pozostałości niewielki, dysponujemy nieczytelną przestrzenią. Pozostawienie takiego 
stanu może spowodować nie tylko dalszą destrukcję reliktów, ale także kształtowanego przez 
nie krajobrazu kulturowego. Dlatego też postuluje się w pierwszym rzędzie konserwatorskie 
zabezpieczenie reliktów z dopuszczeniem nowych technik i metod umożliwiających możli-
wie maksymalne zachowanie tkwiących w nich historycznych wartości9.

Należy jednak pamiętać, że destrukcja eksponowanych fragmentów, pomimo odpow-
iedniej ochrony, postępuje zawsze szybciej niż w przypadku dopełnienia ich brakującą 
(utraconą) strukturą. W praktyce okazuje się, że tak zwane trwałe zabezpieczenie ruiny przy 
użyciu metod konserwatorskich w dłuższej perspektywie nie daje oczekiwanego rezultatu − 
jest tylko spowolnieniem procesów destrukcji.

Istotny jest też czynnik funkcjonalny − przy równoległym utrzymaniu zabytkowych cech 
obiektu dodatkową korzyścią byłoby stworzenie w pełni funkcjonującej przestrzeni architek-
tonicznej dostosowanej do współczesnych oczekiwań, lecz bez szkody dla historycznych 
wartości. Podstawą jest wówczas ustalenie dopuszczalnego zakresu ingerencji: na pewno 
autentyczna, zachowana struktura jest zasadniczym punktem wyjścia do dalszych działań. 
Powinna być ona w możliwie maksymalnym zakresie czytelna i nie podlegać przeobraże-
niom, można ją uzupełniać, ale na pewno nie należy jej zmieniać, przenikać czy przysła-
niać10. Głównym warunkiem takich działań jest pełne rozpoznanie utraconej wcześniej sub-
stancji poprzez wielokierunkowe badania ułatwiające poszukiwanie odpowiedniego balansu 
pomiędzy rekonstrukcją a kreacją. Autentyczna struktura staje się wówczas ekspozycją już 
nie samodzielną, ale istniejącą w ramach jej dopełnienia i może nawet bardziej zrozumiałą. 
Bez wątpienia pozostaje wówczas kwestia czytelności styku obydwu struktur. Ponieważ 
w większości nie znany jest pełny, pierwotny obraz budowli, istotnego znaczenia nabiera 
przejrzyste wyeksponowanie zakresu zachowanej substancji.

Prawidłowo przeprowadzona odbudowa może stanowić nową wartość historyczną. Są 
jednak uwarunkowania, które w istotnych okolicznościach przemawiają za utrzymaniem 
substancji architektonicznych nawet w charakterze rezerwatów i wówczas powinny one w tej 
właśnie postaci funkcjonować, jak na przykład pozostałości palatium na Ostrowie Lednickim 
czy ekspozycja dolnych partii romańskiego kościoła w Wiślicy z unikatową płytą posadz-
kową. Niemniej jednak przypisywanie reliktom głównej wartości tkwiącej w malowniczym 
obrazie ruiny oraz traktowanie autentycznej substancji jako struktury niemożliwej do uzu-
pełnienia jest (zdaniem autora) niewłaściwe. Jeśli istnieją znaczące przesłanki co do pierwot-
nego wyglądu obiektu zabytkowego, a także możliwości przestrzenne, rekonstrukcja poz-
bawiona znamion kreacji oraz historyzmu warta jest rozważenia i nie powinna być z definicji 
odrzucana.

9 D. Chlebowska, Trwała ruina w Polsce koniecznym świadkiem historycznego krajobrazu, 
Wiadomości Konserwatorskie, No. 16/2004, 76.

10 C. Głuszek, Zabytkowe mury – a zagadnienia współczesnych uzupełnień, [w:] B. Szmygin (ed.), op. 
cit., 38.
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Ill. 1. Lipowiec Castle, view from the terrace of the tower towards the west (photo by J. Czechowicz)

Il. 1. Zamek Lipowiec, widok z tarasu wieży w kierunku zachodnim (fot. J. Czechowicz)

 Ill. 2. Cracow, Rondo Mogilskie, relics of the bastion V ”Lubicz”. Provisional protections  
of the crumbling and devastated crowns of the walls (photo by J. Czechowicz) 

Il. 2. Kraków, rondo Mogilskie, relikty bastionu V „Lubicz”. Prowizoryczne zabezpieczenia 
osypujących się i dewastowanych koron murów (fot. J. Czechowicz)
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Ill. 3. Lipowiec Castle, 3D model of the tower from the level of the courtyard. Reconstruction of the upper 
floor over the corbels has been performed according to the drawings by Janusz Bogdanowski (museum 

of the Lipowiec Castle), drawn by J. Czechowicz

Il. 3. Zamek Lipowiec, model bryłowy wieży od poziomu dziedzińca. Rekonstrukcja górnej kondygnacji 
ponad kroksztynami została wykonana według rysunków Janusza Bogdanowskiego (muzeum zamku 

Lipowiec), rys. J. Czechowicz
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Ill. 4. Castle in Janowiec, eastern arcades (photo by J. Czechowicz)

Il. 4. Zamek w Janowcu, krużganki wschodnie (fot. J. Czechowicz)
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Introduction and goal of the study 

In health resorts located in the valley of the Prut river in the Hutsul region, a small, but 
very interesting complex of historical buildings erected in the first half of the 20th century has 
been preserved. 

For ages the Hutsul region constituted a geographically uniform region, but diversified in 
cultural terms. Lost by Poland after the 1st partition, until the World War I it was part of the 
Austro-Hungarian Empire. In the interwar period it was a territory belonging to Poland, and 
currently it is within the borders of the ukrainian state. Due to its natural and medicinal values, 
it was a place where as early as in 18th century health resorts mushroomed. They were places 
of summer and winter holidays for eastern Galicia, later on they acquired a national character. 
The tourist development of this region, especially of the villages located in the valley of the 
Prut, was bound with the construction of the transcarpathian railway. Crossing the Carpathians, 
it linked stanyslaviv (now ivano-Frankivsk in ukraine) with the then Hungary. The particularly 
intensive development of towns and villages located there took place in the interwar period. 

several fundamental tendencies in the development of architecture in the eastern car-
pathian mountain health resorts can be distinguished. The first one pertains to the Galician 
period of the World War I. It was dominated by a universal Alpine-Tyrolean style. Two re-
gional tendencies developed nearly at the same time. In the western Carpathians the Za-
kopane style emerged at the end of the 19th century. In the eastern part of the Carpathians 
an attempt at creating a Hutsul style was made, referring to the regional architecture of the 
Hutsul region. They also appeared together. There was also an attempt to create an archi-
tectural style that would combine the regionalisms of various highland areas of the former 
Austro-Hungarian Empire. In the interwar period these regionalisms gained an additional 
impulse for development in the form of modernist architecture. There emerged structures 
that were combining traditional features with new tendencies. As a result of this process, the 
architecture of mountain spas in the Hutsul region even today constitutes an extremely rich 
mosaic or various styles and formal tendencies. It is also a perfect example of the multicul-
tural heritage of this part of Europe. 

For a number of years now the author has been conducting research devoted to the his-
torical spa architecture in towns and villages located at the Prut river in the Hutsul region1. 
Below, partial results of the studies devoted to the analysis of the state of preservation and 
transformations of this architecture will be presented. This paper aims to preliminarily de-
termine the scale of destruction of the historical architecture and tendencies occurring at 
the modernization and reconstruction of historical buildings. This will refer in particular to 
phenomena that occurred after the World War ii, and which intensified during the last two 
decades. An attempt at determining the degree and causes of the destruction of the resources 
will be made, as well. It will be based on an analysis of selected structures located mainly in 
Yaremche, Yamna, Mikulichin, Tatariv and Vorokhta2.

1 The research has been carried out together with academics from the Faculty of architecture of 
National Technical university of Oil and Gas in ivano-Frankivsk, ukraine, within the scheme of 
the research programme implemented in the Institute of History of Architecture and Monuments 
Preservation, Faculty of architecture, cracow university of Technology, titled “spa architecture in 
the Hutsul Region by Mid-20th century – Development and Preservation issues”. 

2 The analyses base on field studies, bibliographical and iconographic studies and archival queries 
conducted in the period 2008-2014. 
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Destruction of historical architecture during the World War I and II

The current state of historical architecture in the locations referred to above is caused 
by numerous factors. The quantitative reduction of the resources has been determined pre-
dominantly by losses that occurred as a result of both world wars. The first of them caused 
enormous destructions in the development of health resorts. intense fights were taking place 
in the Hutsul region between austrian troops and the Russian army. The 2nd Legions brigade 
participated in them, as well. The urban infrastructure was destroyed to quite a serious extent. 
In 1917 Russians blew up railway bridges over the Prut in Yaremche, Yamna and in Vorokhta. 
They were significant visual markers of these places and were reconstructed almost in their 
initial form in the period 1925–1927. besides other destructions, the World War i nearly 
completely deprived these towns of spa architecture in the alpine-Tyrolean style. Not one 
building representing this style tendency, once so common, was preserved. 

In the interwar period, especially after Yaremche and Vorokhta had been granted the sta-
tus of public utility health resorts3, these towns were developing rapidly. Hundreds of new 
guesthouses, villas, and several large trade spas were erected. The largest number of them 
came into being right before 1930 and after the end of the global economic crisis after 1936.

The World War II brought about next losses in the architecture of the spas over the Prut 
river. Dozens of facilities were destroyed, including some essential ones for the status of 
the resorts. A number of destroyed buildings had been distinguished examples of different 
trends in the architecture of the interwar period. In this context one should mention, despite 
its location beyond the valley of the Prut, the seat of the Hutsul Museum in zhabie (ill. 1a). 
The facility, constructed since 1935, with partially unfinished interiors, was blown up by 
Germans in 1941. it constituted a rare example in the region of architecture in the type of 
a modernist brick building4. The destruction affected also large wooden sanatoria and guest-
houses erected at the end of 1920s, maintained in the regional or modernist style: “znicz” 
railway sanatorium5 in Tatariv (ill. 1b), “skarbówka” revenue officers’ sanatorium in Vo-
rokhta (ill. 1c), “Gorgany” revenue officers’ guesthouse in Yaremche – Yamna (ill. 1D), 
guesthouse for ukrainian teachers in Vorokhta (ill. 1e) or academic tuberculosis sanatorium 
in Mikulichin (ill. 1F). Two other leisure facilities located in Vorokhta, very well known in 
the interwar period, were destroyed: a hostel of the chornohora branch of Tourist society 
in kolomyia, called “chornohora Mansion” (ill. 1G) and a sanatorium of catholic priests 
called “księżówka” (ill. 1H). also modernist architecture suffered great losses. Dr józef 
Matuszewski brine inhalation and bath institution in Yaremche was destroyed6. Its author in 
1935 had been Max zucker7, very active on the local scene. Modernist guesthouses “Palace” 
and “Róż” in Yaremche shared the fate of many other facilities and did not survive the war. 
a building holding a bar and a dance hall, called Langosz’s restaurant after the name of its 
owner, designed in 1930 by M. Zucker, was destroyed, as well8. 

3 Dziennik ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 1922, No. 31, item 254; Ibidem, 1928, No. 36, item 331.
4 The authors of the building based on the concept of architect zdzisław Mączyński were Warsaw-

based designers, s. Listowski and j. cybulski. cf. Ł. Quirini-Popławski, Muzeum Huculskie 
w Żabiem. Historia powstania, funkcjonowanie, współczesne próby reaktywacji, Płaj No. 36, 2008.

5 In this study names of facilities deriving from the interwar period are used. 
6 state archive of ivano-Frankivsk Oblast in ivano-Frankivsk (DaiFO); fond 2/1c-8, ref. 2450.
7 state archive of ivano-Frankivsk Oblast in ivano-Frankivsk (DaiFO); fond 2/1c-8, ref. 2450.
8 DaiFO, fond 2/1c-8, ref. 2215.
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Destruction and transformation of historical architecture after 1945 

The process of losing the resources of historical architecture was also discernible after 
1945, and, unfortunately, it is still ongoing. an example of this tendency could be buildings 
which managed to survive the World War ii, but they were destroyed or have been subjected 
to accelerated destruction over the recent years. 

 a very good example here is the “Mela” guesthouse in Vorokhta. This wooden sever-
al-floor building with a corner tower, was transformed into a multi-family residential house 
after the war9. it used to function as such even in 2005. Over the next year, when its residents 
were removed from it, its technical condition was slowly degrading. in 2012 its new own-
er commenced the demolition of the building. A similar fate was that of a former wooden 
guesthouse, located at a street leading to the railway station in Tatariv. After the war it held 
a primary school. in the first decade of this century, a decision was made to build a new 
school building on a neighbouring plot of land. The building became deserted, it served just 
as a support facility for the new school being erected. For several years now it has been in the 
state of a progressive ruin. a brick building erected in Vorokhta during the first years of the 
previous century as a summer house for railwaymen’s children (ill. 2a) was burnt in a fire 
in 2006. its timber roof truss over the arcade-like entrance avant-corps was burnt (ill. 2b). 
before that, a new guesthouse had been built in the backyard of the old one. since the fire the 
old facility has not been used and the degree of its destruction has been deteriorating. in 2013 
it was totally deprived of its roof. 

The most spectacular example of the progressing destruction of the historical architec-
ture in the region over the recent years is the complex of guesthouses, commonly referred to 
as “Morskie Oko” in Yaremche. it consists of four buildings representing different stylistic 
tendencies. In the interwar period they were separate guesthouses, with individual facilities 
called “Raj” (ill. 2c) and “Maraton”. after the war one spa complex was established here. 
Most probably, the sanatorium was liquidated already in the 1990s, and the buildings were 
left without any users. This caused their rapid devastation and currently most of them are in 
the state of technical death (ill. 2D). 

The guesthouse “Dwór” in Yaremche, once administered by the Makarevich family, is in 
a similar state10. Until the World War I it was the largest guesthouse in this town, character-
ized by interesting wooden architecture combining the elements of the zakopane style with 
those of the Hutsul style. After the war it held a hospital. In the 1980s a new hospital building 
was erected next to it and most probably soon after that the building was deserted. Currently, 
with partly collapsed ceilings, the building is in the state of progressing destruction. 

it should be emphasized that the process of degradation is also connected with recon-
structed or modernized buildings and it actually concerns dozens of buildings. in most cases 
it leads to irreversible changes in the structure (change of dimensions) or in the formal ex-
pression of the buildings (liquidation of details). an example of an extreme reconstruction 

9 j. czubiński, Historyczna architektura uzdrowiskowa jako element krajobrazu kulturowego 
miejscowości Worochta na Huculszczyźnie, [in:] Miasto w kulturze, Publishing House of Wrocław 
university of Technology 2008, 156.

10 Miejscowość klimatyczna „Jaremcze”. Przewodnik dla zwiedzających ułożony staraniem komitetu 
redakcyjnego Klubu jaremczańskiego, Lwów 1913, 11.
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could be a one-floor wooden villa from the interwar period, with elements of the zakopane 
style, located at the current swobody street in Yaremche (ill. 2e). another floor was added 
to it in 2010, which brought about disintegration of its initial form (ill. 2F). a common phe-
nomenon is using plastic siding or wooden facing on elevations of historical buildings. It 
affected e.g. the former “Gencjana” guesthouse, also located at swobody street in Yaremche 
(ill. 2G and 2H). 

One must not forget that within the area of the towns discussed above, there are a number 
of positive examples of modernizations carried out in contemporary times. in this group, 
a building that definitely stands out is the building of the former “Dom Ludowy” in Vorokhta, 
erected in the 1920s in the tradition of the zakopane style. The works carried out in ca. 2005 
preserved the unchanged form of the basic composition of the building and emphasized the 
traditional use of materials. Unfortunately, this example is not free from mistakes, either. The 
building lost a number of historical details, e.g. the original decorations in the form of ‘suns’ 
in the Zakopane style were removed from the peaks and the dormers. 

Summary and conclusions 

The buildings described above are only selected examples of damage or progressing de-
struction of historical architecture in towns and villages located in the valley of the upper 
Prut. Their loss or significant change of their appearance caused irreversible changes in the 
cultural landscape of the region. 

One might attempt to draw up a short list of the causes of destruction and degradation of 
historical architecture. The basic factors where objective ones, such as the world war and his-
torical processes. as their consequence, there occurred e.g. a change of national borders and 
genocide and people’s replacement connected with it. The political situation caused system 
transformations, which resulted in social and ownership changes. Also technical problems 
connected with the difficulty in the adaptation of historical buildings to contemporary needs 
were also crucial. All this is completed with economic issues. It should be borne in mind that 
the costs of modernization and adaptation of historical buildings are often higher than costs 
of replacing them with new buildings. This last aspect seems to be very important, in light 
of the rapid, even uncontrolled, investment movement connected with the establishment of 
a huge skiing resort in the nearby bukovel after 2000. 

Undoubtedly, however, the most crucial problems are those connected with social trans-
formations. The national homogenization that occurred after the World War ii and the inflow 
of people who didn’t use to be bound with this region, had very negative consequences. The 
region suffered a partial loss of identity, and new owners did not identify themselves with 
the multicultural tradition of the Hutsul region. There was a common misunderstanding, and 
sometimes even deliberate negation, of the local cultural values of the region. 

In light of progressing destruction of historical architecture, there has occurred a need 
to recognize, register and inventory them. both historical structures and their surrounding 
areas are not subjected to any preservation measures. it is necessary to quickly establish legal 
forms of protection of the preserved resources and the principles to be followed in the process 
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in their revalorization. The foundation for both these measures should be rising the aware-
ness of the owners and users of the structures about their significance for the multicultural 
heritage of the Hutsul region. This task will not be easy to implement. As it has been already 
mentioned, after the war, as a result of population and social transformations, the feeling of 
identity and identification of the inhabitants with the region has gradually disappeared. 

Wprowadzenie i cel pracy

W miejscowościach uzdrowiskowych położonych w dolinie rzeki Prut na Huculszczyź-
nie zachował się mało znany lecz niezwykle interesujący zespół budynków historycznych 
powstałych w pierwszej połowie ubiegłego stulecia. 

Huculszczyzna przez wieki stanowiła jednolity geograficznie, lecz różnorodny kulturowo 
obszar. utracona przez Polskę po i rozbiorze do i wojny światowej była częścią monarchii 
austrowęgierskiej. W okresie międzywojennym było to terytorium należące do Polski, obec-
nie wchodzi w skład państwa ukraińskiego. z racji swoich walorów przyrodniczych i leczni-
czych już od XViii w. powstawały tutaj miejscowości o charakterze uzdrowiskowym. stano-
wiły one miejsce letniego i zimowego wypoczynku dla wschodniej Galicji, w późniejszym 
okresie nabrały znaczenia ogólnopolskiego. Turystyczne zagospodarowanie tego regionu, 
zwłaszcza miejscowości położonych w dolinie rzeki Prut, związane było z budową w la-
tach 90. XiX w. linii kolejowej. Przekraczając karpaty, połączyła ona stanisławów (obecnie 
ivano-Frankivsk na ukrainie) z ówczesnymi Węgrami. szczególnie intensywny rozwój Hu-
culszczyzny nastąpił w okresie międzywojennym.

Wyróżnić można kilka podstawowych tendencji w rozwoju architektury wschodnio-
karpackich uzdrowisk górskich. Pierwsza z nich dotyczy okresu galicyjskiego do i wojny 
światowej. Dominował wtedy uniwersalny styl alpejsko-tyrolski. Niemal równocześnie 
wykształciły się dwie regionalne tendencje. W karpatach zachodnich pojawił się w końcu 
XiX w. styl zakopiański. Na wschodzie karpat rozpowszechnił się styl huculski związany 
z regionalną architekturą Huculszczyzny. często występowały one wspólnie. Podjęta zosta-
ła także próba stworzenia stylu architektonicznego łączącego regionalizmy różnych ziem 
górskich dawnej monarchii austrowęgierskiej. W okresie międzywojennym wspomniane re-
gionalizmy uzyskały dodatkowy impuls rozwojowy w postaci architektury modernistycznej. 
Powstawały obiekty kompilujące cechy tradycyjne z nowymi tendencjami. W efekcie tego 
procesu architektura górskich miejscowości uzdrowiskowych na Huculszczyźnie stanowi do 
dzisiaj niezwykle bogatą mozaikę różnych stylów i tendencji formalnych. jest ona także do-
skonałym przykładem wielokulturowego dziedzictwa tej części europy. 

Od wielu lat autor prowadzi badania nad historyczną architekturą uzdrowiskową miej-
scowości położonych nad rzeką Prut na Huculszczyźnie1. W dalszej części przedstawione 
zostaną częściowe wyniki badań związanych z analizą stanu zachowania i przekształce-

1 badania prowadzone są wspólnie z pracownikami Wydziału architektury Narodowego uniwersytetu 
Technicznego Nafty i Gazu w ivano-Frankivsku na ukrainie w ramach realizowanego w instytucie 
Historii architektury i konserwacji zabytków Wydziału architektury Politechniki krakowskiej 
programu badawczego pt. „architektura uzdrowiskowa na Huculszczyźnie do połowy XX wieku – 
rozwój i problemy ochrony”.
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niami tej architektury. Praca ma na celu wstępne określenie skali zniszczenia historycznej 
architektury oraz tendencji występujących przy modernizacji i przebudowie historycz-
nych budynków. W szczególności dotyczyć to będzie zjawisk jakie wystąpiły po ii wojnie 
światowej, a które nasiliły się w ostatnich dwóch dekadach. Podjęta zostanie także próba 
określenia stopnia i przyczyn destrukcji zasobu. Opierać się ona będzie na analizie wybra-
nych obiektów zlokalizowanych głównie w jaremczu, jamnej, Mikuliczynie, Tatarowie 
i Worochcie2.

Obiekty zniszczone w czasie I i II wojny światowej

Obecny stan historycznej architektury we wspomnianych miejscowościach spowodowa-
ny jest wieloma czynnikami. Redukcja ilościowa zasobu zdeterminowana została głównie 
stratami, jakie nastąpiły w wyniku obydwu wojen światowych. Pierwsza z nich spowodowała 
olbrzymie zniszczenia w zabudowie miejscowości uzdrowiskowych. Na Huculszczyźnie to-
czyły się intensywne walki pomiędzy wojskami austriackimi a armią rosyjską. uczestniczyła 
w nich m.in. 2. brygada Legionów. W poważnym stopniu naruszona została infrastruktura 
miejska. W 1917 roku Rosjanie wysadzili w powietrze wiadukty kolejowe nad Prutem w ja-
remczu, jamnej oraz w Worochcie były one jednym z istotnych wizualnych wyznaczników 
tych miejscowości i zostały odbudowane niemal w pierwotnej formie w latach 1925-1927. 
Obok innych strat i wojna niemal całkowicie pozbawiła te miejscowości architektury uzdro-
wiskowej w stylu alpejsko-tyrolskim. Nie zachował się do dziś żaden budynek reprezentują-
cy tę, niegdyś powszechnie występującą, tendencję stylową.

W okresie międzywojennym, zwłaszcza po nadaniu jaremczy i Worochcie statusu uzdro-
wiska użyteczności publicznych3, nastąpił gwałtowny rozwój tych miejscowości. Wybudo-
wanych zostało setki nowych pensjonatów, willi oraz kilka dużych sanatoriów branżowych. 
szczególnie wiele z nich powstało tuż przed rokiem 1930 oraz po zakończeniu światowego 
kryzysu ekonomicznego po roku 1936.

ii wojna światowa spowodowała kolejne straty w zabudowie uzdrowisk nad Prutem. znisz-
czonych zostało dziesiątki obiektów, w tym kilka istotnych dla ich funkcjonowania jako miej-
scowości wypoczynkowych. szereg z tych budynków stanowiło przy tym wybitne przykłady 
różnych nurtów architektury okresu międzywojennego. W tym kontekście należy wspomnieć 
o siedzibie Muzeum Huculskiego w Żabiem (il. 1a), mimo że usytuowane było poza doliną 
Prutu. budowany od 1935 r. obiekt, o częściowo nieukończonych do wybuchu wojny wnę-
trzach, został w jej trakcie wysadzony w powietrze. stanowił rzadki w tym regionie przykład 
architektury w typie modernistycznego „murowańca”4. zburzone zostały także m.in. powstałe 
pod koniec lat 20., utrzymane w regionalnej lub modernizującej stylistyce, duże drewniane 
sanatoria i domy wypoczynkowe: sanatorium kolejowe „znicz”5 w Tatarowie (il. 1b), sanato-

2 analizy oparte są one na badaniach terenowych, studiach bibliograficznych i ikonograficznych oraz 
kwerendach archiwalnych przeprowadzonych w latach 2008-2014. 

3 Dziennik ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 1922, Nr 31, poz. 254; Ibidem, 1928, Nr 36, poz. 331.
4 autorami budynku opartego na koncepcji arch. zdzisława Mączeńskiego byli warszawscy 

projektanci: s. Listowski i j. cybulski. Por. Ł. Quirini-Popławski, Muzeum Huculskie w Żabiem. 
Historia powstania, funkcjonowanie, współczesne próby reaktywacji, Płaj nr 36, 2008.

5 W pracy używane są nazwy obiektów pochodzące z okresu międzywojennego.
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rium urzędników skarbowych „skarbówka” w Worochcie (il. 1c), dom wypoczynkowy urzęd-
ników skarbowych „Gorgany” w przysiółku jaremcza – jamnej (il.1D), dom wypoczynkowy 
nauczycieli ukraińskich w Worochcie (il. 1e) czy też przeciwgruźlicze sanatorium akademic-
kie w Mikuliczynie (il. 1F). Przestały istnieć także dwa bardzo znane w okresie międzywojen-
nym obiekty wypoczynkowe w Worochcie: schronisko Oddziału czarnohorskiego Towarzy-
stwa Turystycznego w kołomyi zwane „Dworkiem czarnohorskim” (il. 1G) oraz sanatorium 
księży katolickich, tzw. „księżówka” (il. 1H). straty poniosła także architektura modernistycz-
na. zniszczony został klasycyzujący budynek zakładu kąpielowego i inhalacyjnego dr józefa 
Matuszewskiego w jaremczu6. jego autorem w 1935 r. był bardzo aktywny lokalnie arch. Max 
Zucker7. Razem z wieloma innymi nie przetrwały wojny modernistyczne pensjonaty „Palace” 
i „Róż” w jaremczu. Nie zachował się także, zlokalizowany w jamnej, interesujący formalnie 
budynek mieszczący bar i dancing zwany, od nazwiska właściciela, restauracją Lankosza. za-
projektowany on został w 1930 r. przez wspomnianego M. zuckera8. 

Przekształcenia architektury historycznej po 1945 r.

Proces utraty zasobu historycznej architektury widoczny był także po roku 1945 i nie-
stety trwa do dzisiaj. Przykładami tej tendencji mogą być budynki, które przetrwały ii 
wojnę światową, lecz zostały zniszczone bądź ulegają przyspieszonej degradacji w ostat-
nich latach.

Dobitnym tego przykładem jest pensjonat „Mela” w Worochcie. Ten drewniany, kilku-
kondygnacjowy pensjonat z narożną wieżą został zamieniony po wojnie w wielorodzinny 
budynek mieszkalny9. Funkcjonował w tym charakterze jeszcze w 2005 roku. W latach póź-
niejszych, po usunięciu z niego mieszkańców, następowała powolna degradacja jego stanu 
technicznego. W roku 2012 jego nowy właściciel przystąpił do rozbiórki budynku. Podobnie 
sytuacja przedstawia się w odniesieniu do dawnego drewnianego pensjonatu położonego 
przy ulicy prowadzącej do dworca kolejowego w Tatarowie. Po wojnie znalazła w nim sie-
dzibę szkoła podstawowa. W połowie pierwszej dekady tego stulecia podjęto decyzję budo-
wy na sąsiedniej działce nowego budynku szkolnego. budynek opustoszał, był zapleczem 
budowlanym dla wznoszonego nowego obiektu szkolnego. Od kilku lat pozostaje w stanie 
postępującej ruiny. Powstały w Worochcie pierwszych latach poprzedniego stulecia muro-
wany obiekt kolonijny dla dzieci kolejarzy (il. 2a) uległ pożarowi w 2006 r. spalona została 
wtedy więźba dachowa nad arkadowym ryzalitem wejściowym (il. 2b). Wcześniej wybu-
dowano nowy budynek wypoczynkowy na zapleczu istniejącego. stary obiekt pozostaje 
od czasu pożaru nieużytkowany i z każdym rokiem zwiększa się stopień jego zniszczenia. 
W 2013 roku był już całkowicie pozbawiony dachu. 

6 Państwowe archiwum ivano-Frankivskiej Obłasti w ivano-Frankivsku (DaiFO); fond 2/1c-8, sygn. 
2450.

7 Dotychczas udało się potwierdzić autorstwo niemal 30 budynków zaprojektowanych przez M. zu-
ckera na terenie jaremcza, jamnej, Tatarowa i Worochty. autor przygotowuje publikację o twórczości 
tego architekta.

8 DaiFO; fond 2/1c-8, sygn. 2215.
9 j. czubiński, Historyczna architektura uzdrowiskowa jako element krajobrazu kulturowego 

miejscowości Worochta na Huculszczyźnie, [w:] Miasto w kulturze, Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Wrocławskiej, Wrocław 2008, 156.
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Najbardziej spektakularnym przykładem postępującej w ostatnich latach degradacji histo-
rycznej architektury regionu jest przykład zespołu pensjonatów zwany potocznie „Morskim 
Okiem” w jaremczu. składa on się z czterech budynków reprezentujących różne tendencje 
stylistyczne. W okresie międzywojennym były to oddzielne pensjonaty, wśród nich obiekty 
o nazwach „Raj” (il. 2c) i „Maraton” Po wojnie utworzono z nich jeden zespól sanatoryjny. 
Najprawdopodobniej jeszcze w latach 90. XX wieku sanatorium zlikwidowano, a budynki 
pozostawiono bez użytkowników. spowodowało to szybką ich dewastację i obecnie więk-
szość z nich znajduje się w stanie śmierci technicznej (il. 2D). 

W podobnym stanie znajduje się dawny pensjonat „Dwór” w jaremczy prowadzony nie-
gdyś przez rodzinę Makarewiczów10. był to do i wojny światowej największy pensjonat 
w tej miejscowości odznaczający się ciekawą drewnianą architektura łączącą elementy stylu 
zakopiańskiego z huculskim. Po wojnie umieszczono w nim szpital. W latach 80. poprzed-
niego stulecia wybudowano obok nowy budynek szpitalny i najprawdopodobniej wkrótce 
po tym obiekt został opuszczony. aktualnie, z częściowo zawalonymi stropami, znajduje się 
w stanie niemal zupełnej rujnacji. 

Należy podkreślić, że proces degradacji wiąże się także z przebudowywanymi lub mo-
dernizowanymi obiektami i dotyczy dziesiątek budynków. W większości przypadków pro-
wadzi on do nieodwracalnych zmian w bryle (zmiana gabarytów) lub wyrazie formalnym 
obiektów (likwidacja detali). Przykładem skrajnej przebudowy może być międzywojenna 
parterowa, drewniana willa z elementami stylu zakopiańskiego położona przy obecnej ulicy 
swobody w jaremczu (il. 2e). została ona nadbudowana o jedno piętro w 2010 r., co spowo-
dowało dezintegrację jej pierwotnej bryły (il. 2F). Powszechnym zjawiskiem jest stosowanie 
plastikowego sidingu lub drewnianego oblicowania na elewacjach historycznych budowli. 
Dotknęło to m.in. dawny pensjonat „Gencjana” zlokalizowany także przy ulicy swobody 
w jaremczu. (il. 2G i 2H). 

Nie można przy tym zapominać, że na terenie omawianych miejscowości znajduje 
się szereg pozytywnych przykładów współcześnie dokonanej modernizacji. Wyróżnia 
się w tej grupie budynek dawnego Domu Ludowego w Worochcie wybudowany w latach 
20. XX wieku w tradycji stylu zakopiańskiego. Wykonane około 2005 r. prace zachowały 
w niezmienionym kształcie podstawową kompozycję bryły i podkreśliły tradycyjne uży-
cie materiałów. Niestety i w tym wypadku nie uniknięto błędów. Obiekt utracił szereg 
historycznych detali, m.in. usunięto ze szczytów i lukarn oryginalne dekoracje w formie 
zakopiańskich „słoneczek”.

Podsumowanie i wnioski

Opisane budynki są jedynie wybranymi przykładami postępującego zniszczenia zabytko-
wej architektury uzdrowiskowej Huculszczyzny. były ważnymi elementami przestrzeni archi-
tektonicznej miejscowości położonych w dolinie górnego Prutu. ich utrata lub istotna zmiana 
wyglądu spowodowała nieodwracalne zmiany w krajobrazie kulturowym tego regionu.

10 Miejscowość klimatyczna „Jaremcze”. Przewodnik dla zwiedzających ułożony staraniem komitetu 
redakcyjnego Klubu Jaremczańskiego, Lwów 1913, 11.
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Można pokusić się o skrótowe wyróżnienie powodów degradacji zabytkowej architek-
tury. Podstawowymi były czynniki niemal obiektywne, jak wojny światowe oraz procesy 
historyczne. W ich konsekwencji następowała m.in. zmiana granic państwowych i związane 
z tym faktem przesiedlenia ludności. sytuacja polityczna spowodowała przemiany ustrojo-
we, w rezultacie których następowały zmiany społeczne i własnościowe. Do niebagatelnych 
należą także problemy techniczne związane z adaptacją historycznych budynków do współ-
czesnych potrzeb. Dochodzą do tego zagadnienia ekonomiczne. Pamiętać należy, że koszty 
modernizacji i adaptacji historycznych budynków są niejednokrotnie wyższe od kosztów 
zastąpienia ich nowymi budynkami. Ten ostatni aspekt wydaje się bardzo ważnym w obliczu 
gwałtownego, niemal niekontrolowanego ruchu inwestycyjnego związanego z powstaniem 
po 2000 r. olbrzymiego ośrodka narciarskiego w pobliskim bukowelu.

bez wątpienia jednak jednymi z najistotniejszych problemów są te związane ze zmiana-
mi społecznymi. Homogenizacja narodowościowa, jaka nastąpiła po ii wojnie światowej, 
oraz napływ ludności niezwiązanej poprzednio z regionem spowodowała bardzo negatywne 
konsekwencje. Daje się zauważyć częściowa utrata tożsamości i brak identyfikacji nowych 
właścicieli z wielokulturową tradycją Huculszczyzny. Występuje niezrozumienie, a czasami 
także celowa negacja zastanych wartości kulturowych regionu. 

W obliczu postępującego procesu degradacji historycznej architektury pojawia się nie-
zwykle pilna potrzeba jej rozpoznania, ewidencji i inwentaryzacji. zarówno zabytkowe 
obiekty, jak i ich otoczenie nie są objęte żadnym nadzorem konserwatorskim. konieczne 
jest szybkie stworzenie form prawnych ochrony zachowanego zasobu i zasad postępowania 
w procesie jego rewaloryzacji. Podstawą obydwu tych działań powinno być uświadomienie 
właścicielom i użytkownikom obiektów ich znaczenia dla wielokulturowego dziedzictwa 
Huculszczyzny. zadanie to nie będzie łatwe w realizacji. jak już bowiem wcześniej wspo-
mniano, w okresie powojennym, na skutek zmian ludnościowych i społecznych, nastąpił 
wyraźny zanik poczucia tożsamości i identyfikacji mieszkańców z regionem.
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ill. 1. buildings destroyed after the World War ii: a. zhabie. Hutsul Museu,m, ca. 1939 (source: 
photo archives, the author’s collections); b. Tatariv. „znicz” Railway sanatorium, ca. 1930 (source: 
Uzdrowiska polskie. Przewodnik po uzdrowiskach zrzeszonych w Związku Uzdrowisk Polskich, Polish 
spas association, Warszawa 1932, 822); c. Vorokhta. “skarbówka revenue officers’ sanatorium 
(Postcard, ca. 1935); D. Yaremche – Yamna. “Gograny” summer house of revenue officers (Postcard, 
ca. 1935); e. Vorokhta. summer house of ukrainian teachers (Postcard, ca. 1935); F. Mikulichin. 
academic sanatorium (Postcard, ca. 1935); G. Vorokhta. Hostel of the Chornohora Branch of Tourist 
Society in Kolomyia “Chornohora Mansion”, ca. 1935 (source: photo archives, the Author’s collection); 

H. Vorokhra. „księżówka” catholic priests’ sanatorium (Postcard, ca. 1925)

il. 1. budynki zniszczone w czasie ii wojny światowej: a. Żabie. Muzeum Huculskie, około roku 1939 
(Źródło: fot. archiwalna w zbiorach autora); b. Tatarów. sanatorium kolejowe „znicz”, około roku 
1930 (Źródło: Uzdrowiska polskie. Przewodnik po uzdrowiskach zrzeszonych w Związku Uzdrowisk 
Polskich, zuP, Warszawa 1932, 822); c. Worochta. sanatorium urzędników skarbowych „skarbówka” 
(karta pocztowa, około 1935); D. jaremcze - jamna. Dom wypoczynkowy urzędników skarbowych 
„Gorgany” (karta pocztowa, około 1935); e. Worochta. Dom wypoczynkowy nauczycieli ukraińskich 
(karta pocztowa, około 1935); F. Mikuliczyn. sanatorium akademickie (karta pocztowa, około 1935); 
G. Worochta. schronisko Oddziału czarnohorskiego Towarzystwa Turystycznego w kołomyi „Dworek 
czarnohorski”, około roku 1935 (Źródło: fot. archiwalna w zbiorach autora); H. Worochta. sanatorium 

księży katolickich „księżówka” (karta pocztowa, około 1925)
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ill. 2. Destruction and transformations of historical architecture after 1945: a. Vorokhta. summer house 
for railwaymen’s children (Postcard, ca. 1925); b. Vorokhta. summer house for railwaymen’s children 
(Photo by j. czubiński, 2009); c. Yaremche. „Morskie oko” complex. “Raj” guesthouse and another 
guesthouse, name unknown (Postcard, ca. 1930); D. Yaremche. „Morskie Oko’ complex. Guesthouse, 
name unknown (Photo by j. czubiński, 2013); e. Yaremche, Villa at swobody street (Photo by 
j. czubiński, 2007); F. Yaremche, Villa at swobody street (Photo by j. czubiński, 2010); G. Yaremche. 
“Gencjana” guesthouse, ca. 1930 (source: photo archives, the author’s collections); H. Yaremche. 

“Gencjana” guesthouse (Photo by j. czubiński, 2013)

il. 2. Destrukcja i przekształcenia architektury historycznej po 1945 r.: a. Worochta. kolonia dla dzieci 
kolejarzy (karta pocztowa, około 1925); b. Worochta. kolonia dla dzieci kolejarzy (Fot. j. czubiński, 
2009); c. jaremcze. zespół „Morskie Oko”. Pensjonaty „Raj” i o nieznanej nazwie (Fragment karty 
pocztowej, około 1930); D. jaremcze. zespół „Morskie Oko”. Pensjonat o nieznanej nazwie (Fot. 
j. czubiński, 2013); e. jaremcze. Willa przy ul. swobody (Fot. j. czubiński, 2007); F. jaremcze. Willa 
przy ul. swobody (Fot. j. czubiński, 2010); G. jaremcze. Pensjonat „Gencjana”, około roku 1930 (Źródło: 

fot. archiwalna w zbiorach autora); H. jaremcze. Pensjonat „Gencjana” (Fot. j. czubiński, 2013)
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S t r e s z c z e n i e
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Introduction

Cities and towns, being the products of man’s culture, sometimes dating back several 
centuries ago, are still evolving, changing, modernizing. The changes are especially visi-
ble in their physical structure – urban tissue. It is estimated that as many as 54% of people 
lives currently in the cities. Although the most violent changes of population are visible in 
the large metropolises (some of them perceived as global cities1) outside of our continent, 
European towns and metropolises are not beyond the reach of these tendencies. nowadays, 
when the globally valid spatial model of a modern city is derived from the rich tradition of 
the European city structure2, the authenticity of preserved heritage of our continent may be 
a significant advantage in the global competition between metropolises. the rise of global 
travels, which are connected both with economic and educational migrations, business trips, 
as well as with city-oriented tourism, have changed the proportions between the permanent 
residents and guests in many towns and cities on the old continent. UnESCO listed: Venice, 
Salzburg, Cracow or Florence may serve as model case studies of abovementioned urban 
structures in which the number of tourists and business visitors over a year, surpass several 
times the number of inhabitants.

europe, culturally diversified, rich in unique monuments of architecture and urbanism, 
is not exclusively a heritage park. numerous researchers point out to the vast and still active 
potential of Europe3, and so does the European Council of Spatial Planners, which writes, 
“European towns and cities stand out with the long history of their development, which re-
flects features of political, social and economic structures of individual countries. it is history 
and diversity that makes European towns and cities different than towns and cities in other 
parts of the world”4. The powerful cultural and educational potential of the Old World attracts 
like a magnet. Most of all in Western Europe, but recently also in Poland, we have been ob-
serving an increase of the number of tourists and temporary immigrants coming from other 
continents. They arrive not only from poor states of Africa, Asia and latin America (as cheap 
workforce, which for years now constitutes the main group of economic immigration in the 
EU states), but also from Australia, Canada, the USA, from dynamically developing China or 
Brazil. A considerable part of them arrive in order to get to know the preserved cultural her-
itage, including the architectural and urban heritage of European towns and cities, which for 
many of them constitutes an element of their national identity, as well. Apart from students 
and academics, more and more often we encounter highly qualified professionals on sever-

1 Since the mid-1980s, urban sociologists and – more and more frequently – specialists in other fields, 
including architects and urban planners, have been using the term global city which was created by 
Saskia Sassen in 1984. it defines metropolises which act strategically as the traditional centres of 
international trade and banking on the global arena but also as decision-making hubs in the system of 
worldwide economy, finance and specialist services, as places where innovative solutions come into 
being as well as markets for exchanging products, knowledge and innovations. Two essential features 
of the global city are their decision-making functions on international markets and developed IT 
structure in global communication – cf. e.g. [10], as well as: S. Sassen, The Global City: New York, 
London, Tokyo, Princeton University Press, Princeton & Oxford 2001.

2 Cf. e.g.: [10, 23, 25, 32].
3 Cf. e.g.: [10, 23].
4 After: Nowa Karta Ateńska 2003. Wizja miast XXI wieku, developed by European Council of Spatial 

Planners, lisbon, 20 november 2003, Polish edition: Society of Polish Town Planners.
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al-year contracts, or people who with their entire families choose to live in the environment 
formed by long ages of development, where the architectural and urban planning heritage 
is still an element of living urban organisms, than in anonymous unified cities of the new 
World5. in the collective awareness, as well as in scientific treaties, there exists an idealized 
image of a european town, called “europolis, with fine structure of the city urban planning 
division, (…) where history, leaving its imprint, has ennobled them, providing it with the 
properties of uniqueness and individualism”6.

paradoxically enough, the expectations and requirements towards preserved structures 
and complexes of historical european cities, due to the ethnical and cultural diversification 
of their users7, as well as in connection with the development of civilization and technology, 
are constantly changing. They should be perceived most of all not as a threat, but as an oppor-
tunity, which can and must be used in order to preserve the architectural and urban heritage 
for the future generations in compliance with the principles of sustainable development. nu-
merous complexes and structures cannot fulfill the functions they have been designed for any 
more. It pertains to historical residential, sometimes sacral architecture, old hospitals, and 
most of all elements of the post-industrial heritage and structures and complexes of historical 
defensive architecture together with fortification systems. 

Role of cultural projects in European cities 

In the times of globalization and cultural hybridization8 the role of municipal represen-
tative buildings cannot be played any more only by religious edifices or offices of authori-
ties, connected with the national history and tradition. This role is taken over most of all by 
prestigious buildings and architectural and urban ensembles connected with the promotion 
and presentation of the achievements of culture, knowledge and arts. Many of them come 
into being in revalorized and reconstructed historical facilities and complexes, which used to 
fulfill totally different functions and were not associated by local residents with prestigious 
parts of the town or quarter, which cultural spaces undoubtedly belong to. 

during the last 50 years, in europe projects relating to the promotion of culture frequently 
constituted urban planning catalysts, or flagship projects in the revitalization programmes of 
large urban areas. interdisciplinary scientific research, and most of all years of using those 
restored fragments of the urban tissue, have proved that locating traditional or hybrid cultural 
spaces9 within the area of revitalized quarters usually has a positive effect on the success of 

5 it can be confirmed e.g. by Americans (of various professions and economic status) who live in 
Italian cities, but also in Amsterdam, Prague or Cracow. 

6 Cf. [23, pp. 234–241].
7 And change in ways of spending free time – cf. e.g.: [10, 11, 12, 27, 32].
8 The term introduced in 2000 by Zygmunt Bauman. 
9 Hybrid spaces of culture were defined and discussed in detail by the author for the first time in 2013 in 

[10]. the author’s definition is: “hybrid spaces of culture mean spaces formed by cubature buildings 
and their surroundings bound with them functionally (and sometimes formally) in the shape of urban 
public spaces which include at least two elements functionally related to high culture and generate 
a variety of activities and events related to this kind of culture. Previously opposite functions and 
activities, specific to the various types and levels of culture, as well as events and functional elements 
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the entire project. Starting from South Bank in london, through probably the most famous 
example of post-industrial territories at the nervión river in bilbao, to the still uncompleted 
revitalization of the old port in Hamburg (Hafencity)10, in european cities one can find tens 
of examples of similar interventions. Their considerable part have been new facilities and 
complexes, executed in sometimes totally degraded urban spaces, deprived of any valuable 
elements of the earlier urban layouts. Sometimes, however, cultural projects were treated as 
significant elements of the historical revitalization of the urban tissue or historic post-indus-
trial structures (Vienna, paris, London, cracow, łódź). against this background, the facilities 
executed in Spain present themselves quite well. the strategies of heritage protection and ad-
aptation implemented in numerous Spanish cities during the last 25 years11, were successful 
and brought the expected spatial, social and economic effects. They can constitute positive 
examples to be followed by Polish metropolises, cities and towns, where the problem of pro-
tection of the architectural heritage is still urgent. 

In numerous European cities and towns long-term urban planning and marketing activ-
ities have led to the creation of prestigious quarters, controlled by the public as well as the 
private sector, where the dominating function connected with the promotion of culture is 
accompanied with exclusive stores and restaurants, expensive hotels and residences, elegant 
and neat public spaces12. The sources of such a process should be searched for in monumental 
assumptions underlying 19th-century complexes of museum facilities – such as Pinacoteca in 
Munich, Museumsinsel in Berlin, or the Vienna project of the Imperial Forum. Ennoblement 
of urban spaces by cultural projects (museums, theatres, operas) has been, therefore, a plan-
ning strategy applied for a long time now – sometimes perhaps not fully consciously. Also 
now, accumulation of functions connected with the promotion of culture in a limited area of 
a city evokes similar spatial effects. 

Catalan Example 

The most vibrant metropolis of the West Mediterranean Region – Catalonia’s capital Bar-
celona, can be also perceived as one of the best case studies in which the strategies of reusing 
architectural and urban heritage are connected with the large cultural projects. Both, natural 
geographical conditions and the historic urban growth, have led to the concentration of urban 
tissue, and the formation of compact city, composed of the strictly connected parts which 
were developed throughout centuries. The most important of them are recognized as Ciutat 

not connected with them directly, coexist on en equal terms within hybrid spaces of culture. in many 
cases, hybrid spaces of culture use new, previously unknown typologies in the spatial organization of 
the interiors of cubature objects as well as their relationships with open or covered public spaces and 
the entire urban fabric”.

10 These examples discussed in detail by the author in [10], have been also presented many times in 
other items, including many of the ones presented in the list of references. 

11 Most of all in the largest metropolises – Barcelona, Madrid, Saragossa, Bilbao or Seville, but also 
on a smaller scale in numerous smaller centres (resulting from the Spanish economic boom, which 
unfortunately finished rapidly in 2008) cf. e.g.: [1, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 15, 22, 24, 30, 32].

12 defined by the author in [10] as hybrid quarters of culture (e.g.: Museuminsel in Berlin, Kunstareal 
in Munich, Keiserforum in Vienna, South Bank in london, or El Raval in Barcelona).
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Vella13 and Eixample14. diversified strategies connected with the protection and renewal of 
urban and architectural heritage are carried out in Barcelona for more than 160 years, since 
the implementation of the Eixample project15. Big events on the global scale, which were 
organized in the city in that period of time16 were always preceded by comprehensive plans 
of redeveloping large fragments of the existing urban fabric. Many other large scale projects 
of urban renewal were also implemented in the centre of Barcelona since late 1970-ties. In 
few of them17, the heritage protection strategies were connected with the cultural projects. 
The case study of the transformation of El Raval district, being one of the most prominent 
urban strategy of last decades, may be especially interesting, due to the topic of this paper18.

The beginnings of the process of culture-creating transformation19 of the central quarter 
of El Raval, which constitutes the western part of ciutat Vella, date back to the first half of the 
1980s. According to Professor Chiara Ingrosso, all designs implemented during the period 
of the last thirty years in the historical part of Barcelona have aimed at the creation of the 
“best historical centre you can visit in Europe possible”20, and predominantly it was culture 
that turned out to be the main means of regeneration of the historical tissue. Projects of revi-
talization, or gentrification, of significant fragments of the historical urban tissue, also using 
modern buildings, have been implemented in the capital city of catalonia with a flourish, 
which during the last years has slowed down due to the global crisis. 

at the turn of the 1970s, the quarter of  El Raval, neighbouring on the most representative 
parts of the city: las Ramblas, Placa de Catalunya or the University, referred to as Barrio 
Xino, was still incredibly neglected. A conglomeration of decaying or even disintegrating 
tenements and dirty backstreets, already in the 19th century became a shelter for the under-
class, a dangerous infamous place, connected with prostitution and drug trafficking. only the 

13 Old city with its ancient, Phoenician and Roman roots, developed mostly before 1854 – [15, 24, 26].
14 Which, in the urban layout based on orthogonal grid, has been implemented consistently for more 

than 150 years, on the basis of well known Ildefonso Cerdà’s design approved in 1859 – [2, 4, 8, 15, 
24, 26].

15 This aim has been very consciously implemented in all the great plans of extension and development 
of barcelona, since the times of cerdà. even in the very first project of eixample the architectural 
and urban heritage of the small towns and villages on Barcelona lowland (like: Gracia, Sant Andreu, 
Sarria, Clot and many others), which were incorporated in the extended urban fabric of the city, was 
preserved and is visible since today – [2, 4, 8, 15, 24, 26].

16 Two World Expositions (in 1888 and 1929), the Summer Olympic Games in 1992 and the International 
Forum of Cultures in 2004 – [2, 4, 8, 15, 24, 26]; alike in the case of Barcelona, also the World 
Exposition in Zaragoza in 2008 has been preceded by the large plan of redevelopment of entire city 
structure in which few elements connected with the implementation of cultural projects was also 
provided – [7, 30].

17 Cf. e.g.: [10, 12, 21].
18 The cultural projects was also implemented in other parts of the metropolis, when helping restoring 

degraded urban tissue. To name the few-recent restoration of Mercat del Born (2014) in eastern part 
of old city, as well as implementation of cultural functions in barcelonian’s industrial heritage in El 
Poblenou (2000–2012), but also in the slopes of Montjuic mountain– those cases were explained 
more comprehensively by the author in [12], as well as by other reaserchers [14, 21]. However, they 
were never recognized as that complex and innovative strategies as in the case of  El Raval urban 
renewal (which was the very first programme of that kind in barcelona).

19 the term applied with reference to this project for the first time by z. paszkowski in [22].
20 [15, p. 108].
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border of this area – one of the frontages of las Ramblas, belonged to a better world. The 
monumental form of one of the most prestigious edifices of barcelona, i.e. Gran teatre del 
liceu, resided there like a diamond, driven deep in the maze of the narrow streets. Probably 
because of the existing building of the opera house and the central location of  El Raval in 
the urban structure of the metropolis, it was decided to introduce a vast array of functions 
connected with culture and education in the neglected tissue of the quarter. a perfect place for 
the execution of new structures was the complex of three large abandoned complexes: Casa 
del Caritat, Casa de la Misericordia and the former monastery and church of the Dominican 
Sisters – convent dels angels, all located in the northern part of the quarter. in the beginning 
of the 1980s several plans and concepts of the revitalization of this part of the city were de-
veloped, assuming the introduction of culture. These plans and concepts became guidelines 
for the future activities in this respect. In 1981 Catalan architects, louis Clotet and Oscar 
busquets, proposed a concept Del Liceu al Seminari21, which assumed the introduction of 
a promenade – parallel to las Ramblas – linking the building of the opera house with Placa 
de la Universitat located in the northern part of the quarter, which would comprise the afore-
mentioned complexes and facilities, adapted to new functions connected with culture. In 
1984 the so-called Pla de Museus came into being, which assumed, on the other hand, that 
this complex would hold museums, “in order to reclaim and revitalize an important part of  
El Raval and to create the Centre of Catalan Culture, to develop and promote the creative 
potential of the city and the state (catalonia) in the field of contemporary art”22.

in the beginning of the 1990s finally two most important cultural institutions for the city 
and the region were erected: Centre of Contemporary Culture (CCCB)23 and Museum of 
Contemporary Art (MACBA)24, which comprised the nucleus of the hybrid cultural quarter 
of  El Raval. the first to come into being was cccb, located in the adapted and recon-
structed buildings of casa de la caritat, formerly belonging to the monastery, subsequently 
extended by the next adapted facilities within the framework of the same block. The museum 
MACBA, designed by Richard Meier, was the next, much more spectacular element of this 
complex, regarded as one of the flagship projects of barcelona at the end of the 20th century. 
The public spaces accompanying both structures, the municipal piazza Placa dels Angels to 
the south of the museum and the square hidden between it and cccb to the north, became 
a centre of a large complex of spaces connected with culture and science, implemented over 
the next ten years25. 

Facilities connected with culture and education came into being also in other parts of  
El Raval. in the southern part of the quarter, at Las ramblas and the statute of christopher 

21 Cf.: [10, 15, 24].
22 After: [15, p. 110].
23 Centre de Cultura Contemporania de Barcelona (CCCB), which is an institutions which promotes all 

Romains of culture – www.cccb.org.
24 Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) – www.macba.es.
25 It comprises also: Catalan library, two theatres, two primary schools, three university faculties – 

located in the preserved buildings, on within the premises of the former Casa de la Caritat and 
Casa de la Misericordia. Other functions – FAD (Forment de les Arts Decoratives; authors of the 
adaptation: l. Clotet, I. Paricio and C. Diaz) and CERC (Centre d’Estudis i Recursos Culturales, in 
the frontage of the later Placa dels Angels already since 1986) were located in the adapted historical 
buildings of the former monastery, constituting the southern frontage of Placa dels Àngels (some of 
these structures at present belong also to MACBA) – [5, 10, 15].
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Columbus, in an abandoned monastery of Augustinian Sisters, the Santa Monica Centre of 
Art was organized26. The neighbouring medieval buildings of the docks – Drassanes, were 
turned into the Maritime Museum27. the next significant step was the revitalization of the 
territory of the central part of the quarter, in the vicinity of a new public space opened in 
2000 – Rambla del Raval. The local plan of the  El Raval from 1985 assumed the need to 
create new open public spaces in the place of demolished, the most degraded complexes 
of development exhibiting the lowest historical value28. la Rambla del Raval, with its 
width of 58 m and its length of 317 m, came into being as a result of the demolition of five 
blocks and was executed thanks to the public-private partnership and co-financing from 
the EU structural funds. The central promenade, with a large statue of a cat by Botero, 
is surrounded by a lane of palm trees and low greenery. narrow service roads serve the 
surrounding buildings29. A large block of development on its eastern side, the so-called 
Illa del Robadors, was to be a place of a new square, open towards the ramblas, as well as 
of new public investments connected with culture and higher education, and a hotel. The 
local plan was developed by one of the most distinguished architectural offices in the city, 
managed by Oriol Bohigas. In spite of this, the footprint of new buildings dominates the 
public space. in 2008 a five-star designer hotel was open, raval hotel, which is a spacial 
dominant in this area30. it is surrounded by residential and office buildings with services 
in the ground floors. at the back of this complex another facility important for the city is 
being erected – catalan Filmotheque31, which is to strengthen the image of  El Raval as 
a quarter of culture attracting tourists. 

The public utility buildings listed above and still erected within the urban structure of  El 
Raval and public spaces that accompany them are connected mainly with the main functions 
and activities characteristic for high culture and education. They co-create one of the most 
active and most willingly visited areas in Barcelona. Along the main pedestrian routes of the 
quarter there are many luxurious stores and service facilities, in the neighbouring backstreets 
there is an abundance of hotels, hostels and coffee shops. The social structure of the residents 
has changed, as well – today most of them are students, artists and freelance professionals32. 
the strategy of revitalization of the historical quarter, basing on the implementation of large 
cultural projects, has brought the intended effects over the last decades. 

26 designed by albert Viaplana i helio piñón, 1992; authors also of cccb – [15].
27 Authors of the conservation and adaptation design: Robert and Esteve Terradas, 1992 – [15].
28 Design of the Plan: Xavier Sust and Carles Diaz – it should be borne in mind that the structure of  El 

Raval, although fortified together with the city in the 16th and 17th century, was completely filled 
with development only in the 19th century, and earlier it constituted an agricultural base of Barcelona 
– [15, 24, 26].

29 The authors of the concept are: Pere Cabrera and jaume Artigues (1998–2000) – [15, 24, 26], www.
bcn.cat.

30 Designed by Pere Puig – www.bcn.cat.
31 Filmoteca de Catalunya, at a small placa Salvador Segui (designed by Map arquitectes – josep lluis 

Mateo, since 2004). In September 2012 the construction works at the structure, which initially had 
been planned to be opened in 2010, were still in progress. 

32 www.bcn.cat.
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Summary

Valuable historical structures and complexes located in the diversified tissue of european 
cities make them unique, bear witness to the historical transformations, create the identity of 
a place. at present, many of them cannot fulfil their initial functions any longer, for econom-
ic and technological reasons (devastation of the historical substance), as well as for purely 
pragmatic ones (change of needs and usability standards, which lead to the discontinuation 
of some forms of use of the facilities and complexes). Considering the above, some of these 
elements get abandoned, fall into decay and oblivion. Atypical spatial structures and uneco-
nomical historical edifices are very difficult to adapt to the everyday needs of contemporary 
municipal communities. In countries where the basic needs concerning places of residence, 
work or education, are still not satisfied at an appropriate level, it is very difficult to find 
funds for proper conservation and maintenance of the unprofitable structures of the type33. In 
numerous cases functions connected with culture turn out to be the most adequate choice in 
the revitalization of the architectural and urban heritage of that kind in many cities. At times 
such interventions are of a punctual character and they are financed from public sources or 
by private investors – more and more frequently also in poland34. Such activities, although 
they deserve recognition, are not able to replace well though-over strategies of heritage pro-
tection on a larger scale. The funds are never enough, which accounts for the fact that many 
structures get devastated and fall into decay, and then disappear from the landscapes of our 
cities – also due to developers’ hasty practice, undertaken exclusively in order to generate 
quick profits. the example of the revitalization of El Raval in Barcelona discussed above 
demonstrates that thanks to the combination of public and private actions, adopting a long-
term strategy of development and protection of the historical urban substance, it is possible to 
succeed. There is room for the protection and meticulous conservation of the most valuable 
elements of the heritage, as well as for the introduction of new spatial structures exhibiting 
a high architectural and artistic quality, which by contrast emphasize the class and uniqueness 
of the preserved monuments of the past35. In the discussed case, the motor of transformation 
of the entire historical city centre was the introduction of functions relating to culture to the 
most valuable edifices and complexes (the old ones and the ones erected contemporarily). 
Thanks to this, these places, excluded from use for decades, enriched the municipal public 
domain, becoming accessible for everyone. This way one of the postulates of the policy of 
sustainable development has been implemented, which preserving the elements of the exist-
ing urban tissue for the future generations made them more accessible for the entire society, 
at the same time. 

33 Hence e.g. disastrous condition of numerous monuments, especially of the 19th century industrial 
heritage in the cities of central and eastern europe (in poland e.g. in Silesia or in łódź).

34 like e.g. numerous renewed structures and complexes, with their splendor restored, also thanks to 
the introduction of new functions by the activities of the Social Committee for Renovation of Cracow 
Historical Monuments.

35 Which is advocated by the Cracow Charter, as well as many practitioners and theoreticians engaged 
in this field – [6, 9, 13, 14, 16–18, 20, 22, 25, 27–29, 31].
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Wprowadzenie

Miasta, będące produktami kultury i cywilizacji, niekiedy o wielowiekowej historii roz-
woju, wciąż ewoluują, zmieniają się, modernizują. zmiany te są najlepiej widoczne w ich 
fizycznej strukturze – tkance urbanistycznej. zakłada się, że około 54% populacji naszej 
planety żyje w miastach. pomimo że najbardziej gwałtowne zmiany można zaobserwować 
w wielkich metropoliach (niektórych postrzeganych jako miasta globalne1) poza naszym 
kontynentem, tendencje te nie omijają też miast i metropolii europejskich. obecnie, gdy 
powszechnie uznany model przestrzenny współczesnego miasta wywodzi się z bogatej 
tradycji europejskich struktur urbanistycznych2, autentyzm zachowanego dziedzictwa Eu-
ropy może stać się znaczącym atutem w globalnej konkurencji pomiędzy metropoliami. 
Globalny wzrost podróży wiąże się zarówno z migracjami ekonomicznymi, biznesowymi, 
jak i edukacyjnymi. popularność turystyki miejskiej oraz wymienione podróże zachwiały 
proporcjami pomiędzy mieszkańcami a przybyszami w wielu miastach Starego kontynentu. 
znajdujące się na Liście Światowego dziedzictwa UneSco: wenecja, Salzburg, kraków 
czy Florencja mogą służyć za modelowe przykłady wzmiankowanych struktur urbanistycz-
nych, w których łączna liczba turystów i odwiedzających miasto biznesmenów (a także za-
miejscowych studentów i uczestników różnorodnych kongresów oraz festiwali) przekracza 
kilkukrotnie liczbę obywateli.

różnorodna kulturowo europa, bogata w unikatowe zabytki architektury i urbanistyki, 
nie jest wyłącznie skansenem. na ogromny, wciąż aktywny, potencjał kulturowy europy 
zwraca uwagę wielu badaczy3, a także europejska rada Urbanistów, pisząc: „Miasta euro-
pejskie wyróżniają się długą historią swego rozwoju, w której znajdują odbicie cechy struk-
tur politycznych, społecznych i ekonomicznych poszczególnych krajów. to właśnie historia 
i różnorodność czyni miasta europy odmiennymi od miast innych części świata”4. potężny 
potencjał kulturowy i edukacyjny Starego kontynentu przyciąga jak magnes. obserwujemy, 
przede wszystkim w krajach europy zachodniej, ale ostatnio także w polsce, wzrost liczby 
turystów i czasowych imigrantów pochodzących z innych kontynentów. przybywają oni nie 
tylko z biednych krajów afrykańskich, azjatyckich i latynoamerykańskich (jako tania siła 
robocza, stanowiąca od wielu lat trzon imigracji ekonomicznej w krajach Unii europejskiej), 
ale także z australii, kanady, Stanów zjednoczonych, dynamicznie rozwijających się chin 
czy brazylii. znaczna część z nich przybywa, aby zapoznać się z zachowanym dziedzictwem 

1 od połowy lat 80. ubiegłego stulecia socjologowie miasta – a także coraz częściej specjaliści z innych 
dziedzin – posługują się terminem miasto globalne, stworzonym przez Saskię Sassen w 1984 roku. 
definiuje on metropolie, które na globalnej arenie nie tylko odgrywają rolę tradycyjnych centrów 
handlu i bankowości, ale są ponadto centrami decyzyjnymi w systemie światowej gospodarki, 
centrami finansów i usług specjalistycznych, miejscami powstawania innowacyjnych rozwiązań 
oraz rynkami wymiany produktów, wiedzy i innowacji. dwoma podstawowymi cechami miasta 
globalnego są: pełnienie przez nie funkcji decyzyjnych na międzynarodowych rynkach oraz 
rozwinięta struktura it w komunikowaniu globalnym – por. [10], ponadto: S. Sassen, The Global 
City: New York, London, Tokyo, Princeton University Press, Princeton & Oxford 2001.

2 Por.: [10, 23, 25, 32].
3 Por.: [10, 23].
4 Za: Nowa Karta Ateńska 2003. Wizja miast XXI wieku, opr. europejska rada Urbanistów, Lizbona, 

20 listopada 2003; redakcja polska: towarzystwo Urbanistów polskich.
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kulturowym, w tym także urbanistyczno-architektonicznym dziedzictwem miast europejskich, 
które dla wielu jest także elementem własnej tożsamości narodowej. oprócz studentów i pra-
cowników naukowych coraz częściej spotyka się wysoko wykwalifikowanych pracowników 
na kilkuletnich kontraktach albo ludzi, którzy po prostu wolą wraz z całymi rodzinami żyć 
w otoczeniu ukształtowanym przez wielowiekowy rozwój, w którym dziedzictwo architekto-
niczno-urbanistyczne jest wciąż elementem żywych organizmów miejskich, niż w anonimo-
wych, zunifikowanych miastach nowego Świata5. w zbiorowej świadomości, a także w trakta-
tach naukowych istnieje wyidealizowany obraz miasta europejskiego, nazywanego „europolis, 
o drobnej strukturze podziału urbanistycznego, (…) w którym historia, odciskając swoje pięt-
no, uszlachetniła je, nadając mu cechy niepowtarzalności i indywidualizmu”6.

paradoksalnie, oczekiwania i wymagania w stosunku do zachowanych obiektów i ze-
społów historycznych miast europejskich, w związku ze zróżnicowaniem etnicznym i kultu-
rowym użytkowników7, a także rozwojem cywilizacji i techniki, nieustannie się zmieniają. 
należy je postrzegać przede wszystkim nie jako zagrożenie, ale jako szansę, którą można 
i trzeba wykorzystać, aby zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju zachować dzie-
dzictwo urbanistyczno-architektoniczne dla przyszłych pokoleń. wiele zespołów i obiek-
tów nie może już pełnić funkcji, do których zostały pierwotnie zaprojektowane. dotyczy 
to historycznej architektury mieszkaniowej, niekiedy sakralnej, starych szpitali, a zwłaszcza 
elementów dziedzictwa poprzemysłowego oraz obiektów i kompleksów historycznej archi-
tektury obronnej wraz z systemami fortyfikacji. 

Rola projektów kulturalnych w miastach europejskich

W czasach globalizacji i hybrydyzacji kultury8 roli miejskich budynków reprezentacyj-
nych nie mogą już dłużej pełnić wyłącznie budowle religijne lub siedziby władz, związane 
z narodową historią i tradycją. przejmują ją przede wszystkim prestiżowe budynki i zespo-
ły architektoniczno-urbanistyczne zintegrowane z promocją i prezentacją osiągnięć kultury, 
wiedzy i sztuki. Wiele z nich powstaje w rewaloryzowanych i przebudowanych obiektach 
oraz zespołach historycznych, które niegdyś pełniły odmienne funkcje i nie były kojarzone 
przez lokalnych mieszkańców z prestiżowymi obszarami miasta czy dzielnicy, do jakich bez-
sprzecznie należą przestrzenie kultury.

w europie w ciągu ostatniego pół wieku projekty związane z promocją kultury stanowiły 
wielokrotnie katalizatory urbanistyczne czy też projekty flagowe w programach rewitalizacji 
dużych obszarów miejskich. interdyscyplinarne badania naukowe, a przede wszystkim lata 
użytkowania tych odnowionych fragmentów tkanki miejskiej dowiodły, że lokowanie trady-
cyjnych lub hybrydowych przestrzeni kultury9 w obrębie rewitalizowanych dzielnic wpływa 

5 Świadczy o tym chociażby duża liczba amerykanów (różnych zawodów i o różnym statusie 
ekonomicznym) mieszkających na stałe w miastach włoskich, ale także w amsterdamie, czeskiej 
Pradze czy Krakowie.

6 Por. [23, s. 234–241]. 
7 i zmianą sposobów spędzania wolnego czasu – por. np.: [10, 11, 12, 27, 32].
8 Termin wprowadzony w roku 2000 przez Zygmunta Baumana.
9 Hybrydowe przestrzenie kultury zostały zdefiniowane i szczegółowo omówione przez autora 

po raz pierwszy w 2013 roku w [10]. autorska definicja brzmi: „przez hybrydowe przestrzenie 
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zazwyczaj pozytywnie na sukces całego przedsięwzięcia. poczynając od South bank w Lon-
dynie, przez chyba najsłynniejszy przykład terenów postindustrialnych nad rzeką nervión 
w bilbao, aż po jeszcze nieukończoną rewitalizację starego portu w hamburgu (Hafencity)10, 
można w miastach europejskich odnaleźć dziesiątki przykładów podobnych interwencji. 
znaczną część spośród nich stanowiły nowe obiekty i zespoły realizowane niekiedy w całko-
wicie zdegradowanych przestrzeniach miejskich, pozbawionych wartościowych elementów 
wcześniejszych układów urbanistycznych. czasami jednak projekty kulturalne były trakto-
wane jako znaczące elementy rewitalizacji historycznej tkanki miejskiej lub zabytkowych 
układów poprzemysłowych (wiedeń, paryż, Londyn, kraków, łódź). na tym tle pozytywnie 
prezentują się realizacje w hiszpanii. Strategie ochrony i adaptacji dziedzictwa, przeprowa-
dzone w ostatnim ćwierćwieczu w wielu miastach hiszpańskich11, sprawdziły się i przyniosły 
oczekiwane efekty przestrzenne, społeczne i ekonomiczne. Mogą być one udanymi wzor-
cami dla polskich metropolii, miast i miasteczek, w których problem ochrony dziedzictwa 
architektonicznego jest wciąż palący. 

wieloletnie działania urbanistyczne i marketingowe doprowadziły w wielu miastach eu-
ropy do kontrolowanego, zarówno przez sektor publiczny, jak i prywatny, wytworzenia się 
prestiżowych dzielnic, w których dominującej funkcji związanej z promocją kultury towa-
rzyszą ekskluzywne sklepy i restauracje, drogie hotele i rezydencje, eleganckie i zadbane 
przestrzenie publiczne12. Źródeł takiego procesu należy się doszukiwać w monumentalnych 
założeniach dziewiętnastowiecznych zespołów budynków muzealnych – takich jak Pinako-
teki w Monachium, Museumsinsel w berlinie czy wiedeńskiego założenia Forum cesarskie-
go. nobilitacja przestrzeni miejskich poprzez projekty kulturalne (muzea, teatry, opery) była 
zatem od dawna stosowaną – czasem nie w pełni świadomie – strategią planistyczną. także 
obecnie nagromadzenie funkcji związanych z promocją kultury na ograniczonym obszarze 
miasta wywołuje podobne skutki przestrzenne.

kultury należy rozumieć przestrzenie utworzone przez budynki kubaturowe oraz związane z nimi 
funkcjonalnie (i czasami formalnie) otoczenie w postaci miejskich przestrzeni publicznych, w których 
umiejscowione zostały przynajmniej dwa elementy funkcjonalne związane z kulturą wysoką, 
a także generowane są rozliczne aktywności i wydarzenia z kulturą związane. w hybrydowych 
przestrzeniach kultury współistnieją na równych prawach przeciwstawne dotychczas funkcje 
i aktywności, charakterystyczne dla różnych rodzajów i poziomów kultury, a także wydarzenia 
i elementy funkcjonalne bezpośrednio z nimi niezwiązane. w wielu przypadkach hybrydowe 
przestrzenie kultury operują nowymi, nieznanymi wcześniej typologiami – zarówno pod względem 
organizacji przestrzennej wnętrz obiektów kubaturowych, jak i ich związków z otwartymi bądź 
przekrytymi przestrzeniami publicznymi i całą tkanką urbanistyczną”.

10 przykłady te, omówione szczegółowo przez autora w [10], zostały też wielokrotnie przedstawione 
w innych pozycjach, w tym wielu wymienionych w bibliografii.

11 przede wszystkim w największych metropoliach: barcelonie, Madrycie, Saragossie, bilbao czy 
Sewilli, ale także na mniejszą skalę w wielu niewielkich ośrodkach (na fali hiszpańskiego boomu 
ekonomicznego, który zakończył się niestety gwałtownie w 2008 roku) – por. np.: [1, 4, 5, 7, 8, 12, 
14, 15, 22, 24, 30, 32].

12 określanych przez autora w [10] jako hybrydowe dzielnice kultury (np.: Museumsinsel w Berlinie, 
Kunstareal w Monachium, Keiserforum w Wiedniu, South Bank w londynie czy El Raval 
w Barcelonie).
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Przykład kataloński 

najbardziej dynamicznie rozwijająca się metropolia zachodniej części regionu śródziem-
nomorskiego – stolica katalonii, barcelona, może być także postrzegana jako jeden z najlep-
szych przykładów wprowadzania strategii rewitalizacyjnych, w których ochrona dziedzictwa 
urbanistyczno-architektonicznego została zapewniona przez realizację dużych projektów 
kulturalnych. zarówno warunki naturalne, jak i historia rozwoju urbanistycznego doprowa-
dziły do koncentracji tkanki miejskiej i wytworzenia zwartego miasta, złożonego z dokładnie 
połączonych dzielnic, które rozwijały się przez stulecia. najważniejszymi z nich są ciutat 
Vella13 oraz Eixample14. zróżnicowane strategie związane z ochroną i odnową dziedzictwa 
wprowadzane są w barcelonie od ponad 160 lat, od czasów wyburzenia murów obronnych 
i wprowadzenia projektu Eixample15. Wielkie wydarzenia o skali globalnej, organizowane 
w tym czasie w mieście16, były zawsze poprzedzone szczegółowymi planami restruktura-
lizacji znacznych fragmentów istniejącej tkanki miejskiej. wiele innych wielkoskalarnych 
projektów rewitalizacji tkanki miejskiej wprowadzano również w centrum barcelony od 
późnych lat 70. w kilku z nich17 strategie ochrony dziedzictwa były ściśle połączone z pro-
jektami kulturalnymi. omawiany przykład transformacji śródmiejskiej dzielnicy El Raval, 
będący najbardziej prestiżową realizacją tego typu strategii w ostatnich dekadach, wydaje się 
być szczególnie interesujący18.

początki procesu transformacji kulturotwórczej19 śródmiejskiej dzielnicy El Raval, sta-
nowiącej zachodnią część ciutat Vella, datują się na pierwszą połowę lat 80. XX wieku. Jak 
twierdzi prof. Chiara Ingrosso, wszystkie projekty realizowane w okresie ostatnich trzydzie-
stu lat w historycznym centrum barcelony miały na celu stworzenie z tego obszaru „najlep-

13 Stare miasto, o korzeniach fenickich i rzymskich, rozwijające się przed 1854 rokiem – [15, 24, 26].
14 która w strukturze urbanistycznej bazuje na ortogonalnym gridzie, wprowadzanym konsekwentnie 

od ponad 150 lat, na podstawie doskonale znanego projektu planu Rozszerzenia (Eixample) 
zaaprobowanego w 1859 roku, którego autorem był ildefonso cerdà – [2, 4, 8, 15, 24, 26].

15 cel ten był bardzo świadomie wprowadzany we wszystkich planach rozwoju barcelony, począwszy 
od czasów cerdy. nawet pierwszy projekt Eixample, architektoniczna i urbanistyczna spuścizna 
małych miasteczek i wiosek niziny barcelońskiej (takich jak np.: Gracia, Sant andreu, Sarria, clot 
i wiele innych), które zostały wchłonięte przez rozszerzającą się tkankę miejską, została poddana 
ochronie i jest czytelna do dzisiaj – [2, 4, 8, 15, 24, 26].

16 dwie wystawy Światowe (w 1888 i 1929 r.), Letnie igrzyska olimpijskie w 1992 roku oraz 
Międzynarodowe Forum kultur w 2004 roku – [2, 4, 8, 15, 24, 26]; tak jak w przypadku barcelony, 
także eXpoaQUa 2008 w Saragossie poprzedziły ogromne projekty przebudowy całej struktury 
miasta, pośród których pojawiło się także kilka elementów związanych z implementacją funkcji 
kultury w zabytkowej strukturze urbanistycznej – [7, 30].

17 Por.: [10, 12, 21].
18 projekty kulturalne zostały wprowadzone także w innych częściach metropolii jako sposób ratowania 

zdegradowanej tkanki urbanistycznej. Można by wymienić kilka: ukończona ostatnio restauracja 
Mercat del born (2014) we wschodniej części starego miasta, wprowadzanie funkcji kultury 
w zespołach i obiektach dziedzictwa poprzemysłowego w el poblenou (2000–2012) czy na stokach 
Montjuic – przykłady te zostały omówione przez autora w innych publikacjach [12], a także przez 
innych badaczy [14, 21]. tym niemniej, nie mogą być one postrzegane jako tak złożone i innowacyjne 
jak przykład odnowy urbanistycznej El Raval (pierwszy tego typu program w Barcelonie).

19 termin użyty w odniesieniu do tego projektu po raz pierwszy przez z. paszkowskiego w [22].
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szego historycznego centrum, jakie tylko możesz zwiedzić w europie”20 i w ogromnej więk-
szości głównym środkiem regeneracji historycznej tkanki okazywała się kultura. Projekty 
rewitalizacji czy gentryfikacji znaczących fragmentów historycznej tkanki miejskiej, także 
przy użyciu nowoczesnych budynków, są w stolicy katalonii realizowane z wielkim rozma-
chem, który został nieco spowolniony w ostatnich latach ze względu na globalny kryzys.

na przełomie lat 70. i 80. XX wieku sąsiadująca z najbardziej reprezentacyjnymi obsza-
rami miasta – takimi jak las Ramblas, Placa de Catalunya czy Uniwersytetem – dzielnica El 
raval, nazywana barrio Xino, była wciąż niezwykle zaniedbana. zbiorowisko chylących się 
ku ruinie czy wręcz rozpadających się kamienic i brudnych zaułków stało się jeszcze w XiX 
wieku schronieniem dla osób z marginesu społecznego, obszarem niebezpiecznym, cieszą-
cym się złą sławą, związanym z prostytucją i handlem narkotykami. Jedynie granica tego ob-
szaru – jedna z pierzei Las ramblas, należała do lepszego świata. Jak diament tkwiła w niej 
monumentalna bryła jednego z najbardziej prestiżowych budynków barcelony – opery, czyli 
Gran teatre del Liceu, wbijająca się głęboko w gmatwaninę wąskich uliczek. 

prawdopodobnie to właśnie ze względu na istniejący budynek opery i centralne poło-
żenie El Raval w strukturze urbanistycznej metropolii, zdecydowano się na wprowadzenie 
w zaniedbaną tkankę dzielnicy szerokiego programu funkcji związanych z kulturą i edu-
kacją. doskonałym miejscem na realizację nowych struktur był, znajdujący się w jej pół-
nocnej części, obszar trzech opuszczonych, dużych zespołów – casa de la caritat, casa de 
la Misericordia oraz, pochodzącego z końca XV wieku dawnego klasztoru i kościoła SS. 
dominikanek, convent dels Àngels. z początkiem lat 80. ubiegłego wieku powstało kilka 
planów i koncepcji rewitalizacji tej części miasta poprzez wprowadzenie funkcji kultury, 
które stały się wytycznymi dla przyszłych działań w tym obszarze. w 1981 roku katalońscy 
architekci, Louis clotet i oscar busquets, zaproponowali koncepcję Del Liceu al Seminari21, 
zakładającą wprowadzenie równoległej do Las ramblas promenady, łączącej budynek opery 
z położonym na północnym skraju dzielnicy placa de la Universitat, na którą nanizane były-
by wymienione wyżej – i zaadaptowane do nowych, związanych z kulturą funkcji – zespoły 
i obiekty. w 1984 roku powstał tzw. Pla de Museus, który z kolei zakładał, że kompleks 
ten pomieści muzea „w celu odzyskania i rewitalizacji ważnej części El Raval i stworzenia 
centrum kultury katalońskiej, rozwinięcia i promocji kreatywnego potencjału miasta i kraju 
[katalonii] w dziedzinie współczesnej sztuki”22.

z początkiem lat 90. ubiegłego stulecia powstały w tym miejscu ostatecznie dwie naj-
ważniejsze w mieście i regionie instytucje kultury: centrum kultury współczesnej (cccb)23 
oraz Muzeum Sztuki współczesnej (Macba)24, które utworzyły jądro hybrydowej dzielni-
cy kultury w El Raval. Jako pierwsze powstało cccb, zlokalizowane w zaadaptowanych 
i przebudowanych poklasztornych budynkach casa de la caritat, następnie rozbudowywane 
o kolejne adaptowane obiekty w ramach tego samego kwartału zabudowy. zaprojektowane 
przez richarda Meiera muzeum – Macba, było kolejnym dużo bardziej spektakularnym 
elementem tego kompleksu, uważanym za jeden z flagowych projektów barcelony końca 

20 [15, s. 108].
21 Por.: [10, 15, 24].
22 Za: [15, s. 110].
23 centre de cultura contemporania de barcelona (cccb), które jest instytucją promującą wszystkie 

dziedziny kultury – www.cccb.org.
24 Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) – www.macba.es.
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XX wieku. towarzyszące obu obiektom przestrzenie publiczne, plac miejski placa dels 
Àngels od południa muzeum i ukryty pomiędzy nim a cccb skwer od północy, stały się 
centrum dużego kompleksu przestrzeni związanych z kulturą i nauką, realizowanego przez 
kolejne dziesięć lat25. 

obiekty związane z kulturą i edukacją powstały także w innych częściach El Raval. na 
południowym skraju dzielnicy, przy Las ramblas i pomniku kolumba, w opuszczonym 
klasztorze augustianek powstało centrum Sztuki Santa Monica26. Sąsiednie, średniowiecz-
ne budynki doków – drassanes, zostały zamienione w Muzeum Morskie27. Kolejnym kro-
kiem była rewitalizacja obszaru w centralnej części dzielnicy, w sąsiedztwie nowej, otwartej 
w 2000 roku przestrzeni publicznej – Rambla del Raval. Plan miejscowy dzielnicy El Ra-
val z 1985 roku zakładał potrzebę stworzenia nowych, otwartych przestrzeni publicznych 
w miejscu wyburzonych, najbardziej zdegradowanych zespołów zabudowy o najniższej war-
tości historycznej28. La rambla del raval, o szerokości 58 m oraz długości 317 m, powstała 
w wyniku wyburzenia pięciu bloków zabudowy i została zrealizowana dzięki partnerstwu 
publiczno-prywatnemu oraz współfinansowaniu z funduszy strukturalnych Ue. centralna 
promenada, z ogromną rzeźbą kota autorstwa botero, otoczona jest szpalerem palm i niską 
zielenią. wąskie drogi serwisowe obsługują otaczające budynki29. duży kwartał zabudowy 
po jej wschodniej stronie, tzw. Illa del Robadors, miała być miejscem powstania nowego 
skweru, otwartego w kierunku rambli, a także nowych inwestycji publicznych związanych 
z kulturą i szkolnictwem wyższym oraz hotelu. plan miejscowy opracowała jedna z najzna-
mienitszych pracowni w mieście, kierowana przez oriol bohigas, mimo to powierzchnia 
zabudowana przeważa nad przestrzenią publiczną. w 2008 roku otwarto pięciogwiazdkowy, 
designerski raval hotel, który jest dominantą tego obszaru30. otaczają go budynki mieszka-
niowe i biurowe z usługami w parterach. na tyłach tego kompleksu powstaje natomiast ko-
lejny ważny dla miasta obiekt – Filmoteka katalońska31, który ma wzmocnić obraz El Raval 
jako przyciągającej turystów dzielnicy kultury. 

wymienione powyżej oraz wciąż lokalizowane w obrębie struktury urbanistycznej El 
Raval budynki użyteczności publicznej i towarzyszące im przestrzenie publiczne związane 
są głównie z funkcjami i aktywnościami charakterystycznymi dla kultury wysokiej i edu-

25 w jego skład wchodzą także: biblioteka katalońska, dwa teatry, dwie szkoły podstawowe, trzy 
wydziały uniwersytetu – zlokalizowane w ocalałych budynkach bądź na terenie dawnych casa de la 
Caritat i Casa de la Misericordia. Kolejne funkcje – FAD (Forment de les Arts Decoratives; autorzy 
adaptacji: L. clotet, i. paricio i c. diaz) oraz cerc (centre d’estudis i recursos culturales, istniejące 
w pierzei późniejszego placa dels Àngels już od 1986 roku) zlokalizowano w zaadaptowanych 
zabytkowych obiektach poklasztornych, stanowiących południową pierzeję placa dels Àngels (część 
z tych kubatur należy obecnie również do Macba) – [5, 10, 15].

26 proj. albert Viaplana i helio piñón, 1992; autorzy także cccb – [15].
27 Autorzy projektu konserwatorskiego i adaptacji: Robert i Esteve Terradas, 1992 – [15].
28 proj. planu: Xavier Sust i carles diaz. należy pamiętać, że struktura El Raval, pomimo że ufortyfikowana 

wraz z miastem w wiekach XVi i XVii, została całkowicie wypełniona zabudową dopiero w XiX 
wieku, wcześniej stanowiła w dużej mierze rolnicze zaplecze barcelony – [15, 24, 26].

29 autorami koncepcji są: pere cabrera i Jaume artigues (1998–2000) – [15, 24, 26], www.bcn.cat.
30 Proj. Pere Puig – www.bcn.cat.
31 Filmoteca de catalunya, przy niewielkim placa Salvador Segui (proj. Map arquitectes – Josep Lluis 

Mateo, od 2004 roku). we wrześniu 2012 roku prace budowlane przy obiekcie, którego otwarcie 
było planowane początkowo na rok 2010, wciąż trwały.
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kacji. współtworzą jeden z najbardziej aktywnych i najchętniej odwiedzanych obszarów 
w barcelonie. wzdłuż głównych pieszych ciągów dzielnicy powstało szereg ekskluzywnych 
lokali handlowo-usługowych, w okolicznych zaułkach zaroiło się od hoteli, hosteli i kafejek. 
zmieniła się także struktura społeczna mieszkańców, których dużą część stanowią obecnie 
studenci, artyści i przedstawiciele wolnych zawodów32. Strategia rewitalizacji zabytkowej 
dzielnicy, oparta na implementacji dużych projektów kulturalnych, przyniosła na przestrzeni 
kilkudziesięciu lat zamierzone efekty.

Podsumowanie

wartościowe obiekty i zespoły historyczne usytuowane w zróżnicowanej tkance miast 
europejskich dowodzą o ich wyjątkowości, są świadkami przemian dziejowych, kreują toż-
samość miejsca. obecnie wiele z nich nie może już pełnić pierwotnych funkcji, zarówno ze 
względów ekonomicznych, technologicznych (dewastacja substancji zabytkowej), jak i czy-
sto użytkowych (zmiana potrzeb i standardów użytkowania, które prowadzą do zaprzestania 
niektórych form użytkowania obiektów i zespołów). w związku z tym niektóre z tych ele-
mentów zostają opuszczone, popadają w ruinę i zapomnienie. nietypowe struktury prze-
strzenne i nieekonomiczne w utrzymaniu zabytkowe budowle są bardzo trudno adaptowalne 
do codziennych potrzeb współczesnych społeczności miejskich. w krajach, w których pod-
stawowe potrzeby dotyczące miejsc zamieszkania, pracy czy edukacji wciąż nie są zaspo-
kojone na właściwym poziomie, bardzo trudno jest znaleźć środki na należytą konserwację 
i utrzymanie tego typu nierentownych struktur33. częstokrotnie funkcje związane z kulturą 
okazują się najbardziej adekwatnym wyborem w rewitalizacji dziedzictwa architektoniczno-
-urbanistycznego w wielu miastach. niekiedy interwencje takie powstają punktowo, finanso-
wane bądź z pieniędzy publicznych, bądź przez prywatnych inwestorów – coraz częściej tak-
że w polsce34. tego typu działania, chociaż zasługujące na najwyższe uznanie, nie są jednak 
w stanie zastąpić przemyślanych strategii ochrony dziedzictwa w większej skali. Środków 
nigdy nie jest wystarczająco dużo, przez co wiele interesujących obiektów ulega dewastacji 
i niszczeje, a następnie znika z krajobrazu naszych miast – także przez nie do końca przemy-
ślane, nastawione wyłącznie na szybki zysk, praktyki deweloperskie. omówiony przykład 
rewitalizacji El Raval w barcelonie ukazuje, że przez połączenie działań publiczno-prywat-
nych, przy zastosowaniu długofalowej strategii rozwoju i ochrony zabytkowej substancji 
urbanistycznej, można osiągnąć sukces. Jest wtedy miejsce zarówno na ochronę i pieczo-
łowitą konserwację najbardziej wartościowych elementów dziedzictwa, jak i na wprowa-
dzenie nowych struktur przestrzennych o wysokiej jakości architektonicznej i artystycznej, 
które przez kontrast podkreślają klasę i wyjątkowość zachowanych zabytków przeszłości35. 
w omówionym przypadku motorem przemian całej zabytkowej, śródmiejskiej dzielnicy 

32 www.bcn.cat.
33 Stąd np. katastrofalny stan wielu zabytków, zwłaszcza XiX-wiecznego dziedzictwa przemysłowego 

w miastach europy Środkowej i wschodniej (w polsce chociażby na Śląsku czy w łodzi). 
34 Jak chociażby wiele obiektów i zespołów, które odnowiono i przywrócono im świetność, także dzięki 

wprowadzeniu nowych funkcji przez działalność Społecznego komitetu odnowy zabytków krakowa.
35 do czego nawołuje zarówno karta krakowska, jak i wielu praktyków oraz teoretyków zajmujących 

się tą problematyką – [6, 9, 13, 14, 16–18, 20, 22, 25, 27–29, 31].
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było wprowadzenie do najbardziej wartościowych kubatur i zespołów (starych i współcze-
śnie wznoszonych) funkcji związanych z kulturą. dzięki temu obszary przez dziesięciolecia 
wykluczone z użytkowania wzbogaciły miejską domenę publiczną, stając się dostępne dla 
wszystkich. w ten sposób w pełni został zrealizowany jeden z postulatów polityki zrówno-
ważonego rozwoju, który zachowując elementy istniejącej tkanki miejskiej dla przyszłych 
pokoleń, sprawił, że stały się one jednocześnie dostępne dla ogółu społeczeństwa. 
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Ill. 1. Barcelona, El Raval – succesful implementation of the Urban strategy of Revitalisation of neglated 
historic district by itroducing hybrid spacer of culture, created by the single objects, complexes of 
objects and open public spaces: A – hybrid complex of culture by the angels Square; b – Catalan 
Filmotheque; c – Opera – Teatre del Liceu; D –Maritime Museum; E – Santa Monica Art Centre – 

drawing by author, source: [10] (photo by M. Gyurkovich)

Il. 1. Barcelona, El Raval – udana próba wprowadzenia strategii rewitalizacji podupadłej dzielnicy 
śródmiejskiej za pomocą hybrydowych przestrzeni kultury, tworzonych zarówno przez pojedyncze 
obiekty kultury, jak i ich zespoły oraz towarzyszące im otwarte przestrzenie publiczne: a – hybrydowy 
zespół kultury przy placu aniołów; b – Filmoteka katalońska; c – opera – Teatre del Liceu; D – Muzeum 

Morskie; E – Centrum Sztuki Santa Monica – schemat autorski za: [10] (fot. M. Gyurkovich)
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Ill. 2. El Raval, hybrid complex of culture by the angels Square, renewed and contemporary objects 
of CCCB (photo by M. Gyurkovich)

Il. 2. El Raval, hybrydowy zespół kultury przy placu aniołów, odrestaurowane i współczesne bryły 
CCCB (fot. M. Gyurkovich)
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Ill. 3. El Raval, hybrid complex of culture by the angels Square (photo by M. Gyurkovich)

Il. 3. El Raval, hybrydowy zespół kultury przy placu aniołów (fot. M. Gyurkovich)
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Ill. 4. El Raval, public space of Rambla del Raval with new buildings around  
(photo by M. Gyurkovich)

Il. 4. El Raval, przestrzeń publiczna rambla del raval i nowe obiekty wokół (fot. M. Gyurkovich)
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Site-specific art is a term referring to works of art created with a view to functioning 
strictly in a particular place for a particular location or environment, landscape, a specific and 
peculiar space. it is deeply contextual, so in regard to the issue of the protection of a historic 
city, one can ask about its role and scope of creation as a condition for its sustainable devel-
opment. What is meant by sustainable development? and how to perceive the thought of the 
great aquinas, referring to the concept of Creatio (gr.), an act of creative action, bringing 
some existence to life and keeping it alive – the basic principle of conservation. Let us try 
to confront the experimental language of contemporary artists with Gombrich’s theory of 
time-cultural relativism, the meaning of the genius loci of the place, based on sources and 
our own educational and artistic experience.

contemporary visual activities in the space of historic cities are always undertaken in 
order to express some kind of idea, forming already at the stage of the creation process, and 
using the matter to express it. the place, the space of its existence, the context, the recipient, 
become co-authors of this piece of art. all this forms a unique, even rare combination of 
meanings, a sphere of intermingling images, a visual environment of man1. the notion of 
iconosphere was explained in the 1970s by Mieczysław Porębski, historian, theoretician and 
art critic, one of the most distinguished figures of the contemporary Polish humanities. He 
points out to its fluidity, openness and hybridity. a changing character and the growing inten-
sity of iconosphere depends on the growing needs of the contemporary man, exposed with 
the mediation of advanced social communication means. i quote, “iconosphere consists of 
facts, facts of appearing images. images which come into being before our very eyes or im-
ages which have appeared earlier fall into its scope. among them there are also images – like 
the constellations in the sky – which came into being millions light years from us. there are 
also images which appeared on walls of prehistoric caves ten or twenty thousand years ago, 
initiating an uninterrupted sequence of human thoughts and imagination. there are images 
which are brought to us by each moment – static, signals, lights, shadows, colours attacking 
us all the time. Finally, there are images which we remember, which we talk about, which, 
however, have never crossed the threshold that divides our external world from the world of 
our dreams and hallucinations”2. 

Graphic stereotypes, conventions, symbols surround us everywhere, impose on us, in-
form and deceive, encourage and warn us. the reflection on the mode of thinking, perceiving 
the reality and the attitude towards it in the modern times, finds its roots in the primeval caus-
es of tradition, determining the character of the western way of perceiving the world. i refer 
here to the scholastic image of the world, propagated by the father of the catholic church, 
St. thomas aquinas. He is the author of a philosophical and theological view of Creatio ex 
nihilo (lat. creation out of nothing), i.e. that the world was created by God out of nothing, and 
the act of creation is a free act, achieved by uttering a word – logos (gr.). it is an act of intel-
ligence and will of the creator, as logos is the intellect of the world, and people become its 
part. the multivalence of the notion of logos constitutes the foundation for conceptual art, it 
is translated as: thought, right or collection. its original, etymological meaning is connected 
with the Greek verb lego, which means calculate, classify, reason, or speak, collect, com-

1 M. jadzińska, Estetyka dzieł sztuki nowoczesnej i ich konserwacji na przykładzie sztuki konceptualnej 
i instalacji, [in:] Wokół zagadnień estetyki zabytku po konserwacji i restauracji, ed. e. Szmit-naud, 
B.j. rouba, Warszawa–toruń 2012, 218.

2 M. Porębski, Ikonosfera, Warszawa 1972, 271.
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bine, arrange. therefore, logos can be listened to as it is a word, logos provides understand-
ing because it is reason, and finally logos connects people, because it means connection3. 

avant-garde art present in the cultural space of historic cities uses solutions which belong 
to extra-artistic phenomena. on a mass scale we observe the phenomenon of a total language 
independence, i.e. the medium ceases to be recognizable. We deal with art which cannot be 
fit into specified conventions. contemporary art takes advantage of space together with all 
its sensual elements. it assumes an experiencing, absorbing, even theatrical attitude. Works 
characterized by the formula of bricolage or kaleidoscope. come into being. the reason 
for this process is the total blurring or elimination of borders between individual fields of 
art. a contemporary work of art is independent, autonomous; it is an intermedial message, 
a piece of information which emphasizes relations with the space and the active attitude of 
the recipient4.

a Vienna-based art historian, ernst Hans josef Gombrich, was interested in the scientific 
approach to visual perception. He was a thinker, rationalist and sceptic, searching for relative 
research methods. Fascinated with tradition at the same time, he believed that “the awareness 
of the past is a condition of civilization”5. With reference to the topic of this paper, it seems 
important to emphasize his ideas and views pertaining to the links between culture and art. 
Gombrich is the author of the theory of image of a full life or a living chain of tradition, 
referring to images that came into being in the areas of art enrooted in the western tradition. 
He devoted his work to research into the simulation of the perceived reality and its effect on 
the recipient’s perception processes. He analyzed the variable, movable functions of the visual 
image, attempting to understand the way the human mind functions in the context of the era 
of images, dominating a written word6. i quote, “authors all around the world were expect-
ed to create elusive works, substitutes of gods, demons and people. only the art of the West 
since the very beginnings was striving to create figures full of life, constructing a living chain 
of tradition, constantly linking the art of our times with the art of the epoch of pyramids”7. 
Gombrich’s time and space relativism finds its reflection in the site-specific art, depending 
on place and time, characterized by contextuality, relationality, processuality, impermanence 
and temporariness. the art of new media, of the new visual code, is not separated from the 
tradition of the western art. it depends on numerous relativizing factors, e.g. culture, language, 
circumstances. rich in meanings, it undertakes a conscious dialogue with a place, it reveals its 
potential, it juxtaposes the old with the new, it confronts man with the world. 

the foundation for this type of visual measures is constituted by the conceptual art, where 
the key role is played by the concept of close connection of art objects with space, which as 
a result of getting united with the work of art becomes its inseparable element. the context 
inscribed in their perception, consistent with the principle that the medium is information, 
enrooted in the concept of expression of an american theoretician of communication, Mar-
shall McLuhan popular in the 1960s, allows a legible interpretation and full experience of the 
work of art. an active attitude of the recipient, present in the space, and therefore becoming 
an element of the work of art, provides it with various meanings. What we deal with here 

3 j.c. o’neill, How Early is the Doctrine of «creatio ex nihilo»?, the journal of theological Studies, 
53, 2002, 49–65.

4 M. jadzińska, op.cit., 215–223.
5 r. Woodfield, Preface, [in:] e.H. Gombrich, Pisma o sztuce i kulturze, kraków 2011, 9.
6 Ibidem, 13; H. Gombrich, op.cit., 41.
7 Ibidem, [after:] W.M. ivins, jr., Prints and Visual Communication, cambridge, Ma, London 1953.
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is much more than interpretation, experience of the work of art. escaping the traditional 
image of presentation, entering the public domain, visual arts touch upon the problem of 
social activation of various environments, interactions in the mass dimension. By applying 
unconventional means of expression, advanced technologies, the array of the media from 
beyond the traditional artistic language, artists engage and foster all senses of the recipient. 
Verification of the attitude to matter, shaping a new creative awareness, is most probably 
a consequence of civilization and cultural changes, which have generated a completely new 
mode of expression. the change in thinking about art has led to its redefinition, reassessment 
of the relations between a concept, the matter and the spectator. a work of art has become 
a message, a record of a creative process, a register of signs, symbols and images in the space 
permeated with meanings and sensual elements, fostering the recipient’s interaction. the 
medium is fluid, open and independent, it grants the work of art with a completely different 
quality. the work of art becomes a multifaceted creature, equipped with the power of mass 
destruction, a great, autonomous formula of our times8.

the art revolution was taking place over the 1950s, 1960s and 1970s, in the times of 
the so-called Great avant-Garde. Most of all it referred to the reassessment of the relations 
between a concept, the matter and the recipient. conceptualism rejected the significance of 
a form as the most important one; it shifted the recipient’s attention from the material, sensual 
aspect, into the intellectual, notional, spiritual one. a work of art was supposed to be a mes-
sage consistent with the semiotic scheme of charles Peirec, assuming ontological search of 
the truth. therefore, the matter was given a symbolic character. Henceforward it can consti-
tute an iconic or index sign, in which the meaning of the work of art is hidden9. it is a type of 
a physical manifestation10, referring to the presence or memory of something that is gone, 
which does not exist anymore and which has left but a trace. it grants the work of art with 
authenticity revealing itself in the process of creation, unchangeable, marked with important 
historic moment or event. it is about maintaining the relation significant vs. signifié, enrooted 
in the emotional, intellectual, contextual sphere11.

according to the american artist, co-creator of the conceptual art, joseph kosuth, it was 
the artistic legacy of the French dadaist, Marcel duchamp, that degraded the position of 
the matter. it was a breakthrough in the modern art. the matter stopped fulfilling a superior 
function of an emerging work of art, hence its more and more frequently appearing tempo-
rary form. the essence of a visual work was transferred onto the ground of psychophysical 
condition of man, historical, political cultural, social or geographical context12.

With reference to the issue of protection of a historic city, i am interested in the role and 
range of creation as a condition for sustainable development. assuming that sustainable devel-
opment is a permanent quality of the residents’ life consistent with the civilization develop-
ment, a constant progress in all walks of life and human activities is assumed. therefore, the 
social space, understood as an element of the existential space of man, constitutes a structure 
which comprises various aspects: cultural, political, economic or informational ones. Social 
space experienced by man is of an anthropological character. thanks to it, it becomes a space 
of human co-existence, the place of all sorts of interactions, the place of survival. Space can be 

8 M. jadzińska, op.cit., 215–223.
9 Ibidem.
10 Ibidem, 220.
11 Ibidem.
12 Ibidem, 217.
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static as well as dynamic, and there should be a balance between these two spheres. the notion 
that is closest to me is the image of an abstract space13, i.e. an area of a conceptual character, 
where individual opinions, views, attitudes, visions of the world and manifestos meet. it is 
a space full of symbols and cultural designatum. already aristotle tried to define the notion of 
space. in his studies, he emphasized the analysis of a place – topos. From Greek, topós koinós 
is a place of a common cause, common perception, experience, a primeval model of thinking. 
this concept constitutes a foundation for understanding something; it forms the unity of the 
image of the cultural space, where various toposes complement each other. it is the richness, 
distinctness, universality of places, factors, transformations, that decides about the form and 
character of the social space called the cultural landscape14. i quote, “Wherever a world-image 
comes into being, an important decision is made about the entity in its entirety. the existence of 
the entity is searched for, and it is found in the fact that it is presented”15.

this article is based on the author’s own scientific, didactic and artistic experience. it con-
stitutes an attempt at understanding the transformations occurring in the contemporary art and 
clarifying the new emerging artistic phenomena in the historical context. the analysis of simi-
larities of the structural changes in the domain of science, as well as arts, aims at emphasizing 
the interdependence and inseparability of both fields, corresponded by phenomena of the sci-
entific and artistic revolution. this paper constitutes a result of studies on the cultural space of 
cracow, conducted in the institute of History of architecture and Monument Preservation since 
2011 within the framework of the Space Fillers Project. Art in the Public Space. the project 
has been held under the patronage of the artboom Visual arts Festival, cracow Festival office, 
Museum of contemporary art in cracow and the Małopolska Garden of arts. this year’s, 
already 4th edition of the project was devoted to the topic: City of Science, Material of Art – 
Unique Space of Historic Cracow, and it focused on the space arrangement, i.e. Botanic Garden 
of the jagiellonian University, Museum of the jagiellonian University collegium Maius, Pro-
fessors’ Garden of the jagiellonian University, royal castle on Wawel Hill, Polish academy 
of Learning, institute of Forensic research. the project promotes the art of responsible design 
consistent with the principle, i quote, “Ars sine scientia nihil (lat. art without knowledge is 
nothing) of the Paris-based construction master, jean Vignot, called in 1398 as a consultant by 
the committee of the construction of the Milan cathedral. But this composition must be a cre-
ation; copying, even the most skilful, will never replace imagination, internal passion (because 
passion, rhythm, pulse is not only in feelings, but also in concepts)”16.

Sztuka site-specific to określenie odnoszące się do dzieł sztuki stworzonych z myślą o funk-
cjonowaniu w ściśle w określonym miejscu, przeznaczonych do szczególnej lokalizacji lub oto-
czenia: środowiska, krajobrazu, przestrzeni specyficznej i osobliwej. jest głęboko kontekstual-
na, dlatego w odniesieniu do zagadnienia ochrony miasta historycznego można zadać pytanie 
o jej rolę i zasięg kreacji jako warunku dla jego zrównoważonego rozwoju. co oznacza rozwój 
zrównoważony? i jak postrzegać myśl wielkiego akwinaty, odwołującego się do pojęcia aktu 

13 j.L. łapiński, Ikonosfera – przestrzeń kultury epoki postindustrialnej. Iconosphere – a space of 
culture post-industrial era, [in:] Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego. Dissertations of Cultural 
Lendscape Commiscion, no. 24/2014:87–114, 87–88.

14 Ibidem.
15 M. Heidegger, Die Zeit des Weltbildes, fragment of a speech delivered on 9 March 1938.
16 M.c. Ghyka, Złota liczba, kraków 2001, 133.
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twórczego działania (gr. creatio), powołania do życia i utrzymania bytu - podstawowej zasady 
konserwatorskiej. Spróbujmy zatem skonfrontować: eksperymentalny język działania współcze-
snych artystów z gombrichowską teorią relatywizmu czasowo-kulturowego, znaczeniem genius 
loci miejsca, w oparciu o źródła oraz własne doświadczenia naukowo-dydaktyczne i artystyczne.

Współczesne działania wizualne w przestrzeni miast historycznych służą zawsze wyrażeniu 
jakiejś idei, kształtującej się już na etapie procesu kreacji i wykorzystującej do jej wyrażenia 
materię. Współautorem tego dzieła staje się miejsce, przestrzeń jego bytu, kontekst, odbiorca. 
Wszystko razem tworzy niepowtarzalną, unikatową wręcz kombinację znaczeń, sferę przeni-
kających się obrazów, wizualne środowisko człowieka1. Pojęcie ikonosfery objaśnił w latach 
70. XX wieku Mieczysław Porębski - historyk, teoretyk i krytyk sztuki, jedna z najwybitniej-
szych postaci współczesnej polskiej humanistyki. zwraca on uwagę na jej płynność, otwartość 
i hybrydalność. zmienny charakter oraz wzmagająca się intensywność ikonosfery zależą od 
rosnących potrzeb współczesnego człowieka, eksponowanych za pośrednictwem nowocze-
snych środków komunikacji społecznej. „na ikonosferę składają się fakty, fakty pojawiania 
się obrazów. Wchodzą w jej zasięg obrazy bądź te, które tworzą się na naszych oczach, bądź 
te, które utworzyły się już wcześniej. Są wśród nich i takie – widniejące na niebie gwiazdo-
zbiory – od których powstania dzielą nas miliony lat świetlnych. Są i te, które przed kilkunastu 
czy dwudziestu kilku tysiącami lat pojawiły się na ścianach prehistorycznych jaskiń, inicjując 
nieprzerwany ciąg twórczych poczynań myśli i wyobraźni człowieka. Są te, które niesie nam 
każda chwila – atakujące nas bezustannie szumy, sygnały światła, cienie, kolory. Są wreszcie 
i te, o których pamiętamy, mówimy, które nie przekroczyły jednak nigdy progu dzielącego nasz 
świata zewnętrznego od świata naszych snów i halucynacji”2. 

obrazowe stereotypy, konwencje, symbole otaczają nas zewsząd, napierają, informują 
i zwodzą, zachęcają i przestrzegają. refleksja nad sposobem myślenia, pojmowania rzeczywi-
stości i stosunku do niej w dobie nowożytności znajduje swoje korzenie w pierwotnych przy-
czynach tradycji, wyznaczającej charakter zachodniego sposobu pojmowania świata. odnoszę 
się tutaj do scholastycznego obrazu świata, propagowanego przez ojca kościoła katolickiego, 
św. tomasza z akwinu. jest on autorem poglądu filozoficznego i teologicznego Creatio ex 
nihilo (łac. stworzenie z niczego), głoszącego, że świat został stworzony przez Boga z nicości, 
a akt kreacji jest aktem wolnym, dokonanym przez wypowiedzenie słowa – logosu (gr.). jest 
to akt inteligencji oraz woli stwórcy, jako że logos to rozum świata, a ludzie stają jego częścią. 
Wieloznaczeniowość pojęcia logosu stanowi podstawę dla sztuki konceptualnej, tłumaczymy 
go jako myśl, prawo czy kolekcję. jego znaczenie pierwotne, etymologiczne związane jest 
z greckim czasownikiem lego, oznaczającym: liczyć, zaliczać, rozumować, czy też: mówić, 
zbierać, łączyć, układać. zatem logosu można słuchać, bo jest on słowem, logos obdarza zro-
zumieniem, gdyż jest rozumem i w końcu logos łączy ludzi, ponieważ oznacza połączenie3. 

Sztuka awangardowa obecna w przestrzeni kulturowej miast historycznych wykorzystuje 
rozwiązania zaliczane do zjawisk pozaartystycznych. obserwujemy (na skalę masową) feno-
men całkowitej niezależności językowej, tzn. medium przestaje być rozpoznawalne. Mamy 
do czynienia ze sztuką, której nie można wpasować w ustalone konwencje. Sztuka współ-

1 M. jadzińska, Estetyka dzieł sztuki nowoczesnej i ich konserwacji na przykładzie sztuki konceptualnej 
i instalacji, [w:] Wokół zagadnień estetyki zabytku po konserwacji i restauracji, red. e. Szmit-naud, 
B.j. rouba, Warszawa–toruń 2012, 218.

2 M. Porębski, Ikonosfera, Warszawa 1972, 271.
3 j.c. o’neill, How Early is the Doctrine of «creatio ex nihilo»?, the journal of theological Studies, 

53, 2002, 49–65.
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czesna wykorzystuje przestrzeń wraz ze wszystkimi jej elementami sensualnymi. Przyjmuje 
postawę doświadczającą, wchłaniającą, wręcz teatralną. Powstają dzieła charakteryzujące 
się formułą brikolażu czy kalejdoskopu. Przyczyną tego procesu jest całkowite zatarcie lub 
zniesienie granic pomiędzy poszczególnymi dziedzinami sztuki. Współczesne dzieło sztuki 
jest niezależne, autonomiczne, jest intermedialnym komunikatem, informacją podkreślającą 
relacje z przestrzenią i aktywną postawą odbiorcy4.

Wiedeński historyk sztuki ernst Hans josef Gombrich interesował się naukowym po-
dejściem do percepcji wzrokowej. Był myślicielem racjonalistą i sceptykiem poszukującym 
relatywnych metod badawczych. równocześnie zafascynowany tradycją uważał, że „świa-
domość przeszłości jest warunkiem cywilizacji”5. W nawiązaniu do tematu artykułu podkre-
ślenie jego idei i poglądów dotyczących związków kultury i sztuki wydaje się być istotne. 
Gombrich jest autorem teorii obrazu pełnego życia czy żywego łańcucha tradycji, odno-
szących się do obrazów powstałych w kręgach sztuki zakorzenionej w tradycji zachodniej. 
Swoją pracę poświęcił badaniom nad symulacją oglądanej rzeczywistości i jej wpływu na 
procesy percepcyjne odbiorcy. analizował zmienne, ruchome funkcje obrazu wzrokowego, 
podejmując próbę zrozumienia działania ludzkiego umysłu w kontekście ery obrazów, do-
minujących nad słowem pisanym6. „od twórców obrazów na całym świecie oczekiwano, iż 
stworzą istnienia ulotne, substytuty bogów, demonów i ludzi. jedynie sztuka zachodu od 
samych początków dążyła do stworzenia postaci pełnych życia, konstruując żywy łańcuch 
tradycji, stale łączący sztukę naszych dni ze sztuką epoki piramid”7. relatywizm czaso-
wo-kulturowy Gombricha znajduje swoje odzwierciedlenie w sztuce site-specific, zależnej 
od miejsca i czasu, charakteryzującej się kontekstualnością, relacyjnością, procesualnością, 
nietrwałością i tymczasowością. Sztuka nowych mediów, nowego kodu wizualnego nie po-
zostaje oderwana od tradycji sztuki zachodniej. jest zależna od wielu czynników relatywizu-
jących, np. kultury, języka, okoliczności. Bogata w znaczenia podejmuje świadomy dialog 
z miejscem ujawnia jego potencjał, zestawia stare i nowe, konfrontuje człowieka ze światem. 

Fundamentem dla tego rodzaju działań wizualnych jest sztuka konceptualna, gdzie klu-
czową rolę odgrywa idea ścisłego powiązania obiektów sztuki z przestrzenią, która w wyni-
ku zespolenia z dziełem sztuki, staje się jego nierozerwalną częścią. Wpisany w ich odbiór 
kontekst, zgodny z zasadą medium jest informacją, zakorzenioną w koncepcji przekazu 
amerykańskiego teoretyka komunikacji Marshalla McLuhana, popularnego w latach 60., 
pozwala na czytelną interpretację i pełne doświadczenie dzieła sztuki. aktywna postawa od-
biorcy, obecnego w przestrzeni i tym samym stającego się częścią dzieła sztuki, nadaje mu 
różne znaczenia. Mamy do czynienia z czymś o wiele więcej niż interpretacją, przeżyciem, 
doświadczeniem dzieła sztuki. Sztuki wizualne wymykające się tradycyjnemu obrazowi pre-
zentacji, wkraczając w obszar publiczny dotykają problemu aktywizacji społecznej różnych 
środowisk, interakcji w wymiarze masowym. Poprzez niekonwencjonalne środki wyrazu, no-
woczesne technologie, wychodzący poza ramy tradycyjnego języka artystycznego wachlarz 
używanych mediów, artyści angażują i wyostrzają wszystkie zmysły odbiorcy. Weryfikacja 
podejścia do materii, ukształtowanie nowej świadomości twórczej to zapewne konsekwencja 
zmian cywilizacyjnych i kulturowych, które wygenerowały zupełnie nowy sposób ekspre-

4 M. jadzińska, op.cit., 215–223.
5 r. Woodfield, Wprowadzenie, [w:] e.H. Gombrich, Pisma o sztuce i kulturze, kraków 2011, 9.
6 Ibidem, 13; H. Gombrich, op.cit., 41.
7 Ibidem, [za:] W.M. ivins, jr., Prints and Visual Communication, cambridge, Ma, London 1953.
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sji. zmiana w myśleniu o sztuce doprowadziła do jej redefinicji, przewartościowania relacji 
pomiędzy ideą, materią oraz widzem. dzieło sztuki stało się komunikatem, zapisem procesu 
twórczego, rejestrem znaków, symboli i obrazów w przestrzeni nasyconej znaczeniami i ele-
mentami sensualnymi, sprzyjającymi interakcji odbiorcy. Medium jest płynne, otwarte i nie-
zależne, nadaje dziełu zupełnie inną jakość. dzieło staje się wielopłaszczyznowym tworem, 
wyposażonym w siłę masowego rażenia, wielką, autonomiczną formułę naszych czasów8.

rewolucja sztuki działa się na przestrzeni lat 50., 60., i 70. ubiegłego wieku w czasach 
tzw. Wielkiej awangardy. dotyczyła ona przede wszystkim przewartościowania relacji pomię-
dzy ideą, materią i odbiorcą. konceptualizm odrzucił znaczenie formy jako pierwszoplanowej, 
przesunął uwagę odbiorcy z aspektu materialnego, zmysłowego na intelektualny, pojęciowy, 
duchowy. dzieło sztuki miało być komunikatem zgodnym ze schematem semiologicznym 
charlesa Peirec’a, zakładającym ontologiczne poszukiwanie prawdy. zatem materii nadano 
charakter symboliczny. Może odtąd stanowić znak ikoniczny lub indeksowy, w których zostaje 
ukryte znaczenie dzieła9. jest to rodzaj fizycznej manifestacji10, odnoszącej się do obecności 
lub pamięci czegoś, czego już nie ma, co nie istnieje i po czym pozostał jedynie ślad. nadaje 
to dziełu ujawniający się w procesie kreacji autentyzm intencjonalnie niezmienny, naznaczony 
ważnym historycznym momentem czy wydarzeniem. chodzi tu o zachowanie relacji signifiant 
a signifié, zakorzenionej w sferze emocjonalnej, intelektualnej i kontekstowej11.

Według amerykańskiego artysty, współtwórcy sztuki konceptualnej josepha kosutha to 
twórczość francuskiego dadaisty, Marcela duchampa, zdegradowała pozycję materii. Był 
to moment przełomowy w sztuce nowoczesnej. Materia przestała pełnić nadrzędną funkcję 
powstającego dzieła, stąd jej coraz częściej pojawiająca się tymczasowa postać. istota utwo-
ru wizualnego została przeniesiona na grunt psychofizycznej kondycji człowieka, kontekst 
historyczny, polityczny, kulturowy, społeczny czy geograficzny12.

W odniesieniu do zagadnienia ochrony miasta historycznego interesuje mnie rola oraz za-
sięg kreacji jako warunku dla zrównoważonego rozwoju. Przyjmując za rozwój zrównoważony 
trwałą jakość życia mieszkańców zgodną z rozwojem cywilizacyjnym, zakłada się stały pro-
gres we wszelkich dziedzinach życia i ludzkiej działalności. zatem przestrzeń społeczna poj-
mowana jako część przestrzeni egzystencjalnej człowieka stanowi strukturę skupiającą w so-
bie różne aspekty: kulturowe, polityczne, gospodarcze czy informacyjne. Przestrzeń społeczna 
doświadczana przez człowieka wykazuje charakter antropologiczny. dzięki temu staje się ona 
przestrzenią ludzkiego współżycia, miejscem różnorodnych interakcji, miejscem przetrwania. 
Przestrzeń może być zarówno statyczna, jak i dynamiczna, a pomiędzy tymi sferami powinna 
panować równowaga. najbliższe jest mi wyobrażenie przestrzeni abstrakcyjnej13, tzn. obsza-
ru o charakterze konceptualnym, gdzie spotykają się indywidualne: opinie, poglądy, postawy, 
wizje świata i manifesty. jest to przestrzeń pełna symboli i desygnatów kulturowych. już ary-
stoteles próbował zdefiniować pojęcie przestrzeni. W swoich badaniach kładł nacisk na analizę 
miejsca – topos. z greckiego topós koinós to miejsce wspólnej sprawy, wspólnego postrzega-

8 M. jadzińska, op.cit., 215–223.
9 Ibidem.
10 Ibidem, 220.
11 Ibidem.
12 Ibidem, 217.
13 j.L. łapiński, Ikonosfera – przestrzeń kultury epoki postindustrialnej. Iconosphere – a space of 

culture post-industrial era, [w:] Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego. Dissertations of Cultural 
Lendscape Commiscion, nr 24/2014:87–114, 87–88.
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nia, przeżywania, pierwotny wzorzec myślenia. idea ta stanowi fundamentem dla zrozumienia 
czegoś, kształtuje jedność obrazu przestrzeni kulturowej, w której różnorodne toposy dopełnia-
ją się wzajemnie. to właśnie bogactwo, odmienność, uniwersalność miejsc, czynników, prze-
mian decyduje o formie i charakterze przestrzeni społecznej zwanej krajobrazem kulturowym14 
„tam gdzie powstaje światło-obraz, zapada istotna decyzja o bycie w całości. Bycia bytu po-
szukuje się i znajduje się je w tym, że jest on przedstawiany”15.

niniejszy artykuł opiera się na własnych doświadczeniach naukowo-dydaktycznych i ar-
tystycznych. Stanowi próbę zrozumienia zachodzących przemian w sztuce współczesnej oraz 
wyjaśnienia w kontekście historycznym pojawiających się nowych zjawisk artystycznych. 
analiza podobieństw zmian strukturalnych zarówno w dziedzinie nauki, jaki i sztuki, ma na 
celu podkreślenie wzajemnej zależności i nierozdzielności obu dziedzin, którym odpowia-
dają zjawiska rewolucji naukowej oraz artystycznej. artykuł stanowi wynik badań nad prze-
strzenią kulturową krakowa prowadzonych w instytucie Historii architektury i konserwacji 
zabytków od 2011 roku w ramach Projektu Space Fillers. Sztuka w przestrzeni publicznej. 
Projekt został objęty patronatem Festiwalu Sztuk Wizualnych artBoom, krakowskiego Biu-
ra Festiwalowego, Muzeum Sztuki Współczesnej w krakowie oraz Małopolskiego ogrodu 
Sztuki. tegoroczna iV edycja projektu poświęcona została tematowi: Miasto nauki, tworzy-
wo sztuki – unikatowa przestrzeń historycznego Krakowa i dotyczyła aranżacji przestrzeni 
ogrodu Botanicznego Uniwersytetu jagiellońskiego, Muzeum Uniwersytetu jagiellońskie-
go collegium Maius, ogrodu Profesorskiego Uniwersytetu jagiellońskiego, zamku królew-
skiego na Wawelu, Polskiej akademii Umiejętności, instytutu ekspertyz Sądowych. Projekt 
promuje sztukę odpowiedzialnego projektowania zgodną z zasadą „Ars sine scientia nihil 
(łac. sztuka bez wiedzy jest niczym) paryskiego mistrza budowniczego jeana Vignota, we-
zwanego w 1398 jako konsultanta przez komitet budowy katedry mediolańskiej. ale to kom-
ponowanie musi być twórczością; kalkowanie, bodaj nawet najuczeńsze, nie zastąpi polotu, 
wewnętrznej pasji (bo pasja, puls, rytm jest nie tylko w uczuciach, ale również w ideach)”16.
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ill. 5. Project Refleksje by łukasz Malec, located on institute of Forensic research  
(Source: author’s archive)

il. 5. Projekt Refleksje, oprac. łukasz Malec, lokacja: instytut ekspertyz Sądowych  
(Źródło: archiwum autora)
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the first congress of polish preservation officers, which was held in Warsaw in 2005, 
brought about a summary of the achievements of the preservation specialists in terms of 
the protection of national culture monuments. in eleven problem groups, a review of the 
thitherto achievements was carried out, in the breakdown into successes and failures in the 
field of the monument preservation. the results of this account were presented in the state-
ments of authors from individual problem groups1.  they were also included in the final 
resolution of the congress2, which was divided into three parts. the first one pertained to 
e.g. restoring a uniform state monument protection service, strengthening its personnel and 
providing them with instruments and funds necessary to function efficiently. the congress 
participants supported the practice applied so far, consisting in the creation and strengthen-
ing of professionally prepared local governmental preservation services, exercising protec-
tion over cultural assets in the local government. they also appealed to the governmental 
and local governmental authorities for support for non-governmental organizations, which 
are a natural and extremely important partner of preservation officers. they also empha-
sized the need to reconstruct social care over monuments by comprehensive education 
and propagating respect for the legacy of the national culture. the congress participants 
confirmed the need to amend the act on monuments protection and care over monuments, 
as well as to create a coherent and transparent system of the financial participation of the 
state in the preservation of monuments. the second part of the resolution pertained to the 
foundations of preservation and restoration. the congress participants pointed to the need 
to undertake studies over the improvement of the code of conduct of preservation services, 
adjusted to the current social and economic conditions. the congress participants noticed 
a need to modernize the preservation tools, which is connected with the civilization prog-
ress, as well as social and economic transformations, ordering to understand the cultural 
assets in the categories of resources of culture, which apart from historic, artistic and ideo-
logical values, have also an economic dimension. in the third, last part of the resolution, 
attention was paid to the need to exchange experience and intensify cooperation between 
all circles which actively participate in the work of the preservation of the national culture 
heritage. the congress participant also put forward a motion concerning the integration 
of  professional preservation groups in order to create conditions for joint actions for the 
benefit of  protection of and care over monuments, e.g. at the verification of the register 
and records of monuments and the database on materials and methods applied in the pres-
ervation practice. the resolution was completed with a statement that the circles of pol-
ish monument preservation officers administer a serious intellectual and artistic potential, 
which could be a guarantee of preserving the cultural heritage in poland and abroad for the 
future generations. 

currently, after 10 years, the monument preservation circles, upon the initiative of the   
society of monuments preservation, with the support for the national heritage institute and 
cracow university of technology, organized the 2nd congress, whose main objective is a re-
view of achievements of the polish monument preservation specialist in the professional and 
organizational sphere, as well as indicating areas which call for a reform, correction or mod-
ernization. the defects described below are not a sign of negligence, but a result of constant 
evolution of the doctrine, technology, legislation, economic assumptions and social attitude. 

1 Wiadomości Konserwatorskie,  no. 18/2005, DWe, Wrocław–Warszawa 2005, passim.
2 Kongres Konserwatorów Polskich, DWe, Wrocław–Warszawa 2005, passim.
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one of the examples of such problems is the phenomenon of thermomodernization  of 
elevations of historic buildings. the legal regulations in force pertaining to the thermal in-
sulating power are much stricter than the ones required in the past. if you wish to adjust 
a building to the contemporary functional standards, you have to insulate it. still, the most 
commonly used material in this type of projects is extruded polystyrene. in case of a historic 
building, often with very rich architectural décor, the application of this construction mate-
rial is difficult, because for obvious reasons it causes obliteration or covering of most details 
located on the elevation, such as pilasters, cornices, window portals. currently, the market 
of construction products offers technologies which enable to insulate a building inside. this 
method also entails certain problems, analogical to the ones described above, as well as other 
issues connected with the physics of the building. the selection of the thermomodernization 
technology in historic buildings  should be individually adjusted to a specific building, and 
should allow to maintain its most valuable elements, e.g. composition of the elevation, pro-
portions or architectural detail3. 

similar problems occur when introducing new functions to historic buildings, or when 
adjusting them to contemporary standards4. it frequently results from the process of enforce-
ment of the technical and constructional regulations in force, under pain of excluding the 
building from use. this  usually concerns historic schools, hospitals, public utility buildings 
and other structures, most often dating back to the 19th century, which are in a poor technical 
condition and which require complete renovation5. the modernizations in question consist in 
e.g. the correction of heights, floor areas of premises, emergency routes, additional illumina-
tion, etc., and in many cases are unavoidable for the building to go on functioning. neverthe-
less, it needs to be borne in mind that the historic values of the modernized building must be 
maintained, which should result from a compromise between the preservation doctrine and 
the legal regulations in force6.

another problem that requires special attention on the part of the monument preservation 
authorities is the phenomenon of dividing large mansion and park complexes as a uniform 
ownership entered in the register of immovable historic sites or entered in the communal lists 
of historic sites. the standpoint of the monument preservation officer on this issue should be 
clear, that it is forbidden to divide such complexes and increase the number of co-owners, 
because nearly in every case it leads to irreversible changes in the cultural landscape of such 

3 D. Kuśnierz-Krupa, Issues of revalorization of historic buildings of “Sokół” in former Galicia on the 
example of objects from Nowy Targ and Sieniawa, [in:] „reuso”, ed. s. mora alfonso-munoyerro, 
a. rueda marquez da la plata, p. alejandro crus Franco, vol.2, universidad politecnica de madrid, 
madrid 2013, 289–295, passim.

4 K. Kuśnierz, Opinia konserwatorska w sprawie planowanej realizacji zadania pn. „Dostawa i montaż 
windy w budynku przy ul. Kościuszki 2 w Przemyślu” oraz określenie wpływu planowanych prac na 
substancję zabytkową obiektu, Kraków 2015, typescript [in:] archive of the provincial monument 
preservation office, przemyśl, s.v.

5 D. Kuśnierz-Krupa, New building technologies in the context of revalorization of a historic 
building (on the example of conversion of an old dormitory into an administrative office), technical 
transactions, 7-a/2014, 121–130, passim.

6 D. Kuśnierz-Krupa, Dziedzictwo kulturowe miast – szansa rozwoju czy przeszkoda – na przykładzie 
wybranych małych miast Podkarpacia, [in:] Przyszłość miast – miasta przyszłości, ed. j. Gyurkovich 
et al., monograph no. 455, cracow university of technology, Kraków 2014, 91–110, passim.
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complexes7. obviously, here the question arises whether new investments implemented even 
in a part of the complex are not a chance for it to survive. in some cases they probably are, 
but this calls for extremely cautious actions, preceded with thorough studies predicting e.g. 
the effects of such decisions8. 

in the scope of the preservation of monuments of urban planning, there are also a number 
of problems, which are not always easy to solve considering the development of polish cities. 
an example here could be the problem of protection of the cultural landscape, the panoramas 
of a city, particularly of its central (oldest) part, which collides with the contemporary archi-
tecture and infrastructure (tall structures overwhelming the traditional architecture with their 
scale, investments connected with the  development of technical infrastructure, extensions of 
the existing buildings, etc.). implementations of the investments referred to above are gov-
erned by local spatial development plans, opinioned by the provincial monument preserva-
tion office. unfortunately, the theory, and in consequence the local law, written on paper, not 
always corresponds to the preservation practice, which could be supported with numerous 
examples. this also concerns greenery, as a wanted and unwanted setting for monuments 
of architecture and urban planning. the greenery which is located in the direct vicinity of 
historic sites should be constantly controlled and tended so as not to threaten the historic sub-
stance or the perception thereof. a good example here is the monastery of the camaldolese 
Fathers in bielany, located on the slope of the ice-marginal valley of the Vistula in cracow, 
which during the last decade was nearly completely obscured by trees. only bold decisions 
brought about cutting down the greenery around the monastery, thanks to which the towers of 
the monastery can overlook the area again. a similar problem was encountered in case of the 
lubomirski castle in nowy Wiśnicz, whose silhouette and fortifications were threatened by 
greenery. this time the authorities’ common sense had the upper hand and the castle became 
the main element of the panorama of the town once again. 

among other problems that could be encountered in historic towns and cities there are 
issues connected with traffic and the so-called “gates to the city”. it is obvious that the civili-
zation progress is followed by a growing number of cars. this generates the need to improve 
traffic by modernizing the existing streets, often very narrow, and look for parking spaces. 
this problem does not concern poland only, but is valid in all developed parts of the world. 
in order to solve it, the method of traffic calming is applied, consisting in gradual leading 
car traffic out of city centres and construction of overground and  underground car parks. 
the solutions referred to above are only temporary, which suggests a need to conduct further 
works on the target solutions in this respect. another problem connected with the preserva-
tion of historic urban complexes, already mentioned above,  is the phenomenon of the “gate 
of the city”, which currently in many cases is formed by anonymous commercial architecture 
and thousands of advertisements. the phenomenon described can be seen e.g. when entering 
the capital city from the side of janki, where the space is covered with shopping malls of 

7 K. Kuśnierz, Opinia konserwatorska w sprawie możliwości podziału geodezyjnego działek nr 42/3 
i 44/3, na których zlokalizowany jest zespół dworsko-parkowy położony w Dąbrowicy-Chrostowej, 
gm. Łapanów, pow. bocheński, woj. małopolskie, Kraków 2012, typescript [in:] archive of the 
provincial monument preservation office, Kraków, s.v.

8 K. Kuśnierz, Opinia konserwatorska w sprawie możliwości podziału zespołu dworsko-parkowego 
w Pawłosiowie, pow. Jarosławski, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-178, Kraków 2012, 
typescript [in:] archive of the provincial monument preservation office, przemyśl, s.v.
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unified forms and advertising banners, the number of which makes them practically illegible 
for travellers. entrances to other large historic cities in poland, such as Wrocław or cracow, 
look the same; there are no signs that would suggest what city we are approaching. the cul-
tural landscape is created by anonymous commercial complexes, posters and billboards. this 
issue is a challenge for the polish monument preservation authorities, as well as the entire 
environment, since in europe there are examples of historic towns and cities (e.g. Florence), 
where a similar degradation of the cultural landscape of the “gate to the city” has been suc-
cessfully opposed. 

summing up, attention should be turned to the issue of the heritage of the latest polish 
architecture, hardly noticeable so far. this architecture came into being after the World War 
ii, and its development was particularly active in the 1960s and 1970s. in the period re-
ferred to above, modernist structures were erected, designed by distinguished architects (e.g. 
z. Gądek, b. lisowski, t. Gawłowski, W. buliński, W. cęckiewicz), marking the develop-
ment of the polish architectural thought, starting from the so-called “thaw”9. these objects 
and complexes (e.g. Forum hotel, cracovia hotel in cracow, railway station in Katowice) 
are decapitalized at present. they require renovations, modernization, and sometimes even 
a new function10. one could ask here whether the polish monument preservation environment 
has any standpoint and methods how the objects and complexes in question should be pre-
served, if they should be preserved at all. regrettably, currently there are no clearly defined 
criteria which structures should be considered as the assets of the contemporary culture, 
worth preservation. the resources of this architecture have not been evaluated yet, either 
(although there have been some works performed in this direction, commenced by the union 
of polish architects, polish national committee of international   council of monuments and 
sites icomos, national centre for research and Documentation of monuments – national 
heritage institute at present11). considering the above, there are no specific strategic rules for 
the protection of the said architecture, as well as – which is particularly difficult – limits of 
their admissible modernization. 

the above reflections came into the mind of the authors of this paper as a conclusion 
occurring after the development of dozens of architectural designs for historic buildings pre-
pared during the last decades, as well as after drawing up a number of  expert documenta-
tions. the authors hope that similarly to the 1st congress of polish preservation officers, 
also after this one some of the postulates and problems of the polish monuments protection 
will be solved. 

9 m. Włodarczyk, Architektura lat 60-tych w Krakowie, Wam, Kraków 2006, passim; Architektura 
Krakowska lat 1956–2000 – wybrane przykłady, ed. m. Włodarczyk, union of polish architects 
branch, Kraków 2013, passim.

10 K. Kuśnierz, Opinia konserwatorska w sprawie zespołu obiektów Os. Teatralne nr 19 usytuowanych 
w zabytkowym centrum  Nowej Huty w Krakowie, Kraków 2012, typescript [in:] archive of the 
provincial monument preservation office, Kraków s.v.

11 e.g. map and programme of educational events “Route of KRK Modernism – Stories Told by 
Buildings”,  institute of architecture, Kraków 2014.
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pierwszy Kongres Konserwatorów polskich, który odbył się w Warszawie w 2005 roku, 
przyniósł podsumowanie dokonań środowiska konserwatorskiego w zakresie ochrony za-
bytków kultury narodowej. W jedenastu grupach problemowych dokonano przeglądu do-
tychczasowego dorobku, wyodrębniając sukcesy i porażki na polu konserwacji zabytków. 
Wyniki tego rozrachunku przedstawione zostały w wypowiedziach autorów z poszczegól-
nych grup problemowych1. znalazły się też w rezolucji końcowej Kongresu2, którą podzie-
lono na trzy części. pierwsza dotyczyła m.in. przywrócenia jednolitej państwowej służby 
ochrony zabytków, jej wzmocnienia kadrowego i zapewnienia jej instrumentów oraz środ-
ków na skuteczne działanie. uczestnicy Kongresu poparli dotychczasową praktykę two-
rzenia i umacniania merytorycznie przygotowanych samorządowych służb konserwator-
skich, sprawujących ochronę dóbr kultury w samorządzie lokalnym. zaapelowali przy tym 
do władz państwowych i samorządowych o wspieranie organizacji pozarządowych, które 
są naturalnym i bardzo ważnym partnerem środowiska konserwatorskiego. zaakcentowali 
ponadto konieczność odbudowania społecznej opieki nad zabytkami poprzez powszechną 
edukację i krzewienie szacunku dla spuścizny kultury narodowej. uczestnicy Kongresu 
stwierdzili potrzebę nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
a także stworzenia spójnego i przejrzystego systemu udziału finansowego państwa w kon-
serwacji zabytków. Druga część rezolucji dotyczyła podstaw konserwacji i restauracji. 
uczestnicy Kongresu zwrócili uwagę na potrzebę podejmowania studiów nad doskona-
leniem zasad postępowania konserwatorskiego, dostosowanych do obecnych warunków 
społecznych i ekonomicznych. Dostrzegli także konieczność unowocześnienia narzędzi 
konserwatorskich, co jest związane z postępem cywilizacyjnym oraz przemianami spo-
łecznymi i gospodarczymi, które nakazują rozumienie dóbr kultury w kategoriach zasobów 
kultury, mających oprócz wartości historycznych, artystycznych i ideowych również wy-
miar ekonomiczny. W trzeciej, ostatniej części rezolucji zwrócono uwagę na konieczność 
wymiany doświadczeń i zacieśniania współpracy między wszystkimi środowiskami, które 
biorą czynny udział w dziele ochrony dziedzictwa kultury narodowej. uczestnicy Kon-
gresu wnioskowali także o integrację konserwatorskich grup zawodowych w celu stwo-
rzenia warunków do wspólnych działań na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami m.in. 
przy weryfikacji rejestru i ewidencji zabytków oraz bazie danych o materiałach i metodach 
stosowanych w konserwacji. rezolucję zakończyło stwierdzenie, że środowisko polskich 
konserwatorów zabytków dysponuje poważnym potencjałem intelektualnym i artystycz-
nym, który może być gwarantem zachowania dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kultury 
w kraju i za granicą. 

obecnie, po upływie dziesięciu lat, środowisko konserwatorskie, z inicjatywy stowa-
rzyszenia Konserwatorów zabytków, przy wsparciu narodowego instytutu Dziedzictwa 
i politechniki Krakowskiej organizuje ii Kongres, którego głównym celem jest przegląd do-
konań polskiego środowiska konserwatorskiego w sferach; merytorycznej i organizacyjnej 
oraz wskazanie obszarów wymagających reformy, korekty lub modernizacji. opisane niżej 
ułomności nie są wyrazem zaniedbań, ale wynikiem ciągłej ewolucji doktryny, technologii, 
prawodawstwa, założeń ekonomicznych oraz postawy społecznej. 

jednym z przykładów takich problemów jest zjawisko termomodernizacji elewacji 
obiektów zabytkowych. obowiązujące przepisy dotyczące izolacyjności cieplnej przegród 

1 Wiadomości Konserwatorskie, no. 18/2005, DWe, Wrocław–Warszawa 2005, passim.
2 Kongres Konserwatorów Polskich, DWe, Wrocław–Warszawa 2005, passim.



115

są znacznie bardziej rygorystyczne od tych wymaganych w przeszłości. chcąc dostosować 
obiekt do współczesnych standardów użytkowych należy go docieplić. Wciąż najczęściej 
stosowanym materiałem w tego typu realizacjach jest polistyren ekstrudowany. W przy-
padku obiektu zabytkowego o często bogatym wystroju architektonicznym, zastosowanie 
tego materiału budowlanego jest trudne gdyż z przyczyn oczywistych doprowadza do za-
tarcia − zasłonięcia większości detali znajdujących się na elewacji, takich jak np. pilastry, 
gzymsy, portale okienne. obecnie na rynku produktów budowlanych dostępne są tech-
nologie pozwalające na wykonani termoizolacji wewnątrz budynku. metoda ta również 
niesie za sobą pewne problemy, analogiczne do tych opisanych wyżej oraz inne związane 
z fizyką budowli. Wybór technologii termomodernizacji w obiektach zabytkowych winien 
być dostosowany indywidualnie do konkretnego budynku i pozwolić na zachowanie jego 
najbardziej wartościowych elementów, np. kompozycji elewacji, proporcji czy detalu ar-
chitektonicznego3. 

podobne problemy występują w przypadku wprowadzania do obiektów zabytkowych 
nowych funkcji lub dostosowywania ich do współczesnych standardów4. niejednokrotnie 
wynika to z procesu egzekwowania obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych 
pod rygorem wyłączenia obiektu z eksploatacji. Dotyczy to przeważnie zabytkowych szkół, 
szpitali, obiektów użyteczności publicznej i innych, pochodzących najczęściej z XiX wieku, 
znajdujących się w złym stanie technicznym i wymagających kapitalnego remontu5. przed-
miotowe modernizacje polegają m.in. na korekcie wysokości, powierzchni pomieszczeń, 
dróg ewakuacyjnych, doświetlenia itp. i wielu przypadkach są nieuniknione, aby obiekt na-
dal funkcjonował. należy przy tym pamiętać jednak o konieczności zachowania wartości 
zabytkowych modernizowanego obiektu, co powinno być wynikiem kompromisu pomiędzy 
doktryną konserwatorską a obowiązującymi regulacjami prawnymi6.

Kolejnym problemem wymagającym szczególnej uwagi ze strony władz konserwator-
skich jest zjawisko podziału terenów dużych zespołów dworsko-ogrodowych jako jednorod-
nej własności wpisanej do rejestru zabytków nieruchomych lub ujętych w gminnej ewidencji 
zabytków. stanowisko Konserwatora zabytków w tej sprawie winno być jednoznaczne, że 
zabrania się dzielenia tego typu zespołów i powiększania liczby współwłaścicieli, ponieważ 
w niemal każdym przypadku prowadzi to do nieodwracalnych zmian krajobrazu kulturowe-
go tych zespołów7. oczywiście rodzi się tutaj pytanie, czy nowe inwestycje zrealizowane 

3 D. Kuśnierz-Krupa, Issues of revalorization of historic buildings of “Sokół” in former Galicia on the 
example of objects from Nowy Targ and Sieniawa, [w:] „reuso”, ed. s. mora alfonso-munoyerro, 
a. rueda marquez da la plata, p. alejandro crus Franco, vol.2, universidad politecnica de madrid, 
madrid 2013, 289–295, passim.

4 K. Kuśnierz, Opinia konserwatorska w sprawie planowanej realizacji zadania pn. „Dostawa 
i montaż windy w budynku przy ul. Kościuszki 2 w Przemyślu” oraz określenie wpływu planowanych 
prac na substancję zabytkową obiektu, Kraków 2015, typescript [w:] archive Wuoz, przemyśl, s.v.

5 D. Kuśnierz-Krupa, New building technologies in the context of revalorization of a historic 
building (on the example of conversion of an old dormitory into an administrative office), technical 
transactions, 7-a/2014, 121–130, passim.

6 D. Kuśnierz-Krupa, Dziedzictwo kulturowe miast – szansa rozwoju czy przeszkoda – na przykładzie 
wybranych małych miast Podkarpacia, [w:] Przyszłość miast – miasta przyszłości, ed. j. Gyurkovich 
et al., monograph no. 455, cracow university of technology, Kraków 2014, 91–110, passim.

7 K. Kuśnierz, Opinia konserwatorska w sprawie możliwości podziału geodezyjnego działek nr 42/3 
i 44/3, na których zlokalizowany jest zespół dworsko-parkowy położony w Dąbrowicy-Chrostowej, 
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nawet na części zespołu nie są dla niego szansą na przetrwanie. W niektórych przypadkach 
zapewne tak, ale wymaga to działania niezwykle rozważnego, poprzedzonego wnikliwymi 
studiami przewidującymi m.in. skutki takich decyzji8. 

W zakresie ochrony zabytków urbanistyki również obserwuje się szereg problemów, 
które w zderzeniu z rozwojem polskich miast nie zawsze są łatwe do rozwiązania. przykła-
dem może być tutaj problem ochrony krajobrazu kulturowego, panoram miasta, a szcze-
gólnie jego centralnej (najstarszej) części, która występuje w kolizji z współczesną ar-
chitekturą i infrastrukturą (wysokie obiekty skalą przytłaczające architekturę tradycyjną, 
inwestycje związane z rozwojem infrastruktury technicznej, nadbudowy obiektów istnie-
jących itp.). realizacje wymienionych inwestycji regulują miejscowe plany zagospodaro-
wania przestrzennego, opiniowane przez Wojewódzki urząd ochrony zabytków. niestety 
teoria i w konsekwencji prawo lokalne zapisane na papierze nie zawsze odpowiadają prak-
tyce konserwatorskiej, co można potwierdzić licznymi przykładami. Dotyczy to również 
zieleni jako chcianej lub niechcianej oprawy zabytków architektury i urbanistyki. ta sta-
nowiąca sąsiedztwo obiektów zabytkowych winna być stale kontrolowana i pielęgnowa-
na, aby nie zagrażała substancji zabytkowej lub jej percepcji. Dobrym przykładem jest 
tutaj zespół klasztorny oo. Kamedułów na bielanach, położony na stoku pradoliny Wisły 
w Krakowie, który w ostatnim dziesięcioleciu został niemal całkowicie zasłonięty przez 
drzewa. Dopiero odważne decyzje spowodowały wycinkę zieleni wokół zespołu, dzięki 
czemu wieże klasztoru mogą na powrót górować nad okolicą. podobny problem dotyczył 
zamku lubomirskich w nowym Wiśniczu, którego sylweta oraz fortyfikacje były zagro-
żone przez zieleń. tym razem również zwyciężył rozsądek władz, dzięki którym zamek na 
powrót stał się głównym elementem panoramy miasta. 

Wśród innych problemów, które obecnie spotyka się na terenie miast zabytkowych, są 
zagadnienia związane z komunikacją oraz z tzw. „bramami do miasta”. jest oczywistym, 
że w ślad za postępem cywilizacyjnym w miastach przybywa samochodów. Generuje to 
potrzebę usprawnienia ruchu poprzez modernizacje istniejących, często ciasnych ulic oraz 
poszukiwania przestrzeni parkingowych. problem ten nie dotyczy jedynie polski, ale jest 
aktualny we wszystkich rozwiniętych częściach świata. aby mu zaradzić, stosuje się m.in. 
metodę uspokojenia ruchu przez stopniowe wyprowadzanie komunikacji samochodowej 
z centrów miast i budowę wokół nich parkingów naziemnych oraz podziemnych. opisane 
rozwiązania są jedynie doraźne, co sugeruje potrzebę prowadzenia dalszych prac nad roz-
wiązaniami docelowymi w tym zakresie. Kolejnym, wymienionym już wyżej, problemem 
związanym z ochroną miejskich zespołów zabytkowych jest zjawisko „bramy do miasta”, 
którą obecnie, w wielu przypadkach tworzy anonimowa architektura komercyjna oraz ty-
siące reklam. opisane zjawisko możemy oglądać, m.in. wjeżdżając do stolicy od strony 
janek, gdzie przestrzeń zabudowana jest centrami handlowymi o zunifikowanej architek-
turze oraz banerami reklamowymi, których ilość czyni je praktycznie nieczytelnymi dla 
podróżującego. podobnie wyglądają wjazdy do innych dużych polskich miast zabytko-
wych, m.in. Wrocławia czy Krakowa, gdzie nie ma akceptów zapowiadających do jakiego 

gm. Łapanów, pow. bocheński, woj. małopolskie, Kraków 2012, typescript [w:] archive Wuoz 
Kraków, s.v.

8 K. Kuśnierz, Opinia konserwatorska w sprawie możliwości podziału zespołu dworsko-parkowego 
w Pawłosiowie, pow. Jarosławski, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-178, Kraków 2012, 
typescript [w:] archive Wuoz, przemyśl, s.v.
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ośrodka przybywamy. Krajobraz kulturowy tworzą tutaj anonimowe zespoły komercyjne 
oraz plakaty i bilbordy. temat ten jest wyzwaniem dla polskich władz konserwatorskich 
oraz całego środowiska ponieważ w europie istnieją przykłady historycznych zespołów 
miejskich (np. Florencja), gdzie udało się przeciwstawić podobnej degradacji krajobrazu 
kulturowego „bramy do miasta”.

W podsumowaniu tej wypowiedzi należy zwrócić uwagę na mało zauważalny dotychczas 
problem dziedzictwa polskiej architektury najnowszej. architektura ta powstawała po ii woj-
nie światowej, a szczególny jej rozwój przypada na latach 60. i 70. XX wieku. W opisywa-
nym okresie wznoszono obiekty modernistyczne, które były dziełem wybitnych architek-
tów (m.in. z. Gądka, b. lisowskiego, t. Gawłowskiego, W. bulińskiego, W. cęckiewicza), 
znacząc rozwój polskiej myśli architektonicznej począwszy od tzw. „odwilży”9. obiekty 
te oraz zespoły (m.in. hotel Forum, hotel cracovia w Krakowie, Dworzec pKp w Katowi-
cach) obecnie są zdekapitalizowane. Wymagają remontów, modernizacji oraz niekiedy także 
nowej funkcji10. można postawić tutaj pytanie, czy polskie środowisko konserwatorskie ma 
wypracowane stanowisko i metody w jaki sposób i czy w ogóle chronić przedmiotowe obiek-
ty i zespoły. niestety obecnie nie ma jeszcze jasno sprecyzowanych kryteriów, które obiekty 
należy uznać za dobro kultury współczesnej, warte ochrony konserwatorskiej. nie ma także 
opracowanego zasobu tej architektury (choć postępują prace w tym kierunku, zapoczątko-
wane przez stowarzyszenie architektów rp, polski Komitet narodowy międzynarodowej 
rady ochrony zabytków icomos, Krajowy ośrodek badań i Dokumentacji zabytków − 
obecnie narodowy instytut Dziedzictwa11. W związku z powyższym nie ma ustalonych stra-
tegicznych zasad ochrony przedmiotowej architektury, a także, co jest szczególnie trudne, 
granic ich dopuszczalnej modernizacji. 

powyższe uwagi nasunęły się autorom tego artykułu jako konkluzja po opracowaniu 
w ostatnim dziesięcioleciu kilkudziesięciu projektów architektonicznych dla obiektów za-
bytkowych, a także po sporządzeniu szeregu dokumentacji o charakterze eksperckim. au-
torzy mają nadzieję, że podobnie jak po i Kongresie Konserwatorów polskich, także teraz 
część postulatów i problemów polskiej ochrony zabytków zostanie rozwiązana. 
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ill. 1. building of the former “sokół” in nowy targ after thermomodernization  
(photo by D. Kuśnierz-Krupa, 2012, [in:] archives of Gp zeriba)

il. 1. budynek dawnego sokoła w nowym targu po termomodernizacji (fot. D. Kuśnierz-Krupa, 2012, 
[w:] archiwum Gp zeriba)

ill. 2. building of the former secondary school dormitory – currently a new seat of the county office 
in nowy targ (photo by D. Kuśnierz-Krupa, 2012, [in:] archives of Gp zeriba)

il. 2. budynek dawnej bursy szkolnictwa ponadgimnazjalnego – obecnie nowa siedziba starostwa 
powiatowego w nowym targu (fot. D. Kuśnierz-Krupa, 2012, [w:] archiwum Gp zeriba)
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ill. 3. View of the lubomirski castle in nowy Wiśnicz after the logging of trees  
(photo by D. Kuśnierz-Krupa, 2012)

il. 3. Widok zamku lubomirskich w nowym Wiśniczu po wycince drzew 
(fot. D. Kuśnierz-Krupa, 2012)
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Introduction

this study is an attempt at presenting – on the basis of selected examples from kraków 
– modern forms and methods of activities aimed at display of lost elements of urban heritage 
in the public space.

kraków is characterised by wealth of urban forms deriving from all historical epochs [6]. 
the state of their preservation is strongly diversified – from excellently clear forms, through 
forms preserved partially or slightly transformed, up to elements preserved as remnants. nu-
merous elements have been irrevocably lost, yet their shape has been confirmed and docu-
mented thanks to research work: archaeological, architectural and archival. 

in 1985, the social committee for the renovation of kraków historical monuments was 
established, which exerted great impact on the process of monument renovation in the city 
[1]. at the same time, in the middle of the 1980’s, it was possible to notice the first harbingers 
of changes in the polish architecture, which could become fully manifested thanks to com-
prehensive political and economic transformations after the year 1989 [5].

For comparative purposes, references are made in the article to examples beyond the 
above-mentioned territorial and temporal framework. the substantive range of the article 
encompasses commemoration and making legible of liquidated or strongly transformed 
elements and forms, for which possibilities of preservation or reconstruction are slight or 
non-existent. among them are:

 – historical urban forms, in particular layout of streets and squares and layout of develop-
ment and development lines;

 – historical panoramas, enclosures of perspective and dominant points;
 – historical layout of natural forms, including watercourses and reservoirs, plant cover;
 – historical names related to local urban elements.

the study is limited to the forms of in situ commemoration or located in direct vicinity in 
the public space of a city. it does not include models and other urban reconstructions avail-
able in museum collections. 

monument protection, including urban planning monuments, requires, in the first place, 
existence of a facility that is considered of historical significance. depending on its historical 
and architectural value, status of preservation and current conservation doctrines, specific 
activities are undertaken to protect its values, to restore them or to introduce new values.

in numerous situations, a monument is subject to destruction due to natural causes (pas-
sage of time, natural disasters) or resulting from human actions (war activities, conscious 
destruction due to ideological or mercantile reasons). in some rare cases a lost monument or 
a complex of monuments is reconstructed. this is usually justified by its exceptional histori-
cal and artistic values [3]. an excellent example is reconstruction of numerous fragments of 
Warsaw after WWii.

in a definite majority of cases, reconstruction of a lost monument or a historical complex 
is not carried out; it is only documented and preserved in the collective memory. however, 
reconstruction is not the only method for preserving a historical form in the physical space. it 
is possible to list five groups of activities that may be applied in the public space:
1. Visual or tactile information;
2. design of surface and elements of landscape architecture;
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3. solutions in designs of new buildings erected in the historical structure of the city;
4. generally accessible or partially accessible reserve;
5. local names.

1. Placement of Visual or Tactile Information

an inexpensive and easy to apply solution for presentation of urban relics consists in 
placement of generally accessible texts and illustrations on information boards located in 
their vicinity. this solution is applied not only in reference to historical and urban elements, 
but all works of man (e.g. technology) and elements of animate and inanimate nature. infor-
mation is prepared and placed in an easily available and visible location, or along didactic 
paths with rows of boards. this method has significant didactic values and it is relatively new 
– it has been applied in a limited degree until the 1980’s. 

in the discussed period in kraków, several hundred information boards regarding histor-
ical facilities and complexes were placed. they include small boards with brief content and 
large boards with in-depth descriptions accompanied with illustrations. boards occur indi-
vidually or they create thematic cycles, regarding, e.g., the medieval defence system of the 
city, elements of the 19th century stronghold of kraków, facilities related to the development 
of industry and technique.

majority of information boards are characterised by simplicity and limited time of ex-
istence (several years), after which they are replaced; such replacement is combined with 
potential correction of content. attention should be drawn to these elements of visual in-
formation in the public space that were executed in a durable technique and that possess 
aesthetic and even artistic values. examples here include details made as a part of renovation 
of planty (design by j. bogdanowski with his team, period of implementation 1989–2006). 
these are low pedestals bearing names and views of individual elements which created the 
city defence system in kraków between the end of the 13th and the 18th century, mainly gates 
and donjons (ill. 1a and 1b).

the most recent type of this method is communication of information via three-dimen-
sional tactile models, made of metal or other durable materials. they are addressed primarily 
to blind and visually impaired people; however, they constitute an important information 
supplement for all interested parties. in the centre of kraków, mainly along the royal tract, 
several tactile models made of copper (design k. badyna, implemented in 2010) have been 
placed, with brief captions in polish and english language in latin alphabet and in braille. 
majority of them show the present-day status of a given facility or a complex, often un-
changed for several hundreds of years, e.g.:
 – model by the gate of st. Florian showing a fragment of city defences with the barbican,
 – model at grodzka street showing the churches of st. peter and st. paul and st. andrew 

(ill. 1c).

some models present reconstruction of an urban complex in a specific epoch with a spa-
tial layout differing from the modern one, e.g.: 
 – model in the northern part of the matejko square showing the square, along with the grun-

wald monument, during its construction in 1910,
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 – model by the Wyspiański 2000 pavilion at all saints’ square showing the 13th century 
church of all saints, disassembled between 1835 and 1842 (ill. 1d). 

2. Display of Historical Urban Form by Application of Specific Surface and Landscape 
Architecture

if a specific area is managed in a new way and such management encompasses replace-
ment or modernisation of surfaces and elements of landscape architecture, it is possible to 
commemorate and display historical urban forms via proper compositional and material solu-
tions. this method is applied with the use of:

 – original elements subjected to conservation,
 – original and new elements, most often in case of modernisation,
 – exclusively new elements used for reconstruction of historical layout or historical compo-

sition in combination with new creation of space.

this method enjoys great popularity these days, whereas in many cases, not only com-
memorating non-existing facilities is important, but also the creative aspect. the modern 
examples in the area of poland include marking, with the use of boards on plac defilad and 
in other places in Warsaw, of the location of the ghetto wall which existed between 1940 
and 1943 (project implemented in 2008). an example of activities dominated by the creative 
factor is the so-called labyrinth by the national symphonic orchestra of the polish radio in 
katowice (design t. konior, project implemented between 2011 and 2014), where a general 
reference was made to the plan of katowice of 1926 with a layout of narrow alleys between 
beds of low-growing plants.

this method was applied many times in kraków in the discussed period. selected exam-
ples are presented below:
 – Within the scope of the above-mentioned redevelopment plan of planty, whose implemen-

tation was divided into eight separate “gardens”, location of defence walls, gates, donjons 
and other elements of city defence system was marked in many sections (ill. 2a). Frag-
ments of surface were made of stone, as well as low brick walls (including by szewska 
street) or walls made of stone (in the vicinity of sienna street). durable elements of visual 
information were placed nearby.

 – in a smaller scale, the course of the former młynówka królewska river was commemo-
rated. the river used to flow through central parts of kraków from the end of the 13th to 
the end of the 19th century (in upper parts even longer). the fragment of street surface 
and pavements making reference to the river is located in a direction convergent with the 
former watercourse; it was created as a part of modernisation of karmelicka street (design 
p. gajewski, project implemented in 1997).

 – during modernisation of the transport junction at mogilskie roundabout (design r. Franko-
wicz and agencja architektury centrum, project implemented between 2006 and 2008), 
the outline of some elements of the lubicz donjon (disassembled in 1950) was shown; the 
elements were combined with designed pedestrian and bicycle lanes (ill. 2b). 

 – in relation to modernisation of the square of st. mary magdalene, the location of the 14th 
century church of st. mary magdalene was marked, disassembled in 1811 (design by 
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j. białasik and m. szymanowski, project implemented in 1997). With the use of minimalist 
forms, the former location of the temple was shown on a slightly slanted square (ill. 2c). 

 – as part of modernisation of the ghetto heroes’ square, surface made of paving bricks was 
introduced in the northern part of the square (design by p. lewicki and k. łatak, project 
implemented between 2005 and 2006). layout of this surface cutting across the asphalt 
lane makes references to the course of the wall that separated the area of the ghetto in pod-
górze from the remaining part of kraków between 1941 and 1943, thereby also reminding 
people who drive vehicles about it (ill. 2d).

 – during modernisation of szewska street (implemented in 2000), tram tracks of a former 
narrow-gauge railway running between the main market square and krakowski park be-
tween 1902 and 1952 were revealed under the layer of asphalt from the 1960’s (ill. 2e).

a special form of this method is three-dimensional commemorating: phantom reconstruc-
tion. it was applied for the first time for commemorating the house of benjamin Franklin in 
philadelphia (design by r. Venturi and j. rauch, project implemented in 1976).

this method was used in the unfinished design for an office building at lubicz street (de-
sign by m. and m. Włodarczyk, 1997) in the area of the former garden company, Fregge. the 
building was designed in the frontage of the street, whereas in back of the plot, plans were 
made to establish a garden. the former disassembled gardener’s house was referenced in the 
project with the use of a phantom made of four frames to show its dimensions.

another special form of revoking elements of heritage is light reconstruction. similarly to 
other activities with the use of light architecture, it has ephemeral nature. it has been mainly 
applied in interiors of museums and in computer images; it may also be used to create an 
impression of watching a non-existing facility in its present, actual surroundings.

3. Commemorating Former Urban Forms with the Use of Design Solutions  
in New Works of Architecture Created in the Historical City Structure

commemorating a former urban form may also be performed within the scope of modern 
design work. by specific formation of the structure, the form or a detail of a newly designed 
facility or a complex, it is possible to communicate and to solidify information regarding the 
urban past of a given location or displaying its relics. this is an original auxiliary solution 
– accompanying designs of new buildings in historical regions of a city. in a certain degree, 
it depends on the conservation conditions and guidelines; it is partially conditioned by the 
invention and the good will of designers. the effect of a project may be obvious and therefore 
generally accessible; in some cases, it is legible only for better informed observers; in such 
case, verbal commentary may be necessary.

designs of some new buildings in kraków used this method in the discussed period. 
some examples are presented below:
 – residential building with a service section at zamkowa street 2 (design m. dunikowski, 

j. kutniowski, W. obtułowicz, r. brajer, a. pięta, implemented between 1998 and 1999). 
the design of this building makes references to the irregular organic form of zamkowa 
street in dębniki; a slight offset and minor break were applied in the wall near the adjo-
ining townhouse (ill. 3a).
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 – hotel building at powiśle street 7 (design a. kadłuczka, implemented between 2002 and 
2004). in the building, a fragment of the front wall of the disassembled building was recre-
ated, running unparallel to the line of powiśle street. the unparallel course of the wall has 
also been preserved in a part of the ground floor protruding over the basic new structure 
of the hotel (ill. 3b).

 – galeria kazimierz commercial centre in the area of the former municipal slaughterhouse 
consisting of new buildings and small adapted buildings (design W. gilewicz, m. borkow-
ski, a. lipski, m. lisowski, W. dobrzański, W. kasinowicz, implemented between 2003 
and 2005). on a small part of the eastern façade of the new building (dominated by a stone 
lining), a fragment of a brick wall has been designed with an architectural form making 
references to former slaughterhouse facilities, with the use of approx. 25% of the original 
material and details saved in the course of disassembly work (ill. 3c). 

 – residential building with a service section at ghetto heroes’ square 17 (design l. manec-
ki, m. motak, m. Ślebioda, implemented between 2007 and 2009). the design of the new 
building whose height ranges from 4 to 6 floors makes references to a smaller house which 
stood on this plot (a two-storey building with an attic and a three-axial façade). a three-
-storey, three-axial bay window was designed, whose size is similar to the dimensions of 
the original facility (ill. 3d). 

4. Establishment of generally accessible or partially accessible reserve

establishment of a reserve encompassing historical urban forms is the most difficult and 
the most costly manner of heritage presentation; however, it is very efficient, impressive and 
durable. it is applied for protection of monuments and their relics that are particularly valu-
able with respect to the historical and artistic aspects [2].

an example from kraków is the lost Wawel reserve located at the Wawel hill; its scale 
is quite significant scale and it is located in an enclosed space (design s. Walczy, a. młod-
zianowski, implemented in 1975). an example of activities in an open space is the display of 
relics of three no-longer existing buildings, including two medieval churches disassembled 
at the beginning of the 19th century in the area of the so-called Wawel city (implemented 
between 1955 and 1958).

in the discussed period, the following reserves were established in poland: genius loci in 
poznań (in a building erected specially for this purpose in 2012), in ostrów lednicki (roofing 
over the displayed original facility, 2007), in gdańsk (separate and generally accessible zone 
of the reserve in the existing trade hall, 1999).

a relatively small example from kraków is the reserve in the area of the church of st. 
adalbert (design W. zin, implemented between 1957 and 1967). in the discussed period, it 
underwent securing and modernisation work (design a. kadłuczka, implemented between 
2002 and 2004). this work was also intended to improve the external display of the under-
ground fragments of the church walls – fragmentarily visible from the level of the market 
square (ill. 4a).

at the beginning of this century, extensive work was undertaken on establishment of a re-
serve under a section of the main market square, related to comprehensive renovation and 
modernisation of the market square (2002 and 2010) and preceded by a discussion on the 
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scale, shape, function and availability of the underground space. in effect, the underground 
main market square museum was established, combining the role of an archaeological re-
serve with a spacious display section (design a. kadłuczka, 2005–2009). through a glazed 
covering over a part of the underground section, the space of the museum became visually 
connected with the municipal public space of the market square (ill. 4b).

among other kraków projects (incomparably more modest) bearing features of a gen-
erally accessible reserve in a public space, it is possible to list the above-mentioned mod-
ernisation of mogilskie roundabout. the modernisation consisted in significant lowering 
of a section located inside vehicular traffic routes, which was provided with the features of 
a public space. in this space, underground remnants of the stronghold line from the middle of 
the 19th century, lubicz V donjon, were secured and displayed.

5. Commemorating the Urban Form in Names

on the one hand, toponymy is an important source of knowledge for researchers about the 
history of urban forms. on the other, conscious commemorating of urban past of a location 
by applying specific names (official or unofficial) has a long tradition also in kraków [7]. in 
the discussed period, it is possible to determine protection of existing names, restoration of 
historical names and giving of new names. between 1989 and 1991, an action of restoring 
historical names of streets and squares of kraków was conducted; these names were changed 
between 1948 and 1955. many names commemorating important historical and urban infor-
mation were restored, such as: 
 – starowiślna street (making references to the non-existing arm of the river, the stara Wisła);
 – all saints’ square, square of st. mary magdalene, st. gertrude’s street (commemorating 

non-existing churches);
 – st. thomas’ street (commemorating an existing church);
 – radziwiłłowska street (commemorating a former jurisdiction);
 – kalwaryjska street (commemorating former traffic route from podgórze to kalwaria ze-

brzydowska);
 – j. leo street (commemorating a historical figure important for the urban development of 

kraków). 

some historical names have not been restored in spite of their strong relations with the 
past of the place. this was dictated by respect for persons and events from the history of 
poland which were commemorated by the new names. therefore, such names were kept as:

 – j. piłsudskiego street: the former name of Wolska street was not restored, referring to the 
road leading towards Wola justowska; the old name was used until 1933;

 – Westerplatte street: the name rail street was not restored, referring to the vicinity of 
a train station; 

 – ghetto heroes’ square: the name reunion square was not restored, referring to the unifi-
cation of cities kraków and podgórze in 1915. 

the majority of newly given names in kraków commemorate specific persons, often 
related to kraków, which is exemplified by streets of s. lem, j. turowicz or Veit stoss, as 
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well as streets commemorating kraków’s architects, including t. pryliński (from 1996) and 
t. talowski. some new streets and thoroughfares were given names making references to 
the urban past of a given place, which is exemplified by the zwierzyniec bridge (design W. 
gilewicz, implemented between 2000 and 2001), connecting the two districts, dębniki and 
zwierzyniec (ill. 5b). 

another form of commemorating the urban past of a place is also the name of the new 
facility. an example is provided by the house under the donjon at skawińska street (design 
r. aleksandrowicz, project implemented between 2000 and 2001), erected near the former 
skawińska gate (in the past reinforced by a donjon) of the city of kaizmierz (ill. 5a). 

Recapitulation

the act on the protection and the guardianship of monuments of 2003 which is binding 
in poland determines four forms of monument protection [8]. all of them are reflected in 
modern activities aimed at protection of kraków’s monuments. in the discussed period, the 
number of kraków monuments entered in the register has increased (including urban plan-
ning monuments); in 1994, the area of the former chartered cities was granted the status of 
a historic monument; in 2010, the old city cultural park was established; between 2003 and 
2015, almost a half of the city area was included in the local spatial management plans which, 
similarly to other planning documents, include relevant determinations regarding monument 
protection.

it is necessary to add that in the discussed period, apart from terms “monument conser-
vation” and “monument guardianship”, the role of broader terms “protection of cultural her-
itage” and “protection of cultural environment” has increased [4], as well as new terms, such 
as, e.g. “revitalisation”. becoming acquainted with monuments and cultural heritage enjoys 
great social interest and has certain significance for the national economy. 

apart from the above-listed, legally sanctioned forms of monument protection, all types 
of informal activities for broadly understood protection of cultural heritage in combination 
with improvement of quality of urban space, in particular public space of a city, also play an 
important role [9]. 

these activities may have various forms – from city lovers’ centres (the society of 
lovers of kraków’s history and monuments has been operating incessantly since 1898), 
through multilateral cultural activities and activities aimed at extension of knowledge (in-
cluding numerous research works), up to specific, specialist activities aimed at displaying 
and emphasising various assets of city space. the last group includes activities described 
in this group.

the examples described above and referring to commemoration of historical urban forms, 
selected from a large group, clearly differ from one another. differences refer not only to the 
premises of a given method and the principles of its implementation, but also the range of the 
undertaken activity and costs indispensable for its performance.

application of numerous methods for commemorating the urban heritage in the public 
space is a beneficial phenomenon due to at least three reasons:
 – it enriches, diversifies and supplements the urban space and, in particular, the public space 

of a city,
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 – it makes it possible for the society to become acquainted with elements of lost cultural 
heritage, which contributes to greater knowledge and individual and collective sensitivity,

 – it provides the designers, mainly architects and visual artists, with possibilities of artistic 
creation in specific conditions.

Wstęp

niniejsze opracowanie jest próbą przedstawienia – na wybranych przykładach krakow-
skich – współczesnych form i metod działań mających na celu prezentację w przestrzeni 
publicznej utraconych elementów dziedzictwa urbanistycznego.

kraków cechuje obfitość form urbanistycznych pochodzących ze wszystkich epok histo-
rycznych [6]. ich stan zachowania jest silnie zróżnicowany – od form doskonale czytelnych, 
przez formy zachowane częściowo lub znacznie przekształcone, po elementy zachowane 
szczątkowo. liczne elementy utracono całkowicie, lecz ich kształt został potwierdzony 
i udokumentowany dzięki pracom badawczym: archeologicznym, architektonicznym, archi-
walnym.

W 1985 r. powołano społeczny komitet odnowy zabytków krakowa, co miało istotne 
znaczenie dla procesu odnowy zabytków miasta [1]. zarazem w połowie lat 80. w polskiej 
architekturze i urbanistyce można było zaobserwować pierwsze zapowiedzi zmian, które 
mogły w pełni zaistnieć dzięki kompleksowym przemianom polityczno-gospodarczym po 
1989 r. [5].

W celach porównawczych w artykule przywołano przykłady spoza powyższych ram te-
rytorialnych i czasowych. zakres merytoryczny artykułu obejmuje upamiętnianie oraz uczy-
telnianie elementów i form zlikwidowanych bądź silnie przekształconych, dla których moż-
liwości zachowania lub odtworzenia są znikome lub żadne. Wśród nich są:
 – historyczne formy urbanistyczne, a w szczególności układ ulic i placów oraz układ zabu-

dowy i linie zabudowy;
 – historyczne panoramy, zamknięcia perspektywiczne, dominanty;
 – historyczny układ form naturalnych, m.in. cieki i zbiorniki wodne, szata roślinna;
 – historyczne nazewnictwo związane z lokalnymi elementami urbanistyki.

W niniejszym opracowaniu ograniczono się do form upamiętnienia in situ lub w bezpo-
średnim sąsiedztwie w przestrzeni publicznej miasta. nie są nim objęte np. modele i inne 
rekonstrukcje urbanistyczne dostępne w zbiorach muzealnych.

ochrona zabytków, w tym zabytków urbanistyki, wymaga przede wszystkim istnie-
nia samego obiektu uznanego za zabytkowy. W zależności od jego wartości historycznej 
i architektonicznej, stanu zachowania oraz aktualnych doktryn konserwatorskich, podej-
mowane są określone działania na rzecz ochrony jego walorów, ich przywrócenia czy też 
wprowadzenia nowych.

W wielu sytuacjach zabytek ulega zniszczeniu z przyczyn naturalnych (upływ czasu, 
klęski żywiołowe) lub wywołanych działaniem człowieka (działania wojenne, świadome 
niszczenie z powodów ideologicznych lub merkantylnych). W niektórych, nielicznych przy-
padkach dochodzi do rekonstrukcji utraconego zabytku lub zespołu zabytków. jest to zwykle 



130

uzasadnione jego wyjątkowymi wartościami historycznymi i artystycznymi [3]. Wybitnym 
przykładem jest odbudowa znacznych fragmentów Warszawy po ii wojnie światowej.

W zdecydowanej większości przypadków nie prowadzi się odbudowy utraconego zabyt-
ku lub zespołu zabytkowego, poprzestając na udokumentowaniu go i zachowaniu w zbio-
rowej pamięci. odbudowa nie jest wszakże jedyną metodą zachowania historycznej formy 
w przestrzeni fizycznej. można wyróżnić pięć grup działań możliwych do zastosowania 
w przestrzeni publicznej:
1. informacja wizualna lub dotykowa;
2. nawierzchnia i elementy małej architektury; 
3. rozwiązania w projektach budynków powstających w historycznej strukturze miasta;
4. rezerwat ogólnodostępny lub częściowo dostępny;
5. nazewnictwo miejscowe.

1. Umieszczenie informacji wizualnej lub dotykowej

niedrogim i łatwym do zastosowania sposobem prezentacji reliktów urbanistycznych jest 
umieszczenie ogólnodostępnych tekstów i ilustracji na tablicach informacyjnych umieszczo-
nych w ich pobliżu. zabieg ten stosowany jest nie tylko w odniesieniu do elementów histo-
ryczno-urbanistycznych, ale wszelkich dzieł człowieka (np. techniki), a także składników 
przyrody ożywionej i nieożywionej. informacje opracowuje się i umieszcza w miejscu łatwo 
dostępnym i widocznym bądź wzdłuż ścieżek dydaktycznych z ciągami tablic. metoda ta ma 
znaczne walory dydaktyczne i jest stosunkowo nowa – do lat 80. XX wieku była stosowana 
w niewielkim stopniu.

W omawianym okresie w krakowie umieszczono kilkaset tablic informacyjnych doty-
czących obiektów i zespołów zabytkowych. są wśród nich zarówno niewielkie tabliczki 
o krótkiej treści, jak i duże tablice o bogatej zawartości opatrzonej ilustracjami poglądowy-
mi. tablice występują pojedynczo lub tworzą cykle tematyczne, dotyczące m.in. średnio-
wiecznego systemu obronnego miasta, elementów XiX-wiecznej twierdzy kraków, obiek-
tów związanych z rozwojem przemysłu i techniki.

cechami większości tablic informacyjnych są ich prostota oraz określony czas istnienia 
(kilka lat), po którym podlegają wymianie, połączonej z ewentualną korektą treści. na uwagę 
zasługują te elementy informacji wizualnej w przestrzeni publicznej, które wykonane zostały 
w technice trwałej oraz posiadają walory estetyczne, a nawet artystyczne. do przykładów 
należą detale wykonane w ramach rewaloryzacji plant (proj. j. bogdanowski z zespołem, 
real. 1989–2006). są to m.in. niskie postumenty z nazwami i widokami poszczególnych ele-
mentów tworzących od końca Xiii do XViii wieku system obwarowań miejskich krakowa, 
głównie bram i baszt (il. 1a i 1b).

nowszą odmianą tej metody jest przekaz informacji za pomocą trójwymiarowych ma-
kiet dotykowych, wykonanych z metalu lub innych materiałów trwałych. są one kierowane 
przede wszystkim do osób niewidomych i słabo widzących, niemniej jednak stanowią istotne 
uzupełnienie informacyjne dla wszystkich zainteresowanych. W centrum krakowa, głównie 
wzdłuż drogi królewskiej, ustawiono kilkanaście makiet dotykowych wykonanych z brązu 
(proj. k. badyna, real. 2010). zostały one opatrzone krótkimi opisami w językach polskim 
i angielskim, podanymi w alfabetach łacińskim i braille’a. Większość z nich przedstawia 
stan obecny danego obiektu lub zespołu, często niezmieniony od setek lat, np.:
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 – makieta przy bramie Floriańskiej ukazująca fragment obwarowań miejskich wraz z bar-
bakanem,

 – makieta przy ul. grodzkiej ukazująca kościoły św. św. piotra i pawła oraz św. andrzeja 
(il. 1c).

niektóre makiety przedstawiają rekonstrukcję zespołu urbanistycznego w określonej 
epoce, o układzie przestrzennym odmiennym od współczesnego, np.:
 – makieta w północnej części pl. matejki ukazująca plac, wraz z pomnikiem grunwaldzkim, 

w czasie budowy pomnika w 1910 r.,
 – makieta przy pawilonie Wyspiański 2000 na pl. Wszystkich Świętych, ukazująca m.in. 

Xiii-wieczny kościół Wszystkich Świętych, rozebrany w latach 1835–1842 (il. 1d). 

2. Wyeksponowanie historycznej formy urbanistycznej poprzez zastosowanie 
określonej nawierzchni i małej architektury

W sytuacji nowego zagospodarowania określonego terenu, obejmującego wymianę lub 
modernizację nawierzchni i elementów małej architektury, możliwe jest upamiętnienie i wy-
eksponowanie historycznych form urbanistycznych, dzięki odpowiednim rozwiązaniom 
kompozycyjnym i materiałowym. metodę tę stosuje się przy użyciu:
 – oryginalnych elementów poddawanych konserwacji,
 – oryginalnych i nowych elementów, najczęściej w sytuacji modernizacji,
 – wyłącznie nowych elementów, służących rekonstrukcji historycznego układu lub histo-

rycznej kompozycji w połączeniu z nową kreacją przestrzeni.

metoda ta cieszy się współcześnie znaczną popularnością, przy czym w wielu przypad-
kach istotne jest nie tylko upamiętnienie nieistniejących obiektów, ale także aspekt kre-
acyjny. do współczesnych przykładów na terenie polski o charakterze upamiętniającym 
należy m.in. zaznaczenie, za pomocą tabliczek na pl. defilad i w innych miejscach w War-
szawie, lokalizacji muru getta istniejącego w latach 1940–1943 (real. 2008). przykładem 
działań o przewadze czynnika kreacyjnego jest tzw. labirynt przy narodowej orkiestrze 
symfonicznej polskiego radia w katowicach (proj. t. konior, real. 2011–2014), gdzie 
ogólnie nawiązano do planu katowic z 1926 r. układem wąskich alejek pomiędzy kwate-
rami niskiej roślinności.

metoda ta została wielokrotnie zastosowana w krakowie w omawianym okresie. oto 
wybrane przykłady:
 – W ramach, wspomnianego powyżej, projektu rewaloryzacji plant, którego realizację po-

dzielono na osiem odrębnych „ogrodów”, zaznaczono na wielu odcinkach lokalizację mu-
rów obronnych, bram i przedbrami, baszt oraz innych elementów obwarowań miejskich 
(il. 2a). Wykonano fragmenty nawierzchni z kamienia, a także niskie mury ceglane (m.in. 
przy ul. szewskiej) lub kamienne (m.in. w okolicy ul. siennej). W pobliżu umieszczono, 
wspomniane już, trwałe elementy informacji wizualnej.

 – W mniejszej skali upamiętniono przebieg dawnej młynówki królewskiej, płynącej przez 
śródmiejskie obecnie tereny krakowa od końca Xiii do schyłku XiX wieku (w górnych 
partiach nawet dłużej). nawiązujący do tego fragment nawierzchni ulicy i chodników – 
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o kierunku przeciętym liniami dawnego cieku – powstał w ramach modernizacji ul. kar-
melickiej (proj. p. gajewski, real. 1997).

 – W trakcie modernizacji węzła komunikacyjnego rondo mogilskie (proj. r. Frankowicz 
i agencja architektury centrum, real. 2006–2008) ukazano zarys niektórych elementów 
bastionu lubicz (rozebranego w 1950 r.), wiążąc je z projektowanymi ciągami ruchu 
pieszego i rowerowego (il. 2b).

 – W związku z modernizacją pl. św. marii magdaleny zaznaczono miejsce rozebranego 
w 1811 r. XiV-wiecznego kościoła św. marii magdaleny (proj. j. białasik i m. szyma-
nowski, real. 1997). przy użyciu minimalistycznej formy na lekko nachylonym placu 
uczytelniono dawną lokalizację świątyni (il. 2c).

 – W ramach modernizacji pl. bohaterów getta została wprowadzona nawierzchnia z kostki 
kamiennej m.in. w północnej części placu (proj. p. lewicki i k. łatak, real. 2005–2006). 
układ tej nawierzchni przecinającej asfaltowy ciąg komunikacyjny nawiązuje do przebie-
gu muru oddzielającego w latach 1941–1943 teren getta w podgórzu od pozostałej części 
krakowa, przypominając o tym również osobom poruszającym się pojazdami kołowymi 
(il. 2d).

 – przy okazji modernizacji ul. szewskiej (real. 2000) wyeksponowano odsłonięte spod war-
stwy nawierzchni asfaltowej z lat 60. XX wieku szyny tramwajowe dawnej kolei wą-
skotorowej kursującej pomiędzy rynkiem głównym a parkiem krakowskim w latach 
1902–1952 (il. 2e).

szczególną formą tej metody jest upamiętnienie trójwymiarowe – (re)konstrukcja fanto-
mowa. po raz pierwszy została zastosowana dla upamiętnienia domu benjamina Franklina 
w Filadelfii (proj. r. Venturi i j. rauch, real. 1976).

metodą tą posłużono się w niezrealizowanym projekcie budynku biurowego przy ul. lu-
bicz (proj. m. i m. Włodarczyk 1997), na terenie dawnego zakładu ogrodniczego Fregge. 
budynek zaprojektowano w pierzei ulicy, natomiast w głębi działki zaplanowano stworzenie 
ogrodu. dawny, rozebrany dom ogrodniczy przywołano w projekcie za pomocą fantomu 
z czterech ram, by ukazać jego gabaryt.

inną szczególną formą przywołania elementów dziedzictwa jest rekonstrukcja świetlna. 
ma ona, podobnie jak inne działania za pomocą architektury światła, charakter efemeryczny. 
stosowana dotąd głównie we wnętrzach muzealnych oraz w obrazach komputerowych, może 
być również użyta, by stworzyć złudzenie oglądania nieistniejącego obiektu w jego współ-
czesnym, rzeczywistym otoczeniu.

3. Utrwalanie dawnej formy urbanistycznej za pomocą rozwiązań projektowych 
w nowych dziełach architektury powstających w historycznej strukturze miasta

upamiętnienie dawnej formy urbanistycznej może być dokonane również w ramach 
współczesnych prac projektowych. poprzez określone formowanie bryły, formy i detalu 
nowo projektowanego obiektu lub zespołu możliwy jest przekaz i utrwalenie informacji do-
tyczących przeszłości urbanistycznej danego miejsca bądź wyeksponowanie jej reliktów. jest 
to oryginalne rozwiązanie uboczne – towarzyszące projektowaniu nowych budowli w histo-
rycznych rejonach miasta. zależy w pewnej mierze od uwarunkowań i wytycznych konser-
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watorskich, a częściowo od inwencji i dobrej woli projektantów. efekt realizacji może być 
oczywisty i tym samym ogólnie dostępny, ale w niektórych przypadkach pozostaje czytelny 
jedynie dla lepiej poinformowanych obserwatorów; przydatny może być wtedy stosowny 
komentarz słowny.

W projektach niektórych nowych budynków w krakowie w omawianym okresie posłu-
żono się tą metodą. poniżej przedstawiono niektóre przykłady.
 – budynek mieszkalny z usługami przy ul. zamkowej 2 (proj. m. dunikowski, j. kutniow-

ski, W. obtułowicz, r. brajer, a. pięta, real. 1998–1999). W projekcie tego budynku na-
wiązano do nieregularnego, organicznego formowania się ul. zamkowej na dębnikach, 
stosując nieznaczny uskok i lekkie załamanie przebiegu ściany w pobliżu sąsiedniej ka-
mienicy (il. 3a).

 – budynek hotelu przy ul. powiśle 7 (proj. a. kadłuczka, real. 2002–2004). odtworzono 
w nim fragment ściany frontowej rozebranego budynku, biegnącej nierównolegle do linii 
ul. powiśle. zachowano nierównoległy przebieg ściany również w części parteru wysu-
niętej przed zasadniczą, nową bryłę hotelu (il. 3b).

 – centrum komercyjne galeria kazimierz na terenie dawnej rzeźni miejskiej składające się 
z budynków nowych oraz niewielkich budynków zaadaptowanych (proj. W. gilewicz, m. 
borkowski, a. lipski, m. lisowski, W. dobrzański, W. kasinowicz, real. 2003–2005). na 
niewielkiej części elewacji wschodniej nowego budynku (zdominowanej przez okładzinę 
kamienną) zaprojektowano fragment ściany ceglanej o formie architektonicznej nawią-
zującej do dawnych obiektów rzeźni, z wykorzystaniem ok. 25% materiału oryginalnego 
oraz detali ocalonych w trakcie prac rozbiórkowych (il. 3c).

 – budynek mieszkalny z usługami przy pl. bohaterów getta 17 (proj. l. manecki, m. mo-
tak, m. Ślebioda, real. 2007–2009). W projekcie nowego budynku o wysokości 4–6 kon-
dygnacji nawiązano do niegdyś stojącego na tej działce niewielkiego domu (dwukondy-
gnacyjnego z poddaszem, o trójosiowej elewacji). zastosowano trzykondygnacyjny, trój-
osiowy wykusz o wielkości płaszczyzny zbliżonej do pierwotnego obiektu (il. 3d).

4. Stworzenie rezerwatu ogólnodostępnego lub częściowo dostępnego

stworzenie rezerwatu obejmującego historyczne formy urbanistyczne jest najtrudniej-
szym i najbardziej kosztownym sposobem, lecz zarazem skutecznym, efektownym i trwa-
łym. stosowane jest dla ochrony zabytków i ich reliktów szczególnie cennych pod względem 
historycznym i artystycznym [2].

przykładem krakowskim o znacznej skali, w zamkniętej przestrzeni, jest rezerwat Wawel 
zaginiony zlokalizowany na Wzgórzu Wawelskim (proj. s. Walczy, a. młodzianowski, real. 
1975). przykładem działania w przestrzeni otwartej jest wyeksponowanie reliktów trzech 
nieistniejących budynków, w tym dwóch średniowiecznych kościołów rozebranych na po-
czątku XiX wieku, na obszarze tzw. miasteczka wawelskiego (real. 1955–1958).

W omawianym okresie w polsce powstały rezerwaty archeologiczne, m.in. genius loci 
w poznaniu (w budynku wzniesionym specjalnie do tego celu, 2012), na ostrowie lednic-
kim (zadaszenie nad odsłoniętym obiektem oryginalnym, 2007), w gdańsku (wydzielona, 
ogólnodostępna strefa rezerwatu w istniejącej hali targowej, 1999).
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stosunkowo niewielkim przykładem krakowskim jest rezerwat w obrębie kościoła św. 
Wojciecha (proj. W. zin, real. 1957–1967). W omawianym okresie został on poddany pra-
com zabezpieczającym i modernizacyjnym (proj. a. kadłuczka, real. 2002–2004). prace te 
miały zarazem na celu poprawienie zewnętrznej ekspozycji podziemnych fragmentów ścian 
kościoła – fragmentarycznie widocznych z poziomu rynku (il. 4a).

na początku obecnego stulecia podjęto szeroko zakrojone prace nad stworzeniem rezer-
watu pod częścią płyty rynku głównego, związane z kompleksową renowacją i moderniza-
cją rynku (2002–2010), a poprzedzone dyskusją nad skalą, kształtem, funkcją i dostępnością 
przestrzeni podziemnej. W efekcie powstało muzeum rynku podziemnego łączące rolę re-
zerwatu archeologicznego z obszerną częścią wystawową (proj. a. kadłuczka, 2005–2009). 
poprzez przeszklony fragment przekrycia części podziemnej przestrzeń muzeum została wi-
zualnie połączona z miejską przestrzenią publiczną rynku (il. 4b).

spośród innych krakowskich (nieporównanie skromniejszych) realizacji o cechach rezer-
watu ogólnodostępnego w przestrzeni publicznej można wymienić m.in., wspomnianą już, 
modernizację ronda mogilskiego. modernizacja ta polegała m.in. na znacznym obniżeniu 
poziomu części położonej wewnątrz kołowych ciągów komunikacyjnych, której nadano cha-
rakter przestrzeni publicznej. W tej przestrzeni zabezpieczono i wyeksponowano podziemne 
pozostałości elementu linii fortecznej z połowy XiX wieku – bastionu V lubicz.

5. Upamiętnienie formy urbanistycznej poprzez nazewnictwo

z jednej strony toponimia jest jednym z istotnych źródeł wiedzy dla badaczy historii 
urbanistyki. z drugiej – świadome utrwalanie przeszłości urbanistycznej miejsca poprzez 
stosowanie określonego nazewnictwa (oficjalnego bądź nieoficjalnego) ma długą trady-
cję, również w krakowie [7]. W omawianym okresie można wyróżnić ochronę istnie-
jącego nazewnictwa, przywracanie historycznego nazewnictwa oraz nadawanie nowych 
nazw. W latach 1989 i 1991 przeprowadzono akcje przywracania historycznego nazew-
nictwa ulic i placów krakowa, które zostało zmienione przeważnie w latach 1948–1955. 
przywrócono wiele nazw utrwalających istotne informacje historyczno-urbanistyczne, 
takich jak:
 – ul. starowiślna (upamiętnia nieistniejące ramię rzeki – starą Wisłę);
 – pl. Wszystkich Świętych, pl. św. marii magdaleny, ul. św. gertrudy (upamiętniają nieist-

niejące kościoły);
 – ul. św. tomasza (upamiętnia istniejący kościół);
 – ul. radziwiłłowska (upamiętnia dawną jurydykę);
 – ul. kalwaryjska (upamiętnia dawny szlak komunikacyjny z podgórza do kalwarii zebrzy-

dowskiej);
 – ul. j. lea (upamiętnia postać istotną dla rozwoju urbanistycznego krakowa).

niektórych nazw historycznych nie przywrócono, pomimo ich silnych związków z prze-
szłością miejsca. było to podyktowane szacunkiem dla postaci i wydarzeń z dziejów polski, 
upamiętnionych nowszymi nazwami. zachowano zatem takie nazwy, jak:
 – ul. j. piłsudskiego: nie przywrócono nazwy ul. Wolskiej, nawiązującej do drogi prowadzą-

cej ku Woli justowskiej, obowiązującej do 1933 r.;
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 – ul. Westerplatte: nie przywrócono nazwy ul. kolejowej, nawiązującej do bliskości dworca 
kolejowego;

 – pl. bohaterów getta: nie przywrócono nazwy pl. zgody, nawiązującej do połączenia miast 
krakowa i podgórza w 1915 r.

Większość nowo nadawanych nazw krakowskich upamiętnia określone osoby, często 
związane z krakowem, czego przykładami są ulice s. lema, j. turowicza czy Wita stwosza, 
a także ulice upamiętniające krakowskich architektów, m.in. (od 1996 r.) t. prylińskiego 
i t. talowskiego. niektórym nowym ulicom i innym traktom nadano nazwy nawiązujące do 
urbanistycznej przeszłości danego miejsca, czego przykładem jest most zwierzyniecki (proj. 
W. gilewicz, real. 2000–2001), łączący dzielnice dębniki i zwierzyniec (il. 5b). 

Formą upamiętnienia przeszłości urbanistycznej miejsca jest również nazwa nowego 
obiektu. przykładem jest dom pod basztą przy ul. skawińskiej (proj. r. aleksandrowicz, 
real. 2000–2001), wzniesiony w pobliżu dawnej bramy skawińskiej (niegdyś wzmocnionej 
basztą) miasta kazimierza (il. 5a).

Podsumowanie

obowiązująca w polsce Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. 
określa cztery formy ochrony zabytków [8]. Wszystkie znajdują oddźwięk we współcze-
snych działaniach na rzecz ochrony zabytków krakowa. W omawianym okresie zwiększy-
ła się liczba krakowskich zabytków wpisanych do rejestru (w tym zabytków urbanistyki); 
w 1994 r. obszar dawnych miast lokacyjnych uznano za pomnik historii; w 2010 r. utworzo-
no park kulturowy stare miasto; w latach 2003–2015 blisko połowę obszaru miasta objęto 
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, w których, podobnie jak w innych 
dokumentach planistycznych, zawarto stosowne ustalenia dotyczące ochrony zabytków. 

należy dodać, że w omawianym okresie, oprócz terminów „konserwacja zabytków” 
i „ochrona zabytków”, zwiększyła się rola szerszych pojęć – „ochrona dziedzictwa kultu-
rowego” i „ochrona środowiska kulturowego” [4], a także pojęć nowych, jak np. „rewitali-
zacja”. poznawanie oraz ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego cieszą się znacznym 
zainteresowaniem społecznym oraz mają pewne znaczenie dla gospodarki narodowej.

oprócz wspomnianych, prawnie usankcjonowanych, form ochrony zabytków istotną rolę 
odgrywają wszelkie działania nieformalne na rzecz szeroko rozumianej ochrony dziedzic-
twa kulturowego w połączeniu z poprawą jakości przestrzeni miejskiej – w szczególności 
przestrzeni publicznej miasta [9]. działania te mogą przybierać zróżnicowane formy – od 
miłośnictwa miasta (m.in. od 1898 r. nieprzerwanie działa towarzystwo miłośników hi-
storii i zabytków krakowa), przez wszechstronną działalność kulturalną i pogłębianie wie-
dzy (w tym liczne prace badawcze), aż po konkretne, wysoce wyspecjalizowane działania 
zmierzające do wydobycia i podkreślenia różnorodnych walorów przestrzeni miasta. do tej 
ostatniej grupy należą opisane w niniejszym artykule działania.

Wybrane z bardzo licznej grupy, omówione powyżej przykłady działań na rzecz upamięt-
niania historycznych form urbanistycznych wyraźnie różnią się pomiędzy sobą. różnice do-
tyczą nie tylko założeń danej metody upamiętnienia i sposobu jej realizacji, ale także zakresu 
podejmowanego działania i kosztów niezbędnych do jego wykonania.
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stosowanie wielu różnych metod upamiętniania dziedzictwa urbanistycznego w prze-
strzeni publicznej jest zjawiskiem korzystnym z co najmniej trzech powodów:
 – wzbogaca, urozmaica i dopełnia przestrzeń urbanistyczną, a w szczególności przestrzeń 

publiczną miasta,
 – umożliwia społeczeństwu poznanie elementów utraconego dziedzictwa kulturowego, co 

przyczynia się do większej wiedzy oraz wrażliwości indywidualnej i zbiorowej,
 – stwarza projektantom, głównie architektom i plastykom, możliwości artystycznej kreacji 

w określonych uwarunkowaniach.
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ill. 1. Visual and tactile information. planty – one of the boards showing the location and the appearance 
of non-existing elements of kraków defence structures (ill. 1a and 1b). grodzka street – model of 
existing churches of st. peter and st. paul and st. andrew (ill. 1c). all saints’ square – model of the 

non-existing church of all saints and its former vicinity (ill. 1d) (photos by maciej motak) 

il. 1. informacja wizualna i dotykowa. planty – jedna z tablic ukazujących lokalizację i wygląd nieistniejących 
elementów obwarowań krakowa (il. 1a i 1b). ulica grodzka – makieta istniejących kościołów św. św. 
piotra i pawła oraz św. andrzeja (il. 1c). plac Wszystkich Świętych – makieta nieistniejącego kościoła 

Wszystkich Świętych i jego dawnego otoczenia (il. 1d) (fot. maciej motak)
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ill. 2. surface design solutions. Fragment of planty: course of the former city walls and the location of 
saddlers’ donjon (ill. 2a). interior of mogilskie roundabout – fragment of the projection of the “cat’s 
ears” caponier (ill. 2b). square of st. mary magdalene – outline of the former church of mary magdalene 
(ill. 2c). the ghetto heroes’ square – area of the ghetto during WWii (on the left) and the location of the 

wall (ill. 2d). szewska street – displayed tram tracks (ill. 2e) (photos by maciej motak) 

il. 2. rozwiązania nawierzchni. Fragment plant – przebieg części dawnych murów miejskich 
i lokalizacja baszty rymarzy (il. 2a). Wnętrze ronda mogilskiego – fragment rzutu kaponiery „kocie 
uszy” (il. 2b). plac św. marii magdaleny – zarys dawnego kościoła św. marii magdaleny (il. 2c). 
plac bohaterów getta – teren getta w czasie ii wojny światowej (po lewej) i przebieg jego muru 

(il. 2d). ulica szewska – odsłonięte szyny tramwajowe (il. 2e) (fot. maciej motak)
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ill. 3. solidification of the former urban form with the use of design solutions in new buildings. 
residential building with a service section at ul. zamkowa 2 (ill. 3a). sheraton hotel at ul. powiśle 7 
(ill. 3b). eastern façade of the kazimierz trade centre (ill. 3c). residential building with a service 

section at ghetto heroes’ square 17 (ill. 3d) (photos by maciej motak)

il. 3. utrwalanie dawnej formy urbanistycznej za pomocą rozwiązań projektowych w nowych 
budynkach. budynek mieszkalny z usługami przy ul. zamkowej 2 (il. 3a). hotel sheraton przy 
ul. powiśle 7 (il. 3b). elewacja wschodnia galerii kazimierz (il. 3c). budynek mieszkalny z usługami 

przy pl. bohaterów getta 17 (il. 3d) (fot. maciej motak)
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ill. 4. external elements of archaeological and architectural reserves in the area of the main market 
square. Vaults of the church of st. adalbert – division of the archaeological museum (ill. 4a). 
underground section of the main market square – division of the historical museum of kraków 

(ill. 4b) (photos by maciej motak)

il. 4. zewnętrzne elementy rezerwatów archeologiczno-architektonicznych w przestrzeni rynku 
głównego. podziemia kościoła św. Wojciecha – oddział muzeum archeologicznego (il. 4a). podziemia 

rynku – oddział muzeum historycznego krakowa (il. 4b) (fot. maciej motak)

ill. 5. new facilities with names making references to the urban past of the venue. house under the 
donjon at ul. skawińska (ill. 5a). zwierzyniec bridge (ill. 5b) (photos by maciej motak)

il. 5. nowe obiekty o nazwach nawiązujących do urbanistycznej przeszłości miejsca. dom pod basztą 
przy ul. skawińskiej 27 (il. 5a). most zwierzyniecki (il. 5b) (fot. maciej motak)
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1. Introduction

the ideas and the tools for protection of cultural heritage are acquiring a different mean-
ing day by day in the face of globalisation changes. the multitude of evaluation criteria 
creates a chaos of semantic compounds, variation of concepts and associations. new opin-
ions emerge about historical facts and community values which hinders determination of 
objectives for preserving cultural assets. incessant extension of knowledge in multiple areas 
of science influences changes in the solidified views about the idea of cultural assets, genesis 
and artistic quality of a work that determines the prestige of a monument. the result of the 
dizzying speed of world-view changes is the evolution of tasks of the scientific discipline of 
conservation. new manners of handling monuments determine new hierarchies of universal 
values today.

2. Monuments as Subject of the Idea of Multiplying the Values of Common Assets

Modern significance of cultural assets in the perspective of philosophy, aesthetics and 
ethics results in a special obligation of preserving awareness of their value as “common 
assets” with the world rank status, as well as monuments having local significance for the do-
mestic tradition. theory and practice of protection of cultural assets is replete with numerous 
disputable issues from the area of politics, law, sociology, economy, it, engineering, history, 
archaeology and civilizational and cultural progress. enlightened rationalism and classicism 
of the 18th century based evaluations of the past works on postulates of philosophy and the 
views of Ch. Batteaux, d. Hume, J.J. Winckelman and I. Kant. This referred to comprehend-
ing the cultural phenomena in the contemporary world in reference to time and space, where 
the reason is entangled in examination of dichotomous features, unity and multitude, divisi-
bility and indivisibility, finiteness and infinity, accident or necessity and causality or freedom. 
the 19th century initiated poetic interest in the testimonies of history presented in the works 
of Walter Scott and Victor Hugo, leading to the formation of the doctrine of Viollet le duc, 
author of a catechism of thinking about our attitude to the past; this period is also marked 
by the ideas of John Ruskin, who said: “A nation becomes worth of the land and landscape 
that it inherited through its acts and through its ability to leave them more beautiful for its 
children”. the end of the 19th and the beginning of the 20th century was dominated by theo-
ries of Alois Riegel, Max dvořák and Camil Boito. Iconological analyses of works of art by 
erwin Panofsky and phenomenological methods of roman ingarden led to the formation of 
the idea of a work, genius loci, spirit of time, becoming acquainted with the past and with 
the historical, artistic, aesthetic and emotional qualities. the entire 20th century brought new 
interpretation of restoration of works of art on the basis of the premises of the athens charter 
for the Restoration of Historic Monuments adopted in 1931, reformed by the Venice Charter 
of 1965 and extended by the provisions of the cracow charter of 2000. this was the time of 
studies on the characteristics of works of art at a time of change and aggravation of threats 
and harmful impact on monuments.

Modern social sciences, sociology and psychology show us the relations between the 
works of culture and art and improvement of psychical health. care for cultural assets in 
line with the uneSco guidelines and the law of the european union and local legislation 
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depends on the need of improving human relations and fair distribution of assets. they may 
be measurable from the point of view of expecting changes for the better, increasing people’s 
affluence, improving the level of existence, economy and market laws. The economic theory 
of Gary S. Becker from the 1960’s stipulates that expenditure on human capital is the most 
valuable wealth of a nation. this happens when there is an increase of science and knowl-
edge. An economically strong and socially healthy organism increases financial resources 
and income, shapes trust to institutional forms of power, improves utility in managing funds, 
incites appreciation for the beauty of cultural qualities. It justifies relations between the pri-
vate law and the community law.

today, there is a need of new tools, in particular in reference to social relations of man 
with the heritage of nature, art, architecture and space. wishing to become acquainted with 
the dilemmas of rational management of cultural space and its resources, we examine the 
content and the manners of using the significance of old names. Modern connotations imbue 
them, in line with the ideas of john S. Mill, with philosophical sense of inductive reason-
ing as a series of logical and technical determinations [1]. this has shown cause-and-effect 
relations among various types of extremities and evaluation of diverse features influencing 
determination of the value of authenticity. Mieczysław Porębski, starting from the participa-
tory concept of veracity of a work of art, wrote: “A work presents reality (…) testifying to 
its existence; it opens it in front of us and (…) gives the recipient a chance for cognitive and 
emotional participation in it (…) only when the active aspect of reception clashes with the 
activity of the author offering his own – personal – testimony to the truth” [2].

issues that were overlooked in the past make up the new semantics of terms, shape new 
definitions of local and international cultural products. The character and the categories of 
reactions to threats created the idioms of such terms as care, protection, security, extraction, 
preservation, conservation and revaluation.

therefore, let us proceed to the sphere of terms and evaluation of the quality of works 
of culture and nature that significantly influence their social utility. Authenticity of envi-
ronment, substance, structure, material, technique, technology, function and form influence 
the emotions and speculative associations. Features of subsequent stages of development 
revealed during careful analysis of the original composition show the ideas of the original 
and its subsequent improvements. the artistic quality or the shape of space compliant with 
the idea and the design of the author of the work are subject to evaluation. the documentary 
quality is expressed by material testimonies, sometimes collections of lapidaria determin-
ing the strength of a historical fact. these are artistic sequences, various collective features, 
multi-layered structures with various degrees of preservation and character of space. they 
determine the outstanding characteristics of cultural landscape, constantly changing the aes-
thetic relations of cultural facilities and the eco-system of the natural environment, features 
determined by an entry in the uneSco list. these are particular ethnic and national features 
of specific content and forms of regional heritage, often having a supra-local range of culture. 
they create the legend of the local tradition, integration and civic cohesion. Sacral properties 
of works of art which are used for religious worship, the sacred art, determine the special 
prestige of a facility, also in the personal sense, when the asset is provided with the historical 
and emotional feature of sanctity and splendour. this instils respect for former symbols, 
personifications and metaphors. We remember about the history, we resurrect historical ev-
idence according to the criteria of importance of composition, uniqueness, solemnity of the 
initial shape of the original in reference to the ethical evaluation of the lost trace of time. the 
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range of work and the manner of treatments expressed in the degree of intervention in the 
monument and the historical surrounding it depends on the scale of authenticity of the work, 
starting from simple reinforcement to complex adaptation. note the narrow division of the 
methodological issues as seen in the regeneration, or restoration and reconstruction of the 
artwork’s form and content according to the view of the new material (Ill. 1).

when making the necessary supplements of missing forms for the purpose of achieving 
the work’s compliance with the time of its creation, we apply new materials with the aim of 
recovering the condition of integrity. walter Frodl noticed the metaphor of a symbol in the re-
construction work, whereas Professor jan Zachwatowicz saw useful consumption added val-
ues in it, indispensable in social relations of a recipient with a work of art. Jerzy Z. Łoziński, 
when writing “Pomniki Sztuki w Polsce” reminded about the role of equipment in evaluation 
of such works, accumulated in museum collections.

In line with the postulates of Frederick W. Taylor, the significance of scientific examina-
tion of consumption structures started to be indicated in the organisation and management 
sciences. this can be referred to spatial order and the need of preservation of domestic tradi-
tions in the modern times, as well as active co-participation in multiplying the manifestations 
of culture as a value of novelty. Poland adopted the european landscape convention pre-
pared in Florence on 20.10.2000 and ratified it on 24.06.2004. Taking care of spatial order, 
an attempt was made at defining new terms of non-urban landscape, natural landscape and 
cultural landscape which remains at the disposal of multiple centres of coordination and min-
istries: Ministry of Culture and National Heritage, Regional development and Construction 
and infrastructure. the new landscape act settles the cognitive dissonance and axiomatic 
dilemma with respect to the theory, ethics, economy and aesthetics.

Selection of the most proper method of protection and use of the historical heritage de-
pends on recognition of the above-listed summative features and characteristics as a compo-
nent extending the discussion on the history of art and aesthetics onto the idea of multiplying 
the common good. The degree of absolute exquisite quality of a work (qualitas) in the moral 
understanding of this term by Plato, examination of the concepts and terminology are the 
phenomenon of civilisation processes today, also in the perception of social aspects of utility, 
with the application of new technologies for increasing the quality of life and culture [3−5].

3. Legal Strategies for Monument Protection

The objectives of protecting cultural assets are defined in the preamble of the Constitution 
of the republic of Poland devoted to the idea of public interest as an obligation of preserving 
the common good of the citizens of the republic of Poland. Ratio legis is codified by the Act on 
the Protection and the Guardianship of Monuments of 23.07.2003. They remain in the sphere of 
interests of the General Conservator, the Ministry of Culture and the National Heritage and the 
4-year National Monument Protection and Guardianship Plan (Art. 85 of the Act). The task of 
local administration authorities of a province, a poviat and a commune is stopping the process 
of degradation, procuring funds for financing, displaying attractiveness and values of monu-
ments and supporting educational initiatives (Art. 87 of the Act). These tasks are included in the 
local Spatial Management Plan and become the binding law as an expression of a conscious 
need of a local government and the collective will of the community against the formula of 
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privatisation, provided it is able to adopt the monument guardianship plan on time and include 
relevant postulates in the draft plan so that it can be implemented.

The legal context of monument protection specifies important principles for imple-
menting the recommendations of international conventions; however, it techniques are 
not fully used in administering and managing the heritage of culture and nature. detailed 
provisions determine the needs of applying modern monitoring methods for maintaining 
continuity of tradition and identity of the local community of a region in a slight degree. 
the condition of indispensable participation and consultations with institutions of science 
and culture is missing, along with information activity in preparation of publications de-
voted to the culture of the region, the obligation of making the mass media and the opin-
ion-forming milieus involved in it. the public interest loses with the private interest. we 
are trying to determine the role of cohesion of various legislative acts and synergy of legal 
activities related to protection of public interest in construction and spatial development 
investments in Poland [6]. 

4. Social Strategies for Extracting Monument Value

Management of historical heritage in compliance with strategic objectives is a result of 
multiple factors. it is good when it is accompanied by rewarding incentives and assertive 
attitude to the tradition of culture. assuming predicates of modern concepts of john Mick-
lethwait and adrian wooldridge, we can discuss the full range of experiences and intuitions 
on how to proceed to animate the charms of the past, combining them with the needs of the 
present. it is possible to observe degrading impulses during negotiatory tenders with under-
estimated prices, testifying to incomplete recognition of the social value of heritage. they 
are an effect of chronic underestimation of its objective value. Sketchiness of evaluations 
resulting from absence of in-depth studies influences underestimation of monument sub-
stance. Very often, a detailed research analysis is replaced by a cursory inspection devoid of 
emotions. we often expect nothing more from a monument than its immediate use for adhoc 
needs. It is only in the course of the work, which often misses scientific exploration, that we 
discover the previously unknown and hidden unexpected values. this is a result of lack of 
interest, basic knowledge, and excessive individualism of persons responsible for the status 
of cultural resources. this lies within the sphere of reliability of postulates and implementa-
tion of social tasks.

therefore, let us analyse social values depending on the scale of use of the space, the 
range of needs which influence the psychic and physical features of an individual and a com-
munity. then, such features become the expression of increased energy in communing with 
a work of art, in contacts with a work of literature, a work of music, with paintings, sculpture 
and architecture. Health properties, spatial planning, location of a facility, its location in 
space, climatic features conducive to hygienic conditions also refresh the task of ordering 
human knowledge and psyche. Supra-national human values speak the same language of 
ideas and forms to the social recipients in general, irrespective of nationality.

conclusions for the future emerge; these are worldview guidelines and ethical road signs 
in determining “what is good and what is evil”. Oscar Wilde said: “City consists only of 
people”; people who are able to ensure a guarantee of durability for beauty and good space.
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5. Economic Strategies for Preserving Value of Monuments

economic values depend on the maintenance or even increase of a measurable quality 
of a work of art. Professor Maria Poprzędzka explains that today, these values are the re-
sult of philosophical mechanisms of revision of moral views on the ontological status of 
a work, change of the aesthetic quality for price according to the criteria of the artist and the 
world of art as such, for the purpose of revaluating market mechanisms of operation. Modern 
discussions and scientific debates shaping knowledge about works of culture as a result of 
ethical consequence of institutionalisation of the world of art and artistic criticism posing 
such questions as: what are the criteria for evaluating a work of art today? Have categories 
of style been annulled? What constitutes the proper object of history of art? Is the role of art 
historians limited to evaluation of a work of art? Immaterial values of an object of culture are 
the measurable appraisal of a work; they constitute valuation dependant on the ideal structure 
assigned to the work of art via aesthetic, artistic, historic and documentary analyses. this is 
related to economic values determining the status of preservation, intended use and technical 
equipment as a level of social costs in adjustment of a structure to the recipient’s needs. natu-
ral resources examined with the use of natural methods and contact mechanisms of man with 
nature constitute the features of eco-systems, values of natural sites of the nearest vicinity of 
an object with significant landscape values and specific climatic conditions. They acquire the 
features of a substitute for timeless modernisation of products of human hands and nature for 
the future ensuring guarantee of economic utility. 

6. Utility and Spatial Strategies of Monument Management

examination of the status of use of cultural and natural environment, historical cities and 
architectural and urban complexes clearly shows deficiencies of the management system. 
differences in views on this subject are noticeable when we have the opportunity of compar-
ing the use of related types of works of art. nothing stirs the imagination like a good example. 
Studies on adaptation and functional possibilities, studies conducted with greatest meticu-
lousness of spatial model structures deriving from various, often distant, cultural circles, may 
contribute to securing the most important value of a work. comparing allows for lending 
a functional and utility model that is adequate for the needs of a facility that is of interest to 
us, which may efficiently increase the values of future efficient functioning. In effect, we are 
going to obtain an organism that ensures survival irrespective of location of a facility and its 
scale. Guardianship and competent supervision may solidify urban, spatial, structural and 
utilitarian values, along with features of space ensuring maximum access to fulfillment of the 
desired social role, adjustment of equipment, exhibits and accessories to collective needs in 
the modern world of virtual movement among artefacts of the past. 

the above is related to studies on properties of monuments, quality, degree of preserva-
tion of the original, and features important for positive contact with objects of culture. they 
fulfil needs and aesthetic expectations, satisfying the recipient’s prestige. In such case, we 
examine features of durability, functionality, practicality, degree and range of implementa-
tion of expected functions, comfort and safety, as well as costs of maintenance of works, their 
ease of use, servicing and ergonomics and reliability. Values of historical complexes show 
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the compositional rank related to structuring of a sequence close to the category of works 
of a specific stylistic epoch. universal values may be a synonym for bio-physical profile of 
individual and socio-psychical needs, as well as spatial relations, shaping, size and scale of 
works that are human-friendly. 

7. Recapitulation

Protection of works of culture and nature in Poland that are included in the uneSco 
list, as well as facilities recognized as monuments of art, included in registers or commune 
record lists requires separate comparative studies. the principal aspects of guardianship 
over historical heritage give rise to the need of resuming studies from the point of view 
of socially useful objectives. Securing of and care for prehistoric settlements, historical 
locations and monumental complexes indicates the need for further studies in the area of 
axiology, history, archaeology, ethnology and ethnography. interpretation and extraction 
of all values of cultural and natural heritage depends on the preparation of new standards 
of operation, examination of related structures and their utility in various cultural circles 
for improvement of collective needs, harmony of the cultural environment and status of 
preservation of the environment where we wish to exist. in such case, these facilities will 
become the resultant of renewed revaluation, ties between the law and the social objectives 
of resource management, objective valuation of historical heritage upon the principles of 
healthy economy, resourcefulness of the administration and the idea of thrifty multipli-
cation of the common good. the importance of cultural reasons of managing the cultural 
heritage is testified by model forms of identity of a site, i.e. architectural and archaeolog-
ical reserves.

the objective is implementation of the guiding principles of guardianship compliant with 
selection of proper methods chosen among various extreme stances and usefulness of word 
meanings – according to the rules of art. the degrees of conservation intervention depend on 
disclosure of the authentic nature of a work, as well as the socially useful function. 

1. Wprowadzenie

Idee i narzędzia ochrony dziedzictwa kultury w obliczu przemian globalizacyjnych na-
bierają z dnia na dzień odmiennego znaczenia. Wielość kryteriów ocen tworzy chaos zna-
czeniowy związków semantycznych, zmienność pojęć i skojarzeń. Powstają nowe opinie 
na temat faktów historycznych i wartości wspólnotowych, co utrudnia wyznaczanie celów 
zachowania zasobów kultury. ustawiczne pogłębianie wiedzy wielu dziedzin nauki wpływa 
na zmiany utrwalonych poglądów na temat idei dobra kultury, genezy i jakości artystycznej 
dzieła tworzącej prestiż zabytku. Wskutek oszałamiającego tempa zmian światopoglądo-
wych następuje ewolucja zadań naukowej dziedziny konserwatorstwa. Nowe sposoby postę-
powania z zabytkami wyznaczają dziś nowe hierarchie wartości uniwersalnych.
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2. Zabytki jako podmiot idei pomnażania wartości dobra wspólnego

Współczesne znaczenie dóbr kultury w ujęciu filozofii, aksjologii, estetyki i etyki ro-
dzi szczególny obowiązek podtrzymania świadomości ich wartości jako podmiotu „dóbr 
wspólnych” o statusie rangi światowej, a także zabytków posiadających lokalne znaczenie 
dla rodzimej tradycji. Teoria i praktyka ochrony zasobów kultury obrasta licznymi sporny-
mi kwestiami z pogranicza polityki, prawa, socjologii, ekonomii, gospodarki, informatyki, 
inżynierii, historii, archeologii i postępu cywilizacyjno-kulturowego. Oświecony racjona-
lizm i klasycyzm XVIII w. oparł oceny dzieł przeszłości na postulatach filozofii i poglądach 
Ch. Batteaux, d. Hume’a, J. J. Winckelmana i E. Kanta. dotyczyło to pojmowania ówcze-
snego świata zjawisk kultury w odniesieniu do czasu i przestrzeni, gdzie rozum uwikłany jest 
w badanie dychotomicznych cech, jedności i wielości, podzielności i niepodzielności, skoń-
czoności i nieskończoności, przypadku lub konieczności oraz przyczynowości lub wolności. 
XIX wiek zapoczątkował poetyckie zainteresowania świadectwami historii prezentowanymi 
twórczością Waltera Scotta i Victora Hugo, prowadząc do ukształtowania doktryny Viollet 
le duc`a, autora katechizmu myślenia o naszym stosunku do przeszłości, a także poglądu 
Johna Ruskina, mówiącego: „Naród nie inaczej staje się godnym ziemi i krajobrazów, które 
odziedziczył, jak tylko kiedy przez swe czyny i przez swą sztukę zostawia je piękniejszy-
mi jeszcze dla swych dzieci”. Przełom wieków XIX/XX zdominowały teorie Aloisa Riegla, 
Maxa dwořáka i Camila Boito. Ikonologiczne analizy dzieła sztuki Erwina Panofsky’ego, 
fenomenologiczne metody Romana Ingardena prowadziły do ukonstytuowania idei dzieła, 
genius loci, ducha czasu, poznania ich dawności, jakości historycznej, artystycznej, este-
tycznej i emocjonalnej. Cały XX wiek przyniósł nową interpretację restauracji dzieł sztuki 
w oparciu o kanony Karty Konserwacji Zabytków przyjętej w Atenach w 1931 r., zreformo-
wanej Kartą Wenecką w 1965 r. i rozszerzonej o postanowienia Karty Kraków 2000. Nastąpił 
czas badań cech dzieł sztuki w przemienności czasu i rozszerzania się zagrożeń, szkodliwych 
wpływów na kondycję zabytku.

Współczesne nauki społeczne, socjologia i psychologia przybliżają nam związki dzieł 
kultury i sztuki z poprawą zdrowia psychicznego. Troska o dobra kultury zgodne z zalece-
niami uNESCO, wykładnią prawa unii Europejskiej i lokalną legislacją uzależniona jest od 
potrzeby polepszania stosunków międzyludzkich i sprawiedliwego rozdziału dóbr. Mogą być 
one przeliczalne z punktu widzenia oczekiwań zmian na lepsze, wzrostu zasobności ludzi, 
podniesienia poziomu egzystencji, ekonomii, gospodarki i praw rynku. teoria ekonomiczna 
z lat 60. XX w. Gary S. Beckera mówi, że wydatki na kapitał ludzki są najcenniejszym bo-
gactwem narodu. Następuje zatem przyrost nauki i wiedzy. Organizm silny ekonomicznie 
i zdrowy społecznie zwiększa zasoby finansowe i dochody, kształtuje zaufanie do instytu-
cjonalnych form władzy, podnosi użyteczność gospodarowania środkami pobudza uznanie 
dla poczucia piękna jakości kulturowych. uzasadnia relacje pomiędzy prawem prywatnym 
i wspólnotowym.

dziś potrzeba nowych narzędzi, szczególnie w odniesieniu do społecznych relacji czło-
wieka z dziedzictwem przyrody, sztuki, architektury i przestrzeni. Chcąc rozpoznać dyle-
maty racjonalnego gospodarowania przestrzenią kulturową i jej zasobami, badamy treści 
i sposoby posługiwania się znaczeniem dawnych nazw. Współczesne konotacje nadają im za 
poglądami Johna S. Milla sens filozoficzny rozumowania indukcyjnego jako ciąg logicznych 
bardziej technicznych określeń [1]. ukazało to związki przyczynowo- skutkowe między róż-
nego typu skrajnościami i oceną różnorodnych cech wpływających na określenie wartości 
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autentyzmu. Mieczysław Porębski, wychodząc z partycypacyjnej koncepcji prawdy dzieła 
sztuki, pisał: „dzieło prezentuje rzeczywistość, (…) zaświadczając o jej istnieniu, otwiera 
ją przed nami, (…) daje odbiorcy szansę zarówno myślowego, jak i emocjonalnego w niej 
współuczestnictwa, … jedynie wtedy, gdy aktywność odbioru zderzy się z aktywnością twór-
cy dającego swoje osobne, bo osobiste, świadectwo prawdzie” [2].

Niedostrzegane dawniej zagadnienia układają nową semantykę pojęć, kształtują nowe 
definicje lokalnych i światowych wytworów kultury. Charakter i kategorie reakcji na zagro-
żenia tworzyły idiomy takich terminów jak: opieka, ochrona, zabezpieczenie, wydobycie, 
zachowanie, konserwacja i rewaloryzacja.

Przejdźmy zatem do sfery pojęć i oceny jakości dzieł kultury i natury wpływających 
znacząco na ich społeczne użytkowanie. Autentyzm środowiska, substancja, struktura kon-
strukcyjna, materiał, technika, technologia, funkcja i forma oddziałują na uczucia i spe-
kulatywne skojarzenia. Przymioty kolejnych faz rozwoju ujawniane podczas starannej 
analizy pierwotnej kompozycji ukazują idee pierwowzoru i jej ulepszania. Ocenie poda-
wana jest jakość artystyczna lub kształt przestrzeni zgodny z zamysłem i projektem autora 
dzieła. Wyrazem jakości dokumentalnej są materialne świadectwa, niekiedy zbiory lapi-
darium stanowiące o sile faktu historii. Są to sekwencje artystyczne, rozmaite cechy gru-
powe, wielowarstwowe struktury o różnym stopniu zachowania i charakteru przestrzeni. 
Stanowią o nich wybitne przymioty krajobrazu kulturowego, nieustannie zmienne relacje 
estetyczne obiektów kultury i ekosystemu środowiska przyrodniczego, cech określanych 
wpisem na listę uNESCO. Są nimi szczególne cechy etniczne i narodowe wybranych tre-
ści i form dziedzictwa regionu, często o zasięgu ponadlokalnego kręgu kultury. Tworzą 
legendę poczucia rodzimości tradycji, integracji spójności obywatelskiej. Właściwości sa-
kralne dzieł sztuki służące kultowi, sacrum sztuki, to szczególny prestiż obiektu również 
w znaczeniu osobistym, gdy dobru nadamy historyczno-emocjonalną cechę uświęcenia 
i splendoru. Wzbudzamy wówczas szacunek do dawnych symboli, personifikacji i metafor. 
Przypominamy dzieje, wskrzeszamy świadectwa historii wg kryteriów ważności kompo-
zycji, unikatowości, doniosłości pierwotnego kształtu oryginału w odniesieniu do etycznej 
oceny utraconego znaku czasu. Od skali autentyzmu dzieła uzależniano zakres prac i spo-
soby zabiegów wyrażone stopniem interwencji w zabytku i otaczającej go przestrzeni, 
począwszy od najprostszego wzmocnienia do skomplikowanej adaptacji. Zauważmy tę 
cienką cezurę metodologiczną, dzielącą optykę zagadnień konserwatorskich pomiędzy re-
waloryzacją (czyli przywróceniem wszystkich wartości dzieła sztuki) a rekonstrukcją form 
i treści według nowej wizji z nowego materiału (Il. 1).

dokonując niezbędnych uzupełnień brakujących form dla uzyskania zgodności dzieła 
z epoką powstania, stosujemy nowe materiały w celu przewrócenia stanu integralności. 
Walter Frodl dostrzegał w rekonstrukcji dzieła metaforę symbolu, zaś prof. Jan Zachwa-
towicz widział w niej użyteczne konsumpcyjne właściwości dodatnie, niezbędne w spo-
łecznych relacjach odbiorcy z dziełem sztuki. Jerzy Z. Łoziński, pisząc „Pomniki Sztuki 
w Polsce”, przypominał o roli gromadzonego w zbiorach muzealnych wyposażenia w oce-
nach tych dzieł.

Zgodnie z postulatami Fredericka W. Taylora w nauce organizacji i zarządzania zaczęto 
wskazywać wagę naukowego rozpatrywania struktur konsumpcyjnych. Można to odnieść 
do ładu przestrzennego i potrzeby przetrwania rodzimych tradycji we współczesności oraz 
aktywnego współudziału w pomnażaniu przejawów kultury jako wartości nowości. Polska 
przyjęła Europejską Konwencję Krajobrazu sporządzoną we Florencji 20.10.2000 r., raty-
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fikowaną 24.06.2004 r. W trosce o ład przestrzenny podjęto próbę zdefiniowania nowych 
pojęć krajobrazu pozamiejskiego, przyrodniczego, kulturowego, pozostających w gestii 
wielu ośrodków koordynacji – Ministerstw: Kultury i dziedzictwa Narodowego, Rozwoju 
regionalnego i Budownictwa oraz infrastruktury. nowa ustawa krajobrazowa rozstrzyga 
dysonans poznawczy i dylemat aksjologiczny w zakresie teorii wartości, etyki, ekonomii 
i estetyki.

dobór najwłaściwszej metody ochrony i użytkowania dziedzictwem historii zależy od 
uznania wymienionych wyżej sumarycznych cech przymiotów i właściwości jako kompo-
nentu rozszerzającego rozważania historii sztuki i estetyki o ideę pomnażania wspólnego 
dobra. Stopień absolutnej doskonałej jakości dzieła (qualitas), w moralnym rozumieniu tego 
terminu przez Platona, badania pojęć i terminologii są dziś fenomenem procesów cywiliza-
cyjnych, także w odczuciu społecznych aspektów użyteczności, z zastosowaniem nowych 
technologii dla podnoszenia jakości życia i kultury [3–5].

3. Strategie prawne zabezpieczenia zabytków

Cele ochrony dóbr kultury są zdefiniowane w preambule Konstytucji RP mówiącej 
o istocie idei interesu publicznego jako obowiązku zachowania dobra wspólnego obywateli 
Rzeczypospolitej. Ratio legis kodyfikuje ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami. Pozostają one w sferze zainteresowań Generalnego Konserwatora, 
Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego i 4-letniego krajowego programu ochrony 
zabytków i opieki nad zabytkami (Art. 85 ustawy). Zadaniem władz administracji lokalnej 
województwa, powiatu i gminy jest zahamowanie procesu degradacji, pozyskiwanie środ-
ków finansowania, wyeksponowanie atrakcyjności i walorów zabytków oraz wspieranie 
inicjatyw edukacyjnych. (Art. 87 ustawy). Zadania te wpisane do Miejscowego Planu Za-
gospodarowania Przestrzennego stają się obowiązującym prawem jako wyraz świadomej 
potrzeby samorządu lokalnego i zbiorowej woli wspólnoty na przekór formule prywatyzacji, 
gdy zdoła w porę uchwalić program opieki nad zabytkami, a także umieścić stosowny postu-
lat w projekcie planu, by mógł zostać zrealizowany.

Kontekst prawny ochrony zabytków uściśla ważne zasady wdrażania zaleceń konwencji 
międzynarodowych, brak jednak pełnego korzystania z technik informatycznych w admini-
strowaniu, zarządzaniu i gospodarowaniu dziedzictwem kultury i natury. Zapisy szczegó-
łowe w niewielkim stopniu określają potrzeby stosowania nowoczesnych metod monitoro-
wania dla utrzymania ciągłości tradycji i tożsamości lokalnej społeczności regionu. Brakuje 
warunku niezbędności udziału i konsultacji instytucji nauki i kultury, aktywności informa-
cyjnej w kreowaniu wydawnictw wiedzy o kulturze regionu, obowiązku zaangażowania me-
diów i gremiów opiniotwórczych. Interes publiczny przegrywa z interesem partykularnym. 
Staramy się wówczas określić rolę spójności różnych aktów legislacyjnych i synergii działań 
prawnej ochrony interesu publicznego w inwestycjach budownictwa i rozwoju przestrzen-
nego w Polsce [6].



151

4. Strategie społeczne wydobycia wartości zabytków

Gospodarowanie dziedzictwem historii zgodne ze strategicznymi celami jest wynikiem 
wielu czynników. dobrze się dzieje, gdy towarzyszą mu bodźce nagradzające asertywny 
stosunek do tradycji kultury. Przyjmując predykaty współczesnych koncepcji Johna Mic-
klethwaita, Adriana Wooldrige’a, możemy rozważać pełny zakres doświadczeń i intuicji, 
jak należy postępować, aby ożywiać powaby przeszłości, łącząc je z potrzebami teraźniej-
szości. Bodźce degradujące obserwować możemy podczas negocjacyjnych przetargów za-
niżających cenę, świadcząc o niepełnym rozpoznaniu wartości społecznej dziedzictwa. Są 
skutkiem chronicznego umniejszania jego obiektywnej wartości. Pobieżność ocen i sądów 
z racji braku głębszych badań wpływa na niedowartościowanie substancji zabytku. Często 
szczegółową analizę badawczą zastępuje pobieżny ogląd pozbawiony emocji. Nie zawsze 
bowiem oczekujemy od zabytku czegoś więcej, niż szybkiego wykorzystania do doraźnych 
potrzeb. dopiero w trakcie robót, często z pominięciem naukowej eksploracji badawczej, 
przypadkiem odkrywamy nieznane wcześniej i ukryte nieoczekiwane wartości. Jest to na-
stępstwem braku zainteresowań, podstawowej wiedzy, przesadnego indywidualizmu osób 
ponoszących odpowiedzialność za stan zasobów kultury. leży to w sferze wiarygodności 
postulatów i realizacji zadań społecznych.

Przeanalizujmy zatem wartości społeczne zależne od skali użytkowania przestrzeni, za-
kresu potrzeb mających wpływ na właściwości psychofizjologiczne jednostki i zbiorowo-
ści. Wówczas cechy te stają się wyrazem przyrostu energii w obcowaniu z dziełem sztuki, 
w kontaktach z utworem literackim, muzycznym, z obiektami malarstwa, rzeźby i archi-
tektury. Wartości zdrowotne, rozplanowanie przestrzenne, usytuowanie obiektu, lokalizacja 
w terenie, cechy klimatyczne sprzyjające warunkom higienicznym odświeżają również za-
danie porządkowania wiedzy i psychiki człowieka. Ponadnarodowe wartości ogólnoludzkie 
przemawiają tym samym językiem idei i form do ogółu odbiorców społecznych, niezależnie 
od narodowości.

Wnioski na przyszłość rodzą się same, są to wskazania światopoglądowe drogowskazy 
etyczne w określaniu „co dobre, a co złe”. Oskar Wilde mówił: „Miasto to tylko ludzie” – 
zdolni zapewnić gwarancję nieprzemijalności piękna i dobra przestrzeni.

5. Strategie ekonomiczne zachowania wartości zabytków

Wartości ekonomiczne zależą od utrzymania, a nawet podniesienia wymiernej jakości 
dzieła sztuki. Prof. Maria Poprzędzka tłumaczy, iż są dziś skutkiem filozoficznych mechani-
zmów rewizji poglądów moralnych na temat statusu ontologicznego dzieła, zmiany jakości 
estetycznej na cenę wg kryteriów artysty i samego świata sztuki, dla zrewaluowania rynko-
wych mechanizmów działania. Współczesne dyskusje i debaty naukowe kształtujące wie-
dzę o dziełach kultury są wynikiem etycznej konsekwencji instytucjonalizacji świata sztuki 
oraz krytyki artystycznej stawiającej pytania: jakie są dziś kryteria oceny dzieła sztuki? Czy 
unieważnieniu podlegają kategorie stylu? Co stanowi właściwy przedmiot historii sztuki? 
Czy rola historyków sztuki sprowadzana jest dziś do wyceny dzieła? Wartości materialne 
przedmiotu kultury są wymierną wyceną dzieła, waloryzacją zależną od idealnych struktur 
przypisywanych dziełu sztuki poprzez analizy estetyczne, artystyczne, historyczne i doku-
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mentalne. Wiążą się z tym wartości gospodarcze określające stan zachowania, przeznaczenia 
użytkowego i wyposażenia technicznego jako poziom społecznych kosztów w przystosowa-
niu struktury do potrzeb odbiorcy. dobra naturalne badane z pomocą metod przyrodniczych 
oraz mechanizmów kontaktów człowieka z naturą to cechy ekosystemów, wartości obsza-
rów przyrodniczych najbliższego otoczenia obiektu o znaczących walorach krajobrazowych 
i określonych warunkach klimatycznych. Nabywają one cech substytutu pozaczasowych 
modernizacji tworów rąk ludzkich i przyrody dla przyszłości zapewniającej gwarancję eko-
nomicznej użyteczności.

6. Strategie użytkowo-przestrzenne gospodarowania zabytkami

Badanie stanu użytkowania środowiska kulturowego i przyrodniczego, historycznych 
miast, zespołów architektonicznych i urbanistycznych unaoczniają niedobory systemu zarzą-
dzenia. Różnice poglądów na ten temat zauważymy wówczas, gdy mamy możliwość porów-
nania wykorzystania pokrewnych rodzajów dzieł sztuki. Nic tak nie przemawia do wyobraź-
ni jak dobry przykład. Studia możliwości adaptacyjno-funkcjonalnych, badania z największą 
drobiazgowością wzorcowych struktur przestrzennych pochodzących z różnych, często odle-
głych kręgów kulturowych, sprzyjać mogą zabezpieczeniu najważniejszych wartości dzieła. 
Komparacja umożliwia wówczas zapożyczenie wzorca funkcjonalno-użytkowego, adekwat-
nego do potrzeb interesującego nas obiektu, co może podnieść skutecznie walory przyszłe-
go sprawnego funkcjonowania. W efekcie uzyskamy organizm zapewniający przetrwanie 
niezależnie od położenia obiektu i jego skali. Opieka i kompetentny nadzór może utrwalić 
wartości urbanistyczne, przestrzenne, strukturalne i użytkowe, cechy przestrzeni zapewniają-
ce maksymalny dostęp do spełnienia pożądanej roli społecznej, dostosowanie wyposażenia, 
eksponatów i akcesoriów do potrzeb zbiorowych we współczesnym świecie wirtualnego ru-
chu pośród rekwizytów przeszłości.

Wiążą się z tym badania właściwości zabytków, jakości, stopnia zachowania oryginału, 
cech istotnych dla pozytywnego kontaktu z przedmiotami kultury. One to zapewniają po-
trzeby i estetyczne oczekiwania, satysfakcjonując prestiż odbiorcy. Badamy wówczas cechy 
trwałości, funkcjonalności, praktyczności, stopień i zakres realizacji oczekiwanych funk-
cji, komfort i bezpieczeństwo i koszty utrzymania dzieł, łatwość użytkowania, obsługi oraz 
ich ergonomiczność i niezawodność. Wartości historycznych układów ukazują rangę kom-
pozycyjną związaną z ustrukturyzowaniem sekwencji zbliżonej kategorii dzieł określonej 
epoki stylowej. Wartości uniwersalne mogą być synonimem biofizycznego profilu potrzeb 
psychicznych jednostkowych i społecznych, a także relacji przestrzennych, ukształtowania, 
wielkości i skali dzieł przyjaznych człowiekowi.

7. Podsumowanie

Ochrona dzieł kultury i natury w Polsce z listy uNESCO, zabytków uznanych za 
pomniki sztuki, wykazywanych w rejestrach lub w spisach gminnej ewidencji wymaga 
odrębnych komparatystycznych studiów. Principia opieki nad dziedzictwa historii rodzą 
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potrzebę wznowienia badań z punktu widzenia celów społecznie użytecznych. Zabez-
pieczenie i opieka osadnictwa pradziejowego, miejsc historycznych i zespołów zabytko-
wych wskazuje na potrzebę dalszych badań w dziedzinie aksjologii, historii, archeologii, 
etnologii i etnografii. Interpretacja i wydobycie wszystkich walorów dziedzictwa kultury 
i natury zależy od opracowania nowych standardów działania, badania pokrewnych struk-
tur i ich użytkowości w różnych kręgach kulturowych dla poprawy zbiorowych potrzeb, 
harmonii środowiska kulturowego i stanu zachowania otoczenia w którym pragniemy 
egzystować. Wówczas obiekty te stają się wypadkową ponownej waloryzacji, powiązań 
prawa ze społecznymi celami gospodarowania zasobami, z obiektywną wyceną dziedzic-
twa historii na zasadach zdrowej ekonomii, zaradności administracji oraz idei oszczęd-
nego pomnażania dobra wspólnego. Wagę ważnych racji kulturowych gospodarowania 
dziedzictwem kultury ukazują wzorcowe formy tożsamości miejsca, rezerwaty architek-
toniczno-archeologiczne.

Celem zasadniczym jest realizacja principiów ochrony zgodna z wyborem stosownych 
metod kompletowanych często spośród różnych postaw skrajnych i przydatności znaczenia 
słów – według reguł sztuki. Stopnie interwencji konserwatorskiej zależą od wydobycia ukry-
tego w dziele autentyzmu, a także użytecznej społecznie funkcji.
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ill.1. impact of authenticity of cultural heritage on the degree of intervention

Il. 1. Wpływ autentyzmu dziedzictwa kultury na stopień interwencji
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Lost architecture – buildings or urban structures totally lost for various reasons – is not 
the subject of considerations of researchers into the past of cities, art historians and architects 
very often. Studies connected with it are extremely difficult, and the conclusions drawn are 
often based merely on crumbs of information picked out from individual documents. Never-
theless, the data obtained this way bring a lot of new information, allowing to considerably 
broaden the knowledge on the spatial layout of cities, their plan or architecture of individual 
buildings. One of examples of such studies are the works conducted by the author, devoted 
to the history of spatial development of the former iuridica of Garbary – a craftsmanship 
suburbia of Cracow, reaching back to the times from before the incorporation of the town. 

Garbary (Tanner’s Suburb) also referred to as the suburb ‘before the Szewska (Shoemak-
ers’) Gate’ (Ante portam Sutorum), waw the oldest and largest of all the iuridicas of Cracow. 
This term was used to referr to a settlement excluded from the municipal authority on the 
basis of a special privilege, which had its own administration and court structures for its area. 
Garbary near Cracow was an example of quite a rarely encountered municipal iuridica, es-
tablished as a result of an extremely strong urge of the suburb dwellers to autonomy, caused 
by a too strong economic standing of Cracow, limiting the development of the adjacent areas. 
Nevertheless, due to complicated conditions the tanners’ suburb never obtained full autono-
my, and numerous links and mutual relations between the town and its suburbs were later on 
a source of numerous animosities and conflicts of legal and administrative nature1. 

The area subject to the tanners’ jurisdiction, still clearly marked on the map by Józef 
Kromer from 17832, comprised the territory between the current streets of Jabłonowskich 
(and the final section of the current Piłsudskiego street) and Łobzowska, stretching from the 
town walls as far as the external line of the current Słowackiego and Mickiewicza avenues3. 
Practically no material traces have been left after its initial development. The former suburb 
was completely destroyed twice – first by the troops of archduke Maximilian in 1587, and 
then during the Swedish invasion in the period 1655–1657. What is essential, the archival 

1 More on this subject: e.g. K. Pieradzka, Garbary, przedmieście Krakowa (1363–1587), Kraków 
1931; the history of the urban development of Garbary until 1655, taking into account the current 
state of research and subject literature, has been also presented by the author of this article – see: 
K. Petrus, Największe przedmieście Krakowa. Zarys rozwoju przestrzennego Garbar, część I i II, 
“Czasopismo Techniczne”, 5-A/2011, pp. 139–163.

2 Wymiar geometryczny miasta Krakowa z przyległościami dopełniony w roku 1783 przez Józefa 
Kromera Geometrę Przysięgłego...; the original is lost, in the collection of the National Archives in 
Cracow there is only its copy, drawn up by J. Czech in 1792 – see: Cartographic Collection, ref. No. 
II-18 (former ref. No. II-7c). 

3 The precise definition of the borders of the tanners’ jurisdiction is extremely difficult today – we know 
that the territories belonging to Nowa Wieś in the north-western part of the current Łobzowska street 
and the northern frontage of the current Piłsudskiego street (apart from a narrow belt of architecture 
along the city walls) belonging to the Retoryka iuridica were excluded from it; the affiliation of the 
Czarna Wieś suburb still remains extremely problematic, as most researchers treat this area as excluded 
from the tanners’ administration – see e.g.: S. Tomkowicz, Ulice i place Krakowa w ciągu dziejów, ich 
nazwy i zmiany postaci, Kraków 1926, pp. 174–175; J. Laberschek, Rozwój przestrzenny krakowskiego 
zespołu osadniczego extra muros XIII–XVIII w., [in:] Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, 
collectiva work ed. by. J. Wyrozumski, Kraków 2007, pp. 315–316; J. Wyrozumski, Kraków do schyłku 
wieków średnich, Dzieje Krakowa, v. 1, Kraków 1992, pp. 234–235; also: Prawa przywileje i statuta 
Miasta Krakowa 1507–1795, published by F. Piekosiński, v. II, Kraków 1890, pp. 463–464, item 1320; 
W. Kolak, Jurydyki Krakowskie, “Archeion”, v. XXXVIII, Warszawa 1962, p. 223.
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materials referring to this area have not been comprehensively studied so far, iconographic 
sources practically do not exist at all, and the metropolitan residential quarter erected in the 
place of the former iuridica in the second half of the 19th century and in the early 20th century 
does not allow to conduct comprehensive archaeological studies. The lack of any relics of 
secular development from the 15th and 16th century forces us, therefore, to base our conclu-
sions pertaining to the development of the tanners’ suburb exclusively on sources, often very 
meagre and imprecise. 

The fundamental contribution to the studies referred to above is undoubtedly offered by 
documents collected in the resources of the National Archives in Cracow, with a considerable 
collection of files of the tanners’ iuridica, largely never studied nor published yet. Within 
this collection five different sets can be differentiated: royal documents from the years 1563–
1774, files of the court of assessors from the years 1412–1642, files of the vogt court from the 
years 1451–1688, vogt and assessor reports from the years 1643–1794, and miscellaneous 
documents dating back to 1633–17944. For a historian – urban planner, the most important 
seem to be the two last ones of the collections listed above, containing lists of houses, as well 
as land dimensions and tax rates, mostly dating back, however, only to the last centuries of 
the suburb. The court files, on the other hand, which constitute an extremely valuable source 
for analyses of social, demographic, property relations, as well as the everyday life of the res-
idents of the suburb5, in terms of the knowledge on spatial planning are useful only to a limit-
ed extent as they contain only general notions which allow to draw merely basic conclusions. 

A bit more precise information is provided by the municipal files, the oldest of which 
were published as early as in the last decades of the 19th century and in the early 20th century6. 
They comprise assessors’ files (since 1300), vogt books and reports (since 1476) and council 
files (since 1392 until 1794), mostly studied in detail by Krystyna Pieradzka, as well as au-
thors of the entries in Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w śred-
niowieczu (Historical and Geographical Dictionary of Cracow Province in Middle Ages)7. 
For the studies in question, the most valuable is the collection of council files; nevertheless, 
similarly to the documents of the iuridica, the information contained in them does not allow 
to formulate clear-cut and precise conclusions in terms of the layout of the tanners’ suburb.

Two other collections of archival materials about Cracow, relatively rarely analyzed by 
historians engaged in the topics of suburbia, are worth presenting in this study. They com-

4 See: W. Kolak, Inwentarz akt jurydyk krakowskich 1412–1809, Warszawa 1968, pp. 30–33.
5 See e.g. A. Krawczuk, Życie mieszkańców Garbar w świetle testamentów, “Krzysztofory. Zeszyty 

naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”, No. 24, Kraków 2006, pp. 77–88.
6 Najstarsze księgi i rachunki miasta Krakowa od 1300 do 1400, ed. F. Piekosiński and J. Szujski, 

Kraków 1878; Księgi Ławnicze Krakowskie 1365–1376 i 1390–1397. Acta scabinalia Cracoviensia 
1365–1376 et 1390–1397, ed. S. Krzyżanowski, Kraków 1904; Cracovia artificum 1300–1500, ed. 
J. Ptaśnik, Kraków 1917.

7 See e.g. J. Wiśniewski, Garbary, [in:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego 
w średniowieczu, part 1, v. 4, Wrocław–Łódź 1986, pp. 693–707; idem, Gerlacha, następnie 
Kutlowski Młyn, [in:] Słownik historyczno-geograficzny…, op. cit., pp. 721–723; idem, Fryszbark, 
[in:] Słownik historyczno-geograficzny…, op. cit., pp. 685–686; Z. Leszczyńska-Skrętowa, Czarna 
Ulica, [in:] Słownik historyczno-geograficzny…, part 1, v. 3, Wrocław–Łódź 1985, pp. 438–439; 
F. Sikora, Bieniasza Młyn, [in:] Słownik historyczno-geograficzny…, part 1, v. 1, Wrocław–Gdańsk 
1980, pp. 97–99; idem, Dębny Młyn, [in:] Słownik historyczno-geograficzny…, part 1, v. 3, op. cit., 
pp. 538–539.
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prise the books of the construction supervision office8, and municipal tax register, recording 
the so-called szos – property tax, also referred to as serwisgelt, symple, serwis, dymowe, 
podymne or kamieniczne9. Regrettably, although these documents provide numerous very 
important data, in most cases they refer to the last part of the period falling under the research 
in question. The first preserved reports of municipal construction supervisors contain detailed 
descriptions and revisions of properties inspected in the period 1568–179010, whereas the 
tax books kept until the 1560s are so imprecise that they do not allow to determine anything 
specific in the subject of the development structure or the number of houses in the suburbs.

When commencing the analysis of records pertaining to the suburban houses in the books 
of construction supervisors, it is worth remembering that due to the character of the office 
that kept them they cannot be fully reliable for the entire suburb. The Cracow construction 
supervisors interfered only in strictly defined cases: upon the owners’ call, in case of land-re-
lated disputes or in the event of a threat of a construction disaster. The reports provide a pic-
ture of quite poor construction of low quality, although compared to the entire area subjected 
to the office’s jurisdiction, mentions about a bad condition of the tanners’ buildings appear 
rather sporadically. In 1568 only one tottery house was examined there, one year later two 
such buildings, and in 1570 one house and outbuildings belonging to it11. The next records 
date back to as late as 1575 (three buildings in a poor shape, with technical defects)12, in 
1580 and 1581 one such building was recorded in each year13. Therefore, it could be recog-
nized that in the second half of the 16th century the architecture in Garbary was principally in 
a good shape, and tottery structures that constituted a threat of collapse were only exceptions. 

There is not much, on the other hand, to be told about the technology of erecting suburban 
houses on the basis of the construction supervision documents. Undoubtedly, some of them were 
wooden buildings, based on a log frame structure14, but information about buildings made of 
more permanent materials often appeared, as well15. The accounts of the divisions of properties 

8 The Cracow construction supervision office, covering the town within the walls and the suburbs of 
Garbary and Wał Miejski (Wesoła), constituted a kind of the then supervision office with competence 
allowing it to perform land divisions and geodetic staking out, and sometimes even demarcation of 
properties. 

9 The smoke tax (dymowe) for Garbary was settled in municipal records, where since mid-17th century 
individual properties were ascribed to the potters’ quarter (Quartale Figulorum) or to Sławkowski 
quarter (Quartale Slawkoviense), which were divided with a border along the initial section of the 
current Karmelicka street.

10 The collection of reports from the period 1568–1606 forming the first of the construction supervision 
books was published in the years 1997–2000 in four volumes – see: Księga wiertelnicza krakowska, 
ed. K. Jelonek-Litewka, A. Litewka, Ł. Walczy, część I (1568–1577), Kraków 1997; cześć II (1578–
1591), Kraków 1998; część III (1592–1597), Kraków 1999; część IV (1598–1606), Kraków 2000.

11 Quartaliensium..., p. 22, item. 3; pp. 59–60, item 38; p. 62, item 41; p. 79, item 69; Księga 
wiertelnicza..., część I, pp. 26, 87–88, 92, 124–125.

12 Quartaliensium..., pp. 139–140, item 143; pp. 158–159, item 153; p. 167, item 163; Księga 
wiertelnicza..., część I, pp. 213, 227, 238.

13 Respectively: Quartaliensium..., pp. 248–249, item 271; p. 258, item 277; Księga wiertelnicza..., 
część II, pp. 49, 59–60.

14 Quartaliensium..., pp.163–164, item 156; Księga wiertelnicza..., część I, pp. 230–231.
15 Quartaliensium..., pp. 288, 289, item 301; Księga wiertelnicza..., część II, pp. 99, 100; it should 

be remembered that scarce mentions of the supervisors may signify a brick structure of the entire 
building, as well as only of its selected parts. 
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and settlements of property-related disputes, included in the files referred to above, allow to 
sketch the spatial layout of a big house of suburban craftsmen. Such a house, consisting of at 
least two floors and two or three rows of rooms, in the second half of the 16th century was found-
ed usually on a plot of land where the depth of the plot was quite big compared to the width of 
its front16. On the level of the ground floor it had a spacious hallway, a porch, two rooms and at 
least two chambers. On the first floor other rooms were located, quite often even more than four. 
A characteristic feature of suburban houses was also a kitchen located in the rear row of rooms17. 
Interestingly enough, the records of construction supervisors in Cracow, including the reports 
from 1583 and 1586, seem to indicate a considerable similarity of the functional system of a 
suburban house with the most commonly erected tenement at the time, intra muros18.

The development of the tanners’ iuridica was closely connected with the constantly 
growing number of craftsmen’s shops, manufactures and industrial devices. The reports of 
the construction supervision office suggest that the suburban craftsmen located their work-
shops at the back of their residential houses, usually in a separate independent building. Most 
often it was a workshop (werkstuba) equipped with a furnace, with an attic or “chambers” on 
the first floor; boilers and tubs were sometimes placed outside, directly in the yard. The tan-
ners’ settlement did not have, however, an exclusively craft nature – residents of the suburbs 
willingly kept cows, pigs and poultry, and the buildings necessary for this purpose, similarly 
to the workshops, were located behind the front row. The suburban backyard was therefore 
surrounded by production buildings, stables, sheds, pigsties, a well and a privy. Interesting-
ly enough, similarly to Cracow itself, also in Gabary outbuildings were constructed, called 
indergmach by the construction supervisors. Numerous documents also mention basements 
within the territory of the plot, or even basements underneath parts of the buildings19.

Another group of documents which provide essential information on the development 
of the western suburbs of Cracow from the 15th and 16th century are the aforementioned 
tax lists – the registers of szos. Although they do not allow to clearly define the number of 
suburban houses within the entire period referred to herein, on their basis one could try and 
recreate the urban structure of the suburb from the period 1564–1587. At the time in Garbary 
there were from ca. 270 (1564) to a bit more than 300 (1582) plots imposing an obligation 
on their owners to pay the smoke tax, even 85% of which were located to the south-west 
from the then Szeroka street20. Ca. 33–38% of the suburban buildings were located between 

16 See e.g. Quartaliensium..., p. 486, item 482; p. 560, item 547; pp. 567–568, item 561; Księga 
wiertelnicza..., część III, pp. 26–27, 117, 136–137.

17 See e.g. Quartaliensium..., pp. 39–40, item 19; pp. 56–58, item 35; Księga wiertelnicza..., część I, pp. 
54–56, 81–84.

18 See e.g. Quartaliensium..., pp. 288–290, item 301; pp. 290–294, item 302; pp. 294–295, item 304; 
pp. 296–299, item 305; pp. 299–305, item 307–308; pp. 364–365, item 369; Księga wiertelnicza..., 
część II, pp. 98–101, 102–106, 107–108, 108–112, 113–121, 201–203; cf. e.g. M. Łukacz, 
Geneza ukształtowania się najczęściej realizowanego typu kamienicy krakowskiej, “Wiadomości 
Konserwatorskie” No. 14/2003, pp. 11–20; idem, Przemiany układu funkcjonalno-przestrzennego 
krakowskich domów mieszczańskich w okresie gotyku i początku renesansu, [in:] Dziedzictwo 
kulturowe fundamentem rozwoju cywilizacji: Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska Kraków 
2000, collective work edited by A. Kadłuczka, Kraków 2000, pp. 415–419.

19 See: footnotes 17 and 18.
20 The initial section of the current Karmelicka street; these house were settled in the potters’ municipal 

quarter (Quartale Figulorum), the data presented below take into account also the architecture in 
Czarna Wieś; the layout of the suburban architecture slightly changed in the 1580s – 79–82% of the 
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the city walls, a mill stream intersecting the suburb, and the current streets: Garncarska and 
Jabłonowskich, in the area referred to in the records as ‘before the Shoemakers’ Gate’, ‘be-
fore St. Anne’s Gate’, ‘before St. Anne’s bathhouse’, ‘Platea Figulorum’ and the streets: 
Różana (the areas of ‘Platea Rosarum’ and ‘Eundo de Platea Rosarium’), Szeroka and Gar-
ncarska (currently Krupnicza street). The architecture neighbouring on the fortifications and 
erected along Różana street occupied ca. 13–18% of the suburban plots of land; ca. 20–25% 
of the tanners’ plots, on the other hand, were located along the then Garncarska and Szeroka 
streets21. The number of properties located in Rybitwy, belonging to the suburb (9–10%), 
Grzebiennicza street (9–11%), Black Street (5–6%) and in the areas described as ‘Walking 
after St. Peter in the Tanners’ Suburb’/‘Eundo post S. Petrum in Cerdonia’ (4–5% and ‘Za 
Dembnim Mlinem’/‘U Dembnego Mlina’ (‘Near the Oak Mill’) (6–7%) was relatively sta-
ble, whereas the number of buildings in Kawiory-Krupniki (15–19%) and in Czarna Wieś 
(8–10%) fluctuated slightly22.

The information presented above, deriving directly from the analysis of archival docu-
ments, indicates that the use of only traditional methods, basing on archival sources, in the 
research into the lost architecture of Cracow, does not allow to cast some new light on many 
still unresolved issues. In case of the development of the former tanners’ iuridica, these meth-
ods, however, bear the imprint of considerable limitations, resulting directly from poor accu-
racy and precision of the 15th and 16th-centuiry archival records. Consequently, there appear 
numerous interpretational doubts, and failures to find reliable sources incline researchers to 
put forward hypotheses which are difficult to verify, or to base their conclusions exclusively 
on analogies. One needs to remember, though, that this manner, which in case of preserved 
structures constitutes merely an element of multifaceted historical and architectural analyses, 
for the research in question still remains the only source of data about this extremely interest-
ing, and yet still little known part of the current city centre of Cracow. 

Architektura zaginiona – budowle lub struktury urbanistyczne z różnych powodów całko-
wicie utracone, nieczęsto bywa przedmiotem rozważań badaczy przeszłości miast, historyków 

houses belonged to the potters’ quarter then, the remaining part was located in Sławkowska quarter 
(Quartale Slawkoviense). 

21 Garncarska street and a part of Szeroka street belonging to Quartale Figulorum were defined in the 
16th-century tax register as the area of Eundo de Caviori.

22 See: manuscripts in the collections of the National Archives in Cracow, Old Files: Exactio civilis 
Quartale Figulorum (1564), ref. No. 2514, pp. 6–79; Quartale Slawkoviense duplicis exactionis S.R.Mtis 
a 1564…, ref. No. 2522, pp. 32–86; Circulus Slawkoviensis anno Domini 1571 exactionis simplicis, ref. 
No. 2524, pp. 39–46; Circulus Slavkoviensis anno Domini 1573 exactionis duplicis, ref. No. 2525, pp. 
33–44; Quartale Figulorum anni 1573 die 26 Iunii…, ref. No. 2527, pp. 24–70; Quartale Castrense (et 
Figulorum) anno Dni 1576…, ref. No. 2527, pp. 127–173; Exatio quartualis Figulorum anno Domini 
1577…, ref. No. 2531, pp. 53–135; Regestrum exactionis duplicis S. R. Mtis schos dictae… (1577), ref. 
No. 2532, pp. 31–38; Raptim scriptum quartale Figulorum anno Dni 1578, ref. No. 2527, pp. 241–267; 
Exactio quartualis Figulorum anno Domini 1578…, ref. No. 2536, pp. 38–107; Regestrum exactionis 
duplicis… Quartalis Slawkoviensis (1578), ref. No. 2537, pp. 38–47; Qurtuale Figulorum anni Domini 
1582 in Novembre conscriptum…, ref. No. 2549, pp. 14–27; Figulorum quartale 1582, 3 Decembris…, 
ref. No. 2550, pp. 21–60; Regestrum exactionis duplicis S.R.M. schos dictae quartualis Slawkoviensis 
anni Domini 1582, ref. No. 2551, pp. 32–41; Quartuale Slawkoviense… exactio contributionis alias 
schos 1582 die 19 Marci conscriptus…, ref. No. 2552, pp. 69–83.
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sztuki i architektów. Związane z nią badania są bowiem wyjątkowo trudne, a formułowane 
wnioski opierają się nierzadko wyłącznie na strzępach informacji wyławianych z pojedynczych 
dokumentów. Pozyskane w ten sposób dane przynoszą jednak sporo nowych informacji, po-
zwalając na znaczne pogłębienie wiedzy o ukształtowaniu przestrzennym miast, ich rozplano-
waniu czy architekturze poszczególnych budowli. Jednym z przykładów takich właśnie badań 
są prowadzone przez autora prace poświęcone historii rozwoju przestrzennego dawnej jurydyki 
Garbary – sięgającego czasów przedlokacyjnych rzemieślniczego suburbium Krakowa.

Garbary, zwane również przedmieściem „przed Bramą Szewską” (Ante portam Sutorum), 
były najstarszą i największą z podkrakowskich jurydyk. Terminem tym określano osadę wy-
łączoną spod władzy miejskiej na podstawie specjalnego przywileju, posiadającą odrębne dla 
swego obszaru struktury administracyjne i sądowe. Krakowskie Garbary były przykładem 
dość rzadko spotykanej jurydyki miejskiej, utworzonej w wyniku niezwykle silnego dąże-
nia przedmieszczan do samostanowienia, powodowanego zbyt mocną i ograniczającą roz-
wój przyległych terenów pozycją ekonomiczną Krakowa. Skomplikowane uwarunkowania 
zadecydowały jednak, że garbarskie przedmieście nigdy nie uzyskało pełnej niezależności, 
a liczne powiązania i wzajemne relacje pomiędzy miastem a jego suburbium bywały w póź-
niejszych latach źródłem wielu animozji oraz konfliktów natury prawnej i administracyjnej1. 

Obszar podlegający garbarskiej jurysdykcji, wyraźnie jeszcze zaznaczony na pochodzą-
cym z roku 1783 planie Józefa Kromera2, obejmował tereny pomiędzy dzisiejszymi ulicami 
Jabłonowskich (oraz końcowym odcinkiem dzisiejszej ulicy Piłsudskiego) a Łobzowską, 
rozciągając się od murów miejskich aż do zewnętrznej linii obecnych Alei Słowackiego 
i Mickiewicza3. Po jego pierwotnym zagospodarowaniu nie pozostały do dziś praktycznie 
żadne ślady materialne. Dawne przedmieście zostało bowiem dwukrotnie doszczętnie znisz-
czone – najpierw przez wojska arcyksięcia Maksymiliana w roku 1587, a następnie w czasie 
szwedzkiego najazdu w latach 1655–1657. Co istotne, odnoszące się do tego terenu archi-

1 Więcej na ten temat pisze m.in. K. Pieradzka, Garbary, przedmieście Krakowa (1363–1587), Kraków 
1931; historię rozwoju urbanistycznego Garbar do roku 1655, z uwzględnieniem aktualnego stanu 
badań i literatury przedmiotu, przedstawił również autor niniejszego artykułu – patrz K. Petrus, 
Największe przedmieście Krakowa. Zarys rozwoju przestrzennego Garbar, część I i II, „Czasopismo 
Techniczne”, 5-A/2011, s. 139–163.

2 Wymiar geometryczny miasta Krakowa z przyległościami dopełniony w roku 1783 przez Józefa 
Kromera Geometrę Przysięgłego...; oryginał zaginął, w zbiorach Archiwum Narodowego 
w Krakowie (dalej ANKr.) znajduje się kopia wykonana przez J. Czecha w roku 1792 – patrz Zbiory 
Kartograficzne, sygn. II-18 (dawna sygn. II-7c).

3 Precyzyjne określenie granic garbarskiej jurysdykcji jest dzisiaj niezwykle trudne – wiadomo, że 
wyłączone spod niej były należące do Nowej Wsi tereny w północno-zachodniej części obecnej 
ulicy Łobzowskiej oraz należąca do sąsiedniej jurydyki Retoryka północna pierzeja dzisiejszej ulicy 
Piłsudskiego (poza wąskim pasem zabudowy wzdłuż miejskich murów); wysoce problematyczna 
pozostaje wreszcie przynależność do przedmieścia Czarnej Wsi, większość badaczy traktuje bowiem 
jej obszar jako wyłączony spod garbarskiej administracji – patrz m.in.: S. Tomkowicz, Ulice i place 
Krakowa w ciągu dziejów, ich nazwy i zmiany postaci, Kraków 1926, s. 174–175; J. Laberschek, 
Rozwój przestrzenny krakowskiego zespołu osadniczego extra muros XIII–XVIII w., [w:] Kraków. Nowe 
studia nad rozwojem miasta, pr. zbiorowa pod red. J. Wyrozumskiego, Kraków 2007, s. 315–316; 
J. Wyrozumski, Kraków do schyłku wieków średnich, Dzieje Krakowa, t.1, Kraków 1992, s. 234–235; 
por. również: Prawa przywileje i statuta Miasta Krakowa 1507–1795, wyd. F. Piekosiński, t. II, Kraków 
1890, s. 463–464, poz. 1320; W. Kolak, Jurydyki Krakowskie, „Archeion”, t. XXXVIII, Warszawa 1962, 
s. 223.
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walia nie zostały do tej pory kompleksowo przebadane, źródła ikonograficzne niemalże nie 
istnieją, a wzniesiona w miejscu jurydyki w drugiej połowie XIX i na początku XX stulecia 
wielkomiejska dzielnica mieszkalna nie pozwala na przeprowadzenie kompleksowych badań 
archeologicznych. Brak jakichkolwiek reliktów świeckiej zabudowy z XV i XVI wieku zmu-
sza zatem do oparcia wniosków dotyczących zagospodarowania garbarskiego suburbium 
wyłącznie na przekazach źródłowych, nierzadko skąpych i mało precyzyjnych.

Podstawowe znaczenie dla wspomnianych badań mają bez wątpienia dokumenty zgro-
madzone w zasobach Archiwum Narodowego w Krakowie, w tym znaczny zbiór akt jurydy-
ki garbarskiej, w przeważającej mierze jeszcze nieopracowywany i niepublikowany. W jego 
ramach można wyodrębnić pięć zespołów: dokumenty królewskie z lat 1563–1774, akta sądu 
ławniczego z lat 1412–1642, akta sądu wójtowskiego z lat 1451–1688, protokoły wójtow-
sko – ławnicze z lat 1643–1794 oraz pochodzące z lat 1633–1794 dokumenty różne4. Dla 
historyka-urbanisty najistotniejsze zdają się dwa ostatnie z wymienionych zbiorów, zawiera-
jące spisy domów oraz pomiary i taksy gruntowe, w większości pochodzące jednak dopiero 
z ostatnich stuleci funkcjonowania suburbium. Z kolei akta sądowe, stanowiące niezwykle 
cenne źródło dla analiz stosunków społecznych, demograficznych, majątkowych oraz życia 
codziennego mieszkańców przedmieścia5, w zakresie wiedzy o rozplanowaniu przestrzen-
nym mają dość ograniczoną przydatność – operują bowiem ogólnikami pozwalającymi na 
wyciągnięcie podstawowych jedynie wniosków.

Nieco więcej precyzyjnych informacji przynoszą akta miejskie, z których najstarsze zo-
stały opublikowane jeszcze w ostatnich dziesięcioleciach wieku XIX i na początku XX stule-
cia6. Należą do nich księgi ławnicze (od roku 1300), księgi i protokoły wójtowskie (od roku 
1476) oraz akta radzieckie (od 1392 do 1794 roku), w większości szczegółowo przebadane 
zarówno przez Krystynę Pieradzką, jak i autorów haseł w Słowniku historyczno-geograficz-
nym województwa krakowskiego w średniowieczu7. Dla przedmiotowych badań największą 
wartość prezentuje zbiór akt radzieckich, jednakże, podobnie jak w przypadku dokumentów 
jurydyki, znajdujące się w nich zapisy nie pozwalają na formułowanie jednoznacznych i ści-
słych wniosków w zakresie rozplanowania garbarskiego suburbium.

Stosunkowo rzadko analizowane przez zajmujących się przedmiejską tematyką history-
ków, ale warte zaprezentowania w niniejszym opracowaniu, są natomiast dwa inne zespoły 
krakowskich archiwaliów. Należą do nich księgi urzędu wiertelniczego8 oraz miejskie reje-

4 Patrz W. Kolak, Inwentarz akt jurydyk krakowskich 1412–1809, Warszawa 1968, s. 30–33.
5 Patrz m.in. A. Krawczuk, Życie mieszkańców Garbar w świetle testamentów, „Krzysztofory. Zeszyty 

naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”, nr 24, Kraków 2006, s. 77–88.
6 Najstarsze księgi i rachunki miasta Krakowa od 1300 do 1400, wyd. F. Piekosiński i J. Szujski, 

Kraków 1878; Księgi Ławnicze Krakowskie 1365–1376 i 1390–1397. Acta scabinalia Cracoviensia 
1365–1376 et 1390–1397, wyd. S. Krzyżanowski, Kraków 1904; Cracovia artificum 1300–1500, 
wyd. J. Ptaśnik, Kraków 1917.

7 Patrz m.in.: J. Wiśniewski, Garbary, [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego 
w średniowieczu, cz. 1, z. 4, Wrocław–Łódź 1986, s. 693–707; tenże, Gerlacha, następnie Kutlowski 
Młyn, [w:] Słownik historyczno-geograficzny…, dz. cyt., s. 721–723; tenże, Fryszbark, [w:] Słownik 
historyczno-geograficzny…, dz. cyt., s. 685–686; Z. Leszczyńska-Skrętowa, Czarna Ulica, [w:] 
Słownik historyczno-geograficzny…, cz. 1, z. 3, Wrocław–Łódź 1985, s. 438–439; F. Sikora, Bieniasza 
Młyn, [w:] Słownik historyczno-geograficzny…, cz. 1, z. 1, Wrocław–Gdańsk 1980, s. 97–99; tenże, 
Dębny Młyn, [w:] Słownik historyczno-geograficzny…, cz. 1, z. 3, dz. cyt., s. 538–539.

8 Krakowski urząd wiertelniczy, obejmujący swoim zasięgiem miasto w obrębie murów oraz 
przedmieścia Garbary i Wał Miejski (Wesoła), stanowił rodzaj ówczesnego nadzoru budowlanego 
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stry podatkowe, odnotowujące tzw. szos – podatek od nieruchomości, zwany również serwis-
gelt, symple, serwis, dymowe, podymne lub kamieniczne9. Niestety, dokumenty te dostarczają 
wprawdzie licznych i niezwykle istotnych danych, w większości jednak odnoszących się do 
schyłkowego okresu objętego omawianymi badaniami. Pierwsze zachowane protokoły miej-
skich wiertelników zawierają szczegółowe opisy i rewizje nieruchomości kontrolowanych 
w latach 1568–179010, natomiast księgi podatkowe prowadzone do lat sześćdziesiątych XVI 
wieku są na tyle mało precyzyjne, iż nie pozwalają na poczynienie jakichkolwiek ustaleń 
odnośnie struktury zabudowy czy liczby przedmiejskich domów.

Przystępując do analizowania zapisów dotyczących przedmiejskich domów w krakow-
skich księgach wiertelnicznych, warto pamiętać, że ze względu na charakter prowadzącego je 
urzędu nie mogą być one miarodajne dla całego przedmieścia. Krakowscy wiertelnicy interwe-
niowali tylko w ściśle określonych przypadkach: na wezwanie posesjonatów, w sytuacjach spo-
rów gruntowych lub w zagrożeniu katastrofą budowlaną. Z protokołów tych wyłania się obraz 
dość lichego i niskiej jakości budownictwa, jednak w stosunku do całości obszaru podległego 
urzędowi wzmianki o złym stanie garbarskich obiektów pojawiają się sporadycznie. W roku 
1568 zbadano tam wyłącznie jeden grożący zawaleniem dom, w rok później dwa takie obiek-
ty, a w roku 1570 jeden dom i przynależne do niego budynki gospodarcze11. Następne zapisy 
pochodzą dopiero z roku 1575 (trzy budynki o słabej formie lub z usterkami technicznymi)12, 
po jednym takim obiekcie odnotowano również w latach 1580 i 158113. W tej sytuacji można 
uznać zatem, iż w drugiej połowie XVI wieku zabudowa Garbar była zasadniczo w dobrym 
stanie, a budowle grożące katastrofą stanowiły jedynie wyjątki. 

Na podstawie dokumentów wiertelniczych niewiele można powiedzieć natomiast o tech-
nologii wznoszenia przedmiejskich domów. Bez wątpienia część z nich stanowiły obiekty 
drewniane, o konstrukcji zrębowej14, jednak często pojawiały się też informacje o budynkach 
wykonanych z materiałów trwałych15. Zamieszczone w powyższych aktach relacje z przepro-
wadzonych podziałów nieruchomości i rozstrzygnięć sporów majątkowych pozwalają nato-
miast na nakreślenie układu przestrzennego dużego domu przedmiejskich rzemieślników. Dom 
taki, co najmniej piętrowy, dwu- lub trzytraktowy, w drugiej połowie XVI wieku był posado-

o kompetencjach pozwalających na dokonywanie podziałów i wytyczeń geodezyjnych, a niekiedy 
również i rozgraniczeń majątkowych.

9 Podatek „dymowy” dla Garbar rozliczany był w rejestrach miejskich, gdzie do połowy XVII wieku 
poszczególne nieruchomości przypisywano do kwartału garncarskiego (Quartale Figulorum) lub 
do kwartału sławkowskiego (Quartale Slawkoviense), między którymi granica przebiegała wzdłuż 
początkowego odcinka dzisiejszej ulicy Karmelickiej.

10 Składający się na pierwszą z ksiąg wiertelniczych zbiór protokołów z lat 1568–1606 został 
opublikowany w latach 1997–2000 w czterech tomach – patrz Księga wiertelnicza krakowska, wyd. 
K. Jelonek-Litewka, A. Litewka, Ł. Walczy, część I (1568–1577), Kraków 1997; cześć II (1578–
1591), Kraków 1998; część III (1592–1597), Kraków 1999; część IV (1598–1606), Kraków 2000.

11 Quartaliensium..., s. 22, poz. 3; s. 59–60, poz. 38; s. 62, poz. 41; s. 79, poz. 69; Księga wiertelnicza..., 
część I, s. 26, 87–88, 92, 124–125.

12 Quartaliensium..., s. 139–140, poz. 143; s. 158–159, poz. 153; s. 167, poz. 163; Księga wiertelnicza..., 
część I, s. 213, 227, 238.

13 Odpowiednio: Quartaliensium..., s. 248–249, poz. 271; s. 258, poz. 277; Księga wiertelnicza..., część 
II, s. 49, 59–60.

14 Quartaliensium..., s. 163–164, poz. 156; Księga wiertelnicza..., część I, s. 230–231.
15 Quartaliensium..., s. 288, 289, poz. 301; Księga wiertelnicza..., część II, s. 99, 100; należy przy tym 

jednak pamiętać, że lakoniczne wzmianki wiertelników mogą wskazywać zarówno na murowaną 
konstrukcję całości budynku, jak i wyłącznie wybranych jego części.
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wiony z reguły na działce o znacznej w stosunku do szerokości frontu głębokości16. W poziomie 
parteru posiadał obszerną sień przejazdową, ganek, dwie izby oraz co najmniej dwie komory. 
Na piętrze lokowano kolejne pomieszczenia, nierzadko więcej niż cztery. Charakterystyczną 
cechą przedmiejskich domów była też lokalizacja kuchni w trakcie tylnym – „na zadzi”17. Co 
istotne, zapisy krakowskich wiertelników, w tym protokoły z lat 1583 i 1586, zdają się wska-
zywać na znaczne podobieństwo układu funkcjonalnego przedmiejskiego domu z najczęściej 
realizowanym w tym czasie typem kamienicy mieszczańskiej intra muros18.

Rozwój garbarskiej jurydyki był ściśle związany ze stale zwiększającą się liczbą zakła-
dów rzemieślniczych, manufaktur i urządzeń przemysłowych. Z protokołów wiertelniczych 
wynika, że przedmiejscy rzemieślnicy lokowali swe warsztaty na tyłach domów mieszkalnych, 
z reguły w osobnym, niezależnym budynku. Najczęściej była to wyposażona w piec werkstuba, 
ze strychem lub „komorami” na piętrze; kotły i kadzie ustawiano też niekiedy na zewnątrz, bez-
pośrednio w podworcu. Garbarskie osadnictwo nie miało jednak wyłącznie rzemieślniczego 
charakteru – przedmieszczanie chętnie hodowali krowy, świnie i drób, a niezbędne w tym celu 
obiekty, podobnie jak warsztaty, lokowano za traktem frontowym. Przedmiejskie podwórze 
otaczały więc budynki produkcyjne, stajnie, szopy, chlewy oraz studnia i „wychód”. Co istotne, 
podobnie jak w samym Krakowie, również i na Garbarach wznoszono budynki oficynowe zwa-
ne przez wiertelników indergmachami. W licznych dokumentach odnotowano też piwniczki 
w obrębie działki lub nawet częściowe podpiwniczenia domów19.

Drugą grupą dokumentów dostarczających istotnych informacji dotyczących zabudowy 
zachodniego suburbium Krakowa w XV i XVI wieku są wspomniane już spisy podatkowe 
– rejestry szosu. Wprawdzie nie pozwalają one na jednoznaczne określenie liczby przed-
miejskich domów w całym omawianym okresie, na ich podstawie można jednak pokusić się 
o odtworzenie struktury urbanistycznej suburbium z lat 1564–1587. Na terenie Garbar zlo-
kalizowanych było wówczas od około 270 (rok 1564) do nieco ponad 300 (rok 1582) posesji 
obligujących właścicieli do płacenia podatku dymowego, z czego nawet do 85% znajdowało 
się na południowy zachód od ówczesnej ulicy Szerokiej20. Około 33–38% przedmiejskiej 
zabudowy ulokowano między miejskimi murami, przecinającą przedmieście młynówką 
i dzisiejszymi ulicami: Garncarską i Jabłonowskich, na terenach określanych w spisach jako 

16 Patrz m.in. Quartaliensium..., s. 486, poz. 482; s. 560, poz. 547; s. 567–568, poz. 561; Księga 
wiertelnicza..., część III, s. 26–27, 117, 136–137.

17 Patrz m.in. Quartaliensium..., s. 39–40, poz. 19; s. 56–58, poz. 35; Księga wiertelnicza..., część I, 
s. 54–56, 81–84.

18 Patrz m.in. Quartaliensium..., s. 288–290, poz. 301; s. 290–294, poz. 302; s. 294–295, poz. 304; 
s. 296–299, poz. 305; s. 299–305, poz. 307–308; s. 364–365, poz. 369; Księga wiertelnicza..., 
część II, s. 98–101, 102–106, 107–108, 108–112, 113–121, 201–203; por. m.in. M. Łukacz, 
Geneza ukształtowania się najczęściej realizowanego typu kamienicy krakowskiej, „Wiadomości 
Konserwatorskie” nr 14/2003, s. 11–20; tenże, Przemiany układu funkcjonalno-przestrzennego 
krakowskich domów mieszczańskich w okresie gotyku i początku renesansu, [w:] Dziedzictwo 
kulturowe fundamentem rozwoju cywilizacji: Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska Kraków 
2000, pr. zbiorowa pod red. A. Kadłuczki, Kraków 2000, s. 415–419.

19 Patrz przypisy 17 i 18.
20 Początkowy odcinek dzisiejszej ulicy Karmelickiej; domy te rozliczane były w miejskim kwartale 

garncarskim (Quartale Figulorum), w przedstawionych niżej danych uwzględniono również 
zabudowę Czarnej Wsi; rozkład przedmiejskiej zabudowy zmienił się nieznacznie w latach 
osiemdziesiątych XVI wieku – do kwartału garncarskiego należało wówczas 79–82% zabudowy, 
pozostała część znajdowała się w kwartale sławkowskim (Quartale Slawkoviense). 
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„przed Bramą Szewską”, „przed Bramą św. Anny”, „przed łaźnią św. Anny”, „Platea Figu-
lorum” oraz ulicach: Różanej (obszary „Platea Rosarum” i „Eundo de Platea Rosarum”), 
Szerokiej i Garncarskiej (obecna Krupnicza). Zabudowa sąsiadująca z fortyfikacjami oraz 
wzniesiona wzdłuż ulicy Różanej zajmowała około 13–18% przedmiejskich działek, około 
20–25% garbarskich posesji znajdowało się z kolei wzdłuż ówczesnych ulic Garncarskiej 
i Szerokiej21. W miarę stała była liczba realności należących do przedmieścia na Rybitwach 
(9–10%), ulicy Grzebienniczej (9–11%), Czarnej Ulicy (5–6%) oraz na obszarach określa-
nych jako „Idąc za Św. Piotr na Garbarze”/„Eundo post S. Petrum in Cerdonia” (4–5%) 
i „Za Dembnim Mlinem”/„U Dembnego Mlina” (6–7%), niewielkim fluktuacjom podlegała 
natomiast zabudowa na Kawiorach-Krupnikach (15–19%) oraz na Czarnej Wsi (8–10%)22.

Przedstawione powyżej informacje, pochodzące bezpośrednio z analizy dokumentów 
archiwalnych, wskazują, że użycie wyłącznie tradycyjnych, opartych na źródłach archiwal-
nych metod w badaniach nad zaginioną architekturą Krakowa wciąż jeszcze pozwala rzu-
cić nowe światło na wiele nierozstrzygniętych dotychczas kwestii. W przypadku zabudowy 
dawnej jurydyki garbarskiej metody te nacechowane są jednak znaczącymi ograniczeniami, 
wynikającymi bezpośrednio z małej szczegółowości i niskiej precyzji piętnasto- i szesnasto-
wiecznych zapisów archiwalnych. W wyniku tego pojawiają się zatem liczne wątpliwości 
interpretacyjne, źródłowe niedopowiedzenia skłaniają zaś badaczy do stawiania trudnych 
do zweryfikowania hipotez lub opierania wniosków wyłącznie na analogiach. Należy jed-
nak pamiętać, że sposób ten, w przypadku zachowanych obiektów stanowiący wyłącznie 
część wieloaspektowych analiz historyczno-architektonicznych, dla przedmiotowych badań 
pozostaje wciąż jedynym źródłem danych o jakże interesującym, choć nadal mało poznanym 
fragmencie dzisiejszego śródmieścia Krakowa.
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a b s t r a c t

the house near the crossing of studencka street and garncarska street, designed by władysław ekielski, was 
built over 100 years ago for mr wiktor Barabasz, director of the conservatorium and founder of the kraków 
academic choir, pianist and owner of the grand and upright Piano and Harmonium storehouse. the two-sto-
rey building was made of brick and its three interior façades were given a finish with hydraulic lime. due to the 
efforts of the owners’ cooperative, renovation of the façade started in 2011; it was partially financed from grants 
of the social committee for the restoration of kraków Historic sites and monuments. the renovation was 
designed by arch. maria Fischinger. the conservation work was performed by ac konserwacja, which pos-
sesses extensive experience in working with modern hydraulic lime. the material itself is produced in the ex-
perimental institute of glass and ceramics in kraków, from domestic marl clay by means of calcination. it has 
properties that are very close to the historic version, especially resilience to atmospheric conditions and a warm, 
gold colour. the effect of the renovation, which was performed with great care and skill, is phenomenal.
Keywords: Wiktor Barabasz, Władysław Ekielski, neo-Renaissance, conservation, hydraulic lime

s t r e s z c z e n i e

kamienica u zbiegu ulic studenckiej i garncarskiej projektu władysława ekielskiego, która została wzniesio-
na dla wiktora Barabasza, pianisty, właściciela składu Fortepianów, Pianin i Harmonium, to murowany z ce-
gły dwupiętrowy dom, który trzy zewnętrzne elewacje miał wykończone przy pomocy cementu romańskiego. 
na skutek starań wspólnoty współwłaścicieli w 2011 roku rozpoczęto etapami remont elewacji. Projekt wy-
konała arch. maria Fischinger. remont konserwatorski prowadzony był przez firmę ac konserwacja mającą 
duże doświadczenie w pracach z użyciem współczesnego cementu romańskiego. materiał ten produkowany 
w zakładzie doświadczalnym instytutu szkła i ceramiki w krakowie z krajowych margli ilastych drogą pra-
żenia ma zbliżone do historycznego właściwości, zwłaszcza doskonałą odporność na warunki atmosferyczne. 
Słowa kluczowe: Wiktor Barabasz, Władysław Ekielski, neorenesans, konserwacja elewacji, cement romański
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Architect’s Bio 
Władysław Ekielski (1855–1927)

after completing the middle school of st. anne in 1872, władysław ekielski started 
studying at the technical institute in kraków under the supervision of Filip Pokutyński. He 
continued studies between 1876 and 1880 at technische Hochschule in Vienna under the su-
pervision of Professor Heinrich von Ferstl. during his studies, ekielski travelled across italy 
twice. in 1880, he started working in the architectural studio of tadeusz stryjeński and later 
became director of his office and subsequently his partner.

in 1882, he designed a monument commemorating the Vienna victory of king john iii 
sobieski.

the work of władysław ekielski can be divided into two periods: twenty years between 
1880 and 1900 when he designed and built in the neo-renaissance spirit and slightly over 
ten years (1900–1912) in the style of moderate art nouveau. after 1912, ekielski devel-
oped a serious heart condition, ceased building activities and devoted himself exclusively 
to designing, mainly in the style popularised at the exhibition of architecture and interior 
in garden surroundings in kraków at oleandry. among his projects completed during the 
first period, it is necessary to mention the house of Barabasz built in 1892, which is the ob-
ject of this study; the Pusłowski Palace at ul. westerplatte 10 built in 1886 in cooperation 
with tadeusz stryjeński and ekielski’s own house, the so-called house with two façades at 
the contemporary ul. wolska (present-day ul. Piłsudskiego 40/al. krasińskiego 25) built in 
1899; preparation of a victorious competition design (together with tadeusz stryjeński) for 
the shelter of rev. aleksander lubomirski at ul. rakowicka 27 in kraków, House of Health 
of doctor gwiazdomorski at ul. siemiradzkiego 1, extension of the house at ul. westerplatte 
1 – the corner of ul. lubicz, architectural setting for the monument of adam mickiewicz in 
kraków and the iconostasis in the church of st. norbert in kraków. at that time, władysław 
ekielski became known as an architect building in a solid manner, without rush, with the use 
of the best available materials, preparing reliable cost estimates of work.

around 1900, władysław ekielski established a company with antoni tuch, an entrepre-
neur, an interior designer and a painter. they set up kraków artistic stained glass company 
which provided such services as lead, copper and nickel glazing and glass etching; initially, 
the company was located in ekielski’s own house at ul. wolska 40, and subsequently in the 
neighbouring townhouse marked with no. 36. they jointly designed stained glass windows 
for the church in the old city in rzeszów and in strachocin near sanok. in 1906, the compa-
ny was acquired by stanisław gabriel żeleński, who saved it from bankruptcy.

in the second period of ekielski’s work, it is necessary to mention the żeleński mausoleum 
in Brzezie near Bochnia, the stamary pension in zakopane, the building of galician savings 
company in lviv, the building of the Poviat council in Bochnia, the town hall in skawina, 
completion of synagogue in tarnów and the suski townhouse in kraków at the corner of ul. 
grodzka 26/dominikański square 6 of 1909.

Between 1904 and 1906, ekielski worked together with stanisław wyspiański on a proj-
ect of management of the wawel hill known as “akropolis.”

in 1910, together with józef czajkowski, tadeusz stryjeński, ludwik wojtyczko and 
kazimierz wyczyński, he took part in the competition for the regulation Plan of grand 
kraków; the project won the 1st place.
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władysław ekielski was a long-term editor in chief of “czasopismo techniczne” (issued 
in lviv) and co-founder and publisher of the “architect” magazine (issued in kraków). He 
published a lot of his articles and translated the works of g. semper from german and was an 
ardent follower of his theories. władysław ekielski was a lecturer at the technical institute.

Between 1914 and 1918, he worked at the civic committee for reconstruction of Polish 
cities and Villages in kraków, preparing model projects which were going to be implement-
ed in the revived Polish state. 

Historical Backdrop: Works of Władysław Ekielski Compared to the Architectural 
Environment of the 19th century Kraków

according to jacek Purchla: “dominance of neo-renaissance in kraków’s architecture in 
the second half of the 19th century was, in a large degree, a result of contribution of a group 
of pupils of von Ferstl1. in a substantial degree, kraków owes the shaping of the aesthetic 
outlook of today’s city centre to them”. zbigniew Białkiewicz adds that the cosmopolitan 
Viennese and italian neo-renaissance was an alternative for the Polish architects with respect 
to the german neo-renaissance promoted in Berlin circles.

Description and History of the Facility

the corner house at ul. studencka 14/garncarska in kraków, designed by władysław 
ekielski, was erected in the neo-renaissance style over one hundred years ago for the mar-
ried couple jadwiga née orzechowska Barabasz and wiktor Barabasz (1855–1928), director 
of the conservatory, founder of the kraków academic choir at the jagiellonian university, 
pianist and owner of the grand and upright Piano and Harmonium storehouse at ul. albina 
dunajewskiego. the harp motif on the north-eastern façade in the tops of wall pillars on the 
second floor and in the section of the sgrafitto decoration makes references to the profession 
of the first owner. wiktor Barabasz was the elder brother of well known stanisław Barabasz, 
painter and director of the timber industry school in zakopane, one of the pioneers of skiing 
in Poland. 

a two-storey brick house was finished with the use of hydraulic lime. until wwii, this 
was a profitable townhouse with spacious, four- and five-room apartments for rent. the own-
er occupied one of the apartments on the 1st floor, i.e. the piano nobile. during the occupation, 
the second floor was taken up by the germans who set up an economy school for girls there; 
the front staircase was renovated; information was preserved on the roof truss written in pen-
cil in german about partial replacement of beams and change of coverage (“Płaszówka” roof 
tile). the floor of the wooden porch on the second floor was replaced with a concrete one and 
the wooden balustrade was changed for metal. after wwii, the house (as of december 28, 
1929 held by the same owners – the morawski family, Felicja and then her daughter, anna 
morawska-górska and her husband roman) was taken up to serve as a housing office. since 

1 teodor m. talowski, władysław ekielski, jan zawiejski, józef Pokutyński, jan kacper 
wdowiszewski, Henryk lindquist.
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the 1960’s, the geological technical school was located on the 2nd floor along with teachers’ 
apartments. only urgent renovations were performed. after transfer of the school to a new 
location at ul. wąska, flats were separated on the 2nd floor.

in 1991, the sgrafitto painting by antoni tuch on the front façade, presenting the “auro-
ra of Freedom”, was cleaned, supplemented with missing elements, secured and renovated 
under the auspices of the monument conservation division of the city of kraków by sztuka 
Piękna stosowana sp. z o.o. in kraków (janina wojtuniak-stużyńska, monika Bogdanowska 
and zbigniew skupio).

in 2000, renovation of the roof truss was conducted, along with its partial replacement 
and replacement of the roof covering with the use of funds of the social committee for the 
restoration of kraków Historic sites and monuments and private owners, as some of the 
premises where sold by anna and her son, ryszard górski. slovakian roof tiles used during 
the renovation turned out to be of very limited durability.

the condition of the façade, in particular on the south-western side, was so bad that the 
plaster fell off from cornices and rustication, exposing brick. it is possible that the bad condi-
tion of the façade on the side of ul. garncarska was influenced by a wwii event – explosion 
of a bomb nearby; the traces are still visible in the clinker brick façade on the ground floor 
in the adjoining townhouse at ul. garncarska 14. in 2009, after the intervention of the city 
guards, the external façades were secured by a net on supports. the task was performed 
particularly unprofessionally and anaesthetically. the last of the private owners, ryszard 
górski, died without offspring right before the commencement of conservation work and his 
part of the townhouse was taken over by the commune.

as a result of efforts of the cooperative of co-owners, funds were procured from the dis-
poser, the national Fund for revaluation of the kraków monuments – a unit of the kraków 
Province governor – operating the national Fund for revaluation of the kraków monuments 
and acting as a substitute investor for the renovation and conservation was work performed 
with the use of funds of this unit – the social committee for renovation of kraków’s mon-
uments, according to the design prepared by arch. maria Fischinger, co-owner of the town-
house at ul. studencka 25 (in front of studencka 14), where renovation of the front façade 
was commenced at the same time by the same company, ac konserwacja Piotrowski, kosa-
kowski. the company has extensive experience with the use of hydraulic lime. 

Conservation Work on the Façade

conservation work on three façades of the house at ul. studencka 14 was conducted 
in stages. in the first year after the study which offered negative results with respect to the 
presence of polychrome on the south-western façade (from the side of ul. garncarska), the 
detail on the 1st and the 2nd floor was recreated with the use of cast from hydraulic line. 
the ground floor, which was not inhabited and not heated or heated only sporadically for 
several dozen years, required drying (ill. 2). during the next season, work in the ground 
floor on this façade was completed and the front façade was redone (from the side of 
ul. studencka), along with cleaning, supplementing, reinforcing and securing a black and 
white sgrafitto on the second floor, “aurora of Freedom” with a caption in the bottom right 
hand corner “welcome, aurora of Freedom, the sun Behind you.” in the third year of the 
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work, mechanical and chemical means were used to clean and to renovate the engobe in 
the missing places of the black and golden sgrafitto on the lateral façade (north-eastern) 
under the cornice topping the stylised acanthus leaves, which designate heart-shaped fields 
filled with leaves, harps and lilies; lilies are also present in the fields between the acanthus 
leaves. on the height of the second floor, next to semicircular tops of the loggia windows, 
the sgrafitto decoration also features motives of stylised flowers in the fields whose shape 
resembles triangles; in the first floor, the decoration occurs only at window tops: these are 
laurel wreaths and bands. subsequently, the remaining parts of the façade were renovated 
and the staircase leading to the terrace on the ground floor was rebuilt. in the same year, the 
damaged parts of plaster on the ground floor of the front façade were redone, and the en-
trance gate was given a new coat of paint; the balustrade of the balcony on the south-west-
ern façade was painted anew – the black colour was changed for dark green. it is necessary 
to add that a different renovation team was used in each season. the façades recovered the 
former beauty of recreated details.

Hydraulic Lime: Historical Material with a Future

Hydraulic lime, also known as roman lime, received its name on account of the colour of 
lime used in the roman times; it was invented during a search for durable material, resistant 
to atmospheric conditions, at the end of the 18th century during reconstruction of a lighthouse 
in eddystone in cornwall by john smeaton. Further studies were conducted by joseph Park-
er, thence initially hydraulic lime was known as Parker’s lime. at the end of the 19th and the 
beginning of the 20th century, hydraulic lime was commonly used in the construction industry 
in the so-called “historical costumes” in the austro-Hungarian empire countries and adver-
tised in the contemporary industry magazines. the production of hydraulic lime ceased after 
wwi and the production technology was forgotten.

during conservation work on the façade, replacement of destroyed details made of orig-
inal hydraulic lime with elements made of Portland lime (cheaper material) did not offer 
good results and was less durable. repainting the façade with modern resin and mineral 
paint offered quite good aesthetic results, but was not as durable in comparison to the use of 
hydraulic lime; it also falsified the original aesthetics of the façade.

in 2000, a study was commenced on the condition of preservation of townhouses where 
hydraulic lime was used at the end of the 19th and the beginning of the 20th century. a conser-
vation decision was made about leaving the authentic surface of elements made of hydraulic 
lime preserved in a good condition and designed by teodor m. talowski on the townhouse 
under the spider, erected in 1889 at ul. karmelicka 35 in kraków.

Between 2003 and 2006, Henryk szeląg, eng. Ph.d., albin garbacik, eng. Ph.d. and 
grzegorz adamski, Ph.d., conducted a test of recreating the production technology of hy-
draulic lime via calcination of domestic loamy marls in the division of mineral construction 
materials of the experimental Plant of the institute of glass and ceramics in kraków. the 
test was a part of an international rocem research project “Hydraulic lime for Proper 
conservation of architectural monuments”. Between 2006 and 2008, as a part of the project 
entitled “Preparation of Production technology of Hydraulic lime in rotary Furnace and 
start-up of its Production for construction and architecture”, production of this material 



172

was started. the modern hydraulic lime has properties that are very similar to the historical 
product; it possesses great resistance to atmospheric conditions and warm, golden colour. it is 
fit for shaping details of townhouse façades: cornices, friezes, rustication, sculptural framing 
of window and door openings, bas-reliefs (ill. 3).

the new method of hydraulic lime production is not harmful for the environment. it is 
characterised by much lower emission of carbon oxide than the production of Portland lime. 
the material is produced locally, in a rotary furnace, on a scale satisfying the needs of conser-
vation market and does not generate transport-related costs. on the basis of hydraulic lime, 
the following products are manufactured in the division of glass and construction materials: 
mortar for plastering and repairs of large façade surfaces, for filling in joints and gaps; finish 
for finishing surfaces of façades and filling in small cracks; mortar for casts and cornices and 
production of stuccowork elements – casts and profiles, renovation paint for finishing, restor-
ing and aesthetic integration of façades and architectural profiles. the advantages of mortar 
produced on the basis of hydraulic lime is quick bonding time, high porosity (characteristic 
for lime mortar), non-retention of moisture in structural elements of facilities, capacity for 
hardening in water, high durability and surface devoid of air bubbles.

the manufacturer of hydraulic lime from kraków received a diploma of the minister of 
science and Higher education for its special role in promotion of Polish inventions abroad 
(2010), as well as gold and silver medals on exhibitions and international fairs in geneva, 
Paris, cluj, Budapest and moscow (2009–2011). in kraków, the facility renovated with the 
use of hydraulic lime designed by jan zawiejski was the commercial academy built between 
1904 and 1906, located at the corner of ul. straszewskiego and kapucyńska. another facil-
ity renovated with the use of this technique was the townhouse of władysław Łoziński at 
ul. Piłsudskiego 14 and later the house at ul. józefińska 36 in Podgórze.

in lviv, where the use of hydraulic lime was also common at the end of the 19th and the 
beginning of the 20th century, the following public utility buildings were renovated with the 
use of this material: Palace of arts (architects: F. skowron and g. Perzański, architectural 
fitting j. markowski and a. Popiel), Palace of justice at ul. kniazia romana (former Halicka, 
arch. j. skowron and j. zawiejski from 1891), the building of the galician sejm, later the 
seat of the university of john casimir (arch. j. Hofberger, 1877), noblemen’s casino, arch. 
H. g. Helmer and F. Fellner, as well as several townhouses in the city centre.

Biogram architekta 
Władysław Ekielski (1855–1927)

Po ukończeniu krakowskiego gimnazjum św. anny w 1872 roku władysław ekielski 
podejmuje naukę w instytucie technicznym w krakowie pod kierunkiem Filipa Pokutyń-
skiego. studia kontynuuje w latach 1876–1880 w technische Hochschule w wiedniu pod 
kierunkiem profesora Heinricha von Ferstla. w czasie studiów dwukrotnie odbywa podróż 
po włoszech. w roku 1880 rozpoczyna pracę w pracowni architektonicznej tadeusza stry-
jeńskiego, gdzie w późniejszych latach zostaje kierownikiem biura, a następnie wspólnikiem. 
w 1882 roku projektuje pomnik upamiętniający zwycięską dla króla jana iii sobieskiego 
bitwę pod wiedniem.
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twórczość władysława ekielskiego rozpada się na dwa okresy: dwudziestolecie między 
1880–1900 rokiem, kiedy projektuje i buduje w duchu neorenesansu, i nieco ponad dzie-
sięć lat (1900–1912) w stylu umiarkowanej secesji. Po 1912 roku ciężko choruje na serce, 
przestaje budować, oddając się jedynie działalności projektowej głównie w stylu, który upo-
wszechniła wystawa architektury i wnętrz w otoczeniu ogrodowym w krakowie na ole-
andrach. spośród jego realizacji w okresie pierwszym należy wymienić: zbudowany w 1892 
roku tak zwany dom Barabasza będący przedmiotem niniejszego opracowania, Pałac Pu-
słowskich przy ul. westerplatte 10, zbudowany w 1886 roku we współpracy z tadeuszem 
stryjeńskim, a także dom własny, tzw. dom o dwu frontach przy ówczesnej ulicy wolskiej, 
dziś Piłsudskiego 40/al. krasińskiego 25 wybudowany w 1899 roku, realizację zwycięskie-
go projektu konkursowego (z tadeuszem stryjeńskim) na schronisko ks. aleksandra lubo-
mirskich przy ul. rakowickiej 27 w krakowie, dom zdrowia doktora gwiazdomorskiego 
przy ul. siemiradzkiego 1, rozbudowę domu przy ul. westerplatte 1 – róg ul. lubicz, archi-
tektoniczną oprawę pomnika adama mickiewicza w krakowie oraz ikonostas w kościele 
pod wezwaniem św. norberta w krakowie. władysław ekielski dał się wówczas poznać jako 
architekt budujący solidnie, nieśpiesznie, przy użyciu najlepszych z dostępnych materiałów, 
opracowujący rzetelne kosztorysy prac.

około 1900 roku władysław ekielski nawiązał spółkę z przedsiębiorcą dekoratorem 
i malarzem antonim tuchem. założyli krakowski zakład witrażów artystycznych, oszkleń 
w ołowiu, mosiądzu i niklu oraz wytrawiania na szkle, mieszczący się początkowo przy 
w domu własnym ekielskiego przy ul. wolskiej 40, a następnie w sąsiedniej kamienicy ozna-
czonej numerem 36. zaprojektowali wspólnie witraże do kościoła na staromieściu w rze-
szowie i w strachocinie koło sanoka. w 1906 roku zakład odkupił stanisław gabriel żeleń-
ski, ratując go przed bankructwem.

w drugim okresie z realizacji wymienić trzeba: mauzoleum żeleńskich w Brzeziu koło 
Bochni, pensjonat stamary w zakopanem, gmach galicyjskiej kasy oszczędności we 
lwowie, gmach rady Powiatowej w Bochni, ratusz w skawinie, dokończenie synagogi 
w tarnowie, kamienicę suskich w krakowie na rogu ul. grodzkiej26/Plac dominikański 6 
z 1909 roku. 

w latach 1904–1906 ekielski współpracował ze stanisławem wyspiańskim przy projek-
cie zagospodarowania wzgórza wawelskiego znanym pod nazwą „akropolis”.

w 1910 roku w zespole z józefem czajkowskim, tadeuszem stryjeńskim, ludwikiem 
wojtyczką i kazimierzem wyczyńskim ekielski brał udział w konkursie na Plan regulacji 
wielkiego krakowa, projekt ten zajął i miejsce.

władysław ekielski był wieloletnim redaktorem naczelnym „czasopisma technicznego” 
(wydawanego wówczas we lwowie) i współtwórcą i wydawcą czasopisma „architekt” (wy-
dawanego w krakowie). sporo w nich publikował. tłumaczył z języka niemieckiego pisma 
g. sempera, którego to teorii był gorącym zwolennikiem. Był także wykładowcą instytutu 
technicznego.

w latach 1914–1918 pracował w obywatelskim komitecie odbudowy miast i wsi Pol-
skich w krakowie, wykonując wzorcowe projekty, które miały być realizowane w odrodzo-
nym państwie polskim. 
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Tło historyczne – Twórczość Władysława Ekielskiego na tle środowiska 
architektonicznego XIX-wiecznego Krakowa

jak pisze jacek Purchla: „dominacja neorenesansu w architekturze krakowskiej drugiej 
połowy XiX wieku była w dużej mierze zasługą grupy uczniów von Ferstla1 (…) im też 
w dużej mierze zawdzięcza kraków ukształtowanie oblicza estetycznego dzisiejszego śród-
mieścia”. zbigniew Białkiewicz dodaje, że kosmopolityczny wiedeński neorenesans wło-
ski dla polskich architektów był alternatywą wobec lansowanego w środowisku berlińskim 
neorenesansu niemieckiego.

Opis i historia obiektu

kamienica narożna – ul. studencka 14/garncarska w krakowie projektu władysława 
ekielskiego wzniesiona została w stylu neorenesansowym ponad sto lat temu dla małżeństwa 
jadwigi z orzechowskich Barabaszowej i wiktora Barabasza (1855–1928), dyrektora kon-
serwatorium, założyciela krakowskiego chóru akademickiego na uniwersytecie jagielloń-
skim, pianisty, właściciela składu Fortepianów, Pianin i Harmonium przy pobliskiej ulicy 
albina dunajewskiego. motyw harfy na elewacji północno-wschodniej w głowicach filarów 
przyściennych ii piętra i w partii dekoracji sgrafittowej tamże nawiązuje do profesji pierw-
szego właściciela budynku. wiktor Barabasz był starszym bratem znacznie bardziej znanego 
stanisława Barabasza, malarza i rzeźbiarza, dyrektora szkoły Przemysłu drzewnego w za-
kopanem, jednego z pionierów narciarstwa w Polsce.

murowany z cegły dwupiętrowy dom został wykończony przy pomocy cementu ro-
mańskiego. do ii wojny światowej była to dochodowa kamienica z dużymi, cztero- i pię-
ciopokojowymi mieszkaniami na wynajem. właściciel zajmował jedno z mieszkań i piętra 
– piano nobile. w czasie okupacji ii piętro zostało zajęte przez okupantów i przeznaczone 
na szkołę gospodarczą dla dziewcząt. wyremontowano klatkę schodową frontową, na 
więźbie dachowej zachowała się informacja w języku niemieckim pisana ołówkiem ko-
piowym o częściowej wymianie belek i zmianie pokrycia (dachówka-płaszówka). Podłogę 
drewnianego ganku ii piętra zmieniono na betonową, a balustradę na metalową. Po ii woj-
nie światowej dom nadal znajdujący się od 28 grudnia 1929 roku w rękach tych samych 
właścicieli – rodziny morawskich (Felicji, a następnie jej córki anny z morawskich-gor-
skiej i jej męża romana) został zajęty pod kwaterunek. na ii piętrze mieściło się do lat 
60. XX wieku technikum geologiczne i mieszkania nauczycieli. Przeprowadzano jedynie 
bieżące pilne remonty. Po przeniesieniu szkoły na ul. wąską na ii piętrze wydzielono 
mieszkania.

w 1991 roku malowidło sgrafittowe antoniego tucha w elewacji frontowej przedstawia-
jące „jutrzenkę wolności” zostało odczyszczone, uzupełnione w miejscach ubytków i zabez-
pieczone oraz odnowione z ramienia wydziału ochrony zabytków urzędu miasta krakowa 
przez firmę sztuka Piękna stosowana spółka z o.o. w krakowie (janina wojtuniak-stużyń-
ską, monika Bogdanowska i zbigniew skupio).

1 teodor m. talowski, władysław ekielski, jan zawiejski, józef Pokutyński, jan kacper 
wdowiszewski, Henryk lindquist – przyp. autorki. 
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w 2000 roku z funduszy skozk i prywatnych właścicieli (część lokali została bowiem 
w międzyczasie sprzedana przez annę i jej syna ryszarda gorskich) został przeprowadzony 
remont więźby dachowej z częściową jej wymianą i wymiana pokrycia dachowego, niestety 
na niemające dobrej opinii o trwałości dachówki produkcji słowackiej.

stan elewacji, zwłaszcza południowo-zachodniej, był zły, tynk z gzymsów i boniowania 
w znacznej części odpadł, odsłaniając cegłę. możliwe, że na zły stan elewacji od strony ul. 
garncarskiej mogło mieć wpływ wydarzenie z czasu ii wojny światowej, wybuch bomby 
w pobliżu, czego ślady są widoczne do dziś w paterze klinkierowej elewacji sąsiedniej ka-
mienicy ul. garncarska 14. w 2009 roku po interwencji straży miejskiej u administracji 
elewacje zewnętrzne zabezpieczono siatką na wspornikach. zabezpieczenie to wykonano 
wyjątkowo niefachowo i nieestetycznie. ostatni z prywatnych właścicieli, ryszard gorski, 
zmarł bezpotomnie tuż przed rozpoczęciem prac konserwatorskich, a jego część kamienicy 
przejęła gmina.

na skutek starań wspólnoty współwłaścicieli pozyskano środki od dysponenta narodo-
wego Funduszu rewaloryzacji zabytków krakowa – jednostki wojewody krakowskiego 
prowadzącej obsługę narodowego Funduszu rewaloryzacji zabytków krakowa i – będą-
cego inwestorem zastępczym dla prac remontowo-konserwatorskich prowadzonych ze środ-
ków tego funduszu – społecznego komitetu odnowy zabytków krakowa na projekt, który 
wykonała arch. maria Fischinger, współwłaścicielka kamienicy przy ul. studenckiej 25 (na-
przeciw ul. studenckiej 14), gdzie w tym samym czasie rozpoczęto remont elewacji fronto-
wej prowadzony przez tę samą firmę – ac konserwacja Piotrowski, kosakowski. Firma ta 
ma duże doświadczenie w pracach z użyciem cementu romańskiego.

Prace konserwatorskie przy elewacjach

Prace konserwatorskie przy trzech elewacjach domu przy ul. studenckiej 14 przebiegały 
etapami. w pierwszym roku po badaniach (z negatywnym wynikiem) na obecność polichro-
mii na elewacji południowo-zachodniej (od strony ul. garncarskiej) odtworzono detal na i 
i ii piętrze metodą odlewów z cementu romańskiego. Parter niezamieszkały i nieogrzewany 
(czy ogrzewany sporadycznie) przez kilkanaście lat wymagał osuszenia (il. 2). w kolejnym 
sezonie dokończono prace w partii parteru w tej elewacji i odnowiono elewację frontową (od 
ul. studenckiej) wraz z odczyszczeniem, uzupełnieniem, wzmocnieniem i zabezpieczeniem 
czarno-białego sgrafitta na ii piętrze „jutrzenka wolności” z napisem w dolnym prawym 
narożniku: „witaj jutrzenko swobody zbawienia za tobą słońce”. w trzecim roku prac od-
czyszczono sposobami mechanicznymi i chemicznymi, a także odnowiono z uzupełnieniem 
pobiał w miejscach ubytków czarno-złotym sgrafitto w elewacji bocznej północno-wschod-
niej pod gzymsem wieńczącym składające się ze stylizowanych liści akantu, które wyzna-
czają sercowatego kształtu pola, a w nich liście, harfy i lilie, a w polach między liśćmi akantu 
również kwiaty lilii. na wysokości ii piętra przy półkoliście zwieńczonych górą oknach 
loggi dekoracja sgrafittowa ma motywy stylizowanych kwiatów w polach kształtem zbliżo-
nych do trójkątów, na i piętrze dekoracja ta występuje jedynie zwieńczeniach okien, są to 
wieńce laurowe i wstęgi. następnie odnowiono pozostałe partie elewacji i przemurowano 
schody prowadzące na taras parteru. także w tym roku odtworzono uszkodzone partie tynku 
w parterze w elewacji frontowej i ponownie odmalowano bramę wejściową oraz przemalo-
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wano z czarnego na ciemnozielony kratę balkonu w elewacji południowo-zachodniej. należy 
dodać, że w każdym sezonie pracowała inna ekipa remontowa.

elewacje odzyskały całe piękno odtworzonych licznych detali.

Cement romański: materiał historyczny z przyszłością

cement romański, zwany od koloru cementu używanego w czasach rzymskich, wyna-
leziono, poszukując trwałego i wytrzymałego na trudne warunki atmosferyczne materiału 
w końcu XViii wieku przy okazji przebudowy latarni morskiej w eddystone w kornwalii 
przez johna smeatona. dalsze badania prowadził joseph Parker, stąd początkowo cement 
romański nazywano cementem Parkera. cement romański na przełomie XiX i XX wieku 
był powszechnie używany w budownictwie w tzw. kostiumach historycznych w krajach mo-
narchii austro-węgierskiej i szeroko reklamowany na łamach ówczesnych pism fachowych. 
zaprzestano produkcji cementu romańskiego po i wojnie światowej. technologia jego pro-
dukcji uległa zapomnieniu. 

w pracach przy konserwacji elewacji zastępowanie zniszczonych detali z oryginalnego 
cementu romańskiego wykonanymi z cementu portlandzkiego jako materiału tańszego nie 
dawało dobrego efektu i było mniej trwałe. Przemalowanie fasady nowoczesnymi farbami 
żywiczno-mineralnymi dawało dość dobry wynik estetyczny, ale nie było tak trwałe jak przy 
użyciu cementu romańskiego i fałszowało pierwotną estetykę elewacji. 

w 2000 roku rozpoczęto badania stanu zachowania kamienic, w których użyto na prze-
łomie XiX i XX wieku cementu romańskiego. Podjęto decyzję konserwatorską o pozosta-
wieniu autentycznej powierzchni elementów z cementu romańskiego znajdujących się w do-
brym stanie, projektu teodora m. talowskiego, wzniesionej w roku 1889 kamienicy Pod 
Pająkiem przy ul. karmelickiej 35 w krakowie. 

w latach 2003–2006 dr inż. Henryk szeląg, dr inż. albin garbacik, dr grzegorz adam-
ski w oddziale mineralnych materiałów Budowlanych zakładu doświadczalnego instytutu 
szkła i ceramiki w krakowie z krajowych margli ilastych drogą prażenia przeprowadzili 
próbę odtworzenia technologii produkcji cementu romańskiego w ramach międzynarodowe-
go Projektu Badawczego rocem „cement romański do właściwej konserwacji zabytków 
architektury”. w latach 2006–2008 w ramach projektu „opracowanie technologii wytwa-
rzania cementu romańskiego w piecu obrotowym i uruchomienie produkcji tego spoiwa dla 
potrzeb budownictwa i architektury” uruchomiono na miejscu produkcję tego tworzywa. 
współczesny cement romański ma bardzo zbliżone do historycznego właściwości, doskona-
łą odporność na warunki atmosferyczne, ciepły złocisty kolor. nadaje się do kształtowania 
z form detali elewacji kamienic – gzymsów, fryzów, boniowania, tworzenia rzeźbiarskich 
obramień otworów okiennych i drzwiowych, płaskorzeźb (il. 3).

nowa metoda produkcji cementu romańskiego jest nieszkodliwa dla środowiska, powo-
duje znacząco niższą emisję tlenku węgla niż w przypadku produkcji cementu portlandz-
kiego. materiał jest produkowany na miejscu, w piecu obrotowym w skali zaspokajającej 
potrzeby rynku konserwatorskiego, nie generuje kosztów związanych z transportem. na ba-
zie cementu romańskiego produkowane są w oddziale szkła i materiałów Budowlanych: 
zaprawa tynkarska do tynkowania i napraw dużych powierzchni elewacji, a także do wypeł-
niania spoin i ubytków, gładź tynkarska do wykańczania powierzchni elewacji oraz uzupeł-
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niania drobnych pęknięć i ubytków, zaprawa do odlewów i gzymsów, do produkcji elemen-
tów sztukateryjnych – odlewów i profili ciągnionych, farba renowacyjna do wykańczania, 
odnawiania i estetycznej integracji elewacji i detali architektonicznych. zaletami zapraw na 
bazie cementu romańskiego są: szybki czas wiązania, duża porowatość (charakterystyczna 
dla zapraw wapiennych), niezatrzymywanie wilgoci w elementach konstrukcyjnych obiek-
tów, zdolność do twardnienia pod wodą, wysoka wytrzymałość, powierzchnia pozbawiona 
pęcherzyków powietrza. 

Producent cementu romańskiego z krakowa uzyskał dyplom ministra nauki i szkolnic-
twa wyższego za szczególną aktywność w promocji polskich wynalazków za granicą (2010 
rok), złote i srebrne medale na wystawach i targach zagranicznych w genewie, Paryżu, cluj, 
Budapeszcie i moskwie (2009–2011).

w krakowie odnowiono przy użyciu cementu romańskiego, jako pierwszą, akademię 
Handlową zbudowaną w latach 1904–1906, projektu jana zawiejskiego, znajdującą się na 
narożu ulic straszewskiego i kapucyńskiej. kolejnym odnowionym w tej technice obiektem 
była kamienica władysława Łozińskiego przy ul. józefa Piłsudskiego 14, a później także 
dom przy ul. józefińskiej 36 w Podgórzu.

we lwowie, gdzie pod koniec XiX wieku i w początkach wieku XX w budownictwie 
używano również powszechnie cementu romańskiego – naturalnego spoiwa hydraulicznego, 
w latach 2009–2011 odnowiono przy użyciu tego materiału między innymi takie budynki 
użyteczności publicznej, jak Pałac sztuki (arch. F. skowron i g. Perzański, oprawa rzeźbiar-
ska j. markowski i a. Popiel), Pałac sprawiedliwości przy ul. kniazia romana (dawniej Ha-
lickiej, arch. j. skowron i j. zawiejski, 1891), gmach sejmu galicyjskiego (później siedziba 
uniwersytetu im. jana kazimierza, arch. j. Hofberger, 1877), kasyno szlacheckie (arch. 
H.g. Helmer i F. Fellner) oraz kilka kamienic w centrum miasta.
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ill. 1. Façade of the townhouse at ul. studencka 14 in kraków before the conservation and renovation 
(photo by e.j. sadowska)

il. 1. elewacja kamienicy przy ul. studenckiej 14 w krakowie przed remontem konserwatorskim  
(fot. e.j. sadowska)
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ill. 2. cast of detail of the townhouse at ul. studencka 14 in kraków made of hydraulic lime  
(photo by e.j. sadowska)

il. 2. odlew detalu kamienicy przy ul. studenckiej 14 w krakowie z cementu romańskiego  
(fot. e.j. sadowska)

ill. 3. template used for recreating a fragment of the façade at ul. studencka 14 in kraków  
(photo by e.j. sadowska)

il. 3. szablon używany do odtworzenia fragmentu elewacji kamienicy przy ul. studenckiej 14  
w krakowie (fot. e.j. sadowska)
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ill. 4. status after conservation work at townhouse at ul. studencka 14 in kraków, detail of a bay 
window in the south-western façade from the side of ul. garncarska

il. 4. stan po pracach konserwatorskich kamienicy przy ul. studenckiej 14 w krakowie. detal 
wykusza w elewacji południowo-zachodniej od strony ul. garncarskiej
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1. Introduction

Traditional conservation policy is currently not sufficient for effective protection of monu-
ments. There is no possibility of protecting monuments from damages caused by uncontrolled 
development of direct surroundings of a monument and increasing social segregation resulting 
from gentrification of culturally attractive districts. Lack of adjustment of the principles of 
the Polish cultural policy to the needs resulting from growth of democratisation of social life, 
isolation of multiple historical places from the principles of the global sustainable development 
strategy and absence of reaction on the part of the binding heritage protection law to the nega-
tive consequences of privatisation of cultural assets are only some of the problematic areas in 
the modern conservation and protection of historic sites in Poland and in the world. Recently, 
milieus of scientists, practitioners and activists involved in protection of cultural heritage pro-
posed a new strategy of monument conservation known as “active conservation” [7]. Its objec-
tive is ensuring full integration of a monument with its environment, according to the principles 
of the sustainable development policy adopted for a given location. The new strategy entails 
verification of the hitherto evaluation criteria of a monument value, permitting new partners to 
participate in the process of monument protection and establish new procedures for activities 
aimed at implementing the designed objective, i.e. active monument conservation [1, 6].

According to the new concept of monument conservation, presentation and interpretation 
of cultural heritage is going to play an important role; these aspects are in close relation to the 
concept of free access of the society to culture. According to the new principles, the cultural 
heritage should truly belong to the society, being defined by it (from time to time) with the 
use of its own criteria. Presentation and interpretation of monuments is currently one of the 
methods of monument conservation. It has become of key importance in understanding the 
significance of a monument for the society, which is one of the main decision-makers during 
verification of what we want to preserve for the future.

A synthetic review of most recent doctrinal documents presenting development of views 
on the methods of presentation of cultural heritage allows for answering the question whether 
the theory and practice of presentation of cultural heritage in Poland fulfils the requirements 
of modern protection of cultural heritage.

2. Definition of term “presentation” in monument conservation 

The definition of the term “presentation of cultural heritage” was approved officially 
for the first time in 2008 during the 16th ICOMOS General Assembly in Quebec (Canada)1. 
“Presentation” denotes carefully planned communication of interpretive content through the 
arrangement of interpretive information, physical access and interpretive infrastructure at 
a cultural heritage site. The definition lists several manners of presentation, emphasising the 
possibility of their simultaneous application at sites.

The first definition of this term was created already in 2002 during preparation of the 
first, initial version of the document2. Carefully planned explanations were mentioned there, 

1 http://icip.icomos.org/downloads/ICOMOS_Interpretation_Charter_ENG_04_10_08.pdf
2 http://www.enamecharter.org/downloads.html
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addressing the need of proper presentation of archaeological or historical heritage sites3. At 
the same time, attention was drawn to the possibilities of using various social communication 
carriers, however only focusing on aspects that could not be learnt via direct contact with 
a given location. In subsequent versions of the Charter, definition of this term was abandoned 
and the subject matter of heritage presentation was removed entirely from the document. 
The work of experts only focused around issues related to interpretation of cultural heritage. 
It was only the last version of the document of 2006 that returned to the original concept of 
separating the issues of presentation from problems related to interpretation of a monument. 
The definition proposed in this version was adopted at the ICOMOS Assembly in Quebec. 
A minor correction was related to a decision on inclusion of activities aimed at facilitation of 
physical access to the monument via its proper arrangement.

The definition of 2008 has been functioning to date; however, according to the author it 
should be extended. Presentation is nowadays directly related to interpretation. Therefore, it 
is not possible to overlook a very important aspect connected with the necessity of ensuring 
intellectual contact of man with his heritage of the past. Such contact may facilitate social 
understanding for the needs of protecting this heritage. This is the task that can and should 
be fulfilled by properly selected presentation of a monument. Attractive setting of a heritage 
site and a possibility of multi-sensory communication of information are the advantages that 
characterise the modern strategy of monument conservation. Presentation of cultural heritage 
should not only facilitate proper interpretation of a given place, but also create strong emo-
tional relations between the visitor and given cultural heritage site which, in effect, will bear 
fruit in the form of social support for activities related to conservation [5].

The Polish Act on Monument Conservation does not contain any definitions related to 
presentation or interpretation of heritage.

3. Review of Selected Documents Forming Principles of Cultural Heritage 
Presentation

The first doctrinal documents related to monument conservation noticed the important 
role played by broadly understood social communication. In these documents, we can find 
numerous important guidelines with respect to conduct related to “promotion”, “popularisa-
tion”, “presentation”, “interpretation”, “facilitation of understanding” or “transfer of infor-
mation”. None of such documents explained how such terms should be understood.

UNESCO guidelines of 1956 with respect to Principles Applicable to Archaeological 
Excavations4 indicated the need of proper presentation of archaeological heritage for the 
society via organisation, in important archaeological sites, of small exhibitions or museums, 
presenting new discoveries. In the course of such exhibitions, it is also possible to show the 
broader context of the place and its significance in development of culture of a given commu-
nity (Art. 11). The document indicates several methods of presenting such heritage; the most 
interesting is the proposal of participation of the local community in selected excavation 

3 Sites were specified here as a space where archaeological or historical heritage is located. 
4 Recommendation on International Principles Applicable to Archaeological Excavations, 5 December 

1956, http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13062&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION= 
201.html
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work (Art. 12). The postulate of popularisation of study results via translation into one of 
commonly used languages also seems to be characteristic (Art. 24c). 

In 1960, UNESCO published Recommendation concerning the Most Effective Means 
of Rendering Museums Accessible to Everyone5. In line with this document, the presented 
collections had to be understandable for people with various levels of perception. Tour guides 
were also obliged to make proper choice of explanations, adequate for a given category 
of visitors; furthermore, the possibilities offered by the use of audio-guides with properly 
recorded commentary were also indicated (Art. 4). According to the UNESCO’s opinion, 
museums should become a part of intellectual and cultural life of a local community, making 
it possible for the community to participate in decisions concerning the direction of develop-
ment and the nature of events presented by a museum (§ V).

The Venice Charter of 1964, one of the basic doctrinal documents in monument conser-
vation, did not devote much attention to presentation of monuments. However, it is noticed 
that “every means must be taken to facilitate the understanding of the monument and to 
reveal it without ever distorting its meaning” (Art. 15).

Another important document introducing, in 1967, a new approach to presentation of 
monuments, was the so-called ICOMOS Norms of Quito regarding preservation and use of 
monuments and sites with historic and artistic values6. It was stated there for the first time that 
monuments and cultural heritage sites may constitute economic resources for a given country 
on a par with the country’s natural wealth. Therefore, proper management and presentation 
may directly influence economic and social development of a site (Par. V, VI and VII). Publi-
cation of the document by US ICOMOS sparked a broad discussion about the role of cultural 
tourism in heritage protection and problems related to commercialisation of historic sites.

In 1972, the UNESCO Recommendation concerning the Protection of the World 
Cultural and Natural Heritage was created7. It was stated in the document that a country 
where given heritage is located should endeavour proper presentation of the heritage to the 
society (Art. 4)8. In order to obtain best effects of such presentation, heritage should function 
in the life of the community. The function in such place should be selected by proper experts, 
equipped with relevant technical means (Art. 5). 

Participants of the same session of UNESCO General Conference adopted one more doc-
ument, i.e. Recommendation concerning the Protection of World Cultural and Natural 
Heritage At National Level9. The necessity of effective presentation of heritage as one of 

5 Recommendation concerning the Most Effective Means of Rendering Museums Accessible to 
Everyone, 14 December 1960, http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13063&URL_DO=DO_
TOPIC&URL_SECTION=201.html

6 Norms of Quito on the Preservation and Utilization of Monuments and Sites of Artistic and Historic 
Value, 2 December 1967, http://www.icomos.org/en/what-we-do/standards/179-articles-en-francais/
ressources/charters-and-standards/168-the-norms-of-quito

7 Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, Paris, 6 November 
1972 (Journal of Laws 1976 No. 32, item 190).

8 In the Polish version of the document, the term “presentation” (used in the text multiple times) 
was consistently translated as “rewaloryzacja” (“redevelopment”). The author, describing the above 
convention, uses the original text: http://whc.unesco.org/en/conventiontext

9 Recommendation concerning the Protection, at National Level, of the Cultural and Natural Heritage, 
UNESCO, 16 November 1972, http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13087&URL_DO=DO_
TOPIC&URL_SECTION=201.html
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the most important elements of a regional plan of site development was emphasised in the 
document (Art. 8). Presentation should show people the values of the protected heritage and 
the local community should be involved in such presentation (Art. 10, 11). What is more, 
a demand was made for changing state provisions regulating the principles of monument 
protection to “facilitate the presentation of components of cultural heritage” (Art. 41). What 
is more, a proposal was made to grant tax concessions to owners of protected properties who 
incur costs related to presentation of cultural heritage (Art. 51).

A few years later, UNESCO adopted a Recommendation on Participation by the Peo-
ple at Large in Cultural Life and Their Contribution to It10. In a substantial degree, this 
document was devoted to the issue of “social communication” and its role in monument con-
servation. Apart from definitions of such terms as “social communication”, the term “access 
to culture” was coined there, which was understood as creation of proper socio-economic 
conditions for free acquisition of information, training, knowledge and understanding and 
for enjoying cultural values and cultural property (Art. I. 2). The document proposed possi-
bilities of specific activities to animate socio-cultural, artistic creation, as well as to promote 
knowledge about culture (Art. III. 9, 10, 12 and 13). For the first time, the role of audio-visual 
media was mentioned, which could be an excellent carrier used for transmission of the past 
to the future (Art. III. 14 e, f and h).

In 1985, the European Union initiated a cyclical event entitled “European Capital of Cul-
ture”11. Its objective was regular promotion of European culture in the context of showing ev-
erything that unites the member states, at the same time determining the wealth of its diversity. 
This was a reaction to the first discussions on unfavourable effects of common globalisation of 
the continent. Presentation of culture of subsequent cities and regions of Europe was going to 
make the states aware of the core of the European Union (Art. 1).

In 1986, the Council of Europe adopted Recommendation on Urban Open Space12. Even 
though the document did not focus on historic sites, attention was drawn for the first time to 
the necessity of ensuring attractiveness for a given site as a factor enabling its preservation 
(Art. 2.3). Attractiveness may be obtained not only via proper selection of materials applied 
in the design concept, but also via application of various functions for a given site (Art. 2.3).

In 2003, upon the initiative of UNESCO, Convention for the Safeguarding of the In-
tangible Cultural Heritage13 was created. According to the approved document, one of the 
manners of safeguarding such heritage is conduct of studies on its identification. The doc-
ument did not provide guidelines about manners of presentation of such heritage, yet on 
account of its special nature, great opportunities were perceived in its interpretation and 
presentation, indicating that they are very important for the understanding of the value of 

10 Recommendation on Participation by the People at Large in Cultural Life and their Contribution 
to It, UNESCO, 26 November 1976, http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13097&URL_
DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

11 Resolution of the Ministers responsible for Cultural Affairs, meeting within the Council, 13 June 
1985 concerning the annual event ‘European City of Culture’, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
GA/TXT/?uri=CELEX:41985X0622

12 Recommendation on Urban Open Space, C0E, 12 September 1986, https://wcd.coe.int/ViewDoc.
jsp?id=76257

13 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, UNESCO, 17 October 2003, 
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=17716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.
html
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such heritage by the society. The document does not use the term “presentation” directly; 
this term is replaced by “promotion” and “information that could incite interest of the young 
generation in particular”. 

The Charter for the Conservation of Places of Cultural Heritage Value of 2010 pub-
lished by the ICOMOS National Committee from New Zealand14 replaced the term “presen-
tation” with activities for the sake of “understanding.” Within the scope of the conservation 
process, apart from classic conservation methods, such as reconstruction, adaptation or res-
toration, interpretation and presentation are also listed. It was emphasised that it is necessary 
to provide the recipients with detailed explanations describing, in particular, the protected 
cultural values of a site. Interpretation techniques and techniques used to present the cultural 
heritage cannot weaken the authentic values of a site or interrupt emotional reception of 
a given site (Art. 21). 

In 2008, at the 16th National Assembly of ICOMOS in Quebec (Canada), after over 
five years of work of the International Commission of ICOMOS Experts, the Charter on 
the Interpretation and Presentation of Cultural Heritage Sites15 was adopted [2]. The 
idea for preparing such principles was put forward by the employees of the Ename Center 
for Public Archaeology and Heritage Presentation (Belgium). The centre worked on most 
efficient methods of interpretation and public presentation of archaeological heritage sites, 
museums, historical monuments and cultural heritage already in the 1990’s. Thanks to 
research programmes financed by the European Union, it was possible to collect numer-
ous international practical experiences from Europe and the USA. Experiences worked 
out by the centre became a basis for formulation of modern principles for presentation 
of cultural heritage. After many international consultations, seven basic principles were 
finally presented on which modern interpretation and presentation of cultural heritage sites 
should rely, irrespective of the form and communication means which are deemed proper 
in given circumstances. These are: 1. Access and understanding, 2. Information sources, 
3. Attention to setting and context, 4. Preservation of authenticity, 5. Planning for sustain-
ability, 6. Concern for inclusiveness 7. Importance of research, training and evaluation. 
The above-listed principles set out seven main objectives for modern presentation and in-
terpretation of cultural heritage. These are: 1. Facilitate understanding and appreciation. 2. 
Communicate the meaning of heritage. 3. Safeguard the tangible and intangible values of 
cultural heritage. 4. Respect the authenticity of cultural heritage. 5. Contribute to sustain-
able conservation of cultural heritage sites. 6. Encourage inclusiveness in the interpretation 
of cultural heritage sites. 7. Develop technical and professional guidelines for heritage 
interpretation and presentation. It was emphasised many times in the document that pre-
sentation and interpretation of a site is not a product, but a process of ongoing reflection on 
the transient every-day reality.

The most recent ICOMOS document of 2014, Declaration on Heritage and Landscape 
as Human Values16, indicated the problem of maintaining identity of a community as one of 

14 Charter for the Conservation of Places of Cultural Heritage Value, ICOMOS NEW ZEALAND, 
2010, http://www.gdrc.org/heritage/icomos-nz.html

15 Charter on the Interpretation and Presentation of Cultural Heritage Sites, ICOMOS, 4 October 2008, 
http://icip.icomos.org/downloads/ICOMOS_Interpretation_Charter_ENG_04_10_08.pdf

16 The Florence Declaration on Heritage and Landscape as Human Values, ICOMOS, 14 November 
2014, http://www.icomos.org/en/about-icomos/governance/general-information-about-the-general-
assembly/18th-general-assembly-florence-2014
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the most important subjects of the modern discussion on paradigms of cultural heritage pro-
tection. In line with recommendations of this document, the feeling of a community’s identity 
may be intensified by planning proper interaction and social communication, which may help 
people understand the core values of the protected cultural heritage. However, this requires 
a number of changes intended to deepen mutual understanding and tolerance among various 
social groups, local community and tourists visiting such site. Direct contacts between tour-
ists and heirs of heritage of the past should take into account restrictions related to authentic 
customs and places of worship of a given community. With respect to such restrictions, it is 
possible to think about the possibilities of creating access corridors for tourists who may, even 
partially, become acquainted with authenticity of a site in this manner. Attraction of such sites 
depends primarily on skilful intertwining of material and immaterial values of the presented 
heritage. Memories of personal interaction are an important part of a viewer’s experiences, 
becoming a weapon in the fight for preservation of such heritage. Therefore, it is necessary to 
look for new methods of strengthening such experiences all the time, as memory of heritage is 
becoming equally important as the heritage as such (Art. 1.2, 1.3). The declaration promotes 
use of new techniques and technologies, both in conservation of heritage and in activities 
related to rendering a site available and interpreting it; however, with a reservation that such 
technology should be a means and not an end in itself. Priority is always given to non-in-
vasive measures, included in the sustainable development policy and technologies that are 
friendly and reasonably priced for the user (Art. 3.2, 5)

4. Conclusions

An attempt at creating universal principles for all forms of protection of cultural heritage 
is a very difficult task. Cultural heritage is accompanied by change in time and space. One 
cannot clearly define the borders of such changes, even though it is often possible to observe 
their directions. Therefore, presentation of heritage should never constitute a specific fixed 
form; it has to change and evolve, responding to new challenges in monument conservation.

In the era of omnipresent digital media, with the increasing wave of cultural tourism, we 
are constantly looking for new sustainable solutions, trying to fill the gap that can be seen 
between two extreme approaches to presentation of cultural heritage as a recreational site and 
a potential factor for economic development of a region and heritage as knowledge about the 
place, a site for becoming acquainted with tradition, a bond between the generation that is 
past and the one is going to be born in the future.

Summing up, one can quote N. A. Silberman [4] that the true value of doctrinal docu-
ments indicating methods of activities for conservation practice does not consist in formula-
tion of principles for such activities, but in asking questions which we are only able to answer 
when we create a broad concept of active conservation protection.
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1. Wprowadzenie 

Tradycyjna polityka konserwatorska jest obecnie niewystarczająca dla skutecznej ochro-
ny zabytków. Brak jest m.in. możliwości ochrony przed szkodami powodowanymi niekon-
trolowanym rozwojem bezpośredniego otoczenia zabytku, wzrastająca segregacja społeczna 
powodowaną gentryfikacja dzielnic kulturowo atrakcyjnych. Niedostosowanie zasad polskiej 
polityki kulturowej do potrzeb wynikających ze wzrostu demokratyzacji życia społecznego, 
wyizolowanie wielu miejsc zabytkowych od zasad polityki globalnej strategii zrównowa-
żonego rozwoju czy też brak reakcji obowiązującego prawa ochrony dziedzictwa na skutek 
negatywnych następstw prywatyzacji dóbr dziedzictwa kultury, to tylko kilka z bolączek 
współczesnej ochrony konserwatorskiej w Polsce i na świecie. W ostatnim czasie szerokie 
gremia naukowców, praktyków i działaczy zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowe-
go zaproponowały nową strategię ochrony zabytków zwaną „konserwacją aktywną” [7]. Jej 
celem jest zapewnienie pełnej integracji zabytku z jego otoczeniem w myśl zasad polityki 
zrównoważonego rozwoju, przyjętej dla danego miejsca. Nowa strategia ma pociągać za 
sobą m.in. weryfikację dotychczasowych kryteriów oceny wartości zabytku, dopuszczając 
także do udziału w procesie ochrony zabytków nowych partnerów oraz stwarzając nowe 
procedury działań do realizacji celu, jakim jest aktywna ochrona zabytków [1, 6]. 

W myśl tej nowej koncepcji ochrony zabytków istotną rolę ma odgrywać prezentacja i inter-
pretacja dziedzictwa kulturowego, będąca w ścisłym związku z koncepcją swobodnego dostępu 
społeczeństwa do kultury. Według nowych zasad dziedzictwo kulturowe powinno prawdziwie 
należeć do społeczeństwa, będąc przez nie definiowane przy użyciu niekiedy także własnych 
kryteriów. Prezentacja i interpretacja zabytków jest obecnie jedną z metod ich ochrony. Stała 
się kluczem w zrozumieniu istoty zabytku przez społeczeństwo, które jest jednym z głównych 
decydentów przy weryfikacji tego, co chcemy z przeszłości zachować dla przyszłości.

Syntetyczny przegląd najnowszych dokumentów doktrynalnych, prezentujący kształto-
wanie się poglądów na temat metod prezentacji dziedzictwa kulturowego, pozwoli odpo-
wiedzieć na pytanie, na ile obowiązująca w Polsce teoria i praktyka prezentacji dziedzictwa 
kulturowego spełnia wymagania nowoczesnej ochrony dziedzictwa kulturowego. 

2. Definicja terminu „prezentacja” w ochronie zabytków 

Po raz pierwszy zatwierdzono oficjalnie definicję terminu „prezentacja dziedzictwa kul-
turowego” w 2008 roku, podczas 16 Zgromadzenia Generalnego ICOMOS w Quebec (Ka-
nada)1. „Prezentacją” nazywano starannie zaplanowany przekaz zawartości interpretacyjnej 
danego miejsca, realizowany poprzez odpowiednie przygotowanie informacji interpretacyj-
nych, umożliwienie fizycznego dostępu oraz zainstalowanie infrastruktury interpretacyjnej 
w miejscu dziedzictwa kulturowego. Wymieniono także kilka sposobów prezentacji, podkre-
ślając możliwości ich równoczesnego stosowania w obiektach.

Pierwsza definicja tego pojęcia powstała już w 2002 roku, podczas tworzenia pierwszej, 
wstępnej wersji dokumentu2. Wspominano tu o starannie zaplanowanych objaśnieniach, kie-

1 http://icip.icomos.org/downloads/ICOMOS_Interpretation_Charter_ENG_04_10_08.pdf.
2 http://www.enamecharter.org/downloads.html
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runkując je na potrzebę odpowiedniej prezentacji głównie miejsc dziedzictwa archeologiczne-
go lub historycznego3. Wskazano przy tym na możliwości używania różnorodnych nośników 
komunikacji społecznej, jednak pokazujących tylko to, czego nie można odczytywać przez 
bezpośredni kontakt z danym miejscem. W kolejnych wersjach Karty wycofano się z definicji 
tego terminu, wyrzucając w ogóle tematykę prezentacji dziedzictwa z całości dokumentu. Pra-
ce ekspertów koncentrowały się tylko wokół zagadnień związanych z interpretacją dziedzictwa 
kulturowego. Dopiero ostatnia wersja dokumentu z 2006 roku powróciła do pierwotnej kon-
cepcji wydzielenia zagadnień prezentacji z problematyki związanej z interpretacją zabytku. 
Zaproponowana w tym ujęciu definicja została przyjęta na zjeździe ICOMOS w Quebec. Mała 
poprawka związana była z decyzją o włączeniu w tę problematykę działań na rzecz ułatwienia 
fizycznego dostępu do zabytku poprzez odpowiednią jego aranżację. 

Definicja z 2008 roku funkcjonuje do dziś, jednak, zdaniem autorki, powinna być roz-
szerzona. Prezentacja jest obecnie bezpośrednio powiązana z interpretacją. Nie można więc 
pominąć bardzo ważnego aspektu związanego koniecznością zapewnienia intelektualnego 
kontaktu człowieka z jego dziedzictwem przeszłości. Taki kontakt może ułatwić zrozumienie 
społeczne potrzeb ochrony tego dziedzictwa. To zadanie, jakie może i powinna spełniać wła-
ściwie dobrana prezentacja zabytku. Atrakcyjna oprawa dziedzictwa i możliwość multisen-
sorycznego przekazu informacji to atuty, które charakteryzuje współczesna strategia ochrony 
zabytków. Prezentacja dziedzictwa kulturowego powinna nie tylko ułatwiać właściwa inter-
pretację danego miejsca, ale także tworzyć mocne psychiczne relacje między zwiedzającym 
a danym dziedzictwem kultury, co w rezultacie zaowocuje społecznym wsparciem działań 
związanych z jego ochroną [5].

Polska Ustawa o ochronie zabytków nie zawiera żadnych definicji związanych z prezen-
tacją lub interpretacją dziedzictwa. 

3. Przegląd wybranych dokumentów kształtujących zasady prezentacji  
dziedzictwa kulturowego

Pierwsze dokumenty doktrynalne związane z ochroną zabytków dostrzegały ważną rolę, 
jaką spełniała szeroko rozumiana komunikacja społeczna. Znajdziemy w nich wiele waż-
nych wskazań co do postępowania związanego z „rozpowszechnianiem”, „popularyzacją”, 
„prezentacją”, „interpretacją”, „ułatwieniem zrozumienia” lub „przekazywaniem informa-
cji”. Żaden z tych dokumentów nie wyjaśniał, co powinno się rozumieć pod tymi pojęciami.

Zalecenia UNESCO z 1956 roku, w sprawie Zasad Stosowanych podczas Wyko-
palisk Archeologicznych4 wskazywały na potrzebę odpowiedniej prezentacji dziedzictwa 
archeologicznego społeczeństwu głównie poprzez zorganizowanie na terenach ważnych 
stanowisk archeologicznych małych wystaw lub muzeów prezentujących nowe odkrycia. 
W trakcie takich ekspozycji można także pokazywać szerszy kontekst miejsca i jego znacze-
nie w rozwoju kultury danej społeczności (Art. 11). W dokumencie wskazano kilka metod 
prezentacji takiego dziedzictwa, z czego najbardziej interesującym wydawać się może propo-
zycja uczestnictwa lokalnej społeczności w wybranych pracach wykopaliskowych (Art. 12). 

3 Miejsce zostało tutaj sprecyzowane jako przestrzeń, na której występuje dziedzictwo archeologiczne 
lub historyczne.

4 Recommendation on International Principles Applicable to Archaeological Excavations, 5 December 
1956, http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13062&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION= 
201.html
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Znamiennym wydaje się także postulat o upowszechnianiu wyników badań tłumaczonych na 
jeden z powszechnie używanych języków (Art. 24c). 

W 1960 roku UNESCO wydało Rekomendację dotyczącą zasad udostępniania mu-
zeów5. Zgodnie z tym dokumentem udostępniane kolekcje miały być zrozumiałe dla ludzi 
o różnym poziomie percepcji. Zobligowano także przewodników do odpowiedniego doboru 
objaśnień adekwatnych dla danej kategorii zwiedzających oraz wskazano m.in. na możli-
wości, jakie daje zastosowanie audioprzewodników z odpowiednio nagranym komentarzem 
(Art. 4). Według opinii UNESCO muzea powinny stać się częścią intelektualnego i kulturo-
wego życia społeczności lokalnej, umożliwiając jej współdecydowanie o kierunku rozwoju 
i charakterze animowanych przez muzeum wydarzeń (§ V).

Karta Wenecka z 1964 roku – jeden z podstawowych dokumentów doktrynalnych 
w ochronie zabytków – nie poświęcała zbyt dużo uwagi prezentacji zabytków. Wskazano tu 
jednak na potrzebę „ułatwiania zrozumienia zabytku i jego udostępnienia, bez wypaczania 
w jakimkolwiek wypadku jego znaczenia” (Art. 15). 

Kolejnym ważnym dokumentem, wprowadzającym w 1967 roku nowe podejście do pre-
zentacji zabytków, były tzw. Normy ICOMOS z Quito dot. zasad zachowania i wykorzysty-
wania zabytków i miejsc o wartościach historycznych i artystycznych6. Stwierdzono w nich 
po raz pierwszy, że zabytki i miejsca dziedzictwa kulturowego mogą być takim samym zaso-
bem gospodarczym dla danego kraju jak jego bogactwa naturalne. Dlatego odpowiednie ich 
zarządzanie i prezentacja może bezpośrednio wpłynąć na rozwój ekonomiczno-społeczny 
miejsca (§ V , VI i VII). Wydanie dokumentu przez US ICOMOS rozpoczęło szeroką dysku-
sję na temat roli turystyki kulturowej w ochronie dziedzictwa oraz problemów związanych 
z komercjalizacją miejsc zabytkowych.

W 1972 roku powstała Rekomendacja UNESCO ds. Ochrony Światowego Dziedzic-
twa Kulturalnego i Naturalnego7. W dokumencie tym stwierdzono, że państwo, na te-
rytorium którego leży dane dziedzictwo, ma np. zapewnić jego odpowiednią prezentację 
społeczeństwu (Art. 4)8. Aby uzyskać najlepsze efekty takiej prezentacji, dziedzictwo musi 
mieć możliwość zafunkcjonowania w codziennym życiu danej społeczności. Funkcja w ta-
kim miejscu powinna być dobierana przez odpowiednich specjalistów, wyposażonych w po-
trzebne środki techniczne (Art. 5). 

Uczestnicy tej samej sesji Konferencji Generalnej UNESCO przyjęli jeszcze jeden do-
kument pt. Rekomendacja w sprawie Ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturalnego 
i Naturalnego na Poziomie Narodowym9. Podkreślano w nim m.in. konieczność stosowa-

5  Recommendation concerning the Most Effective Means of Rendering Museums Accessible to 
Everyone, 14 December 1960, http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13063&URL_DO=DO_
TOPIC&URL_SECTION=201.html

6 Norms of Quito on the Preservation and Utilization of Monuments and Sites of Artistic and Historic 
Value, 2 December 1967, http://www.icomos.org/en/what-we-do/standards/179-articles-en-francais/
ressources/charters-and-standards/168-the-norms-of-quito

7 Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, Paris, 6 November 
1972 (Dz. U. 1976 Nr 32, poz.190).

8 W polskim tłumaczeniu dokumentu konsekwentnie przełożono słowo presentation (używane 
w tekście wielokrotnie) jako „rewaloryzacja” Autor, charakteryzując ww. Konwencję, posługuje się 
tekstem oryginalnym: http://whc.unesco.org/en/conventiontext

9 Recommendation concerning the Protection, at National Level, of the Cultural and Natural Heritage, 
UNESCO, 16 November 1972, http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13087&URL_DO=DO_
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nia efektywnej prezentacji dziedzictwa jako jednego z najważniejszych elementów regional-
nego planu rozbudowy miejsca (Art. 8). Prezentacja taka miałaby pokazywać ludziom war-
tości ochranianego dziedzictwa, a jej charakter powinien być współtworzony przez lokalną 
społeczność (Art. 10, 11). Domagano się także m.in. zmiany państwowych przepisów regu-
lujących zasady ochrony zabytków, aby „ułatwiać prezentację jego elementów składowych” 
(Art. 41). Proponowano także przyznawanie ulg podatkowych właścicielom zabytków, któ-
rzy zechcą ponieść koszty związane z działaniami np. na rzecz prezentacji dziedzictwa kul-
turowego (Art. 51).

Kilka lat później UNESCO przyjęło Rekomendację o Powszechnym Udziale i Wkładzie 
Społeczeństwa w Kulturę10. Dokument ten w dużej mierze poświęcony był zagadnieniu „ko-
munikacji społecznej” i jej roli w ochronie zabytków. Obok definicji terminu „komunikacja 
społeczna” powstało wtedy określenie pojęcia „dostęp do kultury”, który był rozumiany jako 
stworzenie odpowiednich warunków socjoekonomicznych w celu swobodnego pozyskiwania 
informacji, wiedzy, zrozumienia i docenienia wartości kulturowych danego miejsca (Art. I. 2). 
Dokument zaproponował możliwości konkretnych działań animacji społeczno-kulturowej, ar-
tystycznej kreacji, ale też i możliwości upowszechniania wiedzy o kulturze (Art. III. 9, 10, 12, 
13). Po raz pierwszy wskazuje się tu na rolę mediów audiowizualnych, które mogły być znako-
mitym nośnikiem służącym transmisji przeszłości do przyszłości (Art. III. 14 e, f, h ). 

W 1985 roku Unia Europejska podjęła inicjatywę utworzenia cyklicznego wydarzenia pt. 
„Europejskie Miasto Kultury”11. Jego celem miała być regularna promocja kultury europej-
skiej w kontekście pokazania wszystkiego, co łączy kraje wspólnoty, stanowiąc jednocześnie 
o bogactwie jej różnorodności. Była to reakcja na pierwsze przejawy dyskusji na temat nieko-
rzystnych efektów tendencji do powszechnej globalizacji kontynentu. Prezentacja kultury ko-
lejnych miast i regionów Europy miała uświadomić państwom istotę Unii Europejskiej (Art. 1).

Rada Europy stworzyła w 1986 roku Rekomendację ds. Otwartej Przestrzeni Miej-
skiej12. Wprawdzie dokument ten nie koncentrował się na przestrzeniach zabytkowych, jed-
nak po raz pierwszy zwrócono tu wagę na konieczność zapewnienia atrakcyjności danego 
miejsca jako czynnika pozwalającego na jego zachowanie (Art. 2.3). Atrakcyjność można 
uzyskać nie tylko przez odpowiedni dobór materiałów stosowanych w koncepcji projekto-
wej, ale też przez zastosowanie np. zróżnicowanej funkcji danego miejsca (Art. 2.3).

W 2003 roku z inicjatywy UNESCO stworzono Konwencję ds. Ochrony Niematerial-
nego Dziedzictwa Kulturowego13. Według zatwierdzonego dokumentu jednym ze sposo-
bów zachowania dziedzictwa jest prowadzenie badań nad jego identyfikacją. W dokumencie 
nie podano wskazań na temat sposobów prezentacji, jednak ze względu na jego szczególny 

TOPIC&URL_SECTION=201.html
10 Recommendation on Participation by the People at Large in Cultural Life and their Contribution 

to It, UNESCO, 26 November 1976, http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13097&URL_
DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

11 Resolution of the Ministers responsible for Cultural Affairs, meeting within the Council, 13 June 
1985 concerning the annual event ‘European City of Culture’, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
GA/TXT/?uri=CELEX:41985X0622

12 Recommendation on Urban Open Space, C0E, 12 September 1986, https://wcd.coe.int/ViewDoc.
jsp?id=76257

13 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, UNESCO, 17 October 2003, 
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=17716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION 
=201.html
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charakter wielkie możliwości widziano właśnie w interpretacji i prezentacji, wskazując, że są 
one bardzo ważne do zrozumienia wartości tego dziedzictwa przez społeczeństwo. W doku-
mencie nie użyto bezpośrednio wyrażenia „prezentacja”, zastępując go terminami „promo-
cja” i „informacja, która ma zaciekawić zwłaszcza młode społeczeństwo”.

Karta Konserwacji Miejsc Dziedzictwa o Wartościach Kulturowych z 2010 roku, 
wydana przez Narodowy Komitet ICOMOS z Nowej Zelandii14, zastąpiła określenie „pre-
zentacja” działaniami na rzecz „zrozumienia”. W ramach procesu konserwacji, obok klasycz-
nych metod konserwatorskich, takich jak rekonstrukcja, adaptacja czy restauracja, wymienia 
się tutaj interpretację i prezentację. Podkreślono, że należy zapewnić odbiorcom dokładne 
wyjaśnienia opisujące w szczególności chronione wartości kulturowe miejsca. Techniki in-
terpretacyjne i te używane do prezentacji dziedzictwa kulturowego nie mogą jednak zagrażać 
osłabieniu autentycznych wartości zabytku ani też przeszkadzać w odbiorze emocjonalnym 
danego miejsca (Art. 21).

W 2008 roku, na 16 Zgromadzeniu Narodowym ICOMOS w Quebec (Kanada), po ponad 
pięciu latach prac Międzynarodowej Komisji Ekspertów ICOMOS przyjęto Kartę ds. Inter-
pretacji i Prezentacji Miejsc Dziedzictwa Kulturowego15[2]. Ideę stworzenia takich zasad 
zainicjowali pracownicy Centrum Archeologii Publicznej i Prezentacji Dziedzictwa w Ename 
(Belgia). Ośrodek ten już w latach 90. XX w. pracował nad najskuteczniejszymi metodami 
interpretacji i publicznej prezentacji miejsc dziedzictwa archeologicznego, muzeów, zabyt-
ków historycznych i krajobrazu kulturowego. Dzięki programom badawczym finansowanym 
przez Unię Europejską udało się zebrać wiele międzynarodowych doświadczeń praktycznych 
z terenów Europy i USA. Wypracowane przez Centrum doświadczenia stały się podstawą do 
formułowania nowoczesnych zasad prezentacji dziedzictwa kulturowego. Po wielu międzyna-
rodowych konsultacjach zaprezentowano w końcu 7 podstawowych zasad, na których powinna 
opierać się nowoczesna interpretacja i prezentacja miejsc dziedzictwa kulturowego, niezależnie 
od formy i środków przekazu, które w danych okolicznościach uznawane są za odpowied-
nie. Są to: 1. Dostęp i zrozumienie, 2. Źródła informacji, 3. Dbałość o kontekst i otoczenie, 
4. Zachowanie autentyzmu, 5. Planowanie zrównoważonego rozwoju, 6. Troska o integrację 
oraz 7. Znaczenie badań, kształcenia i oceny. Wymienione zasady wyznaczyły 7 głównych 
celów dla współczesnej prezentacji i interpretacji dziedzictwa kulturowego. Były to kolejno: 
1. Ułatwienie zrozumienia i uznania dla tego dziedzictwa, 2. Przekazywanie znaczenia tego 
dziedzictwa, 3. Zabezpieczenie materialnych i niematerialnych wartości dziedzictwa, 4. Re-
spektowania autentyzmu, 5. Przyczynianie się do zrównoważonej ochrony miejsc dziedzictwa, 
6. Promowanie integrowania się z interpretacją miejsc tego dziedzictwa i wreszcie 7. Rozwija-
nie technicznych i specjalistycznych wytycznych dla prezentacji i interpretacji danego miejsca. 
W dokumencie wielokrotnie podkreślano, że prezentacja i interpretacja zabytku to nie produkt, 
a proces ciągłej refleksji nad przemijającą codziennością.

Najnowszy dokument ICOMOS z 2014 roku – Deklaracja w sprawie Ochrony Dzie-
dzictwa i Krajobrazu jako Wartości Ludzkiej16 – wskazywał na problem utrzymania 

14 Charter for the Conservation of Places of Cultural Heritage Value, ICOMOS NEW ZEALAND, 
2010, http://www.gdrc.org/heritage/icomos-nz.html

15 Charter on the Interpretation and Presentation of Cultural Heritage Sites, ICOMOS, 4 October 2008, 
http://icip.icomos.org/downloads/ICOMOS_Interpretation_Charter_ENG_04_10_08.pdf.

16 The Florence Declaration on Heritage and Landscape as Human Values, ICOMOS, 14 November 
2014, http://www.icomos.org/en/about-icomos/governance/general-information-about-the-general-
assembly/18th-general-assembly-florence-2014
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tożsamości wspólnoty jako jeden z najważniejszych tematów współczesnej dyskusji o para-
dygmatach ochrony dziedzictwa kulturowego. Zgodnie ze wskazaniami tego dokumentu po-
czucie tożsamości społeczeństwa można wzmacniać m.in. przez zaplanowanie odpowiedniej 
interakcji i komunikacji społecznej, która pomoże ludziom zrozumieć istotę wartości chro-
nionego dziedzictwa kulturowego. Wymaga to jednak szeregu zmian nastawionych na pogłę-
bienie wzajemnego zrozumienia i tolerancji między różnymi grupami społecznymi, lokalnej 
społeczności oraz wśród zwiedzających to miejsce turystów. Bezpośredni kontakt turysty ze 
spadkobiercą dziedzictwa przeszłości miejsca może także aktywizować społeczność lokal-
ną. Prezentacja miejsca powinna jednak uwzględniać ograniczenia związane z autentyczny-
mi obrzędami i miejscami kultu danego społeczeństwa. Przy takich ograniczeniach można 
myśleć o możliwościach tworzenia korytarzy dostępu dla turystów, którzy choć częściowo 
będą mogli tym sposobem poznać autentyczność miejsca. Atrakcyjność takich miejsc zależy 
przede wszystkim od umiejętnego przeplatania wartości materialnych i niematerialnych pre-
zentowanego dziedzictwa. Wspomnienia personalnej interakcji są ważną częścią doświad-
czeń widza, stając się orężem w walce o zachowanie tego dziedzictwa. Należy więc ciągle 
szukać nowych metod wzmacniania tych doświadczeń, gdyż pamięć o dziedzictwie stała 
się równie ważna jak samo dziedzictwo (Art. 1.2, 1.3). Deklaracja promuje użycie nowych 
technik i technologii, zarówno w konserwacji dziedzictwa, jak i w działaniach związanych 
z udostępnianiem i interpretacją miejsca, jednak z zastrzeżeniem, że te technologie powinny 
być metodą, a nie celem samym w sobie. Pierwszeństwo przyznawane jest zawsze działa-
niom nieinwazyjnym, wpisanym w politykę zrównoważonego rozwoju oraz technologiom 
przyjaznym i tanim dla użytkownika (Art. 3.2, 5).

4. Wnioski

Próba stworzenia uniwersalnych zasad dla jakiejkolwiek formy ochrony dziedzictwa 
kulturowego jest rzeczą niezmiernie trudną. Dziedzictwu kulturowemu towarzyszy zmiana 
w przestrzeni i czasie. Nie możemy jednoznacznie zdefiniować granic tych zmian, choć czę-
sto można zaobserwować kierunki tych zmian. Dlatego prezentacja dziedzictwa nie powinna 
być nigdy określoną, stałą formą, ale musi zmieniać się i ewoluować, odpowiadając na nowe 
wyzwania ochrony zabytków. 

W epoce wszechobecnych mediów cyfrowych, przy narastającej fali turystyki kulturo-
wej, ciągle szukamy rozwiązań zrównoważonych, próbując wypełnić lukę, jaką widzimy 
między dwoma skrajnymi podejściami do prezentacji dziedzictwa kulturowego: jako miejsca 
rekreacji i potencjalnego czynnika rozwoju ekonomicznego regionu oraz jako nauki o prze-
szłości, miejsca poznania tradycji, łącznika między pokoleniem, które minęło a tym, które 
ma narodzić się w przyszłości. 

Podsumowując, można powtórzyć za N.A. Silbermanem [4], że prawdziwa wartość do-
kumentów doktrynalnych wskazujących metody działań dla praktyki konserwatorskiej po-
lega nie na sformułowaniu pryncypiów dla tych działań, ale na wysuwaniu pytań, na które 
jesteśmy w stanie dać odpowiedź tylko wtedy, gdy stworzymy szeroką koncepcję aktywnej 
ochrony konserwatorskiej.
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archaeological heritage comes under special protection because of its subtlety and non-re-
newability of stratigraphic context. it is also closely connected with the surroundings, which 
is demonstrated by expansive development of territorial archeology, landscape or settlement 
as well as urban archaeology, which is the subject matter of the present considerations.

Relics of the past unveiled during archaeological explorations in the centre of a city or 
within its confines, which by law should remain in situ may favourably affect the spatial 
development of the city, improve the economy of the region by increasing or intensifying 
tourism, and fulfil multi-aspect educational functions. 

the contemporary approach to the exposure of archaeological heritage need not merely 
be restricted to the form of a reservation creating in the public space a kind of isolated place 
of a historical sacrum. on the contrary, with all due respect to the law and regulations con-
cerning the protection and availability of the heritage to tourists, it should be re-incorporated 
into the urban tissue revitalising the unveiled relics. this is particularly important when the 
archaeological heritage protection zone is created within a perfectly functioning city, vibrant 
with activity. the problem increases when the phenomenon takes place on a strictly urban-
ized and ordered area where the exhibition of relics may significantly affect the existing 
urban space and in especial cases the historic centre affecting the historic surroundings under 
protection. 

despite these problems the idea of restoring the relics of historic architecture to the public 
space so that they become a vital part of the city is successfully implemented into practice 
in many historic cities of europe. apart from many other positive aspects, this activity has 
a social dimension creating the sense of a logical historical continuity, cultural belonging and 
identity of the place. 

during the international conference organized in cracow in 1998 called Heritage versus 
tourism it was stated that “the discussion on the historic cities should first of all focus on the 
recognition of the situation these cities are in at present: europe undergoes continual chang-
es, european cities adapt to new, international conditions”1. 

indeed, the detailed legal regulations of the historic heritage protection are being devel-
oped and they specify the range of possible activities in this delicate area2. what is observed 
is a certain breakthrough in the mentality and awareness in preservationists circles, which are 
reflected in the contemporary approach to the question of adaptation and revitalisation as well 
as arrangement of the relics of historic architecture in the urban tissue, compared with the views 
at the end of the last century, which is demonstrated by numerous preservation projects and re-
alizations. we are witnessing the creation of modern pavilions for architectural-archaeological 
reservations in the centres of the largest cities of europe, museums and eco-museums, archae-
ological parks. the polish projects including the museum of the subterranean market square 
in cracow (2010), genius loci archaeological reservation on ostrów tumski (2012) and the 
famous gate of poznań (2013) met with wonderful response from the public. the western eu-

1 g. piccinato, Specjaliści, mieszkańcy, użytkownicy. Ćwiczenia w zgodnym budowaniu, [in:] 
Dziedzictwo a turystyka, conference materials, 17−20.09.1998, ed. j. purchla, kraków 1999, 17−22; 
also: a. tomaszewski, Europa: wartość i świadomość dziedzictwa, [in:] Ibidem, 11−16.

2 athens charter 1931, Venice charter 1964, lausanne charter 1989, seminarium cagliari 2000, 
charter of kraków 2000; cf. z. kobyliński, Kryteria wartościowania dziedzictwa archeologicznego, 
Dziedzictwo Kulturowe Fundamentem Rozwoju Cywilizacji,Materiały Konferencyjne, kraków 
2000; Idem, Ochrona i zarządzanie dziedzictwem archeologicznym w Europie – wprowadzenie, [in:] 
Ochrona dziedzictwa archeologicznego w Europie, ed. z. kobyliński, warszawa 1998.
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ropean projects include, to name but a few, caesaraugusta’s route in saragossa, archaeological 
park Moliente in cartagena or the archaeological pavilion in cologne. 

the answer to the question whether this trend is correct is, in my opinion, the enthusiastic 
response of the public. an unprecedented increase of interest of the public opinion in this 
kind of projects has been observed. the contemporary layout within archaeological loca-
tions, new possibilities of exhibiting relics of architecture employing the latest multimedia 
techniques, diversity and the wide range of possibilities of visualization of the past, have all 
resulted in the interest in historic and cultural heritage, promoted tourism, boosted the econ-
omy weakened in the time of economic crisis. moreover, the contemporary aesthetics of the 
realizations often receive favourable response of both the city inhabitants as well as visitors. 
Such set-ups are often an additional attraction and a reason for visiting a historic exhibition. 
what is an important aspect of such realizations is the dialogue i have mentioned before, 
a skilful combination of the old and the new, reference in the new creation to the traditional, 
the historical, brilliant and intelligent associations which are evaluated by the public as high-
ly as the exhibition itself. 

During the mentioned conference Franco Bianchini in his paper Cultural heritage versus 
a city planning strategy distinguished three phases of the development and evolution of strat-
egies in the context of activities in european cities. the first phase, in the after-war period, 
was the so-called period of reconstruction (from the 1940s to 60s), followed by the period 
of participation (the 1970s and early 80s) and the period of urban marketing (the 1980s 
and 90s)3. to continue this idea, to this periodisation a fourth phase should be added, the 
present-day phase of development and evolution of cities, in the present context it would be 
a phase of historic education and awareness together with the identity of the place, mentioned 
above, as well as new expectations of the community as to the values of such realizations in 
the aspect of not only aesthetic value but also intellectual one. 

Museum of the Subterranean Marsket Square in Cracow (project of the architectonic 
studio archecon, andrzej kadłuczka with team) i san example of a huge project and 
broad-plane archaeological activities in the very centre of the historic city. the location of 
the discovered relics at great depth beneath the contemporary utility level of the cracow 
market square together with the fact that the relics were found partly within the basement 
of sukiennice (the cloth hall) enabled an exhibition completely underground, which left 
the historic spatial layout absolutely untouched.. about 6,000 m2 of area under the square 
was made available to tourists. the exhibition was opened in 2010, the latest, at the time, 
multimedia techniques were employed, including holograms. it was a media event on a great 
scale. over the first ten weeks the exhibition was visited by 75 thousand people, and 300,000 
euro came to the city budget4. even today it is one of the main tourist attractions of cracow. 
the underground museum is visited equally often by the cracow inhabitants and schoolchil-

3 F. Bianchini, Dziedzictwo kulturowe a strategia planowania miejskiego, [in:] Dziedzictwo a tu-
rystyka…, op.cit., 23−37.

4 j. sroczyńska, Multimedialna podróż do przeszłości, [in:] Rynek Główny w Krakowie, Podziemie 
Muzeum i Sukiennice, Projekty restauracji, modernizacji i realizacja 2002−2010, ed. a. kadłuczka, 
kraków 2011, 13; cf. a. kadłuczka, La Piazza del Mercato di Cracovia; il museo sotterraneo nel 
suo aspetto architettonico e della salvaguardia, [in:] Firenze e Cracovia, citta gemellate in Europa − 
una comune eredita culturale, Conferenza Intrnazionale organizzata nell’ambito delle celebrazioni 
del 750simo anniversario della locazione di Cracovia, kraków 2010, 414−428; Idem, Underground 
musem of the Main Market Square in Krakow, kraków 2010.
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dren of various age, which is facilitated by specially designed educational routes according 
to various age groups. the contemporary aesthetics of the interior as well as the grand scale 
of the realization and the popularity of the place have stimulated other such undertakings in 
poland, paving the way for a new approach to the archaeological-architectonic reservation 
and its multi-plane role in the urban tissue. it is owing to this spectacular and brave project 
that many conservative circles have opened up and a positive approach to and community 
approval for such creations has increased. 

Archaeological-architectonic reservation Genius-loci in poznań is a tastefully ar-
ranged exhibition at a grand scale presenting the results of excavations concerning the origin 
of settlement on ostrów tumski and the earliest history of poznań. Due to preservation re-
quirements the relics of architecture unveiled during the excavation works, the exposed soil 
horizons with strata reaching down to 7 m below the current utility level and the whole range 
of movable relics had to be located in a closed space, which would enable careful monitoring 
of the conditions in the interior including temperature and moisture. to achieve this a neo-
modernist exhibition pavilion was designed (architectonic studio toya design). the awarded 
modern architectonic creation of a simple solid in the jury’s opinion perfectly fitted in the 
surrounding historical townscape, avoiding domination over the surroundings. the structure 
is built of brick, which is in harmony with the surrounding historic development of the city, 
glass concrete slabs – modest, simple and elegant.

in a similar way, equally simple and elegant solid of another exhibition pavilion in poznań, 
the so-called The Gate of Poznań of the interactive centre of the history of ostrów tumski, 
the first in poland centre for the interpretation of heritage. the gate (design by a cracow archi-
tectonic bureau ad artis architects) awarded in 2013 (the second place in a plebiscite for the 
best architectonic solid) is characterized by multi-plane symbolism, a brilliant association with 
the function of the object whose exhibition is to provide the tourist with the subject matter and 
prepare him for the tour of ostrów tumski. the cube with a narrow crevice meaningful and 
expressive, a kind of a secrete passage to the past, fits the contemporary surroundings on the 
one hand, on the other hand it communicates with the historic past of the city by a footbridge 
connecting the building of the exhibition hall with ostrów tumski. the footbridge crosses the 
river in the same way as the other existing bridges, which makes it fits perfectly into the land-
scape context. Bridging the two banks is a symbol of a dialogue between the old and the new, 
the past and the present. contrary to the cracow realization, both exhibitions in poznań had to 
be located in the urban space and significantly affected the city’s surroundings.

each of the realizations described above required an individual, separate treatment, which 
is strictly connected with the context and identity of the place. it is not without reason that 
several of the newly created archaeological reservations in Poland make a reference to the 
“spirit of the place” – genius loci. the term was used for the first time to emphasize the neces-
sity of individual approach to the organization of exhibitions for archaeologic-architectonic 
reservations by Beata kwiatkowska-kopka in her presentation at the archaeological confer-
ence in Florence in 2012, clearly illustrating the general principle of this type of realizations, 
i.e. it is the place that imposes the kind and manner of the solution and creation, and not the 
other way round5. this is proved by two spanish realizations i have selected, which are an 

5 B. kwiatkowska-kopka, Archaeological reservation − past and present, 16th Symposium on 
mediterranean archaeology, soma 2012, 1−3.03.2012, Florence.
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example of the idea of copertura archeologica6 used by italian architects. Both are situated 
in the centre of historic cities and connected with an exhibition of discovered relics of the 
roman architecture, making a clear accent in the existing surrounding. 

the ruins of the Roman theatre in Saragossa excavated in the 1970s they became again 
a stage for multi-media performances which are part of the contemporary exhibition opened 
in 2003 within the european project appear7. the theatre perfectly fits in the surrounding 
tissue of the city and gives evidence to the many hundred years old and rich history of Sara-
gossa and its roman ancient origin. the simple, elegant, or one might say classic, form of 
the roofing built above the ruins, the modest footbridge designed for a tour for the visitors 
to the museum and the building of skene are all elements whose contemporariness has been 
expressed by the material, structure and form.

the contemporary architectonic roofing structure above the roman relics in the archae-
ological park Moliente in Cartagena in the southern Spain not only serves as a protection 
for the relics of ancient architecture, but it also rouses admiration with the aesthetics and 
functionality of the solutions. the new copertura is undoubtedly an additional element in 
the urban space of cartagena, making up the present-day panorama of the city (Designers: 
atxu amann alcocer, andrés cánovas alcaraz, nicolás maruri gonzález de mendoza). the 
preserved relics belong to the remains of the roman town of cartho nova, which existed 
from 200 B.c. to 435 a.D, they include the remains of the hot baths, palaestra, forum and 
residential buildings8.

From the area of germany what is worth quoting is the archaeological pavilion in 
Aachen (designed by kadawittfeldarchitektur) realized in the heart of the city, in the popular 
city park elisen, with a view opening onto the gothic cathedral. During the archaeological 
explorations on a large scale a place with stratifications dating back to the period from the 
neolithic age to the late Middle ages was unveiled. the area of 60 m2 comprises an open-
work oval pavilion from steel and glass, consisting of numerous lenses through which you 
can see the greenery of the surrounding garden and development. the pavilion is founded on 
pile foundations so as not to destroy the unveiled relics and leave the stratigraphy untouched. 
the shape of the pavilion reminds one of a present-day arbour, it perfectly fits the greenery 
area and today is one of the most favourite places visited by the city inhabitants.

in Poland the issue of contemporary creations in the historic space of a city is treated 
with scepticism9, or a kind of reserve, however, it is gradually becoming familiar, which is 

6 Copertura archeologica is an italian term adopted as a term of design of modern archaeological 
relics; cf. e.Danzi, Coperture. Metodologie di indagine.Le schedature delle coperture archeologice: 
alcune riflessioni sull’importazione metodologica del progetto,archeologia e contemporaneo 81, 
Venezia 2010, 8−12.

7 accessibility Project Sustainable Preservation and enhancement of urban Subsoil archaeological 
Remains.

8 m. paleari, Proteggere senza coprire: una tettoia a Cartagena, architettura,construzioni metaliche 
13, 21−31.

9 a. kadłuczka, Przekształcenie przestrzeni historycznej a traktat Witruwiusza; czy utilitas i firmitas 
może być także venustas?, [in:] Definiowanie przestrzeni architektonicznej, Teoria Witruwiusza 
we współczesnym kontekście, ed. D. kozłowski, m. misiągiewicz, kraków 2009, 56−59; por. 
Idem. Przestrzeń publiczna w historycznym mieście, a ochrona pamięci, tradycji i tożsamości, 
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demonstrated by the polish realizations discussed above, which not so much follow the 
trend but are within the trend of the greatest european realizations. the most debatable 
problem in the discussion on the way of incorporating the relics of architecture unveiled 
during archaeological explorations into the urban tissue is not the question of exhibiting 
them but their adaptation and revitalization10. although the above mentioned archaeolog-
ical reservations are expressed in the contemporary language and are fully interactive, the 
role of the exposed relics is restricted to that of exhibition and education. adaptation or 
revitalisation must go hand in hand with, in Benevolo’s opinion, full understanding that 
the centre of a historic city is not only ”inanimate object viewed as a work of art. is viewed 
at in a museum (…), but constitutes an inhabited stage characterized by what present-day 
cities lack, and what is again demanded by the contemporary history: the harmony be-
tween people’s lives and the architecture surrounding them, in other words, reconciliation 
between man and environment”11. an additional value in revitalisation and adaptation proj-
ects is that they restore to the relics of past architectonic idea features fundamental to any 
architecture which were expressed as early as antiquity by Vitruvius – to restore the beauty 
and permanence as well as usefulness i.e. functionality. it should be an attempt at engaging 
in dialogue not only with the creative work of the past depicted as material remains, but 
with the creator’s concept, thought, idea. its continuation or extension creates the feeling 
of time continuum, common roots, identity of the place, cultural and social unity, ordering 
of space also in the fourth dimension i.e. time12, which is illustrated by recent realizations 
of peter zumthor’s columbus museum in cologne and guildhall art gallery and roman 
amphitheatre in london. 

as wojciech kosiński remarks, ”a new page of investigations in urban planning aesthet-
ics is turned (…) new objects are boldly introduced into the heart of historic cities of great 
tradition”13. we indeed seem to be at the threshold of a breakthrough in developing contem-
porary principles of creation in historic context, which are a manifestation of dialogue with, 
reference to and continuation of the cultural heritage, combined with respect for the historic 
substance and the surrounding context, whose undeniable significance is now particularly 
strongly emphasized. and all this is done employing not only the modern techniques and 
technologies, but comprehensive, thorough and deep knowledge and an individual approach 
to the delicate nature of the historic genius loci. 

the role of archaeological heritage in shaping the contemporary urban space cannot be 
overestimated. it is important combine harmoniously the community’s increasing approval 
and expectations focused on the response to contemporary aesthetics and means of expres-
sion with the creative potential restricted in this special aspect by preservation requirements. 
it should be remembered that at the time of development and prosperity of cities the number 

[in:] Architektoniczne tworzywo. Definiowanie przestrzeni architektonicznej, ed. D. kozłowski, 
m. misiągiewicz, kraków 2005, 480; cf. B.m. pawlicki, Techniki budowlane w kompleksach 
zabytkowych. Słownik terminologiczny, kraków−zamość 2011.

10 cf. e. węcławowicz-gyurkovich, Architektura najnowsza w historycznym środowisku miast 
europejskich, kraków 2013, 55−96.

11 l. Benevolo, Miasto w dziejach Europy, warszawa 1995.
12 k. stala, Redefiniowanie przestrzeni archeotektonicznej. Z doświadczeń archeologa w rekonstrukcji 

architektury odzyskanej, [in:] Definiowanie przestrzeni architektonicznej, Teoria Witruwiusza…, 
op.cit., 504.

13 w. kosiński, Miasto i piękno miasta, kraków 2011, 150−151.
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of archaeological discoveries will increase, which will enhance the chance to restore our 
heritage, but also the question of integration with the infrastructure of the present-day city 
will become a priority. 

Dziedzictwo archeologiczne podlega szczególnej ochronie ze względu na swoją delikat-
ność i nieodnawialność kontekstu stratygraficznego. jest także ściśle związane z otoczeniem, 
o czym świadczy ekspansywny rozwój archeologii terytorialnej, krajobrazu czy osadnictwa, 
a także będącej przedmiotem niniejszych rozważań archeologii miejskiej.

odkryte w trakcie badań archeologicznych w ścisłym centrum miasta lub w obrębie jego 
granic relikty przeszłości, które ze względów formalno-prawnych powinny pozostać in situ, 
mogą wpłynąć korzystnie na rozwój przestrzenny miasta, poprawić ekonomikę regionu po-
przez rozwinięcie ruchu turystycznego lub jego zintensyfikowanie, a także spełniać wielo-
płaszczyznowe funkcje edukacyjne.

współczesne podejście do ekspozycji dziedzictwa archeologicznego nie musi ograniczać 
się jedynie do formy rezerwatu tworzącego w przestrzeni publicznej rodzaj wyizolowanego 
miejsca o charakterze historycznego sacrum, lecz przy zachowaniu i poszanowaniu obowią-
zujących praw i przepisów związanych z ochroną, zabezpieczeniem i udostępnieniem dla 
ruchu turystycznego, inkorporować je ponownie w tkankę miasta, rewitalizując odsłonię-
te relikty. jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy strefa ochrony dziedzictwa archeolo-
gicznego w wyniku badań zostanie wytyczona w obrębie współcześnie funkcjonującego, 
tętniącego życiem miasta. problem ten narasta w sytuacji, gdy zjawisko zachodzi w ściśle 
zurbanizowanym i uporządkowanym obszarze, gdzie ekspozycja reliktów może wpłynąć 
znacząco na istniejącą przestrzeń miejską, a w szczególnych przypadkach, tj. centrum histo-
rycznego, na historyczne, objęte ochroną, otoczenie. 

Mimo tych problemów idea przywracania przestrzeni publicznej reliktów architektury hi-
storycznej, by stały się one żywą częścią współcześnie funkcjonującego miasta jest wprowa-
dzana w życie z powodzeniem w wielu zabytkowych miastach europy. tego typu działanie 
oprócz wielu innych pozytywnych aspektów ma też wymiar społeczny, stwarzając poczucie 
logicznej ciągłości historycznej, przynależności kulturowej i tożsamości miejsca.

podczas międzynarodowej konferencji zorganizowanej w krakowie w 1998 roku pod 
tytułem Dziedzictwo a turystyka stwierdzono m.in., że „Dyskusja na temat miast historycz-
nych w pierwszym rzędzie nakazuje zapoznanie się z sytuacją, w jakiej te miasta się obecnie 
znalazły: europa podlega nieustannym zmianom, europejskie miasta adaptują się do nowych, 
międzynarodowych warunków”1.

rzeczywiście kwestie prawne ochrony dziedzictwa historycznego są dzisiaj bardzo 
szczegółowo opracowane i wytyczają wachlarz możliwości działań w tym delikatnym ob-
szarze2. zauważalny jest jednak pewien przełom w mentalności i świadomości środowisk 
konserwatorskich, mający swoje odwzorowanie w współczesnym podejściu do kwestii ada-

1 g. piccinato, Specjaliści, mieszkańcy, użytkownicy. Ćwiczenia w zgodnym budowaniu, [w:] 
Dziedzictwo a turystyka, materiały konferencyjne, 17−20 września 1998, red. j. purchla, kraków 
1999, 17−22; por. także a. tomaszewski, Europa: wartość i świadomość dziedzictwa, [w:] Ibidem, 
11−16.

2 karta ateńska 1931, karta wenecka 1964, karta lozańska 1989, seminarium cagliari 2000, karta 
krakowska 2000; por. z. kobyliński, Kryteria wartościowania dziedzictwa archeologicznego, 
Dziedzictwo Kulturowe Fundamentem Rozwoju Cywilizacji,Materiały Konferencyjne, kraków 
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ptacji i rewitalizacji oraz aranżacji reliktów architektury historycznej w tkance miejskiej, 
w stosunku do poglądów z końca ubiegłego wieku i tysiąclecia, o czym świadczą liczne 
realizacje i projekty konserwatorskie. niemal na naszych oczach powstają współczesne pa-
wilony pod rezerwaty architektoniczno-archeologiczne w centrach największych miast euro-
pejskich, muzea i ekomuzea, parki archeologiczne. wspaniale przyjęte przez opinię publicz-
ną i cieszące się popularnością rodzime polskie realizacje: muzeum rynku podziemnego 
w krakowie (2010), rezerwat archeologiczny genius-loci na ostrowie tumskim (2012) 
oraz słynna Brama poznańska (2013), a także zachodnie: caesaraugusta’s route w sragossie, 
park archeologiczny moliente w cartagenie, pawilon archeologiczny w kolonii, to tylko 
nieliczne z wielu realizacji ostatnich kilkunastu lat. 

odpowiedzią na pytanie o słuszność takiego kierunku jest, jak sądzę, entuzjastyczna 
reakcja społeczna. notuje się bowiem niebywały wzrost zainteresowania opinii publicznej 
tego typu realizacjami. współczesne aranżacje w obrębie stanowisk archeologicznych, nowe 
możliwości ekspozycji reliktów architektury z uwzględnieniem najnowszych technik mul-
timedialnych, wielorakość i bogactwo możliwości wizualizacji przeszłości, zaowocowały 
wzrostem zainteresowania dziedzictwem historycznym i kulturowym, wzmogły ruch tury-
styczny, nakręciły ponownie ekonomikę zachwianą w dobie kryzysu gospodarczego. rów-
nocześnie współczesna estetyka realizacji jest bardzo często pozytywnie odbierana przez 
mieszkańców miast i przez przyjezdnych. często taka aranżacja staje się dodatkowym atu-
tem i powodem do odwiedzenia ekspozycji historycznej. ważnym aspektem takiej realizacji 
jest wspomniany przeze mnie dialog, umiejętne połączenie starego z nowym, odniesienie się 
w nowej kreacji do elementów tradycyjnych, historycznych, błyskotliwe i inteligentne skoja-
rzenia, które są oceniane równie wysoko przez odbiorów, co sama ekspozycja.

Franco Bianchini na wspomnianej konferencji w referacie Dziedzictwo kulturowe a strate-
gia planowania miejskiego wydzielił trzy podstawowe fazy rozwoju i ewolucji strategii w kon-
tekście działań w obrębie miast europejskich. pierwszy powojenny tzw. okres odbudowy (lata 
40. do 60.), okres współuczestnictwa (lata 70. i wczesne 80.) oraz okres marketingu miej-
skiego (lata 80. i 90.)3. Do tej periodyzacji wypadałoby w ramach kontynuacji myśli dopisać 
czwartą współczesną nam fazę rozwoju i ewolucji miast szczególnie w omawianym tu kon-
tekście − byłaby to faza edukacji historycznej i świadomości oraz tożsamości miejsca, która 
wiązałaby się z opisanymi przeze mnie powyżej zmianami sposobu myślenia co do kreacji 
w kontekście historycznym oraz nowymi oczekiwaniami społecznymi co do walorów takiej 
realizacji oraz ich wartości nie tylko estetycznej i edukacyjnej alei intelektualnej.

Muzeum Rynku Podziemnego w Krakowie (projekt studia architektonicznego aRcHe-
con, andrzej kadłuczka z zespołem) jest to przykład potężnej inwestycji i szeroko płasz-
czyznowych działań archeologicznych w samym centrum historycznego miasta. lokalizacja 
odsłoniętych reliktów na znacznej głębokości poniżej współczesnego poziomu użytkowego 
rynku głównego w krakowie, a także fakt, że relikty znalazły się częściowo w obrębie pod-
piwniczenia budynku sukiennic umożliwiły zaproponowanie całkowicie podziemnej ekspozy-
cji, co nie naruszyło absolutnie historycznego układu przestrzennego. pod powierzchnią płyty 
Rynku oddano do dyspozycji turystów ok. 6000 m2 powierzchni użytkowej. ekspozycja zo-

2000; Idem, Ochrona i zarządzanie dziedzictwem archeologicznym w Europie-wprowadzenie, [w:] 
Ochrona dziedzictwa archeologicznego w Europie, red. z. kobyliński, warszawa 1998.

3 F. Bianchini, Dziedzictwo kulturowe a strategia planowania miejskiego, [w:] Dziedzictwo a tu-
rystyka…, op.cit., 23−37.
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stała otwarta w 2010 roku, wykorzystano w niej najnowocześniejsze techniki multimedialne, 
a konkretnie – hologramowe. Było to wydarzenie medialne na szeroką skalę. przez pierw-
sze 10 tygodni od otwarcia ekspozycję zwiedziło 75 tys. ludzi, a do budżetu miasta wpłynęło 
300 000 euro4. Do dzisiaj jest to jedna z głównych atrakcji turystycznych krakowa. muzeum 
podziemne jest równie często odwiedzane przez samych mieszkańców oraz przez młodzież 
szkolną i dzieci z placówek przedszkolnych, co umożliwiły specjalnie zaprojektowane trasy 
edukacyjne pod kątem zróżnicowania wiekowego odbiorców. współczesna estetyka wnętrz 
oraz rozmach realizacji i popularność miejsca stały się impulsem do kolejnych takich przed-
sięwzięć podejmowanych w polsce, torując drogę współczesnemu podejściu do rezerwatu ar-
cheologiczno-architektonicznego i jego wielopłaszczyznowej roli w tkance miejskiej. to dzięki 
tej spektakularnej i odważnej realizacji nastąpiło otwarcie wielu konserwatywnych środowisk 
i wzrosło pozytywne podejście oraz aprobata społeczna dla takich kreacji.

 
Rezerwat archeologiczno-architektoniczny Genius-loci w Poznaniu jest z rozmachem 

i smakiem urządzoną ekspozycją prezentująca wyniki badań wykopaliskowych dotyczące 
początków osadnictwa na ostrowie tumskim oraz najstarszej historii poznania. odsłonięte 
w trakcie prac relikty architektury, wyeksponowane profile ziemne z zachowanymi nawar-
stwieniami sięgającymi nawet do 7 m poniżej współczesnego poziomu użytkowego, a także 
cała gama zabytków ruchomych ze względów konserwatorskich musiały znaleźć się w za-
mkniętym pomieszczeniu umożliwiającym precyzyjny monitoring panujących wewnątrz 
warunków, w tym temperatury i wilgotności powietrza. w tym celu zaprojektowano neo-
modernistyczny pawilon wystawienniczy (projekt pracowni architektonicznej toya design). 
nagrodzona współczesna kreacja architektoniczna o prostej bryle zdaniem jury doskonale 
wpisała się w otaczający krajobraz historyczny, nie dominując otoczenia. zastosowany ma-
teriał to cegła nawiązująca do otaczającej historycznej zabudowy miasta oraz współczesne 
środki wyrazu, jak szkło i płyty betonowe − skromne, proste i eleganckie

podobnie zresztą jak równie prosta i elegancka bryła innego pawilonu wystawienniczne-
go w poznaniu tzw. „Bramy poznańskiej” interaktywnego centrum historii ostrowa tum-
skiego, pierwszego w polsce centrum interpretacji dziedzictwa. nagrodzoną w 2013 roku 
(ii miejsce w plebiscycie na najlepszą bryłę architektoniczną) Bramę (projekt krakowskiego 
biura architektonicznego ad artis architects) charakteryzuje wielopłaszczyznowa symboli-
ka, błyskotliwe nawiązanie do funkcji obiektu, którego ekspozycja ma przygotowywać tury-
stę merytorycznie do wędrówki po ostrowie tumskim. zaprojektowany kubik z wąską, ale 
jakże wymowną i ekspresyjną szczeliną, rodzajem tajemnego przejścia do przeszłości, z jed-
nej strony wpasowany został we współczesne otoczenie, z drugiej strony wchodzi w porozu-
mienie z historyczną częścią miasta poprzez kładkę łączącą budynek ekspozycyjny z ostro-
wem tumskim, przerzuconą przez rzekę analogicznie do istniejących mostów, wpisując się 
tym samym doskonale w kontekst krajobrazowy. połączenie dwóch brzegów jest symbolem 
dialogu między starym a nowym, współczesnością i przeszłością. w przeciwieństwie do 

4 j. sroczyńska, Multimedialna podróż do przeszłości, [w:] Rynek Główny w Krakowie, Podziemie 
Muzeum i Sukiennice, Projekty restauracji, modernizacji i realizacja 2002−2010, red. a. kadłuczka, 
kraków 2011, 13; por. a. kadłuczka, La Piazza del Mercato di Cracovia; il museo sotterraneo nel 
suo aspetto architettonico e della salvaguardia, [w:] Firenze e Cracovia, citta gemellate in Europa − 
una comune eredita culturale, Conferenza Intrnazionale organizzata nell’ambito delle celebrazioni 
del 750simo anniversario della locazione di Cracovia, kraków 2010, 414−428; Idem, Underground 
musem of the Main Market Square in Krakow, kraków 2010.
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realizacji krakowskiej obie ekspozycje poznańskie musiały zaistnieć w przestrzeni miasta 
i wpłynęły znacząco na otoczenie.

każde z opisanych powyżej realizacji wymagało odrębnego, indywidualnego potrakto-
wania, co wiąże się ściśle z kontekstem i tożsamością miejsca. nie bez powodu już kilka 
z nowo powstałych rezerwatów archeologicznych w polsce odwołuje się do genius loci 
(ducha miejsca). po raz pierwszy termin ten został wykorzystany do podkreślenia koniecz-
ności indywidualnego podejścia w realizacjach ekspozycji pod rezerwaty archeologiczno-
-architektoniczne przez Beatę kwiatkowską-kopkę w wygłoszonym przez nią referacie 
podczas konferencji archeologicznej we Florencji w 2012 roku, doskonale obrazując ge-
neralną zasadę w tego typu realizacjach − to miejsce narzuca rodzaj i sposób rozwiązania 
i kreację, a nie odwrotnie5. Dowodem na to są wybrane przeze mnie dwie hiszpańskie 
realizacje będące zarazem przykładem stosowanego przez włoskich architektów pojęcia 
copertura archeologica6. obie usytuowane są w centrum miast historycznych i związane 
z ekspozycją odkrytych reliktów rzymskiej architektury, będąc wyraźnym akcentem w ist-
niejącym otoczeniu. 

Ruiny teatru rzymskiego w Saragossie wydobyte spod ziemi w latach 70. XX wieku sta-
ły się ponownie sceną spektakli multimedialnych będących częścią współczesnej ekspozycji 
muzealnej otwartej w 2003 roku w wyniku realizacji europejskiego projektu appear7. teatr 
znów doskonale wpisał się w otaczającą tkankę miasta, będąc świadectwem wielowiekowej 
bogatej historii saragossy i jej rzymskich, antycznych korzeni. prosta, elegancka, wręcz kla-
syczna forma zamontowanego ponad ruinami zadaszenia, skromna kładka zaprojektowana 
pod trasę dla odwiedzających muzeum turystów oraz budynek skene, są elementami których 
współczesność wyrażona została poprzez zastosowany materiał, konstrukcje i formę.

współczesna struktura architektoniczna przekrywająca relikty rzymskie w parku arche-
ologicznym moliente w cartagenie w południowej hiszpanii służy nie tylko ochronie relik-
tów zabytkowej architektury, ale zachwyca estetyką i funkcjonalnością rozwiązań. nowa co-
pertura jest bez wątpienia dodatkowym elementem w przestrzeni urbanistycznej cartageny, 
składającym się na dzisiejszą panoramę miasta (projektanci: atxu amann alcocer, andrés 
cánovas alcaraz, nicolás maruri gonzález de mendoza). zachowane relikty należą do po-
zostałości po rzymskim mieście cartho nova, które funkcjonowało od 200 r. p.n.e. do 435 r. 
n.e. znajdują się tu wyeksponowane pozostałości po termach, palestrze, forum, a także domy 
mieszkalne8.

 
z terenów niemiec warto przytoczyć przykład pawilonu archeologicznego w akwiz-

granie (projekt biura kadawittfeldarchitektur) zrealizowanego w samym sercu  miasta, 
w popularnym parku miejskim elisen, z widokiem otwierającym się na gotycką katedrę. 

5 B. kwiatkowska-kopka, Archaeological reservation − past and present, 16th Symposium on 
mediterranean archaeology, soma 2012, 1−3.03.2012, Florencja.

6 Copertura archeologica jest włoskim terminem przyjętym jako określenie współczesnych konstrukcji 
przekrywających relikty archeologiczne, por. e. Danzi, Coperture. Metodologie di indagine.Le 
schedature delle coperture archeologice: alcune riflessioni sull’importazione metodologica del 
progetto,archeologia e contemporaneo 81, Venezia 2010, 8−12.

7 accessibility Project Sustainable Preservation and enhancement of urban Subsoil archaeological 
Remains.

8 m. paleari, Proteggere senza coprire: una tettoia a Cartagena, architettura,construzioni metaliche 
13, 21−31.
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podczas szeroko zakrojonych badań archeologicznych odsłonięto stanowisko z nawar-
stwieniami sięgającymi od okresu neolitu do późnego średniowiecza. na powierzchni 60 
m2 zaprojektowano ażurowy, owalny pawilon ze stali i szkła, składający się z wielu so-
czewek, przez które widoczna jest zieleń otaczającego ogrodu oraz okoliczna zabudowa. 
pawilon, posadowiony na konstrukcji palowej, tak by nie naruszać odsłoniętych reliktów 
i nie ingerować w stratygrafię terenu, został doskonale wkomponowany w tereny zielone 
i jest dzisiaj jednym z ulubionych miejsc odwiedzanych przez mieszkańców miasta. ksz-
tałt pawilonu przypomina współczesną altanę. 

w kwestii współczesnych kreacji w przestrzeni historycznej miasta panuje wprawdzie 
sceptycyzm9 czy pewnego rodzaju powściągliwość na gruncie polskim. powoli jednak owa 
powściągliwość jest oswajana, czego dowodem są powyżej omówione realizacje polskie, 
podążające nie tyle za nurtem, lecz wręcz w nurcie największych europejskich realizacji. 
jednakże najtrudniejszą w dyskusji na temat sposobów inkorporowania reliktów architektury 
odsłoniętych w trakcie badań archeologicznych ponownie w tkankę miejską nie jest kwe-
stia ich ekspozycji, a adaptacji i rewitalizacji10. powyższe przykłady rezerwatów archeolo-
gicznych, choć wyrażone językiem współczesności i w pełni interaktywne, ograniczają rolę 
eksponowanych w nich reliktów do wystawienniczej i edukacyjnej. wspomniana adaptacja 
czy rewitalizacja musi iść w parze, jak zauważa Benevolo, z pełniejszym zrozumieniem, że 
centrum miasta historycznego nie jest tylko „nieożywionym przedmiotem oglądanym tak jak 
ogląda się dzieło sztuki w muzeum (…), lecz stanowi zamieszkałą scenę, mającą charaktery-
zować się tym czego brak współczesnym miastom, a czego znów wymaga współczesna histo-
ria: harmonią życia mieszkańców z otaczającą ich architekturą, czyli pojednaniem człowieka 
ze środowiskiem”11. Dodatkową wartością w projektach rewitalizacyjnych i adaptacyjnych 
jest przywrócenie pozostałościom dawnej minionej myśli architektonicznej, cech dla każdej 
architektury podstawowych, a wyrażonych w czasach antycznych jeszcze przez witruwiusza 
– przywrócenie piękna i trwałości oraz użyteczności czyli funkcjonalności. próba nawiązania 
dialogu nie tylko z samym dziełem przeszłości, zobrazowanym w postaci materialnych pozo-
stałości, ale z koncepcją twórcy, myślą, ideą. jej kontynuacja, dopowiedzenie czy rozwinię-
cie stwarza poczucie continuum czasowego, wspólnych korzeni, tożsamości miejsca, jedno-
ści kulturowej i społecznej, uporządkowania przestrzeni również w tym czwartym wymiarze, 
jakim jest czas12, czego przykładem są niedawne realizacje muzeum kolumba w kolonii 
(Peter zumthor) i Guildhall art. Gallery Roman amphitheatre w londynie. 

9 a. kadłuczka, Przekształcenie przestrzeni historycznej a traktat Witruwiusza; czy utilitas i firmitas 
może być także venustas?, [w:] Definiowanie przestrzeni architektonicznej, Teoria Witruwiusza 
we współczesnym kontekście, red. D. kozłowski, m. misiągiewicz, kraków 2009, 56−59; por. 
Idem. Przestrzeń publiczna w historycznym mieście, a ochrona pamięci, tradycji i tożsamości, 
[w:] Architektoniczne tworzywo. Definiowanie przestrzeni architektonicznej, red. D. kozłowski, 
m. misiągiewicz, kraków 2005, 480; por. B.m. pawlicki, Techniki budowlane w kompleksach 
zabytkowych. Słownik terminologiczny, kraków−zamość 2011.

10 por. e. węcławowicz-gyurkovich, Architektura najnowsza w historycznym środowisku miast 
europejskich, kraków 2013, 55−96.

11 l. Benevolo, Miasto w dziejach Europy, warszawa 1995.
12 k. stala, Redefiniowanie przestrzeni archeotektonicznej. Z doświadczeń archeologa w rekonstrukcji 

architektury odzyskanej, [w:] Definiowanie przestrzeni architektonicznej, Teoria Witruwiusza…, op. 
cit., 504.
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jak zauważa wojciech kosiński, „otwiera się nowa karta badań w dziedzinie estetyki 
urbanistycznej (…), a nowe obiekty są coraz śmielej wprowadzane do serca historycznych 
i zabytkowych miast o wielkiej tradycji”13. wydaje, że istotnie stoimy u progu przełomu na 
drodze do wypracowania współczesnych zasad kreacji w kontekście historycznym, będą-
cych przejawem dialogu, nawiązań i kontynuacji dziedzictwa kulturowego, równocześnie 
poszanowania substancji zabytkowej i otaczającego kontekstu, którego niezaprzeczalna 
waga szczególnie mocno jest obecnie akcentowana, a wszystko to przy użyciu nie tylko 
nowoczesnych technik i technologii, ale wszechstronnej, głębokiej wiedzy i indywidualnego 
podejścia do subtelnej natury historycznego genius loci. 

rola dziedzictwa archeologicznego w kształtowaniu współczesnej przestrzeni miejskiej 
jest obecnie nie do przecenienia. ważne jest, by przy coraz większej aprobacie i oczeki-
waniom społecznym nastawionym na odbiór współczesnej estetyki i środków wyrazu, nie 
zagubić się w potencjale twórczym, ograniczonym w tym szczególnym aspekcie uwarunko-
waniami konserwatorskimi. należy mieć pamiętać o tym, że w dobie rozwoju i prosperity 
miast zwiększać się będzie ilość odkryć archeologicznych, a tym samym wrośnie szansa na 
odzyskiwanie dziedzictwa, ale też kwestia integracji z infrastrukturą współczesnego miasta 
stanie się kwestią priorytetową.
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ill. 1. general view of exploration area within the main market square in cracow  
(photo by t. Kalarus) 

il. 1. widok ogólny na obszar badań archeologiczny w obrębie rynku głównego w krakowie  
(fot. t. Kalarus) 

ill. 2. projection of subterranean museum, location plan (archecon)

il. 2. rzut pomieszczeń muzeum podziemnego, plan sytuacyjny (archecon)
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ill. 3. exposition interior with preserved medieval walls of market stalls (photo by p. kotucha)

il. 3. widok wnętrza ekspozycji z zachowanymi średniowiecznymi murami kramów (fot. p. kotucha)

ill. 4. exhibition pavilion for the archeological reservation genius loci in poznań  
(photo by toya design)

il. 4. Bryła pawilonu wystawienniczego pod rezerwat archeologiczny genius loci w poznaniu  
(fot. toya design)
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ill. 5. interior arrangement: a) view of the exhibition of relics of walls wooden structures and cultural 
strata, b) view of the exhibition of relics of walls below the contemporary transparent floor  

(photo by toya design)

il. 5. aranżacja wnętrz: a) widok na ekspozycję reliktów murów, konstrukcji drewnianych 
i nawarstwień kulturowych, b) widok na ekspozycję reliktów murów pod współczesną  

transparentną posadzką (fot. toya Design)

ill. 6. Building of the so-called gate of poznań: a) in the city’s perspective, b) in landscape context 
(source: www.epoznan.pl)

il. 6. Bryła budynku tzw. Bramy poznańskiej: a) w perspektywie miasta, b) w kontekście 
krajobrazowym (źródło: www.epoznan.pl)

ill. 7. caesaraugusta’s route museum, roman theatre in saragossa: a) general view (source: https://
urbanismotiemposmodernos.wordpress.com), b) multimedia presentation (photo by  B. Bermudez)

il. 7. muzeum caesaraugusta’s route, teatr rzymski w saragossie: a)  widok ogólny (źródło: https://
urbanismotiemposmodernos.wordpress.com), b) prezentacja multimedialna (fot. B. Bermudez)
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ill. 8. panorama of cartagena with roofing structure above the antiquity relics in the foreground 
(photo by a. canovas)

il. 8. panorama cartageny z widoczną na pierwszym planie konstrukcją zadaszenia  
antycznych reliktów (fot. a. canovas)

ill. 9.  Moliente archeological park in cartagena: a) view at twilight with active illumination of relics 
and roofing structure, b) roofing structure from inside (photo by a. canovas)

il. 9. park archeologiczny moliente w cartagenie: a) widok po zmierzchu z aktywną iluminacją 
reliktów  i konstrukcji zadaszenia, b) konstrukcja dachowa od wewnątrz (fot. a. canovas)
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ill. 10. archeological pavilion in aachen (photo by j. kirchner, j. hempel)

il. 10. pawilon archeologiczny w akwizgranie (fot. j. kirchner, j. hempel)

ill. 11. a), b) interior of archeological pavilion in aachen (photo by j. kirchner, j. hempel)

il. 11. a), b) wnętrze pawilonu archeologicznego w akwizgranie (fot. j. kirchner, j. hempel)



215

ill. 12. columbus Museum in cologne

il. 12. Muzeum Kolumba w Kolonii

ill. 13. guildhall art gallery and roman amphitheatre in london

il. 13. guildhall art. gallery roman amphitheatre w londynie
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joining the group of authors and debaters in the discussion on the fundamental issue 
of “The past for the future”, the author seeks to remind the public of some architectonic 
realisations of the last decades of the 20th century that meet the postulate of grateful and 
long-lasting memory of the past combined with new visions of the future, deeply rooted in 
the architecture and building tradition of the 19th century. as professor Bohdan marconi 
wrote several times: the choice between conservation, or its lack – which causes more dam-
age to a historical monument? was and will remain a perennial dilemma for years to come. 
as everyday experience teaches us, preservation of the monuments of architecture has, in 
general, the character of applied sciences, although its theory and history may have indis-
pensable significance. hence, considering the historical values of the structures that are both 
the subject and object of conservation procedures, such activity can be strictly preservative 
and traditional in character (“conservative conservation” - sic!), or it can be progressive, 
looking forward to the future rather than backward to the past. in the case of the artefacts 
from the earliest beginnings of civilization to modern times and romanticism, their aesthet-
ic-artistic evaluation leaves no major doubts. on the other hand, the evaluation of the 19th c. 
architecture, historicism and eclecticism in particular, its rehabilitation in the aspect of both 
the artistic values and the restoration of the material value of works in these styles remains 
subject to controversy. although the instructions of the ministry of culture and arts (thank 
God, applied inconsistently) to protect only monuments of architecture from the period till 
about 1850 belong to remote past, the dilemmas what to do with such architecture are not 
subject to extensive debates. however, the multitude of smaller objects makes it necessary to 
modernise the 19th edifices. This situation causes the change of user – owner, or disposer of 
such a structure, which naturally has a different historical value. for illustration, let us look 
at two objects from the same epoch and preserved in the style of the french neo-renaissance. 
one of these objects did not undergo major (minor, to be precise) transformations and its 
function has been preserved till today. what i mean is the paris opera house which has now 
been adapted to the needs of a ballet school. The building, which is a memorial to the french 
culture and the style of the second empire was created by charles Garnier who designed the 
opera house and built in the years 1861-1875. The other example is the reverse of a change 
of purpose and intention, an example of former industrial architecture and, at the same time, 
typical architecture in the ‘french costume’. This new-coined phrase, invented and popular-
ised by Tadeusz stefan jaroszewski in the early 1960s, perfectly reflects the atmosphere and 
tone of the french archetype of the building style, especially of the second half of the 19th 
c. in poland1. These french models were not and are not followed in the french architecture.

The opera house, designed during napoleon iii’s rule and completed in the period of the 
iii republic has always been a symbol of extraordinary refinement and luxury represented 
by the bourgeois-plutocratic spheres. it reflected the historicism of architecture of the second 
half of the 19th c, whose counterpart in fine arts was the academic style, especially the trend 
popular in the past, now nearly forgotten – promoted by conventionalists. on the other hand, 
it reflected the close of the century and the approaching modernism of the turn of the century, 
followed by avant-garde, which prompted uncompromising criticism of charles Garnier’s 
famous work. Tastes and whims of fashion changed but paris remained Ville de lumière, and 

1 T.s. jaroszewski, Kostium francuski architektury polskiej 2 poł. XIX w., [in:] Tradycja i innowacja, 
warszawa 1961; ł.m. sadowski, „Kostium francuski” a architektura rezydencjonalna polskiej 
arystokracji i ziemiaństwa w latach 1864–1914, warszawa 2006.
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the integral hallmark of the its centre’s townscape has always been the opera house2. and 
so the original aim of the construction of this theatre architecture has remained unchanged, 
while the fate of a similar object of public utility in the centre of paris was subjected to 
complicated meanders of transformations of the urban structure of the capital of france. The 
illustration is the paris musée d’orsay (former Gare d’orsay), which unlike the opera house 
used to be an example of the typical industrial and public utility architecture. a symptomatic 
and rather unusual at the time conversion of the building of one of paris railway stations into 
a museum was carried out. The Gare d’orsay was designed by victor laloux, an architect – 
‘a classical’ representative of École des Beaux-Arts, and at the same time an advocate of any 
technological and construction novelties. he clothed the building in the attire of the french 
costume, recte the french neo-renaissance, with heavy accents of neo-classicism (in the 
rome version), while the tectonics of the building was based on the barrel vault supported by 
a reinforced concrete structure and wide glass planes. d’orsay began to function in 1897, and 
its location was chosen due to the proximity to the building of the ministry for foreign af-
fairs in Quai d’orsay 37 and it was a convenient distance for officials and diplomats as well 
as the royalty arriving in paris. The splendour of the railway station was gone with the arrival 
of electrification of the state owned french railway – the new drafts of cars turned out to be 
too long and the platforms too short. after thirty- nine years of operation the building was 
closed. since then it has served as an avant-garde theatre, an auction house, and as set design 
for many feature films, gradually falling into ruin. To avoid demolition of the building it was 
entered in the list of legally protected monuments, which rescued it from complete destruc-
tion. The idea of converting it into a museum was indeed the work of a genius. on the one 
hand, rescue operation was given to another witness of the end of an epoch, on the other hand 
an object was created so necessary to the art and civilisation of the 19th c., a museum. The 
reincarnation of the former paris railway station into one of the most important metropolitan 
museums of paris resulted from a postmodernist marriage with tradition and discovering the 
19th c. cultural heritage, which was given a modern albeit rational tone and atmosphere by 
the contemporary generation of architects. The restoration combined with adaptation of the 
architecture of the musée d’orsay adequate to the multitude and pluralism of the objects 
collected in the museum was an extremely difficult task. The solution was found the project 
and its execution proposed by lady architect Gaetana (Gae) aulenti. The works began in 
1979, and the opening ceremony was performed by the president of the french republic 
françois mitterrand on december 1, 1986. and thus, owing to the joint effort of intellectual 
circles, architects and politicians a new life was poured into a forgotten example of the epoch 
of historicism and eclecticism, and the 20th c. postmodernism in architecture, still not quite 
recognized and appreciated. Tribute was paid to both the past and future3 (ill. 1).

2 j.-m. leniaud, Charles Garnier, paris 2003; ch.c. mead, Charles Garnier’s Paris Opéra. 
Architectural Empathy and the Renaissance of French Classicism, new york 1991; c. mignot, 
Architektur des 19. Jahrhunderts, köln 1994, 154-155, passim.

3 s. cantacuzino, Re/Architecture Old Buildings/New Uses, new york 1989, 8-9, 22-25; Z. Tołłoczko, 
Musée d’Orsay a potrzeba analogicznego obiektu w Polsce, czasopismo Techniczne, 5/1/1989, 
s. 45-50; m.-l. crosnier-leconte, Victor Laloux, l’architecte de la gare d’Orsay, paris 1987; 
m. petranzan, Gae Aulenti, new york 1997; Z. Tołłoczko, Główne nurty historyzmu i eklektyzmu 
w sztuce XIX wieku, Tom i, Architektura. 2nd edition, kraków 2011, 292-293; c. mathieu, Musée 
d’Orsay, paris 1986; j. chrzanowska-pieńkos, a. pieńkos, Słownik artystyczny Paryża i regionu Ile-
de-France, warszawa 1996, 263-264.
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in the reminiscences of the achievements in the restoration and modernisation of the 
19th c. architecture we cannot omit, in my humble opinion, the broadly understood archi-
tecture of the victorian era. Travelling across la manche we must not forget that the many 
decades reign of Queen victoria contributed to gradual evolution of this style. This evo-
lution comprises three stages: 1837-1850, with predominant neo-Gothic and neo-classi-
cism; 1850-1875 i.e. the so-called Mid-Victorian Style or the greatest emanation of this 
trend, i.e. the zenith of the contemporary eclecticism and a gradual decline of both the 
style and genre not only in fine arts but also aesthetics, ethics and culture, which ended 
with the Queen’s demise in 1901. The Pax Britannica architecture is both a symbol of in-
dustrialisation and urbanisation of the anglo-saxon countries and remained under a strong 
influence of the conservative tendencies as well as utilitarian and innovative tendencies. 
The aforementioned three stages of the development of the victorian building tradition 
only introduces some order, while the topos used by the British architects were charac-
terised by unparalleled pluralism of style4. an example of such architecture, representing 
Gothic revival expressing typical British mood and taste, is the complex of the parliament 
in london (sir charles Barry, 1836-1852), or the royal castle in Balmoral near aberdeen 
in scotland (william smith and john smith, 1853-1856). at the same time, the influences 
of the italian Gothic can be exemplified by the clock tower with the famous Big Ben, which 
brings to mind Barry’s and augustus welby pugin’s fantasies derived from the fascination 
with the italian Gothic, especially on the town hall towers in florence (1299-1320) and 
sienna (1338-1348)5. 

let us look at less representative examples of an architecture reflecting the tastes of 
upper class. it seems proper to examine a typical example of eclectic industrial architecture 
from the period of Fin de siècle which underwent a significant metamorphosis in the 1890s. 
This was followed by essential transformations towards the end of the 20th c. we mean 
here the former Templeton carpet factory in Glasgow. This complex of buildings was de-
signed and executed by william leiper in the years 1897-1898. as we know, carpets were 
an indispensable part of aesthetic fitting of dwelling quarters but also provided perfect in-
sulation retaining heat. in the 1960s the fashion changed and new building materials were 
used. although the Templeton company survived and after the fusion in 1983 as james 
Templeton & henry widnell & stewart stoddart carpets, it tried to return to the market 
with difficulty. The most important part of the complex that survived owing to the initiative 
the scottish development agency, the aim of which was to revitalize the Green district, 
supported by the parliament of scotland, were six post-factory buildings treated as an 
example of the scottish national heritage. This initiative is considered one of the most im-
portant ones in the united kingdom. however, the essential part of the complex is building 
number 5. it used to house the management, offices of the board of directors and produc-
tion rooms. The façade and solid of this “palace of industry” represents an extremely rich, 
diversified and multi-motif repertoir of eclectic and historicizing architecture, composed 
with exceptional consistence and pertinence of the selection of formal and artistic means. 

4 m. hollingsworth, Sztuka w dziejach człowieka, wrocław 1992, 409, 416-417; r. Bartlett, 
Przedmowa, [in:] Idem, Panorama średniowiecza, warszawa 2002, 8-29; j. pile, Historia wnętrz, 
warszawa 2004, 190-209, 244-265.

5 r. dixon, s. muthesius, Victoria architecture, london-new york 1978; j. Glancey, Historia 
architektury, warszawa 2002, 146-149, 152-155; j. Gympel, Historia architektury od antyku do 
czasów współczesnych, köln 1996, 70-72.
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even an unskilled eye will perceive the analogies between the Templeton edifice and the 
doge’s palace in venice6. The characteristic feature of the ‘original’ is that, built in the 
years 1340-1404 as the seat of the doges of the republic of venice, it was distinguished 
by “… the support of the huge wall on delicate supports and carpet, colourful ornamenta-
tion derived from the art of the islam and rich sculpture decorations which disrupt slightly 
the monotony of the continuity of the long elevation”7. But the Templeton factory, despite 
considerable inspirations by the venetian Gothic, is not an attempt at creating an italian 
replica. certainly, the analogies are significant, but the basic difference is, to mention one, 
the selection of brick as the decorative and structural material. The italian Gothic, despite 
its unconventionality, was more homogeneous, while the emploi used by william leiper 
is purely a compilation of eclectic historicism in which neo-gothic is the basis (more 
continental than British) spiced with elements of Rundbogenstil, and even accents of the 
early renaissance of the netherlands that can be seen in the clearly marked axis of the main 
building. and although this building is par excellence testimony of the bourgeois culture 
and ethos, it could not be devoid of the symbols and signs derived from the feudal tradition, 
such as coats of arms placed at the finial of the main axis. in other words, a sign of contin-
uation combined with a hope for the prospects of the future of the post-industrial society. 
This is also why the production in this factory was re-profiled, locating there the manu-
facture of refined electronic technology and using the multitude of rooms for the offices 
of a business centre, although the original serious intention was to locate a museum in the 
Doge’s Palace. The process of revitalization of this historical monument was performed in 
the years 1980-1986 charles robertson partnership. The former Templeton factory is yet 
another example of a perfect renovation of the victorian architecture and reverence for the 
former imperial culture, and for the rebirth of historicism in art8 (ill. 2, 3).

The last, in this article, example of a specific architectonic reincarnation, whose aim 
was to combine and continue the historic styles with new technology and to adapt them to 
new needs, is the building of the university in Bremerhaven. erected in 1975 the university 
was founded as a higher school of applied sciences specializing in navigation and nautical 
economy in a broad sense. This very young academy offers now about thirty courses of 
study and specializations, and to provide for its three thousand students and to perform its 
tasks the building of a former brewery of the famous brewing firm Beck’s from Brema was 
adapted. also parts of the karlsburg castle dating back to 1672 was integrally composed 
into this development. The architect of the brewery house remains unknown. The object 
itself is a monument of a mediocre value. examples of this type of industrial architecture 
were, and still are, found not only all over europe, and they belong in the architectonic cul-
ture of the white man. naturally, one of the most popular styles, ex aequo with neo-gothic, 
was Rundbogenstil, in vogue all through that century. in the aforementioned brewery house 
not only signs of Rundbogenstil are observed, but also the traces of the influences of the 

6 s. cantacuzino, Re/Architecture…, op. cit., 162-163; j. pijoan, Architektura gotycka we Włoszech, [in:] 
Sztuka Swiata, tom 4, warszawa 1990, 104-105; p. nuttgens, Dzieje architektury, warszawa 1996, 174, 
242-244; e. d’alfonso, d. samss, Historia architektury, warszawa 1997, 122-123, 212-213.

7 j. pijoan, op. cit, 104.
8 d. watkin, Historia architektury zachodniej, warszawa 2001, 393-412; New Uses for Older 

Buildings in Scotland, scottish civic Trust, hmso, edinburgh 1981; s. cantacuzino, s. Brandt, 
Saving Old Buildings, london 1980; m. Talbot, Reviving Old Buildings and Communities, newton 
abbot 1986.
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‘maximilian style’9. it was Gottfried Böhm – an architect and sculptor, member of the 
many generations of the clan of architects living and working in offenbach upon main, 
who was the author of the rebuilding and a kind of remutation of the brewery house into 
the new university. Gottfried Böhm created his best works in the spirit of modernist 
expressionism, unlike fritz höger whose designs were in the manner of conservative 
expressionism. Gottfried Böhm’s style evolved somewhat with time, and instead of raw 
concrete he began to use glass a lot of and stainless steel. much more infrequently did 
this senior of the meritorious family use brick as structural and decorative material. This 
standpoint can be illustrated by the adaptation, conservation and extension of the com-
plex of the Bremerhaven university complex, carried out in the years 1982–198910(ill. 
4). Gottfried Böhm used brick as the building and decorative material restrainedly. Being 
a consistent expressionist, he avoided being doctrinaire, always following the principle 
of sine ira et studio. which did not mean that in his creative work emotionality was alien 
to him, especially as far as his designs of sacral architecture are concerned. The aesthetic 
affectation, surprising in this case, is noticed in this particular building. The building of 
red brick clearly proves an outstanding sense of the space and artistic imagination of the 
author, a talent for, all the same, modern arrangement and stylization of objects located 
in extremely picturesque landscape. The general view of the building gives an impres-
sion that we have to do with a kind of quasi ‘castle’ reminiscent of a ‘palace of science’. 
G. Böhm’s work reminds us of st. Thomas aquinas’s words that: Traditio est continua 
creatio, which can be compared and combined with its travesty by edmund Burke: Con-
servatio est continua creatio, always remaining in harmony with the world of ideas and 
the world of nature and, at the same time, with architectonic artefacts indispensable to 
the human. The present article is dedicated to selected examples of the 20th c. ‘school of 
conservation’. They are a good model for students of the history of monuments and their 
preservation. The new century, however, brings new ideas, unconventional and innovative 
solutions especially in the face of total urbanization world-wide, posing completely new 
challenges of adapting the buildings of time past11.

9 d. dolgner, Historusmus. Deutsche Baukunst 1815-1900, leipzig 1995, 84-85; Z. Tołłoczko, „Sen 
architekta”, czyli o historii i historyzmie architektury XIX i XX wieku. Studia i materiały, wydanie 
drugie poszerzone, kraków 2015; d. watkin, op.cit., 418 et seq.; Z. Tołłoczko, Architektura i 
społeczeństwo. Przegląd zagadnień budownictwa i urbanistyki w Niemczech od około roku 1850 
do około roku 2000. Od późnoromantycznego historyzmu do późnego socmodernizmu, kraków 
2005, 176 et seq.

10 w. amsoneit, Contemporary European Architects, köln 1991, 14, 16, 18, 20, 72-79; v. darius, 
Der Architekt Gottfried Böhm, bauten der sechziger Jahre, düsseldorf 1988; Gottfried Böhm, 
r. svetlozar (hg.), stuttgart-Zürich 1988.

11 G. müller-menckens, Neues Leben für alte Bauten. Über den Continuo in der Architektur, stuttgart 
1977; Z. Tołłoczko, Architectura perennis. Szkice z historii nieawangardowej architektury 
nowoczesnej pierwszej połowy XX wieku (ekspresjonizm – art déco – neoklasycyzm), prace 
komisji architektury i urbanistyki 3, o/pan w krakowie, kraków 1999, 34; s. cantacuzino (ed.), 
Architectural Conservation in Europe, london 1975; Z. i T. Tołłoczko, In horto latericio. Rozprawy 
z dziejów architektonicznych szkół amsterdamskiej i hamburskiej, prace komisji urbanistyki 
i architektury 4, o/pan w krakowie, kraków 2000, 79, lXXiv.
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przyłączając się do grona autorów i dyskutantów na temat jakże fundamentalnej kwe-
stii „przeszłość dla przyszłości”, w niniejszym artykule autorka usiłuje przypomnieć 
publiczności niektóre realizacje budowlano-architektoniczne wykonane w ostatnich de-
kadach XX wieku, a które spełniają postulat wdzięcznej i trwałej pamięci o przeszło-
ści, a zarazem nowych wizji przyszłości, tkwiących korzeniami w architekturze i bu-
downictwie dziewiętnastego stulecia. jak pisał wielokrotnie profesor Bohdan marconi, 
wiecznym dylematem pozostał i pozostanie długo wybór, co bardziej szkodzi zabytkowi 
– konserwacja czy jej brak? jak uczy nas codzienna praktyka, konserwacja zabytków 
architektury ma charakter nauk stosowanych, choć jej teoria i historia mogą mieć nieza-
stąpione znaczenie. stąd też, mając na względzie walory historyczne obiektów będących 
przedmiotem i podmiotem zarazem postępowania konserwatorskiego, taka działalność 
może nosić znamiona stricte zachowawcze, tradycjonalne („konserwatywna konser-
wacja” - sic!) bądź postępowe, progresywne, obracając oczy raczej w przyszłość niż 
w przeszłość. co się tyczy pomników przeszłości dotyczących artefaktów od początków 
cywilizacji aż po nowożytność i romantyzm, ich ocena estetyczno-artystyczna na ogół 
nie podlega większym wątpliwościom. natomiast nadal dyskusyjną kwestią oceny archi-
tektury XiX wieku, a zwłaszcza historyzmu i eklektyzmu, pozostaje rehabilitacja tej sub-
stancji, zarówno jeśli chodzi o walory artystyczne, jak i sanację materialnej wartości dzieł 
w tym stylu. wprawdzie do dalekiej przeszłości należy instrukcja ministerstwa kultury 
i sztuki zalecająca wyłącznie ochronę budownictwa pochodzącego z lat do około 1850 
roku (notabene i chwała Bogu, stosowaną niekonsekwentnie), aliści dylematy: co uczynić 
z taką architekturą nie podlegają obecnie większej dyskusji, jednakże mnogość mniej-
szych obiektów zmusza do często wymuszonej modernizacji dziewiętnastowiecznych bu-
dowli. Ta sytuacja powoduje zmianę użytkownika – właściciela bądź w ogóle dysponenta 
takiej budowli, która siłą rzeczy posiada różną wartość zabytkową. weźmy przeto, dla 
przykładu, dwa obiekty pochodzące z tej samej epoki, a utrzymane w stylu neorenesansu 
francuskiego. obydwa różnią się tym, iż pierwszy z nich nie uległ większym (a właś ciwie 
minimalnym) przekształceniom, a jego funkcja pozostała bez zmian aż do dziś. mam na 
myśli gmach opery paryskiej, którą obecnie zaadaptowano na potrzeby sceny baletowej, 
a samo dzieło i jednocześnie pomnik kultury francuskiej oraz stylu drugiego cesarstwa 
powstało za sprawą charlesa Garniera, który gmach opery zaprojektował i wystawił w la-
tach 1861-1875. drugi przykład jest z kolei odwrotnością zmiany przeznaczenia i celu 
budowy, przykładu ongiś architektury przemysłowej, a jednocześnie typowej architektury 
w „kostiumie francuskim”. To ostatnie wyrażenie jest pojęciem, które stworzył i spopu-
laryzował Tadeusz stefan jaroszewski na początku lat 60. XX wieku, oddając doskonale 
nastrój, atmosferę i ton francuskiego pierwowzoru budownictwa, głównie drugiej połowy 
XiX wieku w polsce1. Te francuskie wzorce oczywiście nie miały i nie mają zastosowania 
w samej architekturze francuskiej.

Zaprojektowany za czasów napoleona iii i ukończony w okresie iii republiki gmach 
opery z jednej strony był i jest symbolem niesłychanego wykwintu i luksusu reprezento-
wanego przez sfery burżuazyjno-plutokratyczne, odzwierciedlające historyzm architektury 
drugiej połowy XiX wieku, którego odpowiednikiem w malarstwie był akademizm, a szcze-

1 T.s. jaroszewski, Kostium francuski architektury polskiej 2 poł. XIX w., [w:] Tradycja i innowacja, 
warszawa 1961; ł.m. sadowski, „Kostium francuski” a architektura rezydencjonalna polskiej 
arystokracji i ziemiaństwa w latach 1864–1914, warszawa 2006.
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gólnie nurt niegdyś osobliwie popularny, a dziś nieomal zapomniany – promowany przez 
pompierów, z drugiej – koniec tego stulecia i nadciągający modernizm przełomu stuleci, 
a następnie awangarda, dały asumpt do bezkompromisowej krytyki słynnego dzieła charlesa 
Garniera. Zmieniały się gusta, kaprysy mody, ale paryż pozostał nadal Ville de lumière, a in-
tegralnym fragmentem pejzażu paryskiego centrum pozostaje niezmiennie budynek opery2. 
Tak zatem pierwotny cel budowy tego dzieła budownictwa teatralnego pozostał bez zmian, 
natomiast inne losy podobnego obiektu użyteczności publicznej w centrum paryża uległy 
zawiłym meandrom przeobrażeń struktury miejskiej stolicy francji. mamy tu na myśli pary-
skie musée d’orsay (dawne Gare d’orsay), które w przeciwieństwie do opery niegdyś był 
przykładem typowej architektury przemysłowej, a zarazem użytkowej. nastąpiła znamienna 
i raczej niezwykła w owym czasie konwersja budynku jednego z dworców paryskich na mu-
zeum. Budynek dworca kolejowego d’orsay zaprojektowany został przez victora lalouxa, 
architekta – „klasycznego” przedstawiciela École des Beaux-Arts, a jednocześnie zwolennika 
wszelkiego rodzaju nowinek techniczno-konstrukcyjnych. architekt oblekł gmach szatą ko-
stiumu francuskiego, recte neorenesansu francuskiego, o silnych akcentach neoklasycyzmu 
(w wersji rzymskiej), zaś tektonika budynku oparta została o sklepienie kolebkowe wyko-
nane w oparciu o żeliwną konstrukcję i szerokie płaszczyzny szklane. Gare d’orsay oddany 
został do użytku w 1897 roku, a jedną z przyczyn ulokowania tego nowego budynku dwor-
cowego był fakt, iż położony był w pobliżu gmachu ministerstwa spraw Zagranicznych, 
mieszczącego się przy Quai d’orsay 37 i stąd też niedaleka była droga dla przybywających 
do stolicy francji oficjalnych dostojników i dyplomatów, a także koronowanych głów. świet-
ność dworca minęła wraz z wprowadzeniem elektryfikacji państwowych kolei francuskich 
– nowe składy pociągów okazały się zbyt długie, a perony z kolei zbyt krótkie. po trzydziestu 
dziewięciu latach eksploatacji budynek dworca został zamknięty. odtąd służył jako awan-
gardowy teatr, dom aukcyjny, a także jako scenografia do kręcenia licznych filmów fabular-
nych, popadając zwolna w ruinę. aby uniknąć wyburzenia budynku, wpisano go 1978 roku 
na listę prawem chronionych zabytków, tym samym ratując obiekt przed zagładą. pomysł 
przekształcenia dworca w muzeum okazał się zaiste genialny. Z jednej strony pośpieszono 
na ratunek kolejnemu świadkowi odchodzącej w przeszłość epoki, z drugiej zaś stworzono, 
jakże potrzebny dla sztuki i cywilizacji XiX wieku, obiekt muzealny. reinkarnacja tego by-
łego paryskiego dworca kolejowego w jeden z najważniejszych metropolitalnych muzeów 
paryża była wynikiem postmodernistycznego mariażu z tradycją i odkrywaniem dziewiętna-
stowiecznego dziedzictwa kulturowego, któremu ówczesne pokolenie architektów nadawało 
współczesny i racjonalny zarazem ton i atmosferę. przeto restauracja, a zarazem adaptacja 
architektury musée d’orsay w korespondencji z mnogością i pluralizmem umieszczonych 
w muzeum zbiorów były zadaniem niezwykle trudnym. rozwiązanie znalazło się za sprawą 
projektu i realizacji wykonanej przez panią architekt Gaetana (Gae) aulenti. prace rozpo-
częto w 1979 roku, a uroczystego otwarcia dokonał 1 grudnia 1986 roku prezydent repu-
bliki francuskiej françois mitterrand. Tak zatem, dzięki wspólnemu wysiłkowi środowisk 
intelektualnych, architektów i polityków, wlano nowe życie w zapomniany przykład, ciągle 
i nadal do końca niepoznanej epoki historyzmu i eklektyzmu, a zarazem dwudziestowiecz-

2 j.-m. leniaud, Charles Garnier, paris 2003; ch.c. mead, Charles Garnier’s Paris Opéra. 
Architectural Empathy and the Renaissance of French Classicism, new york 1991; c. mignot, 
Architektur des 19. Jahrhunderts, köln 1994, 154-155, passim.
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nego postmodernizmu w architekturze, składając tym samym hołd równocześnie zarówno 
przeszłości, jak i przyszłości3 (il.1).

 w tej próbie przypomnienia postmodernistycznych osiągnięć w dziedzinie restauracji 
i modernizacji architektury XiX wieku nie może, moim skromnym zdaniem, zabraknąć 
przejawów szeroko pojętej architektury epoki wiktoriańskiej. przenosząc się przeto za la 
manche, nie można zapomnieć o tym, iż trwające wiele dziesiątków lat panowanie królowej 
wiktorii przyczyniło się do długiej ewolucji tego stylu, na który składały się trzy etapy: 
1837-1850, kiedy dominował neogotyk i neoklasycyzm; 1850-1875, czyli tak zwany Mid-
-Victorian Style albo największa emanacja tego kierunku, czyli apogeum ówczesnego eklek-
tyzmu i powolny schyłek zarówno stylu, jak i zmierzch tego genre’u nie tylko artystycznego, 
ale i estetycznego, etycznego i kulturalnego – zakończonego odejściem monarchini w 1901 
roku. architektura Pax Britannica jest jednocześnie symbolem industrializacji i urbaniza-
cji krajów anglosaskich i pozostawała, jak wiadomo, pod silnym wpływem tendencji kon-
serwatywno-zachowawczych i zarazem skłonności do utylitaryzmu i innowacyjności, zaś 
przytoczony powyżej podział na trzy fazy rozwojowe budowlanej kultury wiktoriańskiej ma 
charakter li tylko porządkujący, a zastosowane i używane przez brytyjskich architektów to-
posy cechował niesłychany pluralizm stylowy4. przykładem takiej architektury, reprezentu-
jącej gothic revival wyrażający typowy British mood and taste, może być zespół gmachów 
parlamentu w londynie (sir charles Barry, 1836-1852) bądź zamek królewski w Balmoral 
niedaleko aberdeen w szkocji (william smith i john smith, 1853-1856). a jednocześnie 
egzemplifikacją wpływów włoskiego gotyku może być wieża zegarowa ze słynnym Big Be-
nem, która przywodzi na myśl fantazje Barry’ego i augustusa welby pugina oparte na fa-
scynacji gotykiem włoskim, a osobliwie na wieżach ratuszy we florencji (1299-1320) oraz 
w sienie (1338-1348)5. 

aliści sięgnijmy do mniej reprezentacyjnych przykładów architektury przedstawiającej 
gusta przedstawicieli klasy najwyższej, natomiast odnieść się wypada do typowego przykładu 
eklektycznej architektury przemysłowej, pochodzącej już z okresu Fin de siècle, która uległa 
znaczącej metamorfozie w ostatniej dekadzie XiX wieku, tak aby u schyłku dwudziestego 
stulecia ulec zasadniczym przekształceniom. mamy na myśli znajdującą się w Glasgow byłą 
fabrykę dywanów firmy Templeton. Ten zespół zakładów zaprojektowany i zrealizowany 
został przez williama leipera w latach 1897-1898. jak wiadomo w owych czasach dywa-
ny były niemal nieodzowną częścią estetycznego wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych, 

3 s. cantacuzino, Re/Architecture Old Buildings/New Uses, new york 1989, 8-9, 22-25; Z. Tołłoczko, 
Musée d’Orsay a potrzeba analogicznego obiektu w Polsce, czasopismo Techniczne, 5/1/1989, 
s. 45-50; m.-l. crosnier-leconte, Victor Laloux, l’architecte de la gare d’Orsay, paris 1987; 
m. petranzan, Gae Aulenti, new york 1997; Z. Tołłoczko, Główne nurty historyzmu i eklektyzmu 
w sztuce XIX wieku, Tom i, Architektura. podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych, 
wydanie drugie uzupełnione i poprawione, kraków 2011, 292-293; c. mathieu, Musée d’Orsay, 
paris 1986; j. chrzanowska-pieńkos, a. pieńkos, Słownik artystyczny Paryża i regionu Ile-de-
France, warszawa 1996, 263-264.

4 m. hollingsworth, Sztuka w dziejach człowieka, wrocław 1992, 409, 416-417; r. Bartlett, 
Przedmowa, [w:] Idem, Panorama średniowiecza, warszawa 2002, 8-29; j. pile, Historia wnętrz, 
warszawa 2004, 190-209, 244-265.

5 r. dixon, s. muthesius, Victoria architecture, london-new york 1978; j. Glancey, Historia 
architektury, warszawa 2002, 146-149,152-155; j. Gympel, Historia architektury od antyku do 
czasów współczesnych, köln 1996, 70-72.
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ale również niezastąpionym środkiem izolującym i zatrzymującym ciepło. w latach 60. XX 
wieku zmieniła się moda i zastosowano nowe materiały budowlane. firma Templeton prze-
trwała wprawdzie jeszcze i po fuzji w 1983 roku pod nazwą james Templeton & henry 
widnell & stewart stoddart carpets próbowała z trudem wrócić na rynek. kompleks ostał 
się dzięki popieranej przez parlament szkocki inicjatywie scottish development agency 
mającej za zadanie rewitalizację dystryktu the Green, a w skład tego projektu wchodził ze-
spół sześciu budynków pofabrycznych, traktowanych jako przejaw szkockiego dziedzictwa 
narodowego. przyjmuje się, że inicjatywa ta należy do poważniejszych w całym Zjednoczo-
nym królestwie. ale najważniejszym obiektem tego zespołu był i pozostał nadal budynek 
numer 5. niegdyś w tym najcenniejszym z obiektów mieściła się dyrekcja i biura zarządu 
oraz hale produkcyjne. fasada i bryła tego „pałacu przemysłu” reprezentuje niesłychanie 
bogaty, zróżnicowany i wielowątkowy repertuar architektury eklektycznej i historyzującej 
zarazem, a jednocześnie skomponowanej z wyjątkową konsekwencją i trafnością wyboru za-
stosowania środków formalnych i artystycznych. nawet niewprawne oko dostrzeże analogie 
pomiędzy gmachem firmy Templeton a pałacem dożów w wenecji6. charakterystyczną ce-
chą „oryginału” jest to, że wybudowany w latach 1340-1404 jako siedziba dożów republiki 
weneckiej odznaczał się „…oparciem ogromnej ściany na delikatnych podporach oraz dy-
wanową, kolorową dekoracją wywodzącą się ze sztuki islamu i bogaty wystrój rzeźbiarski, 
które rozbijają nieco monotonną ciągłość długiej elewacji”7. atoli fabryka Templeton mimo 
znaczących inspiracji gotykiem weneckim nie jest próbą tworzenia włoskiej repliki. analo-
gie są oczywiście znaczące, ale podstawową różnicą jest choćby wybór cegły jako materiału 
dekoracyjnego i budowlano-konstrukcyjnego. włoski gotyk mimo swej oryginalności był 
bardziej jednorodny, natomiast emploi zastosowany przez williama leipera to czystej wody 
kompilacja eklektycznego historyzmu, gdzie podstawą jest neogotyk (bardziej kontynental-
ny, niż angielski) przyprawiony elementami Rundbogenstil, a nawet akcentami wczesnego 
renesansu niderlandzkiego, który widzimy w zaznaczonej wyraźnie osi głównej budynku. 
i choć budowla ta jest par excellence świadectwem kultury i etosu burżuazyjnego, to nie 
mogło w niej zabraknąć symboliki i znaków zaczerpniętych z tradycji feudalnej, jakimi są 
umieszczone na zwieńczeniu osi głównej tarcze herbowe, czyli inaczej mówiąc kontynu-
acja, a zarazem nadzieja na perspektywy przyszłości społeczeństwa postindustrialnego. stąd 
też radykalnie przeprofilowano produkcję w tej fabryce, umieszczając tamże wytwarzanie 
wyrafinowanej technologii elektronicznej, a także wykorzystując mnogość pomieszczeń dla 
ulokowania w nich biur centrum biznesu, aczkolwiek pierwotnie istniał poważny zamiar 
umieszczenia w Doge’s Palace muzeum. proces rewaloryzacji tego zabytku zrealizowany 
został w latach 1980–1986 przez firmę charles robertson partnership. dawna fabryka Tem-
pletona to kolejny przykład doskonałej renowacji architektury wiktoriańskiej i pietyzmu dla 
byłej imperialnej kultury, a tym samym odrodzenia historycyzmu w sztuce8 (il. 2, 3).

ostatnim już w niniejszym artykule przykładem swoistej architektonicznej reinkarnacji 
mającej jednocześnie za zadanie łączenie i kontynuację stylów historycznych z nową techno-

6 s. cantacuzino, Re/Architecture…, op.cit., 162-163; j. pijoan, Architektura gotycka we Włoszech, [w:] 
Sztuka Swiata, tom 4, warszawa 1990, 104-105; p. nuttgens, Dzieje architektury, warszawa 1996, 174, 
242-244; e. d’alfonso, d. samss, Historia architektury, warszawa 1997, 122-123, 212-213.

7 j. pijoan, op. cit, 104.
8 d. watkin, Historia architektury zachodniej, warszawa 2001, 393-412; New Uses for Older Buildings 

in Scotland, scottish civic Trust, hmso, edinburgh 1981; s. cantacuzino, s. Brandt, Saving Old 
Buildings, london 1980; m. Talbot, Reviving Old Buildings and Communities, newton abbot 1986. 
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logią oraz adaptację dla nowych potrzeb i celów jest budynek uniwersytetu w Bremerhaven. 
erygowana w 1975 roku uczelnia powstała jako wyższa szkoła nauk stosowanych, a jej spe-
cjalnością jest szeroko pojmowana żegluga i gospodarka morska. Ta młodziutka akademia 
posiada obecnie już około trzydzieści kierunków studiów i specjalności, a dla trzech tysięcy 
studentów i dla realizacji jej zadań zaadaptowano budynek dawnego browaru słynnej piwo-
warskiej firmy Beck’s z Bremy. również w skład nowej budowli wkomponowano integral-
nie fragmenty pochodzącego z 1672 roku zamku karlsburg. Budowniczy gmachu browaru 
pozostaje nadal anonimowy. sam zresztą obiekt jest zabytkiem o raczej przeciętnej wartości. 
Tego rodzaju przykłady architektury przemysłowej rozsiane były i są niemal w całej europie 
i nie tylko, w każdym razie pozostające w kręgu kultury architektonicznej białego człowie-
ka. rzecz prosta jednym z najpopularniejszych stylów, ex aequo z neogotykiem, był Rund-
bogenstil, cieszący się niesłychanym wzięciem przez całe ówczesne stulecie. w budynku 
wspomnianego browaru obserwujemy nie tylko znamiona Rundbogenstil, ale również ślady 
wpływów „stylu maksymiliańskiego”9. autorem przebudowy i niejako remutacji budynku 
browaru na nowy uniwersytet był Gottfried Böhm – architekt i rzeźbiarz, członek wielo-
pokoleniowego „klanu” architektów, pochodzących i tworzących w offenbach nad menem. 
Gottfried Böhm stworzył swoje najlepsze prace, które powstały w duchu modernistycznego 
ekspresjonizmu, inaczej niż fritz höger, który projektował w manierze zachowawczego eks-
presjonizmu. Gottfried Böhm, którego twórczość z czasem uległa pewnej ewolucji i zamiast 
surowego betonu architekt zaczął używać obficie szkła, a zwłaszcza stali nierdzewnej. rza-
dziej ten obecnie senior zasłużonego rodu stosował cegłę jako materiał dekoracyjny i kon-
strukcyjny. przykładem takiego stanowiska może być adaptacja, konserwacja i rozbudowa 
zarazem zespołu gmachów uniwersytetu Bremerhaven, zrealizowana w latach 1982-198910 
(il. 4). cegły jako surowca budowlanego i dekoracyjnego zarazem oraz konstrukcyjnego 
Gottfried Böhm używał z umiarem. jako konsekwentny ekspresjonista stronił od doktry-
nerstwa, kierując swą twórczość w oparciu o zasadę sine ira et studio. co nie oznaczało, że 
w swej twórczości nie była mu obojętna emocjonalność, osobliwie co się tyczy projekto-
wanej i realizowanej przezeń architektury sakralnej. Zaskakującą w tym wypadku afektację 
estetyczną obserwujemy właśnie w tym gmachu uniwersyteckim. Ten budynek z czerwonej 
cegły wyraźnie dowodzi niezwykłej wyobraźni przestrzennej i artystycznej autora, talentu 
do mimo wszystko nowoczesnej aranżacji i współczesnej stylizacji obiektów położonych 
w niesłychanie malowniczym krajobrazie. ogólny widok tego zespołu uniwersyteckiego 
sprawia wrażenie, iż mamy do czynienia z czymś w rodzaju quasi-zamku nasuwającym re-
miniscencje z „pałacem nauki”. realizacja G. Böhma przywodzi na myśl i przypomina słowa 
św. Tomasza z akwinu: Traditio est continua creatio, co można śmiało porównać i połączyć 
z trawestacją tej premii dokonaną przez edmunda Burke’a: Conservatio est continua creatio, 
pozostając zawsze w zgodzie zarówno ze światem idei, jak i światem natury i jednocześnie, 

9 d. dolgner, Historusmus. Deutsche Baukunst 1815-1900, leipzig 1995, 84-85; Z. Tołłoczko, 
„Sen architekta”, czyli o historii i historyzmie architektury XIX i XX wieku. Studia i materiały, 
wydanie drugie poszerzone, kraków 2015; d. watkin, op.cit., 418 i n.; Z. Tołłoczko, Architektura 
i społeczeństwo. Przegląd zagadnień budownictwa i urbanistyki w Niemczech od około roku 1850 do 
około roku 2000. Od późnoromantycznego historyzmu do późnego socmodernizmu, kraków 2005, 
176 i in.

10 w. amsoneit, Contemporary European Architects, köln 1991, 14, 16, 18, 20, 72-79; v. darius, 
Der Architekt Gottfried Böhm, bauten der sechziger Jahre, düsseldorf 1988; Gottfried Böhm, 
r. svetlozar (hg.), stuttgart–Zürich 1988.
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niezbędnych człowiekowi, architektonicznych artefaktów. niniejszy artykuł dedykowany 
jest wybranym przykładom dwudziestowiecznej ongiś „szkole konserwacji”, które stanowią 
dobry wzór dla adeptów odnowy zabytków i ich historii, aliści nowe stulecie niesie z sobą 
nowe pomysły, bardziej świeże i innowacyjne rozwiązania, szczególnie w obliczu totalnej 
urbanizacji całego świata, stawiając zupełnie nowe wezwania wobec adaptacji budowli cza-
sów minionych11.
 

11 G. müller-menckens, Neues Leben für alte Bauten. Über den Continuo in der Architektur, stuttgart 
1977; Z. Tołłoczko, Architectura perennis. Szkice z historii nieawangardowej architektury 
nowoczesnej pierwszej połowy XX wieku (ekspresjonizm – art déco – neoklasycyzm), prace komisji 
architektury i urbanistyki 3, o/pan w krakowie, kraków 1999, 34; s. cantacuzino (red.), 
Architectural Conservation in Europe, london 1975; Z. i T. Tołłoczko, In horto latericio. Rozprawy 
z dziejów architektonicznych szkół amsterdamskiej i hamburskiej, prace komisji urbanistyki 
i architektury 4, o/pan w krakowie, kraków 2000, 79, lXXiv.
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ill. 1. musée d’orsay (former Gare d’orsay). paris. v. laloux, 1897-1900; renovation: G. aulenti, 
1979-1986

il. 1. musée d’orsay (dawny Gare d’orsay). paryż. v. laloux, 1897-1900; renowacja: G. aulenti, 
1979-1986
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ill. 2. Templeton factory. Glasgow. w. leiper, 1897-1898; ch. robertson partnership (conservation), 
1980-1986

il. 2. fabryka Templeton. Glasgow. w. leiper, 1897-1898; ch. robertson partnership (konserwacja), 
1980-1986

ill. 3. Templeton factory, fragment. Glasgow. w. leiper, 
1897-1898; ch. robertson partnership (conservation), 

1980-1986

il. 3. fabryka Templeton, fragment. Glasgow. w. leiper, 
1897-1898; ch. robertson partnership (konserwacja), 

1980-1986
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ill. 4. The university complex. Bremerhaven. G. Böhm, 1982-1989

il. 4. kompleks uniwersytecki. Bremerhaven. G. Böhm, 1982-1989
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1. Introduction

recent polish architecture, which was built after 1989 and especially in the 21st century in 
the (often protected) context of historic cities, towns, villages and in cultural landscape, is re-
plete with very interesting examples of structures tying in with this context. many buildings 
which were realised, both public and private, in all scales and having various functions, may 
be deemed as site-specific architecture, i.e. one in keeping with the character of place. the 
concept itself is discussed more broadly in the chapter 1. many texts were published on the 
subject of the recent european architecture in the historic context indeed, notably the latest 
publication by prof. ewa węcławowicz-Gyurkovich [1]. 

however, the article discusses a slightly different issue: can new polish architecture 
tying in with the character of its place be regarded as the model example of conservation of 
identity of its respective locations? completed buildings imitating historic architecture or 
reconstructions, even ones which were perfectly documented and are based on all the in-
terdisciplinary researches, are not the subject of this paper. the article regards architecture 
which applies its own, new and utterly contemporary language, even an experimental one. 
such architecture refers to the historic context, enriching it and yet never imitating. it is 
the art of conscious architecture. Given the framework of this article, the issue is just sig-
naled here by means of the select, contrasted cases of the completed polish buildings. the 
contrast of the described buildings is based on their different scale, location, form, func-
tion and client. however, all hail from the 21st century. their sequence is chronological, 
the selection was made according to the author’s own taste, and the length of description 
depends on their scale. 

2. The concept of site-specific architecture

the concept itself is actually universal and was proposed already quite a few years ago, 
among others by a pre-eminent japanese architect kengo kuma, also during his public lec-
ture in kraków on the occasion of the 10th anniversary of the then centre of japanese art and 
technology manggha [2]. kuma is a propagator of that idea already since the mid-1990s and 
he is the author of many splendid designs which were based on it: kiro-san observatory in 
oshima; takayanagi community centre, water/Glass pavilion, nasu stone museum, or ba-
to-machi hiroshige museum (all in japan) and the Great bamboo wall, i.e. a house adjacent 
to the Great wall in china. kuma has duly observed in the year 2004: “one of the concepts 
i wrestle with in my architectural work is that of the ‘site-specific’ – the idea being to pay 
attention to the building site, to notice the place. i think the site specific concept – paying at-
tention to the location – will become of ever greater importance not only in architecture but in 
all fields. this isn’t the way things were made in the twentieth century. profits were generated 
through mass production and mass consumption – manufacturing things acceptable to all 
(…) in response to the twentieth-century model, people today have come to demand things 
with character – things that are special and can be realised only in a given place. in this sense 
i doubt if anything has as much character as architecture”.

however, even though the idea is universal, it is of course always local – ex definitione. 
it always refers to a chosen place and its character. kengo kuma realises it often through the 
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use of contemporarily transformed, or even original, traditional building materials, which 
were always used in a given location. 

 he uses rice paper – washi, bamboo, or impregnated sugi (cryptomeria) wood. site spe-
cific as an idea refers also to contemporary art, especially that of installations in public spac-
es, objects d’art which are integrated with their surroundings (as katarzyna kołodziejczyk 
recently described it [2]).

3. Extension and renovation of Renoma department store in Wrocław

3.1. context – site, history, architecture 

the building (and its renovation) was completed in 2009. maćków pracownia projektowa, 
a very renowned architectural office, designed the modernization, extension and conserva-
tion of the famed modern movement department store. the structure is located in wrocław, 
at świdnicka st. no 40, at its crossing with the podwale street, and at the main commercial 
axis of the city. it is perfectly exposed on three sides, especially from the kościuszko square. 

the original building was completed in the years 1929–1930 by wertheim, one of the 
then best chains of department stores in all Germany, as their flagship store. the competition 
was announced in 1927; it was won by a berliner architect, prof. hermann Dernburg, who 
defeated, among others, erich mendelsohn himself. Dernburg applied a classic typology of 
great department stores – he used a plan with two atria which were lit from above and had 
representational staircases. the structure was (and it still is) of the skeleton type, of steel, 
with large spans. horizontal articulation is the main feature of renoma’s architecture – ex-
pressive, dynamic, with rounded corners and recessing two last floors. the elevations are 
marked by bands of horizontally composed windows and stripes of glazed brick veneer. the 
beautiful glazed brick bands are replete with rich tones of dark red, grey and brown with 
flickers of gold. pillars between the windows have black ceramic veneer with expression-
ist sculptural elements tying in with the Gothic style – heads of representatives of various 
professions and nations of the world, also in golden hues. in spite of the expropriation of 
the wertheim brothers and their prosecution by the German totalitarian regime (because of 
their jewish descent) in 1937/8, the department store functioned until 1945. bombed in 1945 
during the fights in Festung breslau, it stood in flames and yet it has basically survived. Fol-
lowing the renovation of the ground floor by the new, polish authorities in 1948, it opened as 
a ‘popular Department store’ (‘powszechny Dom towarowy’). next floors were gradually 
rebuilt until 1977 (while the last one – as late as 1991). it operated since the 1960s under the 
name ‘renoma’ [renown] and had the usable surface of 9600 m2 [4, 5].

3.2. renovation and extension

centrum Development & investments, the new, commercial owner of ‘renoma’ after the 
economic transformation, decided in the year 2005 to undertake the complex renovation and 
extension due to the overexploited state of the venue, chaotic renovations after 1990 and its 
party inadequate use. the architects, mpp, wrote about their design of the years 2005–2008: 
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“the main aim was the stylistic and formal continuation of the extant architecture and cre-
ation of a building tying in with the old department store by means of its overall elegance 
and high standard. the cohesion of the old and new part was achieved due to the proportions, 
inscribing of the new structure into the historic urban layout, horizontal divisions of its ele-
vation, character of the used materials and colours” [6]. 

one has to agree with the general opinion on the success of the aforementioned intentions 
– the completed building gained many awards and mentions, among them, e.g. the award of 
the association of polish architects (sarp) for the design of the year 2009 (in 2010), nom-
ination for the mies van der rohe award (2010) and qualification to participate in the world 
architecture Festival. the source of such a success was the attitude of the mpp studio to the 
extant architecture: respectful and at the same time highly creative, appropriate for our times. 
the main idea is the cohesion with the very strong architectural landmark indeed – hailing 
from the late 1920s, both in the spirit of the modern movement yet already historic, and the 
new wing from the side of the czysta street. that wing was actually originally planned by 
Dernburg for the wertheim chain but it was never realised because of the world economic 
crisis of the late 1920s [4]. however, the cohesion was achieved by means of two measures: 
through the exemplary conservation of the original elevations, with all the sculptural details, 
supplementation of the missing ceramic veneer and new coats of colour, and by the creative 
interpretation of the character of historic architecture, i.e. by the composition of the new part. 
whereby historic interiors were devastated during the war and party during the difficult post-
war rebuilding, and their layout was largely disturbed, the renovation and adaptation were 
made according to the today’s requirements of the client. there are separate shops/boutiques 
for several respective firms and brands. both atria were preserved.

the new building mass, which doubles the volume of the original one, was situated at 
czysta street and czysty square. it houses the multi-storey parking above ground and the 
shopping mall in the ground floor. the new entrance has the role of a buffer between the his-
toric part and the new one; it is articulated by means of coloured glass panels and it houses es-
calators. the new part is marked by its spectacular articulation too: with a rounded corner and 
recessing last two floors, but with the use of a completely new material and expression. metal 
profiles – cornices of aerodynamic profile, strongly protruding from the elevation plane itself, 
were installed on the elevation with dark brown fiber cement cladding. its colour is different 
from the background – it is beige. their dynamic character ideally ties in with the curvatures 
of the prewar part and it adds lightness to the entire, huge building (the whole has the usable 
surface of 77 751 m2 and 138 701 m3 volume). it signals the utter novelty and at the same time 
communicates continuation, while preserving, conserving and giving new, high qualities to 
its site. thus it continues and amplifies the identity of the site. 

4. House in Burów

4.1. context – site, history, architecture

single family house in burów was completed in the years 2009–2010. it was designed 
by stanisław Deńko and ‘wizja’ sp. z o.o. architectural office. it is situated in a village that 
is located near the kraków airport in balice, in the environs of the tenczyn landscape park, 
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north-west of the city, in the zabierzów commune. burów itself, like many sub-cracovian 
villages, is a medieval settlement (there are mentions from the year 1415). the plot has 
a slight slope, inclined towards the nearby valley. it also has an excellent exposition – views 
not only towards the Valley of the river Vistula, but also towards the beskidy mountains and 
during the good weather even the distant tatra ones. 

Vernacular architecture of the sub-cracovian villages in the jura region has already large-
ly disappeared. it was wooden, in log construction, most often with hipped roofs and in 
slightly dispersed layout. there were also houses and entire cottages, barns, stables etc. built 
with the local limestone and brick. new housing in the area of the complex of jurassic 
landscape parks, which was organised in the years 1981–1982 (which were incorporated 
in 2009 into the complex of landscape parks of the małopolskie Voivodeship) was under 
control regarding landscape protection. owing to that at least the buildings realised during 
the last circa thirty years are marked by a certain scale and have roofs of proper pitch. the 
whereabouts have not only natural values, including nature reserves, but also rich context of 
cultural and architectural heritage, including old fortresses (rudno castle) and manors [7]. 

4.2. architecture of the house in its landscape 

one of the main ideas here is the relation of the house with its landscape, or in another 
words, to prove our thesis that site specific architecture conserves the identity by tying in 
with the character of the site. this relation and its perfect interpretation were the reasons 
for awarding the architects with the very prestigious stanisław witkiewicz award of the 
małopolskie Voivodeship in the year 2010, in the category of housing. the award is granted 
by the Voivodeship “for the best contemporary completed buildings conducive to protection 
and shaping of the cultural landscape of the małopolska region” [8]. it should be added that 
the site had the local spatial plan which imposed the roof form (hipped roof) and low inten-
sity of development. however, the limitations were interpreted in a masterly way; also the 
cooperation of the architect with his clients – mrs and mr de barbaro – was perfect. 

stanisław Deńko, the architect, writes: “the main ambition of the design was the search 
for a modern interpretation of a regional house form by means of simplification of that form 
and defining the clear contours of the [designed] house. through the use of uniform material 
for the cladding of both the external walls and roof [vertical fir slats] we were able to express 
the geometry and make it more legible. another element enriching the palette of materials is 
the retaining wall below the house, with the visible texture of wooden formwork” [9]. the 
house has massive protruding elements in its ground floor, where entrance, vestibule, kitchen 
and most importantly, the living room is located. the main characteristics of the latter is 
a panoramic window without frames in the lower (due to the slope) part of the living room. 
there is a spectacular, far panorama of the landscape. meanwhile, from the side windows 
of the upper part of the living room the garden and orchard are visible, which merge with 
the landscape. the first floor, recessed, houses the private spaces. windows are composed in 
such a manner that the views can be admired from the perspective of a person lying in the 
bedroom. terraces which are situated both in the ground floor and on the first one are addi-
tional elements integrating the house with both its plot and landscape. owing to all the above 
solutions, the completed house should be regarded as a model modern example of preserva-
tion and conservation of identity of place by means of the site specific attitude.
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5. Małopolska Garden of the Arts in Kraków

5.1. context – site, history, architecture

multipurpose cultural centre, i.e. the małopolska Garden of the arts (małopolski ogród 
sztuki, mos), designed by ingarden & ewy architects, in spite of merely three years of its 
existence (the centre opened in october 2012), has already gained the renown of one of the 
best achievements of polish architecture after 1989 and was awarded many times. it was 
realised due to the competition which was announced in the year 2007 and the winning entry 
was that of ingarden & ewy. moreover, the building has popularised the notion of contex-
tualism, as krzysztof ingarden often refers to it. this element of his oeuvre shall be noted 
in the summary of the article, as it seems to be both an apt and alternative description of the 
thesis posed by the authoress . 

 małopolska Garden of the arts is situated at the eastern side of rajska street, not far 
from the planty Gardens, in an interesting urban block of the 19th century kraków, delimit-
ed by the following streets: karmelicka, rajska, szujskiego, krupnicza. the interior of the 
block is quite chaotic (outbuildings and side wings of tenements and townhouses). the entire 
urban block, even though it is centrally situated, made the impression of a rather unfinished 
one until the completion of the mos. it was so because of the gaps in the street frontages of 
both szujskiego and rajska st., and because of the mixed character of development – from 
the eclectic, noble-looking townhouses and multistory bourgeois houses (at karmelicka and 
especially krupnicza street) to an infill from the 1960s, neighbouring the site. 

moreover, the plot itself is l-shaped, with the longer and narrower side directed towards 
the szujskiego street. Yet another design challenge was the fact that at the front of the plot, 
at the side of the rajska street, there was the protected building of the former officers’ riding 
school, recessing from the street frontage. it was built due to the existence of the eclectic, for-
mer austrian military barracks [built during the 19th century when poland was partitioned], 
high and of a very elongated shape, located at the opposite side of the street. the urban 
block, located itself in the area of the medieval suburban settlement (iuridica) Garbary, was 
not lucky in terms of urban renewal. the exception was the successful modernisation of the 
barracks for the deservedly popular and very well working Voivodeship library. in the rid-
ing school itself there was the depot of the juliusz słowacki municipal theatre. its director, 
krzysztof orzechowski, played one of the crucial roles in the origin of mos. his idea was 
an open, free use of space for the most broadly understood culture that would attract people 
of all ages, and especially the young and youngest ones, from the generation growing in the 
times following the transformation [10].

5.2. new institution and its new architecture

 here the client and the function of the małopolska Garden of the arts must be mentioned. 
on the contrary to the aforementioned clients: those of ‘renoma’ – a commercial and cor-
porate entity, and in case of the house in burów a private one (family), here the client was 
public. the financial and legal structure of the institution is as complex as its site. as it was 
already mentioned, the director of the municipal theatre was the spiritus movens (the the-
atre operates the main multipurpose hall and provides the financing of its programme from 
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its budget) , whereby the direct client was the office of the marshall of małopolska [urząd 
marszałkowski, a self-governmental entity at the Voivodeship level], represented by the three 
consecutive marshalls. part of the building (long side of its l-shape) works as a mediatheque 
which is an integral part of the adjacent Voivodeship library. neverthelees, in spite of such 
a complicated situation, the architecture of mos solves a very difficult task of programmatic, 
spatial and historic integration in an exemplary manner. 

the key to such a solution was the context and its logical yet unusual continuation, 
integrating the complicated surroundings consisting of the unfinished eclectic urban block of 
various roof pitches, the extant riding school hall, the shape of the plot and the rich programme. 
the main decision was the use of the formally uniform elevation – a kind of a ‘coat’ covering 
the mass of the building and its forefront from the rajska street. it is neither a too total nor 
an aggressive solution – the elevation has two layers: glass in the inner one and partly open, 
ceramic in the outer one. the brick structure of the outer strata is not typical at all; these are 
the so called ‘vertical bricks’, i.e. ceramic profiles in the slightly varying colours, which are 
suspended on vertical rods, which themselves are freely situated and mounted to the slightly 
inclined steel bands. additionally, the forefront or the entrance piazza with the greenery at the 
side of the rajska street (on the axis of the Voivodeship library) which was kept in order to 
conserve the layout, mass and the external form of the riding school, was shrouded with the same 
perforated outer skin, yet without glazing. the front brick wall of the riding school (which had 
to be preserved and was demounted, then precisely reconstructed due to the state conservation 
service’s requirements) is visible through the glass wall of the foyer. in this manner the cohesion 
of the interior and exterior is achieved. the multipurpose hall has the dimensions of the former 
riding hall. a striking element that integrates the entire structure with its context is the utterly 
innovative composition of form. it has changing slopes of the upper edges and inclined structural 
bands of the elevation, which all mirror the variegated roof pitches in the urban block – angles 
of from circa 10 to 30 degrees. moreover, the structural steel bands or profiles at szujskiego 
street are at first continuing the lines of cornices of the adjacent townhouse and then gain the 
aforementioned inclines. the cohesive architecture introduces an utterly new quality in its 
environment while very strictly deriving from its character. it is ideally site specific. 

6. Summary

as it was demonstrated, many new polish realised buildings are marked by contextual-
ism. it may be understood as the synonim of site specific architecture which responds to the 
character i.e. the identity of place. by the definition, such an attitude of architects must be 
devoid of the intense use of a style, and it is marked by a certain humility and respect for the 
extant site. krzysztof ingarden once wrote about mos: “contextualism is neither a design 
method nor a style. (…). it is san attitude of an architect (…), a set of relations between the 
design structure and its local background. the issue of context may be rather connected to 
architecture and culture of ‘place’ on the contrary to the ‘international’ architecture” [11]. 
one may claim at the same time that the above examples of recent polish architecture con-
serve the identity of place through the addition of new quality, new life, according to the 
well-known maxim of conservation: conservare est novam vitam dare.
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1. Wstęp 

najnowsza polska architektura, powstała po przełomie roku 1989, a zwłaszcza w XXi 
wieku, w kontekście (często chronionym) historycznych miast, miasteczek, wsi i krajobra-
zu kulturowego, obfituje w bardzo interesujące przykłady obiektów nawiązujących do tego 
kontekstu. zrealizowano wiele budynków, publicznych bądź prywatnych, i to we wszyst-
kich skalach oraz o różnych funkcjach, które można określić mianem architektury site-spe-
cific, w specyficznym charakterze miejsca. koncepcja ta przedstawiona została nieco szerzej 
w rozdziale 1. na temat architektury najnowszej w kontekście historycznym powstało sporo 
publikacji, zwłaszcza niedawne obszerne opracowanie ewy węcławowicz-Gyurkovich [1]. 

artykuł dyskutuje jednak nieco inne zagadnienie: czy nowa polska architektura w cha-
rakterze miejsca może zostać uznana za wzorową konserwację tożsamości miejsc, w których 
powstała? nie chodzi tu o realizacje imitujące architekturę historyczną bądź o rekonstrukcje, 
nawet doskonale udokumentowane, oparte na wszelkich badaniach interdyscyplinarnych. 
rzecz dotyczy architektury posługującej się nowym, własnym, całkowicie współczesnym, 
nawet eksperymentalnym językiem. w najlepszych przypadkach odnosi się ona do histo-
rycznego kontekstu, wzbogacając go, lecz nigdy nie imitując wprost. to sztuka świadomej 
architektury. ze względu na ramy tego artykułu, kwestię zasygnalizowano na wybranych, 
skontrastowanych ze sobą realizacjach polskich. kontrast opisywanych realizacji polega 
na bardzo różnej skali, lokalizacji, formie, funkcji i inwestorze. wszystkie powstały jednak 
w XXi wieku. układ jest chronologiczny, wybór podyktowany uznaniem autorki, a długość 
opisu zależy od skali obiektów.

2. Koncepcja architektury site-specific

sama koncepcja jest w istocie uniwersalna i postulowana była już wiele lat temu, między 
innymi przez świetnego japońskiego architekta kengo kumę, także w trakcie jego wykładu 
publicznego w krakowie z okazji 10-lecia centrum sztuki i techniki japońskiej manggha 
[2]. kuma jest propagatorem tej idei już od połowy lat 90. i autorem wielu świetnych pro-
jektów na niej opartej, między innymi: obserwatorium kiro-san w oshima; centrum kul-
turalnego w takayanagi, pawilonu water/Glass, muzeum kamienia w nasu czy muzeum 
ando hiroshigego w bato (wszystkie w japonii) i wielkiego muru bambusowego (Great 
bamboo wall), czyli domu w sąsiedztwie wielkiego muru chińskiego. jak trafnie zauważył 
kuma w 2004 r.: „jedną z koncepcji, z jaką zmagam się w mojej pracy jako architekt, jest 
koncepcja site-specific – idea skupienia uwagi na terenie, na którym budynek powstaje, za-
uważenia miejsca. myślę, że wkrótce zyska ona na znaczeniu nie tylko w architekturze, ale 
i na wielu innych polach. w XX wieku rzeczy robiono w inny sposób. Generowano zyski 
przez masową produkcję i masową konsumpcję (…) obecnie, w odpowiedzi na model XX-
-wieczny, ludzie zaczęli domagać się rzeczy z charakterem –  rzeczy specjalnych, które mogą 
być zrealizowane tylko w danym miejscu. w tym sensie wątpię, czy cokolwiek ma więcej 
charakteru niż architektura”.

jednak, choć idea jest uniwersalna, jest oczywiście lokalna ex definitione, zawsze odnosi 
się do wybranego, szczególnego miejsca i jego charakteru. kengo kuma realizuje ją często 
przy użyciu współcześnie przetworzonych lub nawet oryginalnych, tradycyjnych materiałów 
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budowlanych, od zawsze wykorzystywanych w danej lokalizacji. używa papieru ryżowego 
washi, bambusa czy impregnowanego drewna szydlicy japońskiej. koncepcja site-specific 
odnosi się także do sztuki współczesnej – zwłaszcza sztuki instalacji w miejscach publicz-
nych, obiektów zintegrowanych z otoczeniem, jak opisuje to katarzyna kołodziejczyk [2].

3. Rozbudowa i renowacja domu handlowego „Renoma” we Wrocławiu

3.1. kontekst – sytuacja, historia, architektura

realizacja powstała w 2009 roku. autorem projektu modernizacji i konserwacji słynne-
go, modernistycznego domu towarowego jest uznane biuro maćków pracownia projektowa. 
obiekt mieści się we wrocławiu, przy ulicy świdnickiej 40, u zbiegu z ulicą podwale, przy 
głównym ciągu handlowym miasta. jest doskonale eksponowany z trzech stron, zwłaszcza 
od placu kościuszki. 

oryginalny dom towarowy powstał w latach 1929–1930 jako inwestycja najlepszej 
wówczas w niemczech sieci handlowej wertheim. w 1927 r. rozpisano konkurs, który wy-
grał berliński architekt prof. hermann Dernburg, pokonując między innymi ericha men-
delsohna. Dernburg użył klasycznej dla wielkich domów towarowych typologii – planu 
z dwoma przeszklonymi od góry atriami, w których umieszczono reprezentacyjne schody. 
konstrukcja była (i jest nadal) szkieletowa, stalowa, o dużych rozpiętościach. Główną 
cechą architektury jest artykulacja horyzontalna – ekspresyjna i dynamiczna, z zaokrąglo-
nymi narożnikami i cofniętymi dwiema najwyższymi kondygnacjami. elewacje cechuje 
pasowa kompozycja, z poziomymi oknami i klinkierową okładziną pasm podokiennych. 
okładzina ma barwy szare, czerwonawe i brunatne, z przebłyskami złota. Filary między-
okienne mają okładzinę czarną, ceramiczną, z umieszczonymi ekspresjonistycznymi, na-
wiązującymi do gotyku, rzeźbiarskimi elementami dekoracyjnymi – głowami przedsta-
wicieli różnych nacji i zawodów. mimo wywłaszczenia i prześladowania braci wertheim 
(jako żydów) przez władze totalitarnych niemiec w roku 1937/8, dom handlowy funk-
cjonował do wiosny 1945 r. zbombardowany w marcu 1945 r. stanął w płomieniach, lecz 
zasadniczo przetrwał. po odnowieniu parteru przez władze polskie w 1948 r. został otwar-
ty jako „powszechny Dom towarowy”. w miarę odbudowy kolejnych kondygnacji (do 
1977 r., a ostatnia – 1991!) został udostępniony, od lat 60. pod nazwą „renoma” i działał 
już nieprzerwanie na powierzchni 9600 m2 [4, 5].

3.2. renowacja i rozbudowa

Firma centrum Development & investments, komercyjny właściciel „renomy” po trans-
formacji własnościowej, zdecydowała się w 2005 r. na jej kompleksową renowację i rozbu-
dowę, ze względu na wyeksploatowanie, chaotyczne remonty po 1990 r. i częściowo nie-
stosowne użytkowanie. jak piszą architekci mpp o projekcie z lat 2005–2008: „Głównym 
zamierzeniem była stylistyczna i formalna kontynuacja istniejącej architektury, stworzenie 
budynku nawiązującego do dawnego domu towarowego elegancją i wysokim standardem. 
spójność starej i nowej części uzyskano dzięki proporcjom, wpisaniu obiektu w historyczny 
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układ urbanistyczny, horyzontalnym podziałom elewacji, charakterowi zastosowanych ma-
teriałów oraz kolorystyce” [6]. 

z powszechną opinią o sukcesie tych zamierzeń trudno się nie zgodzić – realizacja biura 
mpp zyskała wiele nagród i wyróżnień, w tym np. nagrodę sarp za projekt roku 2009 (2010), 
nominację do nagrody im. miesa van der rohe (2010) i kwalifikację do udziału w world ar-
chitecture Festival. przyczyn sukcesu należy upatrywać w podejściu architektów do zastanej 
architektury, jak zacytowano wyżej, pełnym respektu, a jednocześnie twórczym, stosownym do 
naszego czasu. naczelną ideą jest tu faktycznie spójność pomiędzy niezwykle mocnym zna-
kiem architektury z przełomu lat 20. i 30. ubiegłego wieku, modernistycznej, lecz historycznej 
i uznanej, a nową częścią od strony ulicy czystej. część ta planowana była już zresztą oryginal-
nie przez Dernburga dla sieci wertheim, lecz nie powstała z powodu światowego kryzysu [4]. 
jednak spójność osiągnięto tu dwojako: przez wzorowo przeprowadzoną konserwację orygi-
nalnych elewacji, z wszystkimi detalami rzeźbiarskimi, uzupełnieniem ceramiki i nowymi po-
włokami koloru oraz przez twórczą interpretację charakteru historycznej architektury w części 
nowej. o ile historyczne wnętrza zdewastowane zostały w czasie wojny i powojennej trudnej 
odbudowy, a ich układ został znacznie zaburzony, o tyle renowacja i adaptacja przeprowadzona 
została w sposób nowoczesny, według dzisiejszych wymogów inwestora – powstały oddzielne 
sklepy/butiki dla poszczególnych firm i marek handlowych. zachowano atria.

nowa bryła, dublująca kubaturę oryginalnej, zlokalizowana od strony ul. czystej i pla-
cu czystego, mieści nadziemny parking na wyższych kondygnacjach i galerię handlową 
w parterze i trakcie od strony placu czystego. buforem między historyczną a nową bryłą 
jest wejściowy łącznik, artykułowany przeszkleniem w kolorach tafli, mieszczący schody 
ruchome. wyróżnikiem nowej części stało się artykułowanie: z wyokrąglonym narożnikiem 
i cofnięciem ostatnich kondygnacji, lecz w zupełnie nowym materiale i ekspresji. na ele-
wacji z płyt włóknocementowych w kolorze brunatnym zainstalowano metalowe profile 
– gzymsy, wychylone znacznie przed płaszczyznę ściany, o aerodynamicznym przekroju. 
kolorystyka jest inna od tła – beżowa. ich dynamika idealnie konweniuje z krzywiznami 
części przedwojennej, a przy tym dodaje lekkości całej bryle o wielkim gabarycie (całość 
ma powierzchnię 77 751 m2 i 138 701 m3 kubatury). jednoznacznie komunikuje nowość, 
lecz i kontynuację, zachowując, konserwując i nadając nową wartość miejscu. tym samym 
kontynuuje i wzmacnia jego tożsamość, nadając obiektowi wysoką jakość. 

4. Dom w Burowie

4.1. kontekst – sytuacja, historia, architektura

realizacja domu jednorodzinnego w burowie powstała w latach 2009–2010. autorem 
jest stanisław Deńko i biuro architektoniczne „wizja” sp. z o.o. Dom znajduje się w buro-
wie, wsi położonej niedaleko lotniska balice, na terenie otuliny tenczyńskiego parku kra-
jobrazowego, na północny zachód od krakowa, w gminie zabierzów. sam burów, jak wiele 
wsi podkrakowskich, jest osadą średniowieczną – wzmianki pochodzą z roku 1415. Działka 
ma łagodny spadek w stronę pobliskiej doliny. ma też doskonałą ekspozycję malowniczego 
krajobrazu, nie tylko na dolinę wisły, ale i z dalekimi widokami na pasma beskidów, a w po-
godne dni – nawet tatr. 
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architektura rodzima podkrakowskich wsi jurajskich uległa już w wielkiej mierze zatar-
ciu – była drewniana, w konstrukcji zrębowej, najczęściej o dwuspadowych dachach i nieco 
rozproszonej zabudowie. zdarzały się także domy i zabudowania gospodarskie murowane, 
z wykorzystaniem miejscowego wapienia i cegły. zabudowa wsi na terenie utworzonego 
w latach 1981–1982 zespołu jurajskich parków krajobrazowych (od 2009 r. włączonych 
w zespół parków krajobrazowych województwa małopolskiego) znajdowała się pod kon-
trolą służącą ochronie krajobrazu, dzięki czemu przynajmniej realizacje ostatnich trzydziestu 
kilku lat utrzymane są w pewnej skali i posiadają strome dachy. okolica ma nie tylko walory 
przyrodnicze, w tym rezerwaty, ale i bogaty kontekst dziedzictwa architektonicznego i kul-
turowego, obfitujący w dawne warownie (zamek rudno) i dwory [7]. 

4.2. architektura domu w krajobrazie

jedną z naczelnych idei jest tu związek domu z krajobrazem, czyli, argumentując za 
tezą o architekturze site-specific jako konserwacją tożsamości, z charakterem miejsca. ten 
związek i jego doskonała interpretacja były powodem otrzymania przez architektów bardzo 
prestiżowej nagrody województwa małopolskiego im. stanisława witkiewicza w roku 2010 
w kategorii architektury mieszkaniowej. nagroda przyznawana jest przez województwo za 
„najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu 
krajobrazu kulturowego małopolski” [8]. należy dodać, że lokalizacja objęta była planem 
miejscowym, narzucającym formę o dachu dwuspadowym i niską intensywność zabudowy. 
ograniczenia zostały jednak mistrzowsko zinterpretowane. Doskonała była także współpra-
ca architekta z inwestorem – państwem de barbaro. 

jak pisze sam stanisław Deńko: „Głównym zamierzeniem tego projektu było poszuki-
wanie nowoczesnej interpretacji dla regionalnej formy domu poprzez uproszczenie bryły 
i wyznaczenie wyraźnych krawędzi budynku. przez zastosowanie jednorodnego materiału 
dla pokrycia ścian zewnętrznych oraz dachu [pionowych świerkowych listew], udało nam 
się wydobyć i uczytelnić geometrię. Dodatkowym elementem wzbogacającym paletę mate-
riałów jest przebiegający poniżej mur oporowy wykonany z surowego betonu, z widoczną 
fakturą deskowania” [9]. bryła domu ma masywne ryzality w parterze, gdzie znajduje się 
wejście, przedsionek, kuchnia, a przede wszystkim salon. jego główną cechą, i najśmiel-
szym rozwiązaniem w architekturze domu, jest panoramiczne, bezramowe okno w niższej 
(ze względu na stok) części salonu. roztacza się tu spektakularna, daleka panorama krajo-
brazu. z bocznych okien wyżej położonej części salonu widać natomiast ogród i sad płyn-
nie stapiające się z pejzażem. piętro, cofnięte nad ryzalitami, mieści przestrzenie prywatne 
domu. okna są tak zakomponowane, by można było podziwiać widoki z perspektywy osoby 
leżącej w sypialni. Dodatkowym elementem integrującym dom z terenem i krajobrazem są 
tarasy zarówno w parterze, jak i na piętrze. biorąc pod uwagę wszystkie jej elementy, realiza-
cję należy uznać za modelowy, nowoczesny przykład zachowania tożsamości miejsca przez 
podejście site-specific.
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5. Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie

5.1. kontekst – sytuacja, historia, architektura

realizacja wielofunkcyjnego centrum kulturalnego, czyli małopolskiego ogrodu sztuki, 
autorstwa architektów ingarden & ewy, mimo zaledwie trzech lat jego istnienia (otwarcie 
nastąpiło w październiku 2012 r.), zdążyła już zostać powszechnie uznana za jedno z naj-
lepszych dokonań architektury polskiej po 1989 r., wielokrotnie nagradzane. jest efektem 
konkursu ogłoszonego w roku 2007 i wygranego przez wspomniane wyżej biuro. co więcej, 
spopularyzowała hasło kontekstualizmu – do niego odnosi się często architekt krzysztof in-
garden. ten element jego dzieł zostanie podniesiony w podsumowaniu, wydaje się bowiem 
alternatywnie określać podnoszoną tutaj tezę. 

małopolski ogród sztuki zlokalizowany został po wschodniej stronie ulicy rajskiej, 
w interesującym kwartale zabudowy XiX-wiecznego krakowa, nieodległym od plant, 
a ograniczonym ulicami karmelicką, rajską, szujskiego, krupniczą. zabudowa wnętrza 
kwartału (oficyny kamienic) jest dosyć chaotyczna. cały kwartał, choć zdecydowanie cen-
tralnie zlokalizowany, sprawiał do momentu realizacji mos wrażenie nieco niedokoń-
czonego. Działo się tak z powodu luk w zabudowie przy ul. rajskiej i szujskiego oraz 
mieszanego charakteru architektury – od eklektycznej zabudowy nobliwych kamienic 
mieszczańskich, od strony ulicy karmelickiej i zwłaszcza krupniczej, po plombę z lat 60. 
sąsiadującą z lokalizacją. co więcej, sama działka ma kształt litery l, o dłuższym i węż-
szym ramieniu skierowanym ku ulicy szujskiego. Dodatkowym wyzwaniem projektowym 
było to, że od frontu działki – ulicy rajskiej –  znajdował się, będący pod ochroną konser-
watorską, dawny budynek ujeżdżalni-maneżu, cofnięty od pierzei. jego powstanie łączyło 
się z lokalizacją eklektycznych koszar austriackich o bardzo wydłużonej bryle, przy prze-
ciwnej stronie ul. rajskiej. ponadto kwartał, położony na terenie średniowiecznej jurydyki 
Garbary, nie miał do tej pory szczęścia do rewitalizacji. wyjątkiem była tu udana moderni-
zacja koszar, przeznaczonych na świetnie działającą bibliotekę wojewódzką. w ujeżdżal-
ni znajdował się magazyn teatru im. juliusza słowackiego – instytucji miejskiej, której 
dyrektor, krzysztof orzechowski, odegrał jedną z decydujących ról w powstaniu mos. 
jego ideą było otwarte, swobodne wykorzystanie przestrzeni dla najszerzej rozumianej 
kultury, przyciągające wszystkich, a zwłaszcza ludzi młodych i najmłodszych, z pokolenia 
rosnącego w czasach po transformacji [10].

5.2. nowa instytucja i jej nowa architektura

w tym miejscu należy wspomnieć inwestora i funkcję małopolskiego ogrodu sztuki. 
w przeciwieństwie do inwestorów wymienionych wyżej: w przypadku „renomy” – komer-
cyjnego i korporacyjnego, a w przypadku domu w burowie – osób prywatnych, inwestorem 
była formacja publiczna. sytuacja finansowo-prawna instytucji jest podobnie skomplikowa-
na jak jej kontekst urbanistyczny. pomysłodawcą był dyrektor teatru miejskiego (teatr do 
dziś pozostaje operatorem części obiektu – głównej sali wielofunkcyjnej –  i zapewnia finan-
sowanie swego programu dla niej), zaś inwestorem urząd marszałkowski, w osobach trzech 
kolejnych marszałków. część budynku (długie ramię l) działa jako mediateka, integralna 
część instytucji biblioteki wojewódzkiej. tym niemniej, a może na przekór takiej skom-
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plikowanej sytuacji, powstała architektura idealnie rozwiązująca trudne zadanie integracji 
programowej, przestrzennej i historycznej. 

kluczem był kontekst i jego logiczna, a zarazem niecodzienna kontynuacja, integrująca 
otoczenie. architektura małopolskiego ogrodu sztuki odpowiada na wszystkie uwarunko-
wania: niedookreślony kwartał eklektycznej zabudowy o różnych kątach nachylenia dachów, 
zaszłość w postaci hali ujeżdżalni, kształt działki, bogaty program. kluczem stała się decyzja 
o zastosowaniu jednorodnej formalnie elewacji – rodzaju „płaszcza” otulającego bryłę i jej 
przedpole od strony ulicy rajskiej. nie jest to rozwiązanie totalne czy agresywne – elewacja 
jest dwuwarstwowa, szklana w warstwie wewnętrznej, a ażurowa, ceglana w zewnętrznej. ce-
glana konstrukcja jest nietypowa – to tzw. pionowe cegły, czyli kształtki ceramiczne nanizane 
na pionowe pręty, swobodnie rozmieszczone i mocowane do pasów stalowych. Dodatkowo, 
przedpole czy też piazza wejściowa z zielenią od strony rajskiej (biblioteki wojewódzkiej), 
która powstała dla zachowania układu, bryły i odtworzonej ze względu na wymogi konserwa-
torskie oryginalnej ściany frontowej ujeżdżalni, została otulona ażurową warstwą zewnętrzną, 
bez szklenia. sama frontowa, ceglana ściana widoczna jest przez szklaną elewację foyer. w ten 
sposób tworzy się ciągłość zewnętrza i wnętrza. w gabarycie hali mieści się sala wielofunk-
cyjna. elementem integrującym obiekt z kontekstem jest też innowacyjne ukształtowanie bry-
ły – o zmiennych kątach nachylenia jej górnych krawędzi i pasów konstrukcyjnych elewacji, 
odzwierciedlających zróżnicowane kąty nachylenia dachów w całym kwartale – od około 10 
do 30 stopni. Dodatkowo, pasy konstrukcyjne elewacji od strony ul. szujskiego kontynuują 
początkowo linie gzymsów sąsiedniej kamienicy, by następnie przebiegać ukośnie pod wspo-
mnianymi kątami. obiekt wprowadza nową jakość w swe miejsce, zarazem wywodząc się 
bardzo ściśle z jego charakteru, jest idealnie site-specific. 

6. Podsumowanie

jak wykazano, omówione nowe realizacje polskie cechuje kontekstualizm. można uznać go 
za synonim architektury site-specific, która odpowiada na charakter, czyli tożsamość miejsca. 
z definicji takie podejście architektów musi być pozbawione cech usilnego zastosowania stylu, 
a cechuje je pewna pokora i respekt dla zastanej sytuacji. jak pisze krzysztof ingarden w wypo-
wiedzi na temat mos: „kontekstualizm nie jest ani metodą projektową, ani też architektonicz-
nym stylem. (…). jest postawą projektanta (…), zbiorem relacji projektowanego obiektu i jego 
miejscowego tła. problem kontekstu łączyć można bardziej z architekturą i kulturą »miejsca« 
w przeciwieństwie do architektury »międzynarodowej«” [11]. zarazem można stwierdzić, że 
powyższe przykłady konserwują tożsamość miejsca przez dodanie im nowej jakości, nowego 
życia, w myśl znanej maksymy konserwatorskiej: conservare est novam vitam dare.
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ill. 1. ‘renoma’ department store in wrocław, view from świdnicka st. (on the left)  
(photo by marta a. urbańska)

il. 1. Dom towarowy „renoma” we wrocławiu, widok od strony ul. świdnickiej (po lewej)  
(fot. marta a. urbańska) 

ill. 2. View of the extension from czysta st. (photo by marta a. urbańska) 

il. 2. widok części rozbudowanej od strony ulicy czystej (fot. marta a. urbańska) 
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ill. 3. house in burów, view from the south, photo wojciech kryński, courtesy of stanisław Deńko 
and the office ‘wizja’ sp. z o.o.

il. 3. Dom w burowie, widok od strony południowej, fot. wojciech kryński, dzięki uprzejmości 
architekta stanisława Deńki i biura „wizja” sp. z o.o.
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ill. 4. małopolska Garden of the arts, photo krzysztof ingarden (courtesy of the architect)

il. 4. małopolski ogród sztuki, fot. krzysztof ingarden (dzięki uprzejmości architekta) 





TECHNICAL TRANSACTIONS
ARCHITECTURE

6-A/2015

CZASOPISMO TECHNICZNE
ARCHITEKTURA

ELŻBIETA WASZCZYSZYN*

EXAMPLES OF STRATEGIES OF PRESERVATION 
ACTIVITIES IN HISTORIC COMPLEXES  

OF HOSPITAL ARCHITECTURE

PRZYKŁADY STRATEGII DZIAŁAŃ KONSERWATORSKICH  
W ZABYTKOWYCH ZESPOŁACH  

ARCHITEKTURY SZPITALNEJ 

A b s t r a c t 

The paper is an introduction to a broader study, aimed to define the rules of procedure for taking 
preservation activities in historic hospital architecture. It has, among others, to facilitate the moder-
nization of historic hospitals necessary to carry out in accordance with the requirements set by the le-
gislature, the latest medical technologies and contemporary doctrines and principles of conservation. 
The article is based on the analysis of the latest solutions implemented in selected hospitals including 
the historic hospitals in Warsaw, Wroclaw and Lodz. The analysis of proven solutions in conjunction 
with the collected experiences from other selected projects are the starting material for the definition 
of a strategy of historic preservation activities in historic hospitals and the development of guidelines 
assisting in their implementation.
Keywords: historic hospital architecture, preservation problems

S t r e s z c z e n i e 

Artykuł jest wstępem do szerszego opracowania, mającego na celu określenie zasad postępowa-
nia przy wyborze strategii działań konserwatorskich w obrębie zabytkowych zespołów architektu-
ry zdrowia. Wypracowanie norm postępowania ułatwia proces modernizacji historycznych szpitali 
zgodnie z wymogami stawianymi przez dzisiejszego ustawodawcę, najnowsze technologie medycz-
ne oraz współczesne doktryny i pryncypia konserwatorskie. Tekst powstał na podstawie analizy 
najnowszych wdrażanych rozwiązań m.in. w Warszawie, Wrocławiu i Łodzi, które w powiązaniu 
z zebranymi doświadczeniami z innych wybranych realizacji stanowić będą materiał wyjściowy do 
określenia strategii działań konserwatorskich w zabytkowych obiektach szpitalnych i opracowania 
wytycznych pomocnych przy ich wdrażaniu.
Słowa kluczowe: zabytkowa architektura szpitalna, problemy konserwatorskie

* Ph.D. Arch. Elżbieta Waszczyszyn, Institute of History of Architecture and Monument Preservation, 
Faculty of Architecture, Cracow University of Technology.



252

Hospitals belong to the most technologically complex institutions of public utility. 
Nowadays their main function is medical provision unlike in the past when it was chiefly 
the provision of care. As objects connected strictly with health care they were created as 
late as the 19th c., but the advancing progress in medicine has led to the evolution of ap-
proaches to treatment and care provision, which as a consequence induced the transforma-
tion of their functional-spatial programmes1. This, in turn, requires regular modernisation 
of hospitals, particularly those located in historic buildings. It is an important and difficult 
process due to the scale of the problem which includes a significant number of health care 
objects in Poland2.

The tens or hundreds years old buildings are increasingly more difficult to adapt to the 
requirements imposed on the contemporary hospitals. Moreover, following the decree of the 
Health Ministry of 2012 all medical institutions in Poland must adapt to certain standards of 
the European Union by the year 20163. Should they fail to meet the requirements by this date, 
they may be closed or their activities reduced dramatically. Today over one-third of the Polish 
hospitals has not complied with the new regulations and need considerable financial means to 
carry out the task4. On the national scale, according to the assessments by the Association of 
the Polish Administrative Districts and Health Ministry, the necessary sum of money reaches 
15 billion zloty5. Modernisation of each hospital is then a costly project, especially if the ob-
ject has a historical value. Unfortunately, hospitals themselves find it very difficult to obtain 
the necessary financial means. A way out for local governments is to establish the so-called 
private-public partnership, the aim of which is to develop joint adaptive operations. In recent 
years some self-governments have already started the required projects, which are financed 
partly from the EU funds.

According to many specialists in infectious diseases, hospital buildings should even 
have a certain “expiry date”. This is connected with the problem of infections occurring 
inside hospitals caused by mutating bacteria, viruses or moulds, whose seats are more often 
found and which are more difficult to combat in historic buildings. The question whether 
they are really such a great threat to the users of such buildings continues to cause contro-
versy. On the one hand, bacteria sometimes die out because they are borne from patient 
to patient and when there is a lack of these, they cannot mutate. On the other hand, other 
microorganisms are sometimes dangerous. Some medical circles believe that after a long 
period of operation it would be best to demolish the historical hospital buildings and build 
new ones. The broadly taken conservatory circles are inclined to more preservative solu-

1 Cf. Z. Podgórska-Klawe, Od hospicjum do współczesnego szpitala, Wrocław 1981; R. Gutt, Wiek 
XIX – trudności i osiągnięcia medycyny w Polsce, [in:] Archiwum historii i filozofii medycyny, 1966, 
49(4), 435–441.

2 P. Gerber, Problemy modernizacji zabytkowych szpitali, [in:] Wiadomości Konserwatorskie, 2007, 
vol. 22, 109–111.

3 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, Dz.U. RP, 2012/739, 
1–24.

4 Report on the state of preparation of Polish hospitals for new legislation was prepared by mainly 
Związek Powiatów Polskich.

5 Stanowisko Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w sprawie wydłużenia terminu 
dostosowania pomieszczeń i urządzeń podmiotów leczniczych do wymogów technicznych i sani-
tarnych, 8.05.2014 r., www.zpp.pl.
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tions suggesting modernization of historic hospitals, or in the last resort, changing their 
original function and after conservation works adapting them for new users. And indeed, 
in many countries the hospitals housed in historic buildings are sometimes closed down. 
Not all of them will find new managers, though. The gravest problems are faced by objects 
in very poor technical conditions, with antiquated functional-spatial layout, insufficient 
space, or when the demand for their function suddenly becomes obsolete. On the other 
hand, the legal-formal necessity of securing the historic tissue of the building discourages 
new developers who prefer simpler and easier solutions, for example adaptation of the ex-
isting objects to their own needs or designing completely new buildings from scratch. The 
passing time is not an ally of historic hospitals, whose overall revalorisation is becoming 
more and more difficult, which in turn may result in gradual destruction of extremely valu-
able historic architecture of health. 

Finding a new function for a disused historic building may in some cases be the only res-
cue and an impulse for securing the historic tissue and even reconstruction of the structures 
altered over the ages. Skillful fitting in the new function into the historic structure may in fact 
increase the value of the building, and vice versa, the historic object may make many new 
functions more attractive.

The selection of a most suitable strategy of preservation activities and carrying them out 
adequately should be preceded by thorough studies on the resource of the protected values we 
deal with together with an analysis of corresponding realizations both in Poland and Europe, 
where both regular modernisation of historic hospitals and introduction of new functions, 
usually of public utility, to the disused objects are performed6.

Historic hospitals building resources 

The classification of historical hospital architecture should be based on a reliable evalua-
tion of their historical and artistic values. However, what we most often have at our disposal 
is a description of the state of their preservation which has the greatest influence on the strat-
egy of undertaken conservation activities. One of the most significant factors deciding of the 
value of a hospital building is its age, or, in other words, when it was created. This age refers 
to its historic substance and this is what should be the target of protection and preservation.

One of the major problems is determination of the resources of historic hospitals. On the 
basis of the Polish registers of historical monuments it is not always possible to determine 
strictly the number and character of this group of objects. As in the case of other historic 
buildings, many hospitals have never been entered in the register. For many years there have 
been no uniform principles of compiling the register. Its contents were decided by many 
various factors, including the education qualifications of the conservator, knowledge of the 
object, the time of registration and other circumstances not necessarily connected with con-
servation job.

Despite these difficulties even a preliminary analysis made it possible to determine how 
big is the scale of the problem which concerns a significant part of the objects of health 

6 S. Kozłowski, Współzależność rozwoju medycyny oraz technologii zakładów opieki zdrowotnej 
i społecznej, [in:] Szpitalnictwo Polskie, 1970, vol. 14, 163.
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care used at present. In the Lower Silesia area alone the majority of the seventy functioning 
hospitals were built before 1945, twenty-three have the character of a historic monument, 
few have been entered in the register of monuments. The majority do not meet the require-
ments imposed by contemporary medical technologies, work organisation and the Ministry 
of Health requirements7.

The information must be updated by site investigations. It is necessary then to car-
ry out further work connected with the analysis of register entries and visit the actual 
sites. On the basis of the register only it is impossible to draft the scope of necessary 
preservation/conservation activities. An orrganised search through archives and in situ 
investigations country-wide would facilitate the formulation of an adequate strategy of 
preservation activities and definition of the boundaries of historic substance that should 
come under protection. 

Outline of directions of preservation activities

Any preservation activities should, obviously, be supported on the latest conservation 
theories, which would enable an objective assessment of decisions undertaken for individual 
historic hospitals. The purely conservation point of view is known – the priority is to pass 
over to future generations the monuments in a possibly unchanged state. In actual practice, 
the diversity of the resources of objects under preservation, including historic hospitals, and 
the exterior factors affecting them makes the introduction of a uniform procedure very diffi-
cult. The retention of all the objects in a possibly unchanged state is very difficult to execute. 
It is necessary to define a broader and more diversified scope and strategy of preservation 
activities.

The analysis of the state of conservation of historic health architecture would enable 
developing operation methods for individual complexes of objects which include general 
specialist hospitals, university clinics, sanatoria etc. It is necessary, however, to take into 
account also factors other than conservation. The type of ownership of an object of health 
care, capacity for financing conservation works and also the feasibility of its modernization 
related to the development of medical science or adaptation to new functions considerably 
affect the model of the monument preservation. This type of factors defines not so much the 
object itself, but its position. All the same, they all should be defined precisely and taken into 
consideration.

There are many ways of solving the problem of historic hospitals preservation, they de-
pend on the level of the research documentation available and an analysis of the conservation 
activities undertaken so far. The diversity of structure, shape location as well as historical and 
contemporary role in the urbanised space make the formulation of commonly valid conser-
vation recommendations for different types of historic hospitals extremely difficult. Nearly 
each group of objects will require an individual approach and diversified plans, often carried 
out with different technological methods and techniques. All the activities, however, should 
comply with the requirements imposed by the legislator, the latest medical technologies as 
well as the contemporary doctrines and principles included in, for instance, the Venice Char-

7 P. Gerber, op. cit.
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ter (1964) and Cracow Charter 2000 derived from it. What should be determined is the degree 
of necessary preservation, its scope and limits of possible interference in the existing shape 
and fabric of the historic hospital. What is always extremely important is careful preserva-
tion of the valuable structure of the object, in particular protecting all its historical elements 
including architectonic detail, the functional-spatial layout whenever possible, or optional 
orderly arranging the surrounding area.

In Poland we have many different examples of existing historic hospital architecture at 
different extent of preservation and conservation. 

Complex of Clinics of the Medical University in Wrocław (Ill.1)

Over a hundred year old Wrocław clinic for an exceptional architectonic urban complex 
which was created in the late 19th and early 20th c. As regards administration, they are 
part of Independent Hospital Clinic No 1 (Samodzielny Szpital Kliniczny) in Wrocław. The 
majority of its historical objects have survived till today in an unchanged state or slightly 
reconstructed. Other similar historic complexes, e.g. the clinic in Wiesbaden, Heidelberg or 
Halle-Wittenberg, which were a prototype of the Wrocław clinics, have been reconstructed 
or stopped their medical functions8. 

The decision of the construction was taken at the end of 1883. The area of about 5 ha, 
on which the clinics were built, was situated within the garden in Szczytniki on the old 
Oder river. The complex was erected in the years 1887–1909 at a close cooperation of the 
architects and doctors. As a result one of the most modern hospital clinics in Europe was 
constructed. Both the form and function were original solutions. The idea of the construc-
tion was based on the principle of functionality, and the complex of pavilions facilitated 
the adherence to scrupulous hygiene. The unique complex is a magnificent realization from 
the point of view of urban planning. It was built away from the then city centre, on the 
river elevation, among trees and shrubbery, on an area sloping to the south, protected from 
northern winds. The large plot also enabled the establishment of hospital gardens, used by 
the recovering patients9.

With time the historic hospital buildings are finding it increasingly difficult to fol-
low the latest technological and sanitary standards. Their intensive exploitation results in 
a faster degradation of the historic fabric, which makes continual modernisation activities 
necessary. An example of such activities is the realization of the revitalization project of 
the historic architecture complex of the Medical University clinics in Wrocław, which was 
supported by the European Union in the framework of the Regional Operational Programme 

8 Cf. P. Müffigbrodt, E. Schmitt, P. Spieker, Medicinische Lehranstalten der Universitäten. Technische 
Laboratorien und Versuchsanstalten. Sternwarten und andere Observatorien, [in:] Handbuch der 
Architektur, ed. J. Durm, H. Ende, vol. 6(2), Stuttgart 1905, 1–183.

9 T. Heimrath, W 80-lecie budowy klinik wrocławskich. Przyczynek do historii organizacji szpitalnictwa 
końca XIX w., [in:] Szpitalnictwo polskie, t. 15(5), 1971, 272–276; R. Żerelik, Źródła do dziejów 
medycyny śląskiej w Archiwum Państwowym we Wrocławiu (cz.2), [in:] Medycyna nowożytna. Studia 
nad historią medycyny, vol. 1, issue 2, 1994, 121–124; szerzej: M. Pistor, Anstalten und Einrichtungen 
des öffentlichen Gesundheitswesens in Preussen, Berlin 1890; P. Müffigbrodt, E. Schmitt, P. Spieker, 
op. cit.
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for the Lower Silesia District for the years 2007–13. The total cost of the project was ca. 
12 m zloty, and the contribution of the Union over 8 m zloty. In the years 2010–2012 within 
the project five historic buildings were revitalised housing the Chair and Section of Patho-
morphology, Pathophysiology and Section of Genetics (K. Marcinkowskiego St. 1–3), Chair 
and Section of Pharmacology (J. Mikulicza Radeckiego St 2), Chair and Section of Forensic 
Medicine (Mikulicza Radeckiego St 4), Chair and Section of Anatomy, Histology and Em-
bryology (T. Chałubińskiego St 6a), Chair and Section of Biochemistry, Biophysics, Physiol-
ogy (T. Chałubińskiego St 8–10). All the works were supervised by e historical monuments 
conservator. The activities were focused on complex renovation of the Neo-Gothic façade, 
including adding the missing joints in brickwork, protection of its surface from the operation 
of atmospheric factors, replacement of door and window woodwork preserving its historic 
look (divisions, ornamentation and colour patterns). After the conservation works at wooden 
rafter framing and reconstruction of chimneys were completed, also the roofing was replaced, 
which now resemble a hundred year old original slate. Moreover, the foundations were dried 
and insulated, which will protect the the historic masonry against damp. The exterior lighting 
was replaced and the streets and pavement in the area of the clinics were repaired. The green-
ery areas were taken care of: the conservation of the existing mature trees was performed, 
new ornamental shrubs were planted in the gardens, benches and stylish signs with Latin 
names of the buildings were mounted. The area around the building was adapted for disabled 
visitors by eliminating architectonic barriers. Today the complex is an excellent place taking 
walks, entered in the Route of History and Tradition of Wrocław10.

Similar problems are faced by other historic health care objects in Wrocław, e.g. over 
a hundred year old T. Marcinial Memorial Hospotal (former Evangelisch-lutherische Dia-
konissen – Anstalt Bethanien), which was built in the years 1852–1913 at the present-day 
R. Traugutta St 11211. As far as various conditions allow, conservation works are undertaken, 
such as for example the 2006 restoration of the historical appearance of the Neo-Gothic 
building of the historical name of, which was built in 1878, and which now houses the wards 
of Surgery and Children’s Neurology. The situation of the J. Babiński Memorial Hospital in 
Jana Pawła II Sq Wrocław is not so fortunate, whose original function is continued no longer 
and which cannot find a new manager and is falling into ruin. Hospitalization of patients in 
an over a hundred year old buildings is certainly a very difficult task. There are no definitive 
contraindications for locating other functions, preferably of public utility, in the post-hospital 
buildings. The problem, however, is the giant cost of such adaptation works the future de-
veloper would have to cover. This is why there are so many unsold historic buildings whose 
condition is critical. 

The Infant Jesus Clinic in Warsaw (Ill. 2)

In 1732 Piotr Baudouin, a St Vincent a Paolo order missionary founded the Home for 
Foundlings in Krakowskie Przedmieście street in Warsaw. The institution was moved to 
a new place in the Warecki Sq (Plac Powstańców Warszawy at present) where on King Au-

10 T. Wysocki, Budynki starych klinik lśnią nowymi elewacjami i dachami, „Gazeta Wyborcza”, 
18.09.2012, www.wroclaw.gazeta.pl.

11 Cf. R. Żerelik, op. cit.
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gustus III’ edict, in 1758, it was named the Infant Jesus General Hospital. The aim pf the 
hospital was to perform medical and care functions. The fast development of Warsaw and 
shortage of beds resulted in the decision to build a new complex on the premises where it 
is now (Lindleya St 4). The construction of twenty two buildings under the supervision of 
architect Józef Pius Dziekoński was completed in 1901. The interwar period brought about 
further progress in medicine and the hospital gave seat to five university clinics and eleven 
specialist wards, which placed it in the first ranks among the medical centres in the country at 
the time. During the German occupation it was a shelter for the soldiers of the Underground 
State and a place for clandestine teaching students of medicine. As a result of war operations 
it was practically destroyed. Immediately after the war as early as July 1945 the hospital start-
ed its activities providing medical care combined with scientific and teaching tasks. Since 
then the clinical activities have been extended with further specializations, has contributed to 
its leading position among the Polish university hospitals12.

Today in the complex of the Warsaw clinic hospital more intricate conservation works 
are successively undertaken as need arise together with regular maintenance works resulting 
from the intensive exploitation of the historic development. And always their main principle 
is the respect for the historic form and architectonic detail, the preservation of the existing 
object with its original and authentic historic fabric.

One of the main projects in recent years were works started in 2010 and completed in 
2012 in the Internal Diseases and Cardiology Clinic – Injuries Treatment Centre. Conserva-
tion and modernisation works were undertaken on a grand scale in the historic pavilion of the 
clinic and a new wing was added. The project was developed by the Kontrapunkt Media team 
headed by architect Ewa Dobrucka. The expenditure was ca. 15 and a half m zloty. The old 
roof structure was replaced and the historic parts of the façade were refurbished. Also a new 
driveway for ambulances was made.

In the reconstructed, extended and provided with modern equipment building of the clin-
ic a new Centre for Diagnostics and Treatment of Deep Venous Thrombosis Disease was 
established with 38 beds in single and double rooms. The function of the clinic was pre-
served (diagnostics and non-invasive treatment of cardiovascular diseases), education (in-
struction given to students of the Medical University in Warsaw) and science (development 
of new clinical procedures). A section of intensive cardiological supervision, in-patient ward, 
research laboratories and a conference hall were also housed in the building. In this way 
a modern clinic was created in a historic building with new extended fabric, whose historic 
values were successfully preserved and which can meet the requirements imposed on modern 
university hospitals.

J. Korczak Memorial Hospital in Łódź (Ill. 3)

The hospital has an over a hundred year old history. It was founded by the Herbst fam-
ily of Łódź factory owners to commemorate their diseased daughter Anna Maria and the 
hospital was named after her. In 1902 the construction works started in Rokicińskiej St 15, 

12 S. Porębowicz, Budowa i rozbudowa akademii medycznych w Polsce, [in:] Szpitalnictwo polskie, 
vol. 8(5), 1964, 199.
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and completed in 1904. Officially the new institution started its activities in 1905, and after 
a year the number of beds was increased to over a hundred and it soon got the renown of 
one of the best children’s hospitals at the time. After the World War II Janusz Korczak was 
chosen for its patron13.

The repair works in one of the historic pavilions were started in 2012. The hospital man-
agement had to undertake it due to a very poor state of the historic building. It was necessary 
to evacuate the Infants’ Ward. The Childrens’ Surgery was moved to the M. Kopernik District 
Specialist Hospital in Łódź, the Pediatrics Clinic to the Institute of the Health of the Polish 
Mother. The only ward that remained in the old building was the Otolaryngology Ward. The 
first to be refurbished was the historic pavilion of the Children’s Surgery. The initial part of 
the project cost ca. 5 m PLN and was financed by the Office of the president of the District 
Seym. The money for the refurbishment of the other buildings was also granted from the 
European Union funds and the hospital’s own financial resources. 

In autumn 2014 the J. Korczak Hospital, which for ten years now has been part of the 
M. Kopernik District Hospital in Łódź, began admissions of the youngest patients to all the 
wards. Within the framework of the preservation works five out of eight historic buildings 
from red brick, characteristic of the Neo-Gothic architecture, were refurbished and mod-
ernised. The former splendor was restored to the exterior of the masonry, while the interiors 
were considerably rebuilt. The walls, floors and ceilings were renovated. The roofs were 
replaced and the original doors and windows were renovated. Two passages were built on the 
ground floor to connect the individual objects. 

Moreover, students of the Academy of Fine Arts in Łódź designed, free of charge, 
the hospital interiors. They also implemented their design creating a multicolour, friendly 
hospital space. Also thinking of children, a glass annex was built which can serve as a hot-
house full of plants and toys. New medical equipment was also purchased and the effects 
of renovation exceeded the most optimistic expectations. In total, all the works cost 28 m 
PLN, 11 m of which donated by the Office of the president of the District Seym in Łódź, 
the remaining sum by the European Union. This children’s hospital is today one of the 
most modern institution in Poland. It will admit ca. 60 thousand patient a year, and will be 
staffed by about 200 persons.

Owing to the conservation works one of the most architecturally and historically valuable 
objects in Łódź was rescued. The historic character of the walls was skillfully combined with 
completely modern interiors. The historical name of the institution, “Anna Maria Memorial 
Hospital”, the name of the girl who was its first patron, will return to the front building in 
Piłsudski Avenue14.

13 J. Kawiorski, Szpital dla dzieci im. Anny Marii, obecnie im. J. Korczaka, w Łodzi w latach 1905–1995, 
[in:] Szpital Anny Marii w Łodzi, ed. M. Gołębiowska, Łódź 1998, 69–74; Cf. T. Mogilnicki, 20-lecie 
Szpitala Św. Anny Marii dla dzieci w Łodzi 1905–1930, Łódź 1930; Idem, Szpitalnictwo dziecięce 
w Polsce i jego zadania, [in:] Pediatria polska, 1927; Idem, Szpitalnictwo dziecięce w Polsce w 1931 
r., [in:] Pediatria polska, 1932.

14 J. Kawiorski, op. cit.; www.dzienniklodzki.pl/artykul/koniec-remontu-w-szpitalu-im-korczaka-
odnowiono-zabytkowe-pawilony, 30.05.2015.
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Final remarks

The analysis of conservatory activities undertaken in selected historic complexes of hos-
pital architecture allows the formulation of the fundamental problems we face and a prelim-
inary assessment of the efficiency of the preservation strategy adopted.

First, without an adequate infrastructure which guarantees the provision of medical care 
on the highest level it is difficult to transform historical hospitals into modern institutions of 
health care. The historic development, often dispersed, multiplies the costs of everyday func-
tioning. Each building needs its own technical-medical facilities. Moreover, such location 
makes it difficult to make complex diagnoses of patients who must be transported to different 
places, often over a large distance. Another difficulty is connected with the extension of the 
existing objects and building new ones. The majority of the existing complexes of hospital 
development have very limited premises at their disposal, which means the necessity to re-
strict the scale of investments15.

A condition of efficient preservation is, as conditions permit, to retain the historic trans-
port system both the outer urban one and that on the premises of the hospital. It is also 
important to retain the silhouette of the historic complex which is part of the skyline of the 
whole city. Owing to their imposing architectonic forms, the hospital buildings play the role 
of dominants in the cityscape. They shape the character of street interiors and together with 
their closest surroundings require special conservatory protection16.

The existing greenery areas need cultivation. The majority of retained greenery is found 
within the interiors created by hospital buildings or small gardens at the back of the plots. 
Sometimes a special form of greenery in the form of gardens attached to hospitals is found. 
Unfortunately, the majority of these are usually unattended and cultivation works are carried 
out at random, most frequently connected with repair works of hospital building in their 
neighbourhood. They require conservation – re-composition projects on a broader scale. 
A separate problem is the protection of the greenery, usually lush, along streets. High trees 
in the streets make an isolation zone favourable for hospitals, which also require carefully 
planned cultivation activities17.

The fundamental aim of modernisation of historical hospital units should always be the pro-
tection of the historic health architecture and its surroundings. As can be seen, the selection and 
implementation of a suitable preservation strategy is not a simple task. Moreover, any activities 
should comply with the requirements of harmonious and sustainable development of the overall 
cultural environment to which historic hospitals contribute. The problem, however, is that some 
of them still find it difficult to meet the latest sanitary and technical and technological standards. 
This may result from errors in professional approach to the historic object on the one hand, and 
its unavoidable intensive use on the other hand, which will always cause faster wear and the 
resulting necessity for further, systematic modernisation.

15 Cf. E. Waszczyszyn, Future of historic hospital in contemporary city. Preservations problem. 
Prospects of development, [in:] La Experiencia Del Reuso, vol. 3: La Experiencia Del Disfrute: 
Nuevos Usos En Monumentos, Madrid 2013, 333–340; Eadem, Szpital w sercu miasta, [in:] Serce 
miasta, Czasopismo Techniczne, 4-A/2008, 213–222; Eadem, XIX-wieczna Klinika Lekarska 
Collegium Medicum UJ w Krakowie. Zarys problemów konserwatorskich w świetle wymogów 
współczesnego szpitala akademickiego, [in:] Wiadomości Konserwatorskie, vol. 27, 2010, 51–66.

16 Ibidem.
17 Ibidem.



260

Nowadays conservators, architects and city planners are facing no easy task of how to pre-
serve the achievements of past generations. Earlier, the architecture of historic hospitals was 
more devoted to community needs; today it is more focused on complicated standards and 
regulations. However, hospitals not designed according to the latest functional requirements 
may be a threat for the safety of patients. This is why not all historic institutions of health care 
have retained their original function. The durability of their architecture does not guarantee the 
invariability of the manner of their use. Fortunately, there still are magnificent historic hospital 
buildings in many Polish cities, which is proved by the examples of Wrocław, Warsaw and 
Łódź. And the process of humanization has changed the way we look at them. We perceive 
them as not only “machines for healing”, but as an integral part of urban architecture which has 
a great role to play – health care and protection of life of their citizens18.

In the space of the Polish cities the historic complexes of hospital architecture are like 
a live tissue which can continue to develop and transform to a certain extent. On the one 
hand, we can redefine and discover it, while on the other hand they remain an integral part of 
the city, determining the identity of the place in which they were created and co-creating the 
universal space which belongs to all its users19.

Szpitale są jednymi z najbardziej złożonych technologicznie instytucji użytku publicz-
nego. Współcześnie pełnią przede wszystkim funkcje lecznicze, w przeciwieństwie do cza-
sów dawnych, kiedy były bardziej ośrodkami opiekuńczymi. Jako obiekty związane tylko ze 
służbą zdrowia ukształtowały się dopiero w XIX w., ale stale postępujący rozwój medycy-
ny powoduje ewoluowanie poglądów na metody leczenia i opieki nad chorymi, a w konse-
kwencji wpływa na przeobrażanie ich programów funkcjonalno-przestrzennych1. Stąd wy-
nika również konieczność przeprowadzania regularnej modernizacji szpitali, zwłaszcza tych 
mieszczących się w zabytkowych obiektach. Jest to ważny i trudny proces, szczególnie ze 
względu na skalę problemu dotyczącego znacznej części użytkowanych obecnie w Polsce 
obiektów służby zdrowia2.

Istniejące dziesiątki, a czasem nawet setki lat obiekty coraz trudniej dostosować do wy-
mogów stawianych współczesnym szpitalom. Dodatkowo zgodnie z rozporządzeniem Mini-
sterstwa Zdrowia z 2012 roku wszystkie placówki medyczne w Polsce muszą dostosować się 
do określonych unijnych standardów do roku 20163. Jeżeli po tym czasie nie będą ich speł-
niać, mogą zostać zamknięte lub ich działalność radykalnie ograniczona. W dniu dzisiejszym 
ponad 1/3 polskich szpitali nie jest dostosowana do nowych wymogów i potrzebuje spo-

18 S. Porębowicz, Problem humanizacji szpitali, [in:] Szpitalnictwo Polskie, vol. 6(1), 1962, 117–
118; S. Porębowicz, A. Nitsch, Architektura służby zdrowia, [in:] Architektura, vol. 1, 1955, 8; 
S. Porębowicz, Rozrost i elastyczność wewnętrznego rozplanowania jako kryteria nowoczesności 
projektów szpitali, [in:] Szpitalnictwo polskie, vol. 14(6), 1970, 253–259.

19 A. Ziętek, Oblicza Miasta, [in:] Kultura–Enter, vol 1, 2008.
1 Szerzej: Z. Podgórska-Klawe, Od hospicjum do współczesnego szpitala, Wrocław 1981; R. Gutt, 

Wiek XIX – trudności i osiągnięcia medycyny w Polsce, [w:] Archiwum historii i filozofii medycyny, 
1966, 49(4), 435–441.

2 P. Gerber, Problemy modernizacji zabytkowych szpitali, [w:] Wiadomości Konserwatorskie, 2007, 
t. 22, 109–111.

3 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, Dz.U. RP, 2012/739, 1–24.
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rych środków finansowych na realizację tego zadania4. W skali kraju, zgodnie z szacunkami 
Związku Powiatów Polskich i Ministerstwa Zdrowia, potrzebna jest kwota sięgająca nawet 
15 mld zł5. Modernizacja każdej placówki jest więc kosztowną inwestycją, zwłaszcza jeżeli 
dotyczy obiektu zabytkowego. Niestety same szpitale mają duży problem z pozyskiwaniem 
potrzebnych środków finansowych. Dla samorządów wyjściem może być zawiązywanie tzw. 
partnerstwa publiczno-prywatnego, mającego na celu wspólne opłacenie działań dostoso-
wawczych. W ciągu ostatnich lat część samorządów już rozpoczęła potrzebne inwestycje, 
które finansowane są m.in. z unijnych funduszy.

Według wielu specjalistów chorób zakaźnych budynki szpitalne powinny mieć nawet 
pewien określony „termin ważności”. Wiąże się on zwłaszcza z jednym z problemów, jakim 
są zakażenia wewnątrzszpitalne spowodowane mutującymi bakteriami, wirusami czy grzy-
bami pleśniowymi, których siedliska częściej można spotkać i trudniej usunąć w obiektach 
historycznych. Czy rzeczywiście stanowią one tak wielkie zagrożenie dla zdrowia ich użyt-
kowników? Zdania są nadal bardzo podzielone. O ile bakterie z czasem giną, bo przenoszą 
się z pacjenta na pacjenta i przy ich braku nie mogą mutować, o tyle inne mikroorganizmy 
i drobnoustroje bywają groźne. Część środowiska medycznego uważa, iż po długim okresie 
działania najlepiej byłoby historyczne gmachy szpitalne rozebrać, a na ich miejscu zbudować 
nowe lecznice. Szeroko pojęte środowisko konserwatorskie skłania się ku rozwiązaniom bar-
dziej zachowawczym, proponując modernizowanie zabytkowych szpitali, a w ostateczności 
zmianę ich pierwotnej funkcji i po przeprowadzeniu prac konserwatorskich zaadoptowanie 
dla nowych odbiorców. I rzeczywiście w wielu krajach szpitale mieszczące się w zabytko-
wych budynkach są z czasem zamykane. Nie wszystkie jednak znajdują nowych gospodarzy. 
Największe problemy mają przede wszystkim obiekty o bardzo złym stanie technicznym, 
przestarzałych układach funkcjonalno-przestrzennych, niewystarczającej powierzchni lub 
kiedy raptownie wygasa zapotrzebowanie na ich dotychczasową funkcję. Stąd coraz częściej 
spotykamy się ze zjawiskiem degradacji nieużytkowanych historycznych szpitali, pomimo 
objęcia wielu z nich programami ochrony konserwatorskiej. Nierzadko pozostają one tylko 
formalnymi zapisami, z którymi nie wiążą się niestety żadne konkretne działania. Z drugiej 
strony sama ustawowa konieczność zabezpieczenia tkanki historycznej zabytkowego budyn-
ku odstrasza wielu nowych inwestorów, wolących łatwiejsze i szybsze rozwiązania, czyli np. 
adaptację istniejących, współczesnych obiektów do własnych potrzeb lub zaprojektowanie 
od podstaw nowych budynków. Mijający czas nie jest więc sprzymierzeńcem historycznych 
szpitali, których pełna rewaloryzacja staje się coraz trudniejsza, co z kolei może skutkować 
powolną destrukcją niezwykle cennej, zabytkowej architektury zdrowia.

Znalezienie nowej funkcji dla nieużytkowanego, historycznego budynku szpitalnego 
może być czasami jedynym ratunkiem i impulsem do zabezpieczenia jego historycznej tkan-
ki, a nawet do odtworzenia struktur zmienionych na przestrzeni dziejów. Umiejętne wpaso-
wanie nowej funkcji w zabytkową strukturę może wręcz podnieść walory budynku. I prze-
ciwnie, historyczny obiekt może uatrakcyjnić wiele nowych funkcji. 

Wybór właściwej strategii działań konserwatorskich i należyte jej przeprowadzenie powin-
no więc być poprzedzone wnikliwymi studiami nad zasobem wartości chronionych, z jakimi 

4 Raport o stanie przygotowań polskich szpitali do wejścia w życie nowych przepisów przygotował 
m.in. Związek Powiatów Polskich.

5 Stanowisko Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w sprawie wydłużenia terminu 
dostosowania pomieszczeń i urządzeń podmiotów leczniczych do wymogów technicznych i sani-
tarnych z 8 maja 2014, www.zpp.pl.
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mamy do czynienia, a także analizą podobnych realizacji w Polsce i Europie, gdzie spotykamy 
się zarówno z regularną modernizacją zabytkowych szpitali, jak i wprowadzaniem do już nie-
użytkowanych obiektów innych funkcji, najczęściej publicznych, nadających im nowe życie6.

Zasób zabytkowych obiektów szpitalnych

Klasyfikacja zabytków architektury szpitalnej powinna opierać się na miarodajnej ocenie 
ich wartości historycznych i artystycznych. Najczęściej spotykamy się jednak tylko z opi-
sem ich stanu zachowania, który ma największy wpływ na strategię podejmowanych działań 
konserwatorskich. Jednym z najważniejszych elementów decydujących o wartości obiektu 
szpitalnego jest jego wiek, czyli czas powstania. Określenie wieku dotyczy jego substancji 
zabytkowej i to ona powinna być głównym celem ochrony i konserwacji.

Jednym z najważniejszych problemów jest ustalenie zasobu historycznych obiektów 
szpitalnych. Istniejące polskie rejestry zabytków nie zawsze pozwalają na ścisłe podanie 
liczby i charakteru tej grupy obiektów. Jak w przypadku innych zabytkowych budynków 
wiele szpitali w ogóle nie zostało wpisanych do rejestru. Przez wiele lat przy tworzeniu 
rejestru nie zawsze obowiązywały jednolite zasady. O jego treści decydowały i często nadal 
decydują rożne czynniki, takie jak wykształcenie konserwatora, znajomość obiektu, czas do-
konania wpisu oraz inne pozakonserwatorskie okoliczności.

Pomimo wspomnianych trudności nawet wstępna analiza pozwoliła na określenie, jak 
duża jest skala problemu, który dotyczy znacznej części użytkowanych obecnie obiektów 
służby zdrowia. Tylko na Dolnym Śląsku większość spośród funkcjonujących 70 szpitali 
powstało przed 1945 r., 23 z nich posiada zabytkowy charakter, nieliczne wpisane zostały do 
rejestru zabytków. Większość nie spełnia wymagań stawianych przez nowoczesne technolo-
gie medyczne, organizację pracy oraz kryteria Ministerstwa Zdrowia7.

Przedstawione informacje muszą być jeszcze zaktualizowane w terenie. Konieczne są 
więc dalsze prace związane z analizą zapisów i przeprowadzeniem kolejnych wizji lokal-
nych. Na podstawie samego rejestru nie można określać zakresu koniecznych działań kon-
serwatorskich. Zorganizowanie kwerendy archiwalnej i badań terenowych w skali całego 
kraju ułatwiłoby formułowanie odpowiedniej strategii działań konserwatorskich i określenie 
granic substancji zabytkowych, które powinny podlegać ochronie. 

Zarys kierunków działań konserwatorskich

Wszelkie działania ochronne powinny być oczywiście wspierane najnowszymi, obowią-
zującymi teoriami konserwatorskimi. Dzięki temu możliwa byłaby obiektywna ocena decyzji 
podjętych w stosunku do poszczególnych zabytkowych obiektów szpitalnych. Czysto konser-
watorski punkt widzenia jest znany – priorytetem powinno być przekazanie przyszłym pokole-
niom zabytków w stanie możliwie niezmienionym. W praktyce różnorodność zasobu obiektów 

6 S. Kozłowski, Współzależność rozwoju medycyny oraz technologii zakładów opieki zdrowotnej i spo-
łecznej, [w:] Szpitalnictwo Polskie, 1970, t. 14, 163.

7 P. Gerber, op. cit.
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chronionych, w tym historycznych szpitali oraz wpływających na nie czynników zewnętrz-
nych, bardzo utrudnia wprowadzenie jednolitej formy postępowania. Zachowanie wszystkich 
obiektów w postaci możliwie niezmienionej jest bardzo trudne do wykonania. Istnieje potrzeba 
ustalenia szerszego i bardziej zróżnicowanego zakresu i strategii działań konserwatorskich.

Analiza stanu zachowania zabytków architektury zdrowia umożliwiłaby opracowanie 
metod działania dla poszczególnych zespołów obiektów, wśród których spotykamy szpi-
tale ogólne, specjalistyczne, kliniki uniwersyteckie, sanatoria itp. Konieczne jest jednak 
uwzględnienie również czynników pozakonserwatorskich. Forma własności obiektu ochrony 
zdrowia, związana z nią zdolność finansowania prac konserwatorskich, a także możliwości 
jego modernizacji związanej z rozwojem współczesnej medycyny lub adaptacji do nowych 
funkcji, mają duży wpływ na model zastosowanej ochrony zabytku. Tego rodzaju czynniki 
określają nie sam zabytek, ale położenie, w jakim się on znajduje. Jednak wszystkie powinny 
zostać dokładnie określone i uwzględnione.

Problem ochrony zabytkowych szpitali może być rozwiązany na wiele sposobów, które 
zależeć będą od poziomu dostępnej dokumentacji badawczej i analizy zastosowanych dotych-
czas działań konserwatorskich. Różnorodność konstrukcji, kształtu, położenia oraz historycz-
nej i współczesnej roli w zurbanizowanej przestrzeni sprawia, że formułowanie powszechnie 
obowiązujących zaleceń konserwatorskich dla różnych typów historycznych szpitali jest bar-
dzo trudne. Prawie każda grupa obiektów będzie wymagać indywidualnego podejścia i zróżni-
cowanych planów, często realizowanych różnymi metodami technicznymi i technologicznymi. 
Wszelkie działania powinny być jednak zgodne z wymogami stawianymi przez dzisiejszego 
ustawodawcę, najnowsze technologie medyczne oraz współczesne doktryny i pryncypia kon-
serwatorskie zawarte m.in. w Karcie Weneckiej (1964) i wywodzącej się z niej Karcie Kra-
kowskiej 2000. Należy określić stopień koniecznej ochrony, jej zakres oraz granice możliwej 
ingerencji w zastany kształt i substancję zabytkowego szpitala. Zawsze niezwykle ważna jest 
staranna ochrona wartościowej struktury obiektu, zwłaszcza zabezpieczenie wszystkich jego 
elementów zabytkowych, w tym detali architektonicznych, w miarę możliwości układu funk-
cjonalno-przestrzennego, ewentualnie uporządkowanie otaczającego go terenu.

Na ziemiach polskich spotykamy wiele różnych przykładów historycznej architektury 
szpitalnej zachowanej i chronionej w różnym stopniu.

Zespół klinik Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (Il. 1)

Ponad 100-letnie wrocławskie kliniki tworzą wyjątkowy zespół architektoniczno-urba-
nistyczny, który powstał w ostatnich latach XIX i na początku XX w. Administracyjnie 
wchodzą w skład Samodzielnego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu. Większość jego 
historycznych obiektów przetrwała do dziś w niezmienionym stanie lub w niewielkim stop-
niu przebudowana. Podobne zabytkowe zespoły, jak np. kliniki w Wiesbaden, Heidelbergu 
czy Halle-Wittenbergu, które były pierwowzorem dla wrocławskich klinik, zostały z czasem 
przebudowane lub przestały pełnić swoje medyczne funkcje8. 

8 Szerzej: P. Müffigbrodt, E. Schmitt, P. Spieker, Medicinische Lehranstalten der Universitäten. 
Technische Laboratorien und Versuchsanstalten. Sternwarten und andere Observatorien, [w:] 
Handbuch der Architektur, red. J. Durm, H. Ende, t. 6(2), Stuttgart 1905, 1–183.
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Decyzja o budowie zapadła w końcu w 1883 r. Teren o powierzchni ok. 5 ha, na którym 
powstały kliniki, mieścił się w obrębie ogrodu w Szczytnikach nad starą Odrą. Zespół wznie-
siono w latach 1887–1909 przy ścisłej współpracy architektów z lekarzami. W rezultacie 
powstał jeden z najnowocześniejszych szpitali klinicznych w Europie. Budynki charaktery-
zowały się oryginalnymi rozwiązaniami zarówno formy, jak i funkcji. Koncepcja budowy 
opierała się na zasadzie funkcjonalności, a pawilonowy układ zabudowy ułatwiał utrzymanie 
zasad higieny. Unikatowy kompleks to wspaniała realizacja także pod względem urbani-
stycznym. Powstał z dala od ówczesnego miejskiego centrum, tuż przy rzece, wśród zieleni, 
na terenie nachylonym na południe, chronionym przed wiatrami północnymi. Duża działka 
umożliwiała również założenie ogrodów szpitalnych służących rekonwalescentom9.

Wraz z upływem lat zabytkowe budynki szpitalne mają jednak coraz większe trudności ze 
spełnieniem najnowszych norm technologicznych, technicznych i sanitarnych. Intensywna ich 
eksploatacja powoduje szybszą degradację tkanki historycznej, a w związku z tym konieczne 
jest podejmowanie ciągłych działań modernizacyjnych. Przykładem takich działań może być 
realizacja projektu rewitalizacji zespołu zabytkowej architektury klinik Uniwersytetu Medycz-
nego we Wrocławiu, który został wsparty funduszami Unii Europejskiej w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013. Całkowita 
wartość projektu wyniosła ok. 12 mln zł, a wkład unii to ponad 8 mln zł. W latach 2010–2012 
w ramach projektu rewitalizacji poddano 5 zabytkowych budynków uniwersyteckich mieszą-
cych: Katedrę i Zakład Patomorfologii, Patofizjologii oraz Zakład Genetyki (ul. K. Marcinkow-
skiego 1–3), Katedrę i Zakład Farmakologii (ul. J. Mikulicza Radeckiego 2), Katedrę i Zakład 
Medycyny Sądowej (ul. J. Mikulicza Radeckiego 4), Katedrę i Zakład Anatomii Prawidłowej, 
Histologii i Embriologii (ul. T. Chałubińskiego 6a), Katedrę i Zakład Biochemii Lekarskiej, 
Biofizyki, Fizjologii (ul. T. Chałubińskiego 8–10). Wszystkie prace przebiegały pod nadzorem 
konserwatora zabytków. Podjęte działania skupiły się m.in. na kompleksowej renowacji neogo-
tyckich elewacji, w tym na uzupełnieniu ubytków w fugach i cegle klinkierowej, zabezpieczeniu 
jej powierzchni przed działaniem czynników atmosferycznych, wymianie stolarek okiennych 
i drzwiowych z zachowaniem ich historycznego wyglądu (podziałów, zdobień i kolorystyki). 
Po zakończeniu prac konserwatorskich przy drewnianych więźbach i przemurowaniu kominów 
wymieniono również pokrycia dachów, które przypominają obecnie 100-letni łupek z okresu 
powstania zabytkowego kompleksu. Dodatkowo osuszono i zaizolowano fundamenty, co za-
bezpieczy historyczne mury przed podmakaniem. Wymieniono także oświetlenie zewnętrzne 
oraz wyremontowano nawierzchnię jezdną i chodniki w obszarze klinik. Zadbano również o te-
reny zielone. Poddano pielęgnacji zachowany starodrzew, uzupełniono ogrody o nowe ozdobne 
krzewy, ustawiono ławki i stylowe drogowskazy z łacińskimi nazwami obiektów. Teren wo-
kół obiektów przystosowano do zwiedzania przez osoby niepełnosprawne poprzez likwidację 
barier architektonicznych. Kompleks ten to dzisiaj również znakomite miejsce do spacerów, 
wpisane na Szlak Historii i Tradycji Wrocławia10.

9 T. Heimrath, W 80-lecie budowy klinik wrocławskich. Przyczynek do historii organizacji szpi-
talnictwa końca XIX w., [w:] Szpitalnictwo polskie, t. 15(5), 1971, 272–276; R. Żerelik, Źródła 
do dziejów medycyny śląskiej w Archiwum Państwowym we Wrocławiu (cz.2), [w:] Medycyna 
nowożytna. Studia nad historią medycyny, t. 1, z. 2, 1994, 121–124; szerzej: M. Pistor, Anstalten 
und Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitswesens in Preussen, Berlin 1890; P. Müffigbrodt, 
E. Schmitt, P. Spieker, op. cit.

10 T. Wysocki, Budynki starych klinik lśnią nowymi elewacjami i dachami, „Gazeta Wyborcza”, 
18.09.2012, www.wroclaw.gazeta.pl.
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Z podobnymi problemami borykają się również inne wrocławskie zabytkowe placówki 
służby zdrowia, jak np. ponad stuletni Szpital im. T. Marciniaka (dawniej: Evangelisch-
-lutherische Diakonissen – Anstalt Bethanien), który powstawał w latach 1852–1913 przy 
obecnej ul. R. Traugutta 11211. W obrębie historycznego zespołu gmachów szpitalnych 
również podejmowane są w miarę możliwości prace konserwatorskie, których przykładem 
jest przywrócenie w 2006 roku dawnego wyglądu neogotyckiego budynku o historycznej 
nazwie Marienhaus, który powstał w roku 1878, a który obecnie mieści oddziały Chirurgii 
i Neurologii Dziecięcej. Inny los spotkał wrocławski Szpital im. J. Babińskiego usytuowa-
ny przy pl. Jana Pawła II, w którym pierwotna funkcja nie jest już kontynuowana, i który 
ma duże trudności ze znalezieniem nowego gospodarza, popadając w coraz większą ruinę. 
Hospitalizowanie pacjentów w ponad stuletnich budynkach jest niewątpliwie bardzo trud-
nym zadaniem. Nie ma jednoznacznych przeciwwskazań, by w budynkach poszpitalnych 
nie mogły znaleźć swoje miejsce inne funkcje najlepiej użyteczności publicznej. Proble-
mem są jednak olbrzymie koszty takich adaptacji, które musi ponieść przyszły inwestor. 
Stąd we Wrocławiu tak wiele niesprzedanych tego typu zabytkowych budynków, których 
stan jest dzisiaj zagrożony.

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie (Il. 2)

W roku 1732 Piotr Baudouin, misjonarz ze Zgromadzenia św. Wincentego a Paulo, za-
łożył Dom Podrzutków przy ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie. Instytucja została 
przeniesiona do nowej siedziby przy pl. Wareckim (obecnie: pl. Powstańców Warszawy), 
gdzie na mocy dekretu króla Augusta III, w 1758 roku otrzymała nazwę Szpitala General-
nego Dzieciątka Jezus. W swoim założeniu szpital pełnił funkcje lecznicze i opiekuńcze. 
Szybki rozwój Warszawy i niedobory w ilości łóżek spowodowały podjęcie decyzji o budo-
wie nowego zespołu na terenie, na którym znajduje się obecnie (ul. Lindleya 4). Budowa 22 
budynków pod nadzorem architekta Józefa Piusa Dziekońskiego została zakończona w 1901 
roku. Okres międzywojenny przyniósł dalszy rozkwit medycyny, a w szpitalu znalazło sie-
dzibę pięć klinik uniwersyteckich oraz jedenaście oddziałów specjalistycznych, co stawiało 
go w czołówce ówczesnych ośrodków medycznych w kraju. W okresie okupacji niemiec-
kiej stanowił schronienie dla żołnierzy Państwa Podziemnego i był miejscem nauczania stu-
dentów medycyny. W wyniku działań wojennych uległ olbrzymim zniszczeniom. Zaraz po 
wojnie, już w lipcu 1945 roku rozpoczął na nowo pracę, udzielając świadczeń zdrowotnych 
w połączeniu z aktywnością naukową i dydaktyczną. Od tego momentu działalność kliniczna 
jest sukcesywnie poszerzana o kolejne specjalizacje i przyczynia się do jego wiodącej pozy-
cji wśród polskich szpitali uniwersyteckich12.

Dzisiaj w zespole warszawskiego szpitala klinicznego podejmowane są sukcesywnie, 
w miarę zaistniałych potrzeb, bardziej złożone prace konserwatorskie oraz zwykłe bieżące 
remonty związane z intensywną eksploatacją historycznych budynków. Zawsze głównym 
ich założeniem jest poszanowanie historycznej formy i detalu architektonicznego. Zachowa-
nie istniejącego obiektu z jego pierwotną i autentyczną tkanką historyczną.

11 Szerzej: R. Żerelik, op. cit.
12 S. Porębowicz, Budowa i rozbudowa akademii medycznych w Polsce, [w:] Szpitalnictwo polskie, 

t. 8(5), 1964, 199.
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Jedną z głównych inwestycji w ostatnich latach były podjęte w 2010 roku i zakończone 
w roku 2012 prace przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii – Centrum Leczenia 
Obrażeń. Polegały one na podjęciu szeroko zakrojonych działań konserwatorskich i moder-
nizacyjnych w zabytkowym pawilonie kliniki oraz dobudowaniu nowego skrzydła. Projekt 
przygotował zespół Kontrapunkt Media pod kierownictwem architekt Ewy Dobruckiej. 
Koszt inwestycji wyniósł ok. 15,5 mln zł. Wykonane zostały m.in. prace związane z wymia-
ną dawnej konstrukcji dachu i jego pokrycia, a także roboty elewacyjne, w tym renowacja 
zabytkowych części elewacji. Wykonano również nowy podjazd dla karetek.

W przebudowanym, rozbudowanym i nowocześnie doposażonym budynku ww. kliniki 
powstało nowe Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo-Zatorowej, 
z min. 38 łóżkami w jedno-, dwu- i trzyosobowych pokojach. Została również zachowana 
funkcja kliniczna (diagnostyka i leczenie nieinwazyjne chorób układu krążenia), dydaktycz-
na (kształcenie studentów Uniwersytetu Medycznego w Warszawie) i naukowa (rozwój no-
woczesnych postępowań klinicznych). W obiekcie powstał też odcinek intensywnego nadzo-
ru kardiologicznego, oddział pobytowy, pracownie badawcze i sala konferencyjna. Powstała 
w ten sposób nowoczesna klinika w zabytkowym, rozbudowanym o nową tkankę budynku, 
którego walory historyczne zostały skutecznie ochronione, i który może sprostać wymaga-
niom stawianym współczesnym szpitalom uniwersyteckim.

Szpital im. J. Korczaka w Łodzi (Il. 3)

Szpital ma ponad stuletnią historię. Został założony przez rodzinę łódzkich fabrykantów 
Herbstów w celu upamiętnienia ich zmarłej córki Anny Marii i nazwany jej imieniem. W 1902 
roku rozpoczęto jego budowę przy ul. Rokicińskiej 15, którą ukończono w roku 1904. Urzędo-
wo do użytku nowy gmach przekazano w 1905 roku, a już rok później szpital powiększył liczbę 
łóżek do ponad 100 i bardzo szybko zyskał opinię jednego z najlepszych ówczesnych szpitali 
dziecięcych. Po II wojnie światowej patronem szpitala został Janusz Korczak13.

Podobnie jak inne tego typu placówki również zabytkowe obiekty łódzkiego szpitala 
wymagają prac konserwatorskich i działań dostosowujących je do wymogów współczesnej 
medycyny, organizacji pracy i obowiązującego ustawodawstwa.

Prace remontowe w jednym z kilku zabytkowych pawilonów rozpoczęły się już w 2012 
roku. Do remontu zmusił dyrekcję bardzo zły stan historycznego budynku. Konieczna 
była ewakuacja Oddziału Niemowlęcego. Do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
im. M. Kopernika w Łodzi przeniesiony został Oddział Chirurgii Dziecięcej, a do Instytutu 
Centrum Zdrowia Matki Polki przeprowadziła się Klinika Pediatrii. Na miejscu pozostał 
w zasadzie tylko Oddział Otolaryngologii. Jako pierwszy odnowiony został zabytkowy pa-
wilon Chirurgii Dziecięcej. Pierwsza część inwestycji kosztowała ok. 5 mln zł i sfinansował 
ją Urząd Marszałkowski. Pieniądze na odnowienie pozostałych gmachów pochodziły rów-
nież z funduszy unijnych oraz ze środków własnych szpitala.

13 J. Kawiorski, Szpital dla dzieci im. Anny Marii, obecnie im. J. Korczaka, w Łodzi w latach 1905–1995, 
[w:] Szpital Anny Marii w Łodzi, red. M. Gołębiowska, Łódź 1998, 69–74; szerzej: T. Mogilnicki, 
20-lecie Szpitala Św. Anny Marii dla dzieci w Łodzi 1905–1930, Łódź 1930; Idem, Szpitalnictwo 
dziecięce w Polsce i jego zadania, [w:] Pediatria polska, 1927; Idem, Szpitalnictwo dziecięce 
w Polsce w 1931 r., [w:] Pediatria polska, 1932.
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Jesienią 2014 roku po dwóch latach przerwy Szpital im. J. Korczaka, który od 10 lat 
wchodzi w skład Wojewódzkiego Szpitala im. M. Kopernika w Łodzi, znów zaczął przyjmo-
wać najmłodszych pacjentów na wszystkich swoich oddziałach. W ramach podjętych prac 
odnowiono i zmodernizowano pięć z ośmiu zabytkowych budynków szpitalnych z czerwo-
nej, charakterystycznej dla budowli neogotyckich cegły. Na zewnątrz murom przywróco-
no dawną świetność, natomiast w środku budynki zostały w dużym stopniu przebudowane. 
Odnowiono ściany, posadzki, stropy. Ponadto wymieniono dachy oraz poddano renowacji 
oryginalne drzwi i okna. Dobudowano też dwa parterowe łączniki, które połączyły poszcze-
gólne obiekty.

Dodatkowo studenci Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi nieodpłatnie zaprojektowali 
szpitalne wnętrza. Sami również wykonali swój projekt, uzyskując wielobarwną, przyjazną 
dla najmłodszych pacjentów szpitalną przestrzeń. Także z myślą o dzieciach wykonano prze-
szklony aneks, który będzie mógł służyć jako oranżeria wypełniona roślinami i zabawkami. 
Zakupiono też nową aparaturę, a efekty renowacji przerosły najśmielsze oczekiwania. W su-
mie wszystkie prace pochłonęły 28 mln zł, z czego 11 mln przekazał Urząd Marszałkowski 
w Łodzi, natomiast pozostała kwota pochodziła z Unii Europejskiej. Łódzki szpital dziecięcy 
jest dzisiaj jedną z najnowocześniejszych placówek w Polsce. Rocznie będzie przyjmować 
ok. 60 tysięcy pacjentów, a jego personel medyczny będzie liczył ok. 200 osób.

Dzięki podjętym pracom konserwatorskim uratowano jeden z cenniejszych pod wzglę-
dem architektonicznym i historycznym obiektów w Łodzi. Umiejętnie połączono zabytkowy 
charakter murów z ich całkowicie współczesnymi i nowoczesnymi wnętrzami. Na budynku 
frontowym, stojącym przy al. Piłsudskiego, powróci również historyczna nazwa placówki: 
„Szpital im. Anny Marii”, dziewczynki, która była pierwszą patronką tej placówki14.

Podsumowanie

Analiza działań konserwatorskich podejmowanych w wybranych historycznych zespołach 
architektury szpitalnej pozwala na określenie podstawowych problemów, z którymi się 
spotykamy, oraz na wstępną ocenę skuteczności zastosowanej strategii ochrony.

Jak widać na samym początku, bez zapewnienia odpowiedniej infrastruktury, która umoż-
liwia wykonywanie świadczeń medycznych na najwyższym poziomie, trudno przekształcić 
zabytkowe szpitale w nowoczesne ośrodki ochrony zdrowia. Często rozproszona, historycz-
na zabudowa mnoży koszty związane z ich codziennym funkcjonowaniem. Każdy budynek 
musi mieć własne zaplecze techniczno-medyczne. Dodatkowo takie położenie utrudnia szer-
sze diagnozowanie pacjentów, którzy muszą być przewożeni do różnych, często odległych 
miejsc. Kolejna trudność związana jest z rozbudową istniejących i wznoszeniem nowych 
obiektów. Większość istniejących zespołów zabudowy szpitalnej dysponuje bardzo ograni-
czonymi terenami. Oznacza to konieczność ograniczania skali planowanych inwestycji15.

14 J. Kawiorski, op. cit.; www.dzienniklodzki.pl/artykul/koniec-remontu-w-szpitalu-im-korczaka-
odnowiono-zabytkowe-pawilony, 30.05.2015.

15 Szerzej: E. Waszczyszyn, Future of historic hospital in contemporary city. Preservations problem. 
Prospects of development, [w:] La Experiencia Del Reuso, t. 3: La Experiencia Del Disfrute: Nuevos 
Usos En Monumentos, Madrid 2013, 333–340; Eadem, Szpital w sercu miasta, [w:] Serce miasta, 
Czasopismo Techniczne, 4-A/2008, 213–222; Eadem, XIX-wieczna Klinika Lekarska Collegium 
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Warunkiem skutecznej ochrony jest, w miarę możliwości, utrzymanie historycznego 
układu drożnego, który zwykle dzieli się na: zewnętrzny miejski i wewnętrzny szpitalny. 
Ważna jest również ochrona sylwety historycznego zespołu, która jest częścią panoramy 
całego miasta. Gmachy szpitalne dzięki okazałym formom architektonicznym pełnią rolę 
dominant krajobrazu miejskiego. Kształtują one charakter wnętrz ulicznych i wymagają wraz 
ze swym najbliższym otoczeniem szczególnej opieki konserwatorskiej16.

Działań pielęgnacyjnych potrzebują istniejące tereny zielone. Większość zachowanej 
zieleni spotykamy w obrębie wnętrz tworzonych przez zabudowę szpitalną lub niewielkich 
ogrodów na zapleczach działek. Czasami spotykamy się również ze specyficzną formą zie-
leni, którą stanowią ogrody przyszpitalne. Niestety większość z nich jest zwykle bardzo 
zaniedbana i tylko sporadycznie podejmowane są w nich prace pielęgnacyjne, najczęściej 
związane z prowadzonymi w sąsiedztwie remontami budynków szpitalnych. Wymagają sze-
rzej zakrojonych działań konserwatorsko-rekompozycyjnych. Odrębnym problemem jest 
ochrona zwykle bogatej zieleni przyulicznej. Wysoka zieleń w rejonie ulic tworzy korzystną 
dla szpitali strefę izolacyjną, która także wymaga przemyślanych działań pielęgnacyjnych17.

Celem podstawowym modernizacji historycznych zespołów szpitalnych zawsze po-
winna być ochrona zabytkowej architektury zdrowia i jej otoczenia. Jak widać, wybór 
i wdrożenie odpowiedniej strategii konserwatorskiej nie jest prostym zadaniem. Dodatko-
wo wszelkie podejmowane działania powinny być dostosowane do wymogów harmonijne-
go i zrównoważonego rozwoju całego środowiska kulturowego, które zabytkowe szpitale 
również współtworzą. Problemem jest jednak to, iż część z nich, pomimo działań mo-
dernizacyjnych, nadal ma trudności ze spełnieniem najnowszych norm sanitarnych, tech-
nicznych i technologicznych. Spowodowane może to być z jednej strony merytorycznymi 
błędami w postępowaniu z zabytkiem, z drugiej nieuniknioną, intensywną jego eksplo-
atacją, która zawsze powodować będzie szybsze zużycie, a w związku z tym konieczność 
dalszych, systematycznych modernizacji.

Współcześni konserwatorzy, architekci i urbaniści stoją więc przed niełatwym zadaniem, 
jak ochronić dorobek przeszłych pokoleń. Wcześniej architektura zabytkowych szpitali była 
bardziej dostosowana do potrzeb społecznych, dzisiaj jest bardziej dostosowana do skom-
plikowanych norm i przepisów. Szpitale niezaprojektowane zgodnie z najnowszymi wyma-
ganiami funkcjonalnymi mogą jednak stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów. 
Dlatego też nie wszystkie historyczne placówki służby zdrowia zachowały do dziś swoją 
pierwotną funkcję. Trwałość ich architektury nie zapewnia niezmienność sposobu ich użyt-
kowania. Nadal jednak spotykamy wspaniałe, zabytkowe budynki szpitalne w wielu pol-
skich miastach, czego dowodem są omówione przykłady z Wrocławia, Łodzi czy Warszawy. 
A proces ich humanizacji zmienił sposób, w jaki na nie patrzymy. Widzimy je nie tylko jako 
„maszyny do uzdrawiania”, ale jako integralną część miejskiej architektury, która ma wielką 
rolę do odegrania – ochronę zdrowia i życia swoich mieszkańców18.

Medicum UJ w Krakowie. Zarys problemów konserwatorskich w świetle wymogów współczesnego 
szpitala akademickiego, [w:] Wiadomości Konserwatorskie, t. 27, 2010, 51–66.

16 Ibidem.
17 Ibidem.
18 S. Porębowicz, Problem humanizacji szpitali, [w:] Szpitalnictwo Polskie, t. 6(1), 1962, 117–118; 

S. Porębowicz, A. Nitsch, Architektura służby zdrowia, [w:] Architektura, t. 1, 1955, 8; S. Porębowicz, 
Rozrost i elastyczność wewnętrznego rozplanowania jako kryteria nowoczesności projektów szpitali, 
[w:] Szpitalnictwo polskie, t. 14(6), 1970, 253–259.
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W przestrzeni miast polskich zabytkowe zespoły architektury szpitalnej są jak żywa 
tkanka, która do pewnego stopnia może się nadal rozwijać i przekształcać. Z jednej stro-
ny możemy je więc na nowo definiować i odkrywać, z drugiej pozostają integralną częścią 
miasta, określając tożsamość miejsca, w którym powstały oraz współtworząc uniwersalną 
przestrzeń, należącą do wszystkich jej użytkowników19.
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Ill. 1. Complex of clinics of the Medical University in Wrocław (photo by E. Waszczyszyn)

Il. 1. Zespół klinik Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (fot. E. Waszczyszyn)

Ill. 2. Infant Jesus Hospital Clinic in Warsaw (photo by E. Waszczyszyn)

Il. 2. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie (fot. E. Waszczyszyn)
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Ill. 3. J. Korczak Memorial Hospital in Łódź (photo by E. Waszczyszyn) 

Il. 3. Szpital im. J. Korczaka w Łodzi (fot. E. Waszczyszyn)
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During international conferences and in scientific publications organized by uNESco 
more and more frequently attention is paid to the “authenticity criterion” in the works con-
nected with the adaptation of historical structures to contemporary needs. i am referring 
here most of all to special and very valuable structures, such as castles, dating back to the 
period of Middle ages or the subsequent epochs, and which become a magnet attracting 
tourists to cities and towns of Europe. The problem of restoration of a historic structure 
may sometimes cause more difficulty than erecting a new building, and not only due to 
the fact that some elements must be protected and secured, but also because the architect 
not always has access to the entire knowledge on the technical condition of the structure 
before undertaking designing works, or on the so far hidden relics of earlier structures. 
Functional transformations of numerous historic objects subjected to adaptation processes 
are in numerous cases a rescue against progressing devastation, and for a refined author, 
they are a pretext to obtain a new unconventional and unique form. an aspect that becomes 
particularly important in such efforts is possessing additional values in the new forms, 
obtained by the preservation or creative interpretation of the tradition and climate of the 
place, characteristic textures and materials, memory of events which are connected with 
a specific place of investment activities. These factors are addressed to contemporary and 
future recipients1.

The most difficult task lies ahead designers engaged in adaptations of objects exhibiting 
a high value of the historic structure to new needs, such as medieval castles, historic palaces 
or churches. in such places especially, it should be architecture belonging to the “high” art, 
and the final concept should be derived from open architectural competitions. in such cases, 
a leading inspiration should derive from humility, elegance, frugal use of means of expres-
sion of the contemporary intervention in the existing structure, and the awareness of the 
fragility of the material that each historic site is. a particularly unique cases of such interven-
tions are historic fortresses, frequently in ruin for ages. often sitting on hills, towering over 
the area, they are witnesses of the past, of the memory of events and emotions which are long 
gone2. rarely do they become examples of contemporary interventions; but in Europe we do 
find several examples which can be recognized as model ones, although each time they are 
treated in a different way3. 

Some monument preservation specialists believe, therefore, that ruins of castles or other 
buildings should be left in the existing form, even predicting their further destruction, as 
a natural process. Then there occurs a problem of securing this so-called “permanent ruin”, 
which falls into further decay not only due to weather conditions, but also because of being 
overgrown with wild vegetation, as well as unlimited devastation caused by local inhabitants. 
others believe otherwise, that any ruin is accidental, and they are inclined to develop, par-
tially reconstruct or even transform it. This “criterion of authenticity” becomes a reason for 

1 See: a. kadłuczka, Ortodoksyjna kreacja przestrzeni architektonicznej Podziemnego Muzeum Rynku 
Krakowskiego, “wiadomości konserwatorskie” No. 28, 2010, p. 9–17; Idem, Ochrona zabytków 
architektury, volume i: Zarys doktryn i teorii, kraków 2000.

2 cf. E. węcławowicz-Gyurkovich, Historyczne zamki a współczesność/Historic castles and the 
Modernity, w. Marzęcki (ed.), “Przestrzeń i Forma” No. 12, Polish academy of Sciences, Branch in 
Gdańsk, Szczecin 2009, pp. 497–518; also E. węcławowicz-Gyurkovich, Współczesne interwencje 
w średniowiecznych zamkach Europy, ”wiadomości konserwatorskie” No. 23, 2008, pp. 94–103.

3 Besides the castles discussed below, cf. e.g. adaptations of the castles of kolding in Denmark or 
Lichtenberg and Falaise in France. 
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maintaining the cultural landscape, obliging to protect the ruins together with the landscape 
surrounding them4. 

Examples of well-known additions and adaptations of castles to new functions in west-
ern Europe allow to hope that also in Poland interesting contemporary solutions may occur, 
instead of the inexplicable reconstructions applied. Such hopes are justified especially by 
the riBa Stirling Prize awarded in 2013 for the best building in the European union, 
which went to the astley castle in middle England, county of warwickshire. This castel, 
dating back to the 12th century, has an extremely interesting history. until 1420 it was in-
habited by the aristocratic family of the astleys. Later on, in the period 1420–1600 it was 
home for three royal daughters: of Edward iv, henry viii and Lady Jane Grey, who in the 
16th century was the queen for only 9 days, and due to the fact that she refused to convert to 
catholicism and because of her problematic political intrigues, she was beheaded together 
with her husband, Guilford Dudley, in the Tower on 12 February 1554. in the victorian era 
a well-known writer of the time – George Eliot – was being raised in the castle. During the 
world war ii the building was confiscated by the army and for several years it was used 
as a field hospital. after the war it was transformed into a hotel in 1955, but regrettably it 
burnt down in 1978, and since then it was falling into decay. wishing to save this historic 
building, so close to the emotions of the British, in 2007 The Landmark Trust charity or-
ganized a competition on the adaptation of the building for a weekend home5. inside the 
historic walls a two-storey reinforced concrete shell was inserted, clearly contrasting with 
the preserved fragments of the walls. Some new walls were made of bricks lighter in colour 
than the existing ones, other parts were plastered to make them stand out among the his-
toric substance. The project was implemented since 2008 until 2013. The new structure is 
not big, as a weekend home does not have to be spacious. it has 4 bedrooms, located on the 
first storey, whereas a spacious living room with a dining section and an open kitchen was 
placed on the second storey. The missing ceilings were made of glued laminated timber 
beams. outside there remained fragments of the historic stone and brick walls up to two 
storeys tall, which were cleaned and secured against further destruction. in some places the 
walls required completion, in other locations it was necessary to insert new windows, this 
time larger, simple, not pretending the historic ones. The walls referred to above formed 
a courtyard, centrally open upwards, with an accessible fireplace. it is a continuation of 
the living room, with a large table, prepared for nice relaxation at weekends. harsh and 
porous historic walls remind of the past and the events that happened in this fortress ages 
ago. The non-covered parts of the structure, surrounding the cube of the weekend home, 
inserted like a box, tell the story of this castle, which for decades had been a ruin, covered 
with abundant wild vegetation. Today, all the walls have been cleaned and the architectural 
details have been exposed. The contemporary elements: simple wooden stairs made of oak 
wood boards, oak wood beams of the ceilings, the fittings of the kitchen and the bathroom, 
seem to be austere and modest, making it easier to spend weekends here, but not surprising 

4 This issue is raised by J. Janczykowski, referring to the Nara Document 1994, the uNESco convention 
from Paris from 1972, the European convention from Granada from 1985: J. Janczykowski, Granice 
dopuszczalnej ingerencji w ruiny historyczne w świetle teorii i praktyki konserwatorskiej, [in:] 
a. kadłuczka (ed.), Karta Krakowska dziesięć lat później, Monograph No. 400, cracow university 
of Technology, kraków 2011, pp. 169–174.

5 The competition was won by the team from witherford, watson, Mann architects, the project was 
implemented in 2008–2013, after: www.lingualab.pl/blog/2013/10/05/dom-w-ruinach-zamku/
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in terms of refinement and the latest avant-garde. Spending even one night in the castle 
which has such a wonderful history will certainly provide every visitor with unforgettable 
memories. a lake located nearby, good walking areas, a picturesque landscape – all this 
is responsible for the fact that this place enjoys great popularity and is often rented by 
tourists. an analysis of historic processes, as well as investigating stylistic transformations 
of the architecture of the turn of the 20th century and the artistic attitudes of its creators, 
allows to state that the contemporary architecture has a right to interfere with the historic 
substance, in cases justified with the need to complete or replace this tissue. Several latest 
European realizations of the recent years have become the evidence in the dispute devoted 
to the tendencies of contemporary completions of historic objects, and in the author’s opin-
ion they are positive measures for saving their unique structures. 

a good example of the introduction of new architecture in the historic tissue of an old 
fortress is placing a wine museum in the southern wing of the Peñafiel castle in valladolid, 
in the largest of the Spanish regions, castile and León, located in the centre of the coun-
try. ca. 200 castles have been preserved in this province to date. Picturesquely located 
on a longitudinal rock ridge, towering above the town of Peñafiel with the population of 
5,000, the castle dates back to the 10th century. The form of the limestone rock, called “the 
Falcon rock” (Peña Falcon), made the castle assume a very elongated shape – 210 m long 
and 30 to 50 m wide in its centre. For a relatively short period of time, only ca. 30 years, 
the fortress was held by Muslims, since 983 and later on the Moors never succeeded in 
conquering it again. in 1013 it was decided to add another layer of walls and to fortify the 
town. in this second layer of walls of the defensive fortifications there are 28 watchtowers, 
with the largest one, 34 m tall, located in the centre. initially, the castle was built in the 
romanesque style, and after 1421 it was reconstructed in the Gothic style. a three-storey 
structure of the main castle held rooms for knights, food warehouses, an armoury, and in 
the centre there was a spacious courtyard. The castle was recognized as a national monu-
ment in 19176. among the inhabitants and tourists it is often heard that when fog is spread-
ing over the plantations of grapevines and the nearby landscape park, the castle towering 
on the rock may resemble an enormous ship drifting across the sea7. inside this fabulous 
romantic stone structure, in 2001 a new roof was inserted between the fortified walls, 
covering the wine museum located underneath. This roof is not visible from outside: the 
long narrow shape was perfectly inscribed in the existing structure. Tourists arriving there 
learn about the entire process of the production of wine manufactured here, which is one 
of the best known wines in the world. The author of the museum, introduced in the entire 
project in an extremely delicate way, is roberto valle Gonzàlez, and one of the important 
elements of the concept is the transformation of the roof of the museum into a spacious 
terrace, offering a wonderful view of the area8. wine tasting, strolls among vineyards, vis-
iting wine production routes in the countries in the south of Europe, is a new fashionable 
way of spending holiday and looking for relaxation, hence the fact that the Peñafiel castle 
is visited by over 100 thousand tourists a year is hardly surprising. 

in the south of Switzerland, an interesting realization was presented by aurelio Galfetti 
in the period 1982–1995. it was an adaptation of ruins of a medieval castelgrande castle in 

6 detail-online.com/inspiration/wine-museum-in-penafiel-107408.html
7 http://www.turismopenafiel.com/recurso.php?m=3&nv=0&id=208&lang=es
8 https://www.pinterest.com/pin/3750654704230
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Bellinzona into a museum, a café, a restaurant and a wine bar9. This project, just like carl 
Scarpa’s realizations from thirty years ago, has become a model of inscribing of new ele-
ments and details into a historic tissue in the most delicate way. a crucial intention of the 
architect was to restore the original character of the hill located in the centre of the city, on 
which the castle had been erected10. For this reason the architect removed trees and shrubs 
covering the slopes. This way he obtained a clean bare rock, out of which the walls of the 
fortress soar, with two simple towers that crown the entire structure: Torre Nera (28 m tall) 
and Torre Bianca (27 m tall). an enormous castle courtyard, which is the focal point of the 
castle assumption and located at the height of over 30 m above the town, was combined 
by the architect with the level of the surrounding streets and piazzas by a lift carved in the 
rock. The entrance to the lift is marked in the rock by a concrete frame, narrowing upwards. 
The torn crack brings a pedestrian several dozen metres inside the rock. The hollowed 
tunnel leads to a chamber, arched with a concrete semi-barrel, from where one could reach 
the internal courtyard of the castle in a lift or taking an emergency staircase. The spacious 
grassy courtyard is surrounded with stone or concrete buildings from three sides. an effort 
has been made to make the new forms clearly stand out among the historic stone walls and 
towers, applying a white/grey acrylic plaster. The eastern side of the courtyard has not been 
closed with any buildings. it is open to the most fabulous landscape of the alps and the 
hills located right above the town, with medieval walls leading to the next two castles (cas-
tello Montebello called Schwyz or San Martino and castello Sasso corbaro, located at the 
highest point). in 2000 these three medieval castles were included in the uNESco world 
heritage List. on the southern slope the once existing vineyard has been successfully rec-
reated, so that local wines could be served in the castle’s wine bar and coffee shops. Steel 
narrow stairs, cramped halls, tall ventilation chimneys, emphasize the defensive character 
of the medieval fortress, whereas inside the museum the natural light falling from above 
and the open-work barrel-like structure lead to light structures and massive concrete walls 
contrasting with them. in the entire project on various storeys and in various objects, what 
attracts attention is a well introduced contemporary detail. Stone floors, concrete drainages 
of squares, metal bars, concrete walls with tiny holes correspond to the stone wall with 
their minimalistic aesthetics, austerity and rough texture. all new details are simple and 
used in moderation. The balustrades between the external wine bar and the vineyard are 
made of thin stainless steel rods, which makes them nearly entire invisible. Galfetti created 
a new more interesting whole, where all concrete elements or plastered fragments of walls 
are introduced in a very delicate and honest way11. New places and buildings have become 
more attractive for the contemporary recipient. 

9 Bellinzona is the capital of the canton Ticino in the south of Switzerland, located on the necking of 
the valley on the southern end of three alpine passes: Gotthard, San Bernardino, Lukmanier. The 
first castle in Bellinzona was erected by romans in the 1st century a.D., as for romans Bellinzona 
was an important defence line, and in the Middle ages the castles were extended to form fortresses. 
Mentions about the fortress in Bellinzona date back to 590. after: www. mojaszwajcaria.pl/opis_
unesco.php?id=1

10 The castle castelgrande, called castello di San Michele or Burg unterwalden, is the oldest; it 
dates back to the 13th century. all the three castles belong to the best preserved medieval castles in 
Switzerland and in each of them there is a small archaeological and historical museum. 

11 Subject of in situ studies of the author in 1996 and 2001. 



278

in 2008 the adaptation of the Moritzbur castle in halle, Germany, was completed. The 
castle, constructed as a bishop’s residence in the period 1484–1505, was turned into a muse-
um12. The fortress, designed on the plan of a trapezoid and located at the Saale river, in the 
middle period of the thirty years’ war in 1637 was burnt down by the Swedes and since then 
until the present day it was partly ruined13. various forms and functions accumulated over the 
centuries around the castle courtyard. after the world war ii in the still ruined western and 
northern wing, open-air sculpture exhibitions were held. The distinctive clash of new forms 
with medieval fragments of walls, visible in the courtyard, astonishes the recipients. The cas-
tle has currently become a municipal centre of culture, with a museum, a theatre, a cabaret, 
a university chapel, a coffee shop, a students’ club. concerts, Shakespeare’s plays or verdi’s 
operas are staged in the courtyard. From the outside from the side of the entrance through the 
gate tower from the south, there is nothing that would herald the contemporary intervention. 
we see towers, bastions, red roofs, plastered walls of three-storey buildings of all kinds, 
transformed and added over the centuries. only when we enter the courtyard are we surprised 
with the clash of the new and the old matter. The tension is created by stone walls contrasted 
with glass, the aluminium sheet metal shining in the sun, which forms a spacious irregular 
polygon marking the entrance to the museum hall, and a roof over this form from the north 
and west. in the museum formed there, a rather low dormers looking like towers add light 
to the exposition area. in their forms one may find some difficult and expressive shapes 
occurring in the paintings by Lyonel Feininger, whose works, next to the pieces by repre-
sentatives of the Bauhaus school, are exhibited in this museum. Light and shadow, lightness, 
transparency and the mass of the wall or the exposition screen in the museum, clashing of the 
stone and historic details – this is a play of contrasts applied in this structure14. The historic 
tissue appears here as a wonderful scenery, skilfully used to evoke a mood and emotions. The 
architecture seen in the sunlight from the side of the courtyard may bring associations with 
an unrealistic dream, where over years a degraded form has obtained a new function. The 
fundamental task of the designers was to provide the interiors with light, in order to illumi-
nate the exposition. Glass balustrades that encircle the two-storey museum halls, white walls 
and screens emphasize this lucidity even more. The halo of perfection and pompousness sur-
rounds the assets existing before. Such a creation has to evoke emotions and moods, because, 
as umberto Eco says: “(…) Psychologists explain, however, that dissonances have the power 
of stimulation (…)”15.

12 The authors of the realization is a team of Spanish architects: Fuensanto Nieto and Enrique Sobejano, 
selected in a competition attended by 300 participants in 2003, after: B. hettlage, Siftung Moritzburg 
Kunstmuseum des Landes Sachsen – Anhalt Halle, Die Neuer architekturführer No. 153, Berlin 
2009; also Ph. Jodidio, Architecture Now! Museums, Taschen, cologne 2010, pp. 266–273.

13 The building was destroyed for a long time, only the chapel was partly reconstructed in the 18th 
century. in 1777 an army hospital was constructed between the chapel and the gate tower. Today 
this building serves as the museum administration office. The castle was a subject of interest of karl 
Friedrich Schinkel in 1828, who decided to transform the main edifice into a building of the halle 
university, completing it with neo-Gothic elements. in 1904 a museum was opened in the southern 
wing. after: B. hettlage, op. cit., pp. 5–8.

14 E. węcławowicz-Gyurkovich, Nowe formy zderzone z historycznymi, [in:] D. kozłowski, 
M. Misiągiewicz (ed.), Definiowanie przestrzeni architektonicznej – Architektura dziś, “czasopismo 
Techniczne” No. 7-a/2010, issue 15, kraków 2010, pp. 292–301. Subject of in situ studies of the 
author in 2010. 

15 u. Eco (ed.), Historia brzydoty, rebis, Poznań 2007, p. 421.
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currently, there are 421 castles entered in the register of monuments in Poland, ca. 200 
of which were erected before the end of the 15th century, 136 of which are in the state of 
ruin, and they were erected between the 12th century and the year 1530. in numerous cases 
archival materials and preservation studies are incomplete and require further efforts16, 
especially that the situation pertaining to the problems connected with the technical condi-
tion and the ownership of Polish castles started to change after 1990, when the owners of 
old residences started to return to their homes, and the monuments preservation services, 
wishing to save the destroyed and ruined objects, would hand them over to new mostly pri-
vate owners declaring their intentions to renovate them. Local governments also started to 
notice that picturesque ruins of castles could become an important tourist attraction of the 
region. although the committee of Permanent ruins Protection was established in 199617, 
only after 2003 an amended act on Protection of Monuments and care over Monuments 
came into force18.

Specialists propose that ruins of castles which have been destroyed for years should be 
treated differently and left in the form of the so-called “permanent ruin”, whereas sites where 
the buildings are partly preserved and were destroyed suddenly over a short period of time, 
e.g. in a fire or another natural disaster, should be subjected to much more extensive preserva-
tion measures, including even their reconstruction and adaptation to new functions19. it seems 
that adopting such barriers will not always be a good solution, because each case should be 
considered individually. Nevertheless, it is necessary to appoint specialist commissions and 
to pass new acts, because there are too many disputable solutions in our country, often based 
on architectural fantasies, in many cases inadmissible from the point of view or preservation 
(Tropsztyn castle in wytrzyszka over rożnowskie lake, castle in korzkiew or castle in Bob-
olice in cracow-częstochowa upland). reconstructions appearing in several cases, without 
any preserved plans, drawings or sketches, should serve as a warning for other private owners 
of historic fortresses. 

a positive example of a correct understanding of preservation efforts, where contempo-
rary elements, clearly separated from the historic substance, complete the historic structure 
and serve the new function well, is the Gothic castle in Gniew, located in the northern part of 
Poland on left bank of the vistula, not far from Gdańsk. The castle, erected in the 13th–14th 
centuries by the Teutonic knights as a brick and stone fortress, fulfilled an important strategic 
and political function. in the 19th century it was reconstructed several times, and in 1921 its 
large part burnt down . in the years 1968–1990 it was reconstructed. in 2010 the castle was 
purchased by a private company of Polmek Sa, and in the years 2011–2013 it was subjected 
to revalorization works, which were entrusted to Prof. andrzej kadłuczka from cracow. 
The enormous brick castle with a square silhouette, with four corner towers and a spacious 
internal courtyard, has currently taken over the functions of a conference and hotel centre. 
The revalorization of this complex was conducted in a way that makes it an example to be 

16 B. Szmygin, P. Molski (ed.), Ochrona i konserwacja ruin zamkowych – wybrane problemy i przykłady, 
icoMoS, Lublin university of Technology, warszawa–Lublin 2013. 

17 E. waszczyszyn, Problem ochrony zabytków architektury obronnej zachowanych w stanie ruiny 
– pomiędzy teorią a praktyką, [in:] Historia i współczesność w architekturze i urbanistyce, v. 2, 
Monograph No. 466, cracow university of Technology, kraków 2014.

18 M. Przyłęcki, Ruina obiektu zabytkowego w krajobrazie miejskim, [in:] o. czerner, D. kohlberger, 
Dzieło niedokończone. Ruina, warszawa 1997, pp. 21–22, 27.

19 B. Szmygin, P. Molski, op. cit.
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followed20. The courtyard of the castle was covered with a glass ceiling at the height of the 
last storey, obtaining over 400 m2 of space, where musical and theatrical performances can 
be held. all new elements were clearly marked by the choice of contemporary materials, 
and introduced in an extremely delicate way, but distinctively enough for them to stand out 
against the historic substance. 

contemporary architecture implemented in the historic surroundings is an art consisting 
in adding new values to the existing spatial and cultural context – irrespective of the adopt-
ed method of harmony and contrast. controversies, fears or objections connected with many 
projects and implementations of modern architectural forms in the vicinity of historic sites 
exhibiting unique values have often proved to be entirely groundless when the projects finally 
appeared physically in this area21. They still result from the lack of trust to contemporary archi-
tecture, caused by the uncompromising attitude of modernism towards the past, still commonly 
identified with the architectural avant-garde. regrettably, in numerous cases these controver-
sies and fears have been the source of reluctance and resignation from the implementation of 
valuable works of architecture in the historic tissue of towns and cities. The unfavourable atti-
tude of a part of intellectual circles, especially of certain individuals professionally bound with 
the protection of cultural assets, as well as of a part of the society, is connected with the lack of 
reliable information based on scientific expertise and analyses of phenomena in the contempo-
rary culture, appearing and functioning in the historic environment. 

The analysis of contemporary architecture in historic environment allows to state that 
it is possible to introduce new values to special historic environment thanks to the im-
plementation of contemporary architectural forms, which by establishing good relations 
with historic objects, at the same time allow to expose their values in a more effective way. 
Contemporary architecture, irrespective of the multitude of tendencies, trends or styles, 
can be realized in the historic spatial context, forming new values with it according to the 
principles of continuity of the processes of culture evolution. Artistic tendencies and direc-
tions in architecture, changing over time, similarly to the situation since the avant-garde 
breakthrough from the early 20th century, are connected with the transformations in 
visual arts of the end of the 20th century and the beginning of the 21st century. 

The growing tendencies leading to the uniformization of culture, resulting from the concepts 
based on definitely economic grounds, may evoke justified fears22. Maintaining the cultural dif-

20 a. kadłuczka, Zamek krzyżacki w Gniewie. Przyczynek do jego chronologii i stratygrafii, [in:] 
Historia i współczesność w architekturze i urbanistyce, v. 1, Monograph No. 465, cracow university 
of Technology, kraków 2014.

21 Numerous buildings could be listed here, e.g. such as the Louvre Pyramids, carré d’art in Nîmes, 
extension of the town hall in Murcia, realization of St. columba museum in colony, adaptation of 
former gas tanks for residential purposes in vienna, transformation of the building of the Bankside 
Power Station in London into Tate Gallery or adaptation of the former Mediodia power plant in Madrid 
into the caixa Forum art centre, establishment of the Niccollo Paganini concert hall in a former sugar 
factory in Parma – referred to in selected articles and other scientific publications of the author. 

22 The identity and distinctness of cities, and even of their individual quarters, building the notion of 
“the picturesque”, was raised by kevin Lynch already 50 years ago in his book The Image of the City, 
published in 1960 and translated into Polish by Tomasz Jeleński as Obraz miasta (kraków 2011).
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ference in European towns and cities is important not only for the national identity, but it also has 
a crucial economic dimension, important for the economic development of towns and regions. 
The interest evoked by the differences in landscapes, customs or cultural traditions, a unique 
character of urban complexes and the atmosphere and architectural forms accepted by recipients, 
become a stimulus for tourism development, which is able to bring considerable income. 

Na międzynarodowych konferencjach oraz w publikacjach naukowych organizowanych 
przez uNESco coraz częściej zwraca się uwagę na „kryterium autentyzmu” w pracach 
związanych z adaptacją obiektów zabytkowych do współczesnych potrzeb. Myślę tu przede 
wszystkim o obiektach szczególnych, niezwykle wartościowych, takich jak np. zamki, któ-
re pochodzą z okresu średniowiecza bądź kolejnych epok i stają się magnesem przyciąga-
jącym turystów do miast i miasteczek Europy. Problem restauracji budynku zabytkowego 
może stwarzać czasami więcej trudności niż wznoszenie nowego obiektu – nie tylko dlatego, 
że niektóre elementy muszą być chronione i zabezpieczone, ale także w wyniku tego, że 
architekt nie zawsze dysponuje całą wiedzą o stanie technicznym struktury przed podję-
ciem działań projektowych czy też o nieujawnionych dotychczas reliktach wcześniejszych 
budowli. Przemiany funkcjonalne wielu obiektów historycznych, poddawanych procesom 
adaptacyjnym, są w wielu przypadkach ratunkiem przed postępującą dewastacją, a dla wy-
rafinowanego twórcy pretekstem do uzyskania nowej niekonwencjonalnej i niepowtarzalnej 
bryły. Szczególnie istotne w tych działaniach staje się posiadanie w realizowanych nowych 
formach dodatkowych wartości, uzyskanych przez zachowanie bądź twórczą interpretację 
tradycji i klimatu miejsca, charakterystycznych faktur i materiałów, pamięci zdarzeń, które 
związane są z konkretnym obszarem działań inwestycyjnych. owe wymienione wyżej czyn-
niki są adresowane do współczesnych i przyszłych odbiorców1.

Najtrudniejsze zadanie dostają projektanci, zajmujący się adaptacjami do nowych po-
trzeb obiektów o dużej wartości historycznej struktury, takich jak średniowieczne zamki, 
historyczne pałace czy kościoły. Szczególnie w tego typu obiektach winna to być architek-
tura zaliczana do sztuki „wysokiej”, a ostateczna koncepcja wyłaniana w ramach otwartych 
konkursów architektonicznych. wiodącą inspiracją w takich przypadkach winna być pokora, 
elegancja, oszczędność środków wyrazu współczesnej ingerencji w zastaną strukturę oraz 
świadomość delikatności tworzywa, jakie stanowi każdy zabytek. Szczególnie unikatowymi 
przypadkami tych interwencji są historyczne warownie, pozostające nieraz od wieków w ru-
inie. usytuowane często na wzgórzach górujących nad okolicą są świadkami przeszłości, 
pamięci zdarzeń i emocji, które przeminęły2. rzadko stają się przykładami współczesnych 
interwencji, ale znajdujemy w Europie kilka przykładów, które można uznać za wzorcowe, 
choć za każdym razem traktowane są odmiennie3. 

1 zob.: a. kadłuczka, Ortodoksyjna kreacja przestrzeni architektonicznej Podziemnego Muzeum 
Rynku Krakowskiego, „wiadomości konserwatorskie” nr 28, 2010, s. 9–17; Idem, Ochrona zabytków 
architektury, Tom i: Zarys doktryn i teorii, kraków 2000.

2 Por. E. węcławowicz-Gyurkovich, Historyczne zamki a współczesność/Historic castles and the 
Modernity, w. Marzęcki (red.), „Przestrzeń i Forma” nr 12, PaN oddz. w Gdańsku, Szczecin 2009, 
s. 497–518; zob. także E. węcławowicz-Gyurkovich, Współczesne interwencje w średniowiecznych 
zamkach Europy, „wiadomości konserwatorskie” nr 23, 2008, s. 94–103.

3 Por. np., oprócz omówionych poniżej, adaptacje zamków do nowych potrzeb: kolding w Danii czy 
Lichtenberg i Falaise we Francji.
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Niektórzy konserwatorzy zabytków uważają zatem, iż należy pozostawić ruiny zamków 
lub innych budowli w postaci zastanej, przewidując nawet ich dalszą destrukcję jako proces 
naturalny. wtedy pojawia się problem zabezpieczenia tej tzw. trwałej ruiny, która niszczeje 
dalej nie tylko ze względu na warunki atmosferyczne, ale przez porastanie dziką roślinno-
ścią, a także nieograniczoną dewastację przez okolicznych mieszkańców. inni, przeciwnie, 
uważają, że ruina jest przypadkowa i skłaniają się do jej zagospodarowania lub częściowej 
odbudowy bądź przebudowy. owo „kryterium autentyzmu” staje się powodem zachowania 
krajobrazu kulturowego, zobowiązując do ochrony ruin wraz z otaczającym je krajobrazem4.

Przykłady znanych uzupełnień i adaptacji do nowych funkcji zamków w Europie zachod-
niej dają nadzieję, że także w Polsce zamiast stosowanych niewytłumaczalnych rekonstrukcji 
mogą pojawić się ciekawe rozwiązania współczesne. Szczególnie upoważnia do takich nadziei 
przyznana w roku 2013 nagroda riBa im. Stirlinga za najlepszy budynek w unii Europejskiej, 
którą otrzymał zamek astley w środkowej anglii w hrabstwie warwickshire. Ta pochodząca 
z Xii wieku warownia ma niezwykle ciekawą historię. Do 1420 roku w zamku mieszkała ary-
stokratyczna rodzina astley. Następnie, w latach 1420–1600 mieszkały w nim trzy królewskie 
córki – Edwarda iv, henryka viii oraz Lady Jane Grey, która w Xvi wieku była królową zale-
dwie przez 9 dni i z powodu tego, że nie przeszła na katolicyzm oraz w wyniku problematycz-
nych intryg politycznych została ścięta wraz ze swoim mężem Guilfordem Dudleyem w Tower 
12 lutego 1554 roku. w czasach wiktoriańskich w zamku wychowywała się znana angielska 
pisarka tamtych czasów – George Eliot. w czasie ii wojny światowej zamek został zarekwi-
rowany przez wojsko i przez kilka lat pełnił funkcję szpitala polowego. Po wojnie, w 1955 
roku, został przekształcony na hotel, niestety spłonął w 1978 roku i od tego czasu popadał 
w ruinę. ratując bogaty w historię zabytek, bliski emocjom Brytyjczyków, charytatywna firma 
The Landmark Trust zorganizowała w 2007 roku konkurs na adaptację obiektu na dom week-
endowy5. wewnątrz historycznych murów wstawiono żelbetową dwukondygnacyjną skorupę, 
wyraźnie kontrastującą z zachowanymi fragmentami ścian. Niektóre nowe ściany zbudowano 
z cegły w jaśniejszym kolorze od istniejących, inne potynkowano, aby odróżnić od historycz-
nej materii. realizacja trwała od 2008 do 2013 roku. Nowa struktura nie jest duża, bo dom 
weekendowy nie musi być obszerny. Ma 4 sypialnie, usytuowane na pierwszej kondygnacji, 
natomiast obszerny pokój dzienny z jadalnią i otwartą kuchnią został umieszczony na drugiej 
kondygnacji. Nieistniejące stropy wykonano z belek z drewna klejonego. Na zewnątrz pozosta-
ły fragmenty zabytkowych ścian kamienno-ceglanych sięgające do drugiej kondygnacji, które 
odczyszczono i zabezpieczono przed dalszą destrukcją. w niektórych miejscach owe ściany 
wymagały uzupełnień, gdzie indziej konieczne stało się wstawienie nowych okien, tym razem 
większych, prostych, nieudających historycznych. omawiane ściany utworzyły dziedziniec, 
otwarty centralnie do góry, z dostępnym kominkiem. Jest on kontynuacją pokoju dziennego, 
z dużym stołem przygotowanym do miłego relaksu w czasie weekendów. Szorstkie, porowate 
historyczne ściany przypominają przeszłość i wydarzenia sprzed wieków, które miały miejsce 
w tej warowni. Niezadaszone fragmenty kubatury, otaczające wstawioną niczym pudełko kost-

4 zwraca na to uwagę J. Janczykowski, powołując się na dokument z Nara z 1994 roku, konwencję 
paryską uNESco z 1972 roku, Europejską konwencję z Granady z 1985 roku: J. Janczykowski, 
Granice dopuszczalnej ingerencji w ruiny historyczne w świetle teorii i praktyki konserwatorskiej, 
[w:] a. kadłuczka (red.), Karta Krakowska dziesięć lat później, Monografia nr 400, Politechnika 
krakowska, kraków 2011, s. 169–174.

5 konkurs wygrał zespół witherford, watson, Mann architects, realizacja przebiegała w latach 2008–
2013, za: www.lingualab.pl/blog/2013/10/05/dom-w-ruinach-zamku/
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kę domu weekendowego, opowiadają historię zamku, który przez kilkadziesiąt lat pozostawał 
w ruinie, porośnięty dziką roślinnością. Dzisiaj wszystkie ściany odczyszczono i wyekspono-
wano historyczne detale. współczesne elementy: proste drewniane schody z desek dębowych, 
dębowe belki stropów, wyposażenie kuchni i łazienki zdają się być surowe i skromne, ułatwiają 
weekendowy pobyt, ale nie zaskakują wyrafinowaniem i najnowszą awangardą. Spędzenie na-
wet jednej nocy w zamku, który ma tak wspaniałą historię, wywoła zapewne niezapomniane 
wrażenia u każdego odwiedzającego. zlokalizowane opodal jezioro, dobre tereny spacerowe 
i malowniczy krajobraz spowodowały, że obiekt cieszy się powodzeniem i często jest wy-
najmowany przez turystów. Przyznanie Nagrody im. Stirlinga dobitnie świadczy o zasadności 
i akceptacji takich działań. analiza procesów historycznych, a także prześledzenie przemian 
stylistycznych architektury przełomu XX i XXi wieku oraz postaw artystycznych jej twórców 
pozwala na stwierdzenie, że współczesna architektura jest uprawniona do ingerencji w substan-
cję historyczną w przypadkach uzasadnionych koniecznością uzupełnienia lub wymiany tej 
tkanki. kilka najnowszych europejskich realizacji z ostatnich lat stało się dowodami w sporze 
na temat tendencji współczesnych uzupełnień obiektów zabytkowych i zdaniem autora są po-
zytywnymi działaniami dla ratowania ich unikalnych struktur.

Dobrym przykładem wprowadzania nowej architektury w zabytkową tkankę historycznej 
warowni jest umieszczenie muzeum wina w południowym skrzydle zamku Peñafiel w valla-
dolid w największym z hiszpańskich regionów kastylia-Léon, położonym w centrum kraju. 
w tej prowincji do dzisiaj zachowało się około 200 zamków. Malowniczo zlokalizowany 
na podłużnym grzbiecie skalnym, wyniesionym ponad liczącym dzisiaj 5000 mieszkańców 
miasteczkiem Peñafiel, zamek pochodzi z X wieku. ukształtowanie wapiennej skały, zwa-
nej „Jastrzębią Skałą” (Peña Falcón), spowodowało, że zamek jest bardzo wydłużoną bryłą 
– 210 m długości i od 30 do 50 m szerokości w centrum. Stosunkowo krótko, bo zaledwie 
około 30 lat, warownia była w rękach muzułmanów, od 983 roku nigdy nie udało się Mau-
rom jej zdobyć. w roku 1013 postanowiono do zamku dobudować kolejną warstwę murów 
oraz ufortyfikować miasto. w drugiej warstwie murów obronnych widocznych jest 28 wież 
strażniczych z usytuowaną w centrum największą z nich o wysokości 34 m. Początkowo 
zamek zbudowano w stylu romańskim, a po 1421 roku został przebudowany w stylu gotyc-
kim. Trzypoziomowa konstrukcja głównego zamku obejmowała pomieszczenia dla rycerzy, 
magazyny żywności, zbrojownię, a w centrum obszerny dziedziniec. zamek został uznany za 
narodowy zabytek w 1917 roku6. Powszechne wśród mieszkańców i turystów jest powiedze-
nie, że w czasie mgły, która rozpościera się nad plantacjami winorośli i pobliskim parkiem 
krajobrazowym, wyniesiony na skale zamek może przypominać dryfujący po morzu ogrom-
ny okręt7. w tę bajkową romantyczną kamienną strukturę wstawiono w 2001 roku pomiędzy 
ufortyfikowane mury nowe zadaszenie, które przykrywa usytuowane pod spodem muzeum 
wina. z zewnątrz owo przykrycie nie jest widoczne, wąska długa kubatura wspaniale została 
wpisana w istniejącą strukturę. Przybywający tam turyści poznają cały proces produkowa-
nego w tej miejscowości, jednego z najbardziej znanych na świecie, wina. autorem muzeum 
wprowadzonego w całe założenie niezwykle delikatnie jest roberto valle Gonzàlez, a jed-
nym z ważnych elementów koncepcji jest przekształcenie dachu muzeum w obszerny taras, 
skąd roztacza się wspaniały widok na okolicę8. Degustacje win, spacery wśród winnic, od-

6 detail-online.com/inspiration/wine-museum-in-penafiel-107408.html
7 http://www.turismopenafiel.com/recurso.php?m=3&nv=0&id=208&lang=es
8 https://www.pinterest.com/pin/3750654704230
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wiedzanie szlaków produkcji win w krajach południowej Europy jest nowym modnym spo-
sobem spędzania wakacji i poszukiwania relaksu, stąd nie zaskakuje fakt, iż zamek Peñafiel 
odwiedza ponad 100 tysięcy turystów rocznie.

w południowej Szwajcarii ciekawą realizację przedstawił w latach 1982–1995 aurelio 
Galfetti. Była to adaptacja na cele muzealne, kawiarnię, restaurację i winiarnię ruin śre-
dniowiecznego zamku castelgrande w Bellinzonie9, która, jak przed trzydziestu laty realiza-
cje carla Scarpy, stała się wzorem delikatnego wpisywania się nowych elementów i detali 
w zabytkową tkankę. istotnym zamierzeniem architekta stało się przywrócenie pierwotne-
go charakteru wzgórza, usytuowanego w centrum miasta, na którym wzniesiono zamek10. 
w tym celu architekt usunął drzewa i krzewy porastające zbocza. otrzymał w ten sposób 
czystą, nagą skałę, z której wyrastają mury warowni z wieńczącymi całą strukturę dwoma 
prostymi wieżami – Torre Nera (28 m wys.) oraz Torre Bianca (27 m wys.). architekt po-
łączył ogromny dziedziniec zamkowy, będący centrum założenia zamkowego, usytuowany 
na wysokości ponad 30 metrów nad miasteczkiem, z poziomem otaczających ulic i placów 
wykutą w skale windą. wejście do windy zaznaczono w skale zwężającym się ku górze 
betonowym obramowaniem. rozdarta szczelina wprowadza przechodnia kilkadziesiąt me-
trów w głąb skały. wydrążony tunel prowadzi do komory sklepionej betonową półkolebką, 
skąd windami lub ewakuacyjną klatką schodową można dotrzeć na wewnętrzny dziedziniec 
zamku. obszerny trawiasty dziedziniec z trzech stron otoczony jest obiektami kubaturowymi 
budowanymi z kamienia lub betonu. zadbano o to, aby nowe formy wyraźnie odróżnić od 
historycznych ścian i wież z kamienia, pokrywając je akrylowym biało-popielatym tynkiem. 
wschodnia strona dziedzińca nie została zamknięta bryłami. otwarto ją na wspaniały pejzaż 
alp i wzgórz usytuowanych tuż nad miasteczkiem, po których pną się średniowieczne mury 
ku dwóm kolejnym zamkom (castello Montebello, nazywany Schwyz lub San Martino, oraz 
położony najwyżej castello Sasso corbaro). Te trzy średniowieczne zamki zostały wpisa-
ne na Światową Listę Dziedzictwa uNESco w roku 2000. Na stoku południowym uda-
ło się odtworzyć istniejącą tutaj niegdyś winnicę, aby w zamkowej winiarni i kawiarniach 
móc serwować trunki własnej produkcji. Strome, wąskie schody, ciasne korytarze, wysoko 
wyniesione kominy wentylacyjne podkreślają obronny charakter średniowiecznej twierdzy, 
podczas gdy we wnętrzach muzeum spadające z góry światło dzienne oraz filigranowa becz-
kowa konstrukcja przechodzi do lekkich kubatur i skontrastowanych z nimi masywnych 
ścian betonowych. w całym założeniu na różnych kondygnacjach i w różnych obiektach 
zwraca uwagę dobrze wprowadzony współczesny detal. kamienne posadzki, betonowe od-
wodnienia placów, metalowe kraty, betonowe ściany z małymi otworami współgrają z ka-
miennym murem swoją minimalistyczną estetyką, surowością i szorstką fakturą. wszelkie 
nowe detale cechuje prostota i umiar. Balustrady pomiędzy zewnętrzną winiarnią a winnicą 
zostały wykonane z cienkich cięgien ze stali nierdzewnej, przez co stają się niemal zupełnie 
niewidoczne. Galfetti stworzył nową, ciekawszą całość, gdzie wszelkie elementy betonowe 

9 Bellinzona jest stolicą kantonu Ticino w południowej Szwajcarii, położona jest na przewężeniu 
doliny na południowym krańcu trzech alpejskich przełęczy Gottharda, San Bernardino, Lukmanier. 
Pierwszy zamek w Bellinzonie wybudowali rzymianie w i w. n.e., bowiem dla rzymian Bellinzona 
tworzyła ważną linię obrony, a w średniowieczu zamki rozbudowano do twierdzy. wzmianki 
o warowniach Bellinzony pochodzą z 590 roku. za: www. mojaszwajcaria.pl/opis_unesco.php?id=1

10 zamek castelgrande, zwany castello di San Michele lub Burg unterwalden, jest najstarszy, pochodzi 
z Xiii w. wszystkie trzy zamki należą do najlepiej zachowanych na terenie Szwajcarii zamków 
średniowiecznych i w każdym z nich jest niewielkie muzeum archeologiczno-historyczne.
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czy tynkowane fragmenty ścian wprowadził w sposób niezwykle delikatny i szczery11. Nowe 
przestrzenie i kubatury stały się atrakcyjne dla współczesnego odbiorcy.

w 2008 roku ukończona została adaptacja na muzeum, pozostającego od czasów wojny 
trzydziestoletniej w ruinie, zamku Moritzburg w halle w Niemczech, budowanego jako rezy-
dencja biskupia w latach 1484–150512. założona na rzucie trapezu twierdza, usytuowana nad 
rzeką Saale, w środkowym okresie wojny trzydziestoletniej, w 1637 roku, została spalona 
przez Szwedów i od tego wydarzenia do naszych czasów pozostawała częściowo w ruinie13. 
Przez stulecia nawarstwiły się wokół zamkowego dziedzińca rozmaite formy i funkcje. Po 
drugiej wojnie światowej w stale zrujnowanym skrzydle zachodnim i północnym urządzano 
plenerowe wystawy rzeźb. widoczne na dziedzińcu wyraźne zderzenie form nowych ze śre-
dniowiecznymi fragmentami ścian zaskakuje odbiorców. zamek stał się obecnie miejskim 
centrum kultury z muzeum, teatrem, kabaretem, kaplicą uniwersytecką, kawiarnią i klubem 
studenckim. Na dziedzińcu odbywają się koncerty, grane są sztuki Shakespeara czy opery 
verdiego. z zewnątrz, od strony wejścia przez wieżę bramną od południa nic nie zapowia-
da współczesnej interwencji. oglądamy wieże, baszty, czerwone dachy, tynkowane ściany 
trzykondygnacyjnych rozmaitych budowli, przekształcanych i dodawanych przez wieki. Do-
piero po wejściu na dziedziniec zaskakuje zderzenie nowej i starej materii. Napięcie tworzą 
kamienne ściany skontrastowane ze szkłem, błyszczącą w słońcu aluminiową blachą, która 
buduje obszerny nieregularny wielobok, znaczący wejście do części muzealnej oraz zadasze-
nie bryły od strony północnej i zachodniej. w utworzonym tam muzeum uformowane w da-
chu niewysokie lukarny – niby wieże, doświetlają wnętrza ekspozycyjne. w ich formach 
można doszukiwać się niełatwych i ekspresyjnych kształtów występujących w malarstwie 
Lyonela Feiningera, którego prace, obok dzieł pracowników szkoły Bauhausu, są ekspono-
wane w tym właśnie muzeum. Światło i cień, lekkość, przeźroczystość i masa ściany czy 
ekranu do ekspozycji w muzeum zderzane z kamieniem i historycznymi detalami to gra kon-
trastów użyta w tej budowli14. zabytkowa tkanka jawi się tutaj niczym wspaniała scenografia 
perfekcyjnie wykorzystana dla wywołania nastroju i emocji. architektura widziana w blasku 
słońca od strony dziedzińca może nasuwać skojarzenia z nierealnym marzeniem, gdzie po 
latach zdegradowana forma zyskała nową funkcję. Naczelnym zadaniem projektantów było 
dostarczenie światła do wnętrz dla dobrego oświetlenia ekspozycji. Szklane balustrady, obie-
gające dwukondygnacyjne sale muzealne, białe ściany i ekrany jeszcze bardziej podkreślają 

11 obiekt studiów in situ autorki opracowania w latach 1996 i 2001.
12 autorami realizacji jest zespół architektów hiszpańskich, wyłoniony z ponad 300 prac w konkursie 

w 2003 roku – Fuensanta Nieto i Enrique Sobejano, za: B. hettlage, Siftung Moritzburg Kunstmuseum 
des Landes Sachsen – Anhalt Halle, „Die Neuer architekturführer” nr 153, Berlin 2009; także 
Ph. Jodidio, Architecture Now! Museums, Taschen, cologne 2010, s. 266–273.

13 obiekt był niszczony przez długi czas, jedynie kaplica była partiami odbudowywana w Xviii w. w 1777 
roku został zbudowany szpital wojskowy pomiędzy kaplicą a wieżą bramną. Dzisiaj ten budynek pełni 
rolę administracji muzeum. zamkiem zainteresował się w 1828 roku karl Friedrich Schinkel, który 
postanowił przekształcić budynek główny w obiekt uniwersytetu halle, uzupełniając go o elementy 
neogotyckie. w 1904 roku otwarto w południowym skrzydle muzeum. za: B. hettlage, op. cit., s. 5–8.

14 E. węcławowicz-Gyurkovich, Nowe formy zderzone z historycznymi, [w:] D. kozłowski, 
M. Misiągiewicz (red.), Definiowanie przestrzeni architektonicznej – Architektura dziś, „czasopismo 
Techniczne” nr 7-a/2010, z. 15, kraków 2010, s. 292–301. obiekt studiów in situ autorki opracowania 
w roku 2010.
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ową świetlistość. aureola perfekcji i pompatyczności otacza wartości zastane. Taka kreacja 
musi wywoływać emocje i nastroje, bowiem jak twierdzi umberto Eco: „(…) Psychologo-
wie tłumaczą jednak, że dysonanse mają moc pobudzania (…)”15.

w Polsce do rejestru zabytków jest obecnie wpisanych 421 zamków, z czego około 200 
obiektów powstało przed końcem Xv wieku, w tym około 136 jest w stanie ruiny, a powsta-
ły one pomiędzy Xii wiekiem a 1530 rokiem. w wielu wypadkach materiały archiwalne 
i badania konserwatorskie są niekompletne i wymagają uzupełnień16, zwłaszcza, że sytuacja 
dotycząca problemów stanu technicznego oraz własności polskich zamków zaczęła zmieniać 
się po 1990 roku, kiedy właściciele dawnych rezydencji zaczęli powracać do swoich siedzib, 
a i władze konserwatorskie, aby ratować zniszczone, zrujnowane obiekty, przekazywały je 
deklarującym remonty nowym, najczęściej prywatnym właścicielom. Miejscowe samorządy 
zaczęły także dostrzegać, iż malownicze ruiny zamków mogą stać się istotną atrakcją tury-
styczną dla regionu. wprawdzie w 1996 roku utworzono komisję ochrony Trwałych ruin17, 
ale dopiero po 2003 roku zaczęła obowiązywać znowelizowana ustawa O ochronie zabytków 
i opieki nad zabytkami18.

Specjaliści proponują, aby odmiennie traktować ruiny zamków, które od lat pozostają 
zniszczone, pozostawiając je w postaci tzw. trwałej ruiny, natomiast budowle, które posiada-
ją fragmenty kubaturowe częściowo zachowane, a zostały zniszczone nagle w krótkim czasie, 
np. w wyniku pożaru lub innej klęski żywiołowej, mogłyby być poddawane dużo szerszym 
działaniom konserwatorskim, nawet łącznie z odbudową lub adaptacją do nowych funkcji19. 
wydaje się, że stawianie takich barier nie zawsze będzie dobrym rozwiązaniem, bowiem każdy 
przypadek należy traktować indywidualnie. Jednak konieczne jest powołanie specjalistycznych 
komisji i nowych ustaw, bowiem mnożą się w naszym kraju rozwiązania dyskusyjne, często 
oparte na fantazjach architektonicznych, w wielu wypadkach niedopuszczalnych z punktu wi-
dzenia konserwatorskiego (zamek Tropsztyn w wytrzyszce nad jeziorem rożnowskim, zamek 
w korzkwi czy zamek w Bobolicach na terenie Jury krakowsko-częstochowskiej). Pojawiające 
się w kilku wypadkach rekonstrukcje bez zachowanych jakichkolwiek planów, rysunków czy 
szkiców winny być ostrzeżeniem dla innych prywatnych właścicieli historycznych warowni.

Pozytywnym przykładem właściwego rozumienia działań konserwatorskich, gdzie 
współczesne elementy wyraźnie oddzielone od substancji zabytkowej uzupełniają histo-
ryczną strukturę i dobrze służą nowej funkcji, jest gotycki zamek w Gniewie, usytuowany 
w północnej części Polski, na lewym brzegu rzeki wisły, niedaleko Gdańska. Budowany 
w Xiii–Xiv wieku przez zakon krzyżaków jako ceglano-kamienna forteca pełnił ważną 
rolę strategiczno-polityczną. w XiX wieku był kilkakrotnie przebudowywany, a w 1921 
roku ostatecznie w dużej części spłonął. w latach 1968–1990 był odbudowywany. w roku 
2010 zamek został zakupiony przez prywatną firmę Polmek Sa i w latach 2011–2013 został 
poddany pracom rewaloryzacyjnym, które zostały powierzone prof. andrzejowi kadłucz-

15 u. Eco (red.), Historia brzydoty, rebis, Poznań 2007, s. 421.
16 B. Szmygin, P. Molski (red.), Ochrona i konserwacja ruin zamkowych – wybrane problemy 

i przykłady, icoMoS, Politechnika Lubelska, warszawa–Lublin 2013. 
17 E. waszczyszyn, Problem ochrony zabytków architektury obronnej zachowanych w stanie ruiny 

– pomiędzy teorią a praktyką, [w:] Historia i współczesność w architekturze i urbanistyce, t. 2, 
Monografia nr 466, Politechnika krakowska, kraków 2014.

18 M. Przyłęcki, Ruina obiektu zabytkowego w krajobrazie miejskim, [w:] o. czerner, D. kohlberger, 
Dzieło niedokończone. Ruina, warszawa 1997, s. 21–22, 27.

19 B. Szmygin, P. Molski (red.), op. cit.
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ce z krakowa. ceglany potężny zamek o kwadratowym zarysie z czterema narożnikowymi 
wieżami i obszernym wewnętrznym dziedzińcem przyjął obecnie funkcje centrum konfe-
rencyjno-hotelowego. rewaloryzacja obiektu została przeprowadzona wzorcowo20. Dziedzi-
niec zamku na wysokości ostatniej kondygnacji przekryto szklanym sklepieniem, uzyskując 
przestrzeń o pow. 400 m², gdzie mogą odbywać się spektakle muzyczne i teatralne. wszyst-
kie nowe elementy zostały wyróżnione współczesnym materiałem i wprowadzone w sposób 
niezwykle delikatny, ale odróżniający je od historycznej materii.

architektura współczesna realizowana w środowisku historycznym jest sztuką dodawa-
nia nowych wartości do istniejącego kontekstu przestrzennego i kulturowego – niezależnie 
od przyjętej metody harmonii lub kontrastu. kontrowersje, obawy czy sprzeciwy, związane 
z wieloma projektami i realizacjami nowoczesnych form architektury w bezpośrednim są-
siedztwie obiektów zabytkowych o unikatowych wartościach, okazywały się niejednokrotnie 
po ich fizycznym pojawieniu się w tym środowisku całkowicie bezzasadne21. Nadal wynikają 
one z braku zaufania do współczesnej architektury, spowodowanego bezkompromisowym 
stosunkiem modernizmu do przeszłości, stale powszechnie utożsamianego z awangardą ar-
chitektoniczną. Niestety, w wielu przypadkach te kontrowersje i obawy były przyczyną nie-
chęci i rezygnacji z realizacji wartościowych dzieł architektury w zabytkowej tkance miast. 
Nieprzychylny stosunek części środowisk intelektualnych, zwłaszcza niektórych osób profe-
sjonalnie związanych z ochroną dóbr kultury, a także części społeczeństwa, wiąże się z bra-
kiem rzetelnej informacji opartej na naukowym warsztacie analizy zjawisk we współczesnej 
kulturze, pojawiającej się i funkcjonującej w środowisku historycznym. 

Analiza współczesnej architektury w zabytkowym środowisku pozwala na stwier-
dzenie, że możliwe jest wnoszenie nowych wartości do zabytkowego środowiska prze-
strzennego dzięki realizacji współczesnych form architektonicznych, które tworząc do-
bre relacje z zabytkowymi obiektami, umożliwiają jednocześnie lepsze eksponowanie 
ich walorów. Współczesna architektura, niezależnie od wielości trendów, tendencji czy 
stylistyk, może być realizowana w historycznym kontekście przestrzennym, tworząc 
wraz z nim na zasadach ciągłości procesów ewolucji kultury nowe wartości. Zmienia-
jące się z czasem tendencje i kierunki twórcze w architekturze, podobnie jak działo 
się to od przełomu awangardowego z początku XX wieku, związane są z przemianami 
w sztukach plastycznych końca XX i początku XXI wieku.

Nasilające się tendencje do uniformizacji kultury, wynikające z koncepcji o zdecydowanie 
ekonomicznym podłożu, mogą budzić uzasadnione obawy22. zachowanie odrębności kulturo-

20 a. kadłuczka, Zamek krzyżacki w Gniewie. Przyczynek do jego chronologii i stratygrafii, [w:] 
Historia i współczesność w architekturze i urbanistyce, t. 1, Monografia nr 465, Politechnika 
krakowska, kraków 2014.

21 Można tu wymienić wiele obiektów, m.in. takie jak: Piramidy Luwru, carré d’art w Nîmes, rozbudowę 
ratusza w Murcji, realizację muzeum św. kolumby w kolonii, adaptację do funkcji mieszkalnych 
dawnych zbiorników gazu w wiedniu, przekształcenie na Tate Gallery budynku elektrowni Bankside 
Power Station w Londynie czy adaptację na centrum Sztuki caixa Forum dawnej elektrowni Mediodia 
w Madrycie, utworzenie w dawnej fabryce cukru w Parmie sali koncertowej Niccolo Paganiniego – 
przywołane w przykładowo wybranych artykułach i w innych publikacjach naukowych autorki.

22 Na tożsamość i odmienność miast, a nawet ich poszczególnych dzielnic, budując pojęcie „obrazowości”, 
już 50 lat temu zwracał uwagę kevin Lynch w wydanej w 1960 roku książce The Image of the City, 
przetłumaczonej na język polski przez Tomasza Jeleńskiego jako Obraz miasta (kraków 2011).
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wej w miastach europejskich ma nie tylko znaczenie dla narodowej tożsamości, ale również 
istotny wymiar ekonomiczny, ważny dla gospodarczego rozwoju miast i regionów. zaintere-
sowanie, jakie wzbudza odmienność krajobrazu, obyczajów czy tradycji kulturowej, unikalny 
charakter zespołów urbanistycznych i akceptowana przez odbiorców atmosfera oraz formy ar-
chitektoniczne stają się motorem rozwoju turystyki, która może przynosić niebagatelne zyski.
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ill. 1, 2, 3.  astley castle, England (Source: www.infoarchitekta.pl)

il. 1, 2, 3. zamek astley, anglia (Źródło: www.infoarchitekta.pl)

ill.4.  Peñafiel castle,  Spain (Source: www. q= Spain+De+Penafiel+ castle&tbm=isch&imgil=)

il. 4. zamek Peñafiel, hiszpania (Źródło: www. q= Spain+De+Penafiel+ castle&tbm=isch&imgil=)
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A b s t r a c t	

Attic	adaptations	and	superstructures	in	tenement	houses	in	city	centres	enjoy	considerable	interest,	
in	spite	of	a	rich	offer	of	apartments	available	on	the	primary	market.	It	can	be	assumed	that	a	hi-
storic	neighbourhood	and	a	possibility	to	live	in	an	old	building	is	sometimes	an	attractive	choice.	
Tenement	houses	built	in	the	1930s	are	particularly	sought	after	by	investors.	Most	frequently	the	
houses	are	located	in	so	called	“better”	city	districts,	have	spacious	and	comfortable	staircases	(often	
equipped	with	lifts)	and,	as	a	rule,	are	in	a	better	technical	state	than	older	houses.	regretfully,	super-
structures	of	modernist	tenement	houses	completed	so	far,	too	rarely	have	been	examples	of	a	suc-
cessful	architectural	intervention.	The	paper	presents	several	selected	cases	from	Cracow,	pointing	to	
problems	related	to	the	protection	of	residential	architecture	of	the	period.

Keywords: superstructures, modernism, tenement houses, protection 

s t r e s z c z e n i e	

Adaptacje	strychów	oraz	nadbudowy	kamienic	w	centrach	miast	cieszą	się	dużym	zainteresowaniem	
pomimo	bogatej	oferty	mieszkań	na	rynku	pierwotnym.	Można	założyć,	że	dla	wielu	kupujących	są-
siedztwo	zabytkowej	zabudowy,	a	także	możliwość	zamieszkania	w	historycznym	budynku	jest	atrak-
cyjnym	 wyborem.	 szczególnie	 pożądane	 przez	 inwestorów	 są	 kamienice	 wybudowane	 w	 okresie	
dwudziestolecia	międzywojennego.	Najczęściej	zlokalizowane	są	w	tzw.	lepszych	dzielnicach	miasta,	
mają	przestronne	i	wygodne	klatki	schodowe	(nierzadko	wyposażone	w	windy)	oraz	z	reguły	są	w	lep-
szym	stanie	technicznym	niż	starsze	budynki	mieszkalne.	Niestety	dotychczas	zrealizowane	nadbudo-
wy	modernistycznych	kamienic	zbyt	rzadko	stanowią	przykład	udanej	interwencji	architektonicznej.	
Artykuł	przedstawia	kilka	wybranych	realizacji	z	Krakowa,	podnosząc	problem	ochrony	architektury	
mieszkalnej	tego	okresu.

Słowa kluczowe: nadbudowy, modernizm, kamienice, ochrona 
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The	architecture	of	tenement	houses	from	the	interwar	period	in	Cracow	constitutes	a	per-
fect	example	of	a	successful	combination	of	a	simple	and	elegant	form	with	high	functional	
and	technical	standards.	Drawing	from	the	Vienna	or	Berlin	modernism,	Cracow-based	ar-
chitects	of	that	period	developed	their	own	style,	in	which	functionality	and	simplicity	of	the	
elevations	are	creatively	combined	with	a	decorative	detail.	It	is	thanks	to	these	decorations,	
in	which	Art-Nouveau,	 historic	 and	modernist	 forms	 intermingle,	 that	 today	we	 speak	of	
the	so-called	Cracow	school.	Emblems,	portals,	friezes,	columns	and	all	sorts	of	geometric	
and	floral	motifs	 applied	 in	 abundance	determine	 the	 unique	 appearance	of	 this	 architec-
ture,	confirming	high	skills	of	its	designers	and	constructors.	The	method	of	finishing	of	the	
common	parts	of	buildings,	that	is	the	insides	of	the	gateways	and	the	staircases,	should	be	
equally	well	 evaluated.	 Individually	 designed	flooring,	wall	 lining	 and	handrails	 of	 stairs	
boost	the	representative	character	of	the	entrance	zones.	Functional	layouts	of	apartments	are	
considered	to	be	model	ones	by	many.	The	optimum	height	and	appropriate	proportions	of	
residential	premises,	light	and	spacious	kitchens,	well-designed	halls,	are	a	standard	rather	
than	an	exception.	In	technical	terms,	modernist	tenement	houses	are	characterized	by	a	re-
liable	structure,	which	can	successfully	take	over	additional	permanent	and	functional	loads.	

All	the	advantages	listed	above,	as	well	as	the	location	in	the	city	centre,	make	the	apart-
ments	in	interwar	tenement	houses	sought	after	on	the	secondary	market,	in	spite	of	lingering	
high	prices.	For	 the	 same	 reasons,	 adaptations	of	 unused	 attics	 and	 superstructures	 enjoy	
great	 interest.	 Investors	are	not	put	off	by	numerous	obstacles,	 resulting	straight	 from	the	
restrictive	construction	regulations,	which	impose	an	obligation	to	satisfy	the	same	require-
ments	that	are	valid	for	new	buildings.	The	most	commonly	encountered	problems	are	the	
ones	connected	with	regulations	pertaining	to	the	fire	safety,	that	is	too	narrow	flights	of	stairs	
and	staircase	landings,	and	wooden	ceilings	over	the	last	storey,	which	do	not	satisfy	the	reg-
ulations	on	fire	resistance	in	force.	While	there	are	technical	methods	of	increasing	the	fire	
resistance	of	the	ceilings,	in	case	of	the	stairs	the	only	solution	is	to	obtain	a	decision	on	the	
departure	from	the	construction	regulations,	issued	by	the	provincial	fire	service	command-
ing	officer,	preceded	by	a	relevant	opinion	of	an	expert	surveyor.	The	fire	service	demands	
then	some	substitute	solutions,	e.g.	the	installation	of	smoke	dampers,	emergency	lighting,	
etc.	Another	problem	that	investors	may	face	is	the	lack	of	a	lift,	and	sometimes	there	is	even	
no	option	to	install	it.	Then	all	that	is	left	is	another	decision	on	the	departure	from	the	valid	
regulations,	 this	 time	 issued	 by	 the	minister	 of	 infrastructure.	one	may	 presume	 that	 the	
procedures	of	obtaining	decisions	on	 the	departure	 from	relevant	construction	 regulations	
require	a	good	justification	and	extend	the	investment	process	considerably.	Apart	from	the	
difficulties	listed	above,	things	that	need	to	be	taken	into	account	are	the	need	to	reinforce	
the	ceiling,	to	rearrange	the	ventilation	ducts	and	to	replace	the	nearly	100	years’	old	water	
and	sewerage	piping.	A	serious	problem	occurs	when	the	local	municipal	infrastructure	and	
transport	board	demands	an	appropriate	number	of	parking	spaces	to	be	secured	for	the	newly	
designed	premises.	Unfortunately,	in	case	of	buildings	located	in	the	frontage	of	the	streets	
most	often	it	is	a	condition	impossible	to	be	satisfied.	

Despite	all	these	problems,	adaptations	of	attics	and	superstructures	are	an	opportunity	
not	only	for	potential	investors,	but	also,	and	perhaps	most	of	all,	for	the	tenement	houses	
themselves.	only	few	interwar	buildings	have	lived	to	see	a	 thorough	renovation	(usually	
public	utility	buildings).	The	tenement	houses	which	survived	the	war	intact	most	often	re-
quire	renovations	of	the	roofs	and	drainpipes,	as	well	as	cleaning	and	repairs	of	the	elevations	
(including	decorative	elements).	The	funds	obtained	from	the	sales	of	the	attics	for	adaptation	
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or	for	adding	a	superstructure	allow	the	tenement	owners	and	tenants’	associations	to	finance	
the	necessary	renovations,	and	in	doing	so	to	prolong	the	life	of	the	buildings.	It	would	be	
very	desirable	if	the	modernist	tenement	houses	could	not	only	have	their	technical	condition	
improved,	but	regain	their	former	glory	and	elegance.	regrettably,	next	to	the	opportunities	
to	improve	the	condition	of	buildings,	there	lurk	numerous	threats,	connected	with	the	degra-
dation	of	the	architectural	values.	Their	identification	was	the	subject	matter	of	the	article	by	
Jakub	Lewicki	entitled	Preservation of Modernist Architecture in Poland. Practice over the 
Recent Years. According	to	the	author,	the	most	serious	threats	are	the	following:
• Transformations	connected	with	the	change	of	the	way	of	use	and	the	need	to	adjust	the	

buildings	to	the	new	construction	regulations,	as	well	as	to	the	fire	safety	requirements,
• Transformations	connected	with	the	introduction	of	new	installations	(most	of	all	mecha-

nical	ventilation	and	air-conditioning,	but	also	gas,	electrical,	optical	fibre	and	telecom-
munications	installations),

• Transformations	of	 the	external	 form	connected	with	 the	 reconstruction,	 extension	and	
adding	superstructures	to	buildings,	or	with	adaptations	of	attics,

• Transformations	resulting	from	the	need	to	improve	the	standard	of	buildings	and	premi-
ses	(e.g.	windows	replacement),

• Transformations	connected	with	aging	and	destruction	of	materials	(mainly	plasters	and	
ceramic	lining),	as	well	as	a	very	difficult,	but	at	the	same	time	more	and	more	common	
problem	of	thermal	insulation	of	buildings.	

some	of	these	transformations	do	not	have	to	cause	the	destruction	of	tenement	houses	at	
all,	if	they	are	executed	with	due	care	for	maintaining	the	historic	substance	and	the	original	
form	of	 the	architectural	detail.	other	 transformations,	 such	as	 the	 transformations	of	 the	
main	body	of	the	building,	should	be	carried	out	in	a	way	which	will	not	cause	the	destruction	
of	the	original	composition	of	the	elevation	and	which	will	limit	the	changes	in	the	existing	
style	of	the	building	as	much	as	possible.	This	concerns	particularly	superstructures,	which	
–	as	numerous	examples	show	–	can	change	the	proportions	of	the	elevation	entirely,	and	in	
consequence	they	can	lead	to	the	destruction	of	architectural	values	of	pre-war	buildings.	In	
an	extreme	situation	they	can	even	cause	damage	in	the	urban	scale.	

Analyzing	the	appearance	of	elevations	of	typical	modernist	tenements	in	Cracow,	one	
could	 easily	 observe	 certain	 regularities	 and	 specify	 compositional	 principles	which	gov-
erned	the	actions	of	the	then	architects.	Most	often	the	facades	of	the	buildings	have	a	very	
simple,	rectangular	form,	usually	comprising	from	four	to	six	overground	storeys	(although	
there	are	also	taller	tenement	houses).	The	ground	floors	are	usually	tall	(4-5	m)	and	dis-
tinctively	closed	with	a	cordon	cornice.	The	walls	in	this	zone	are	finished	with	a	stucco	or	
artificial	stone,	the	so-called	terabona,	in	the	form	of	horizontal	bosage	or	panels,	sometimes	
emphasized	with	the	so	called	Cracow	band.	Together	with	the	plinth	they	constitute	an	op-
tically	strong	substructure	for	the	rest	of	the	facade.	The	window	openings	of	the	apartments	
elevated	above	the	ground	level	or	window	displays	do	not	change	the	horizontal	character	of	
the	ground	floors.	similarly,	walls	of	the	upper	storeys	also	exhibit	a	horizontal	articulation.	
It	is	emphasized	by	prominent	window	sills	and	cornices	over	the	windows,	which	encircle	in	
horizontal	belts	the	horizontal	Venetian	windows,	as	well	as	the	retracted	spaces	between	the	
windows,	sometimes	decorated	with	terabona,	as	well.	The	entire	composition	is	completed	
with	a	strongly	protruding	cornice,	crowning	quite	a	tall	knee	wall,	in	which	there	are	small	
attic	windows.	A	perfect	example	of	 the	principle	presented	above	is	a	 tenement	house	at	
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58	Kościuszki	street,	with	a	very	typical	composition	for	a	modernist	front	elevation.	some-
times,	above	the	crowning	cornice	there	is	a	tall	attic	wall.	some	tenement	houses	exhibit	
a	vertical	articulation	above	the	ground	floor,	obtained	thanks	to	pilasters	between	windows.	
Nevertheless,	even	then	the	cordon	cornice	over	the	ground	floor	and	the	crowning	cornice	
very	clearly	close	 the	composition	of	 the	elevation	and	decide	about	 the	advantage	of	 the	
horizontal	articulation.	An	illustration	to	this	is	the	facade	of	a	tenement	house	designed	by	
Fryderyk	Tadanier,	located	at	2	Matejki	square.	The	roof,	if	visible	at	all,	is	simple	and	most	
often	deprived	of	any	significant	architectural	details.	rarely	do	we	see	large	mansards	(com-
prising	sometimes	several	windows)	or,	still	a	bit	more	often,	wide	peaks	or	entire	fragments	
of	the	facade,	which	interrupt	the	crowning	cornice	and	elevate	a	part	of	the	elevation.	An	
example	is	a	corner	tenement	house,	also	designed	by	Fryderyk	Tadanier,	at	the	intersection	
of	Biskupi	square	and	sereno	Fenna	street,	where	the	corner	part	of	the	facade	is	strongly	
elevated	above	 the	cornice.	Another	example	 is	a	 tenement	house	 located	at	8	św.	Marka	
street,	designed	by	the	same	author.	The	middle	part	of	the	elevation	intersects	the	crown-
ing	cornice,	and	 is	completed	with	a	high	attic	wall.	summing	up,	 it	 could	be	stated	 that	
modernist	tenement	houses	have	facades	exhibiting	a	very	strong	clearly	defined	and	closed	
composition,	which	is	very	reluctant	to	accept	any	spatial	changes,	or	even	excludes	such	
changes	at	all.	Therefore,	above	the	crowning	cornice	no	forms	should	be	introduced	which	
by	their	shape	or	material	applied	would	belong	more	to	the	facade	than	the	roof.	For	the	
same	reasons,	forms	exhibiting	a	vertical	articulation,	such	as	narrow	dormers	crowned	with	
a	triangular	peak	should	not	be	applied.	

The	problem	referred	to	above	is	illustrated	in	a	corner	tenement	houses	at	the	intersection	
of	Dietla	street	and	starowiślna	street	(Ill.	1),	which	has	become	an	icon	of	a	wrong	attitude	
towards	transformations	within	the	area	of	the	roof.	Dormers,	in	a	form	which	is	suitable	for	
homestead	housing	rather	than	a	downtown	tenement	house,	have	ruined	an	elegant	form	of	
a	strongly	exposed	building.	regrettably,	this	unsuccessful	intervention,	executed	quite	a	long	
time	ago,	has	not	taught	any	lesson	to	authors	of	next	superstructures	and	preservation	services.	
It	seems	that	the	most	cases	of	undesirable	transformations	of	tenement	houses	from	the	inter-
war	period	can	be	found	in	a	small	quarter	of	Cracow	–	Zwierzyniec.	In	this	quarter,	at	52b	
Kościuszki	street	(Ill.	1)	there	is	yet	another	example	of	a	superstructure	executed	by	adding	
dormers.	Three	dormers	with	a	step	finial	do	not	correspond	to	a	simple	composition	of	the	
modernist	facade	at	all.	The	authors	have	not	even	taken	the	trouble	to	locate	them	in	the	axes	of	
the	existing	windows.	other	bad	examples	of	using	dormers	could	be	found	at	4	Kraszewskiego	
street	(Ill.	1)	and	at	6	Prusa	street.	In	the	former	case,	triangular	and	semicircular	finials	do	not	
belong	to	the	modernist	architecture	at	all,	in	the	latter	case,	on	the	other	hand,	unnaturally	tall,	
rectangular	dormers	unnecessarily	emphasize	this	part	of	the	building,	which	should	remain	
a	mere	background	for	the	historic	facade.	Another	example	of	an	unsuccessful	superstructure	
is	located	at	4	Komorowskiego	street,	where	–	for	a	change	–	two	large	triangular	dormers	have	
been	used,	which	 in	aesthetic	 terms	belong	rather	 to	 the	architecture	of	 the	Podhale	region.	
Placed	next	to	the	original	facade,	they	constitute	quite	a	bizarre	addition.	

In	 case	 of	modernist	 tenement	 houses,	 solutions	which	 are	much	 better	 than	 dormers	
are	those	in	which	superstructures	designed	above	the	crowning	cornice	comprise	the	entire	
width	of	the	elevation.	In	aesthetic	terms,	they	assume	a	role	of	a	tall	attic	wall	(although	
equipped	with	windows)	or	a	part	of	the	roof	(if	covered	with	the	same	material	as	the	roof).	
regrettably,	also	among	 these	solutions	 there	are	quite	a	 lot	of	dreadful	 implementations.	
Probably	the	most	drastic	and	conspicuous	example	is	a	superstructure	of	a	corner	tenement	
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house	at	the	intersection	of	1	Kraszewskiego	street	and	senatorska	street,	never	plastered	to	
date	(Ill.	2).	Totally	unnecessary	triangular	and	semicircular	finials	have	completely	changed	
the	composition	and	the	initial	style	of	this	building.	The	implementation	located	at	10	Prusa	
street	looks	very	bad,	too,	with	huge	windows	of	the	superstructure	clashing	with	the	win-
dows	of	the	interwar	facade.	The	tenement	house	located	at	12	Filarecka	street	is	not	much	
better,	either.	 In	 this	case	 the	eave	which	protrudes	way	 too	much	and	 the	edge	windows	
totally	out	of	the	axis	ruin	the	effect.	Better	results	have	been	obtained	by	the	author	of	the	
superstructure	of	a	beautiful	corner	 tenement	house	at	16	Filarecka	street,	decorated	with	
a	sgraffito	with	a	motif	of	a	peacock	(Ill.	2).	Nevertheless,	it	would	be	much	more	beneficial	
if	the	added	superstructure	was	a	bit	retracted	towards	the	elevation	below	and	had	a	differ-
ent	texture	of	plaster.	It	should	be	hoped	that	the	renovation	of	the	elevation	will	bring	about	
a	 sort	of	unification	of	 the	original	 facade	and	 the	 superstructure,	 at	 least	 in	 terms	of	 the	
colours.	Undesired	changes	in	the	body	of	the	building	as	a	result	of	adding	a	superstructure	
have	 reached	 their	 climax	 in	 a	 representative	 tenement	 at	 the	 intersection	of	salwatorska	
street	and	Prusa	street	(Ill.	2).	This	exposed	corner	building	has	been	decorated	with	three	
dormers	and	a	superstructure,	hidden	beneath	a	false	mansard.	successful	implementations	
comprise	the	superstructure	of	 the	tenement	house	at	9	Komorowskiego	street	(Ill.	3)	and	
at	4	salwatorska	street	(Ill.	3).	A	narrow	belt	of	windows	running	along	the	entire	width	of	
the	elevation	does	not	change	the	composition	of	the	modernist	facade	at	all	and	is	the	most	
discrete	solution	out	of	all	the	ones	described	above.	A	similarly	good	impression	is	made	
by	the	recently	renovated	tenement	house	at	11	Tatarska	street,	with	an	added	superstructure	
(Ill.	3).	The	superstructure,	covered	with	aluminium	sheet	metal	arranged	in	standing	seams	
and	equipped	with	smaller	windows	than	the	ones	below,	formally	belongs	to	the	roof	and	
does	not	compete	with	the	original	facade,	maintaining	its	articulation	at	the	same	time.	

A	short	stroll	along	the	streets	of	Zwierzyniec,	despite	some	positive	examples,	forces	
us	to	rather	sad	reflections	over	the	degradation	of	the	heritage	of	the	architecture	form	the	
interwar	period	in	Cracow.	Many	beautiful	buildings,	which	could	be	the	pride	of	the	city,	
have	been	carelessly	destroyed	with	 superstructures,	executed	 tastelessly,	without	a	pinch	
of	respect	for	the	achievements	of	architects	and	constructors	from	the	time	before	the	war.	
And	the	examples	cited	herein	are	only	from	one	of	the	quarters	rich	in	architecture	from	that	
period…	The	analysis	of	the	projects	described	in	this	article	leads	us	to	draw	one	extremely	
important	conclusion,	that	the	more	discrete,	reticent	and	simple	the	form	of	the	superstruc-
ture	 is,	 the	 smaller	 the	 threat	 for	 the	 integrity	of	 the	modernist	 facade	and	 the	bigger	 the	
chance	of	coexistence	of	the	old	and	the	new	part	of	the	building.	It	should	be	also	clearly	
stressed	that	the	application	of	dormers	in	modernist	tenement	houses	is	a	shameful	mistake.	
This	seemingly	obvious	observation	reaches	the	consciousness	of	designers,	investors	and	
officials	with	extreme	difficulty.	one	should	hope	that	the	pre-war	tenement	houses	which	
have	not	been	destroyed	yet	will	be	soon	covered	with	appropriate	preservation	measures.	

Architektura	 krakowskich	 kamienic	 dwudziestolecia	 międzywojennego	 to	 znakomity	
przykład	udanego	połączenia	prostej	 i	 eleganckiej	 formy	z	wysokim	standardem	funkcjo-
nalnym	i	technicznym.	Czerpiąc	z	modernizmu	wiedeńskiego	i	berlińskiego,	architekci	kra-
kowscy	 tego	okresu	wypracowali	własny	styl,	w	którym	twórczo	 łączy	się	 funkcjonalizm	
i	prostota	elewacji	z	dekoracyjnym	detalem.	To	głównie	za	sprawą	tych	dekoracji,	w	których	
przeplatają	się	formy	secesyjne,	historyczne	i	modernistyczne,	mówimy	dzisiaj	o	tzw.	szkole	
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krakowskiej.	Godła,	portale,	fryzy,	kolumny	oraz	często	stosowane	różnorakie	motywy	geo-
metryczne	i	roślinne	określają	niepowtarzalny	wygląd	tej	architektury,	świadcząc	o	wysokim	
kunszcie	projektantów	i	budowniczych.	Podobnie	wysoko	należy	ocenić	sposób	wykończe-
nia	części	wspólnych	budynków,	a	więc	wnętrza	bram	i	klatek	schodowych.	Indywidualnie	
zaprojektowane	posadzki,	okładziny	ścian	 i	balustrady	schodów	potęgują	 reprezentacyjny	
charakter	 stref	wejściowych.	Układy	 funkcjonalne	mieszkań	 do	 dzisiaj	 uważane	 są	 przez	
wielu	za	modelowe.	optymalna	wysokość	i	właściwe	proporcje	pomieszczeń	mieszkalnych,	
jasne	 i	przestronne	kuchnie,	ustawne	halle	 to	 raczej	 standard	niż	wyjątek.	Pod	względem	
technicznym	kamienice	modernistyczne	cechuje	 solidna	konstrukcja,	mogąca	z	powodze-
niem	przejąć	dodatkowe	obciążenia	stałe	i	użytkowe.

Wszystkie	wymienione	powyżej	zalety	–	a	także	lokalizacja	w	centrum	miasta	–	sprawia-
ją,	że	mieszkania	w	kamienicach	międzywojennych	są	poszukiwane	na	rynku	wtórnym,	po-
mimo	utrzymujących	się	wysokich	cen.	Z	tych	samych	powodów	dużym	zainteresowaniem	
cieszą	się	adaptacje	nieużytkowych	poddaszy	oraz	nadbudowy.	Inwestorów	nie	odstraszają	
liczne	przeszkody,	wynikające	wprost	z	restrykcyjnych	przepisów	budowlanych,	które	nakła-
dają	obowiązek	spełnienia	tych	samych	wymagań,	co	w	przypadku	nowych	budynków.	Do	
najczęściej	spotykanych	problemów	należą	te	związane	z	przepisami	dotyczącymi	bezpie-
czeństwa	pożarowego,	a	więc	zbyt	mała	szerokość	biegów	schodowych	i	spoczników	mię-
dzypiętrowych	oraz	drewniane	stropy	nad	ostatnim	piętrem,	niespełniające	obowiązujących	
wymagań	co	do	odporności	ogniowej.	o	ile	istnieją	techniczne	sposoby	podniesienia	odpor-
ności	ogniowej	stropów,	o	tyle	w	przypadku	schodów	jedynym	rozwiązaniem	jest	uzyskanie	
decyzji	o	odstępstwie	od	przepisów	budowlanych,	wydane	przez	wojewódzkiego	komendan-
ta	straży	pożarnej,		poprzedzone	odpowiednią	ekspertyzą	właściwego	rzeczoznawcy.	straż	
pożarna	wymaga	wtedy	rozwiązań	zamiennych,	na	przykład	zainstalowania	klap	dymowych,	
oświetlenia	ewakuacyjnego	itp.	Kolejnym	problemem,	z	jakim	mogą	spotkać	się	inwestorzy,	
jest	brak	windy,	 a	 czasem	 też	brak	możliwości	 jej	 zainstalowania.	Wtedy	pozostaje	 tylko	
decyzja	o	kolejnym	odstępstwie	od	przepisów,	tym	razem	wydana	przez	Ministra	Infrastruk-
tury.	Można	się	domyślać,	że	procedury	uzyskiwania	decyzji	o	odstępstwie	od	przepisów	
budowlanych	wymagają	mocnego	uzasadnienia	i	znacząco	wydłużają	proces	inwestycyjny.	
oprócz	wymienionych	powyżej	 trudności	należy	 się	 liczyć	z	koniecznością	wzmocnienia	
stropu,	uporządkowania	przewodów	wentylacyjnych	i	wymiany	prawie	stuletniej	instalacji	
wodnej	i	kanalizacyjnej.	Poważny	problem	zachodzi	w	sytuacji,	gdy	lokalny	zarząd	infra-
struktury	komunalnej	i	transportu	zażąda	zapewnienia	odpowiedniej	liczby	miejsc	postojo-
wych	dla	nowoprojektowanych	lokali.	Niestety,	w	sytuacji	budynków	w	pierzei	ulicy	jest	to	
najczęściej	warunek	nie	do	spełnienia.

Pomimo	tych	problemów,	adaptacje	strychów	i	nadbudowy	są	szansą	nie	tylko	dla	po-
tencjalnych	 inwestorów	ale	 także,	 i	może	przede	wszystkim,	dla	samych	kamienic.	Tylko	
niewiele	międzywojennych	budynków	doczekało	 się	całościowej	 renowacji	 (zwykle	 są	 to	
budynki	użyteczności	publicznej).	Kamienice,	które	przetrwały	wojnę	w	nienaruszonym	sta-
nie,	w	większości	wymagają	reperacji	dachów	i	orynnowania,	a	także	czyszczenia	i	napraw	
elewacji	 (w	 tym	 elementów	 dekoracyjnych).	 Środki	 uzyskane	 ze	 sprzedaży	 strychów	 do	
adaptacji	bądź	nadbudowy,	pozwalają	właścicielom	i	wspólnotom	mieszkańców	finansować	
konieczne	remonty	i	w	ten	sposób	przedłużyć	życie	budynków.	Byłoby	niezwykle	pożądane	
gdyby,	oprócz	poprawy	stanu	technicznego,	kamienice	modernistyczne	odzyskały	swój	daw-
ny	blask	i	elegancję.	Niestety	obok	szans	na	poprawę	kondycji	budynków	czają	się	i	liczne	
zagrożenia,	związane	z	degradacją	wartości	architektonicznych.	Ich	identyfikacją	zajął	się	
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Jakub	Lewicki	w	 artykule	Konserwacja architektury modernistycznej w Polsce. Praktyka 
ostatnich lat. Do	najpoważniejszych	zagrożeń	zalicza:
• przekształcenia	związane	ze	zmianą	sposobu	użytkowania	oraz	koniecznością	dostoso-

wania	budynków	zarówno	do	nowych	przepisów	budowlanych,	jak	i	wymagań	przeciw-
pożarowych,

• przekształcenia	związane	z	wprowadzaniem	nowych	instalacji	(przede	wszystkim	wenty-
lacji	mechanicznej	i	klimatyzacji,	ale	także	instalacji	gazowej,	elektrycznej,	światłowodo-
wej	i	teletechnicznej),

• przekształcenia	formy	zewnętrznej	związane	z	przebudową,	rozbudową	i	nadbudową	bu-
dynków,	bądź	też	adaptacją	poddaszy,

• przekształcenia	wynikające	z	konieczności	podniesienia	standardu	budynków	i	pomiesz-
czeń	(np.	wymiana	okien),

• przekształcenia	 związane	 ze	 starzeniem	 się	 i	 destrukcją	 materiałów	 (głównie	 tynków	
i	okładzin	ceramicznych),	a	także	bardzo	trudnym	i	równocześnie	coraz	częstszym	pro-
blemem	termoizolacji	budynków.

Niektóre	 z	 tych	 transformacji	 nie	muszą	wcale	 powodować	 destrukcji	 kamienic,	 jeśli	
tylko	wykonywane	są	z	należytą	dbałością	o	zachowanie	historycznej	substancji	i	pierwotnej	
formy	detalu	architektonicznego.	Inne,	jak	przekształcenia	bryły,	powinny	być	przeprowa-
dzane	w	sposób,	który	nie	spowoduje	zniszczenia	oryginalnej	kompozycji	elewacji	i	do	mi-
nimum	ograniczy	zmiany	istniejącej	stylistyki	budynku.	szczególnie	odnosi	się	to	do	nadbu-
dów,	które	–	jak	pokazują	liczne	przykłady	–	mogą	całkowicie	zmienić	proporcje	elewacji	i,	
w	konsekwencji,	doprowadzić	do	zniszczenia	wartości	architektonicznych	przedwojennych	
budynków.	W	skrajnej	sytuacji	mogą	nawet	spowodować	szkody	w	skali	urbanistycznej.

Analizując	wygląd	elewacji	 typowych	modernistycznych	kamienic	krakowskich,	moż-
na	dość	łatwo	zauważyć	prawidłowości	i	określić	zasady	kompozycyjne,	którymi	kierowali	
się	ówcześni	architekci.	Fasady	budynków	mają	najczęściej	bardzo	prostą,	prostokątną	for-
mę,	mieszczącą	zwykle	od	czterech	do	sześciu	kondygnacji	nadziemnych	(choć	zdarzają	się	
i	wyższe	kamienice).	Partery	są	najczęściej	wysokie	(4-5	m)	i	wyraźnie	zamknięte	gzymsem	
kordonowym.	Ściany	w	tej	strefie	wykończone	są	tynkiem	szlachetnym	lub	sztucznym	ka-
mieniem,	tzw.	teraboną,	w	formie	poziomego	boniowania	lub	płycin,	czasem	podkreślonych	
tzw.	szlakiem	krakowskim.	razem	z	cokołem	stanowią	mocną	optycznie	podbudowę	pod	
resztę	 fasady.	otwory	 okienne	wyniesionych	 ponad	 poziom	 terenu	mieszkań	 lub	witryny	
sklepowe	 nie	 zmieniają	 horyzontalnego	 charakteru	 parterów.	 również	 ściany	 wyższych	
kondygnacji	 najczęściej	 posiadają	 artykulację	 poziomą.	 Podkreślają	 ją	 wydatne	 parapety	
i	gzymsy	nadokienne,	które	ujmują	w	poziome	pasy	zarówno	trójdzielne,	poziome	okna,	jak	
i	cofnięte	przestrzenie	międzyokienne,	czasem	również	zdobione	teraboną.	Całość	kompo-
zycji	kończy	mocno	wysunięty	gzyms	wieńczący	nad	często	dość	wysoką	ścianą	kolanko-
wą,	w	której	znajdują	się	małe	okienka	strychowe.	Doskonałym	przykładem	przedstawionej	
powyżej	zasady	jest	kamienica	przy	ulicy	Kościuszki	nr	58,	o	bardzo	typowej	kompozycji	
dla	modernistycznej	elewacji	frontowej.	Czasem	ponad	gzymsem	wieńczącym	znajduje	się	
wysoka	ściana	attykowa.	Niektóre	kamienice	posiadają	powyżej	parteru	artykulację	piono-
wą,	a	to	za	sprawą	pilastrów	między	oknami.	Jednak	nawet	wtedy	gzyms	kordonowy	nad	
parterem	i	gzyms	wieńczący	bardzo	wyraźnie	zamykają	kompozycję	elewacji	i	przesądzają	
o	przewadze	artykulacji	poziomej.	Ilustracją	jest	fasada	kamienicy	projektu	Fryderyka	Tada-
niera,	przy	placu	Matejki	nr	2.	Dach,	jeśli	w	ogóle	widoczny,	jest	prosty	i	najczęściej	pozba-
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wiony	jakichkolwiek	znaczących	elementów	architektonicznych.	Do	rzadkości	należą	duże	
facjaty	(obejmujące	czasem	kilka	okien)	lub,	nieco	częściej,	szerokie	szczyty	lub	całe	frag-
menty	fasady,	które	przerywają	gzyms	wieńczący	i	podwyższają	część	elewacji.	Przykładem	
jest	narożna	kamienica,	także	projektu	Fryderyka	Tadaniera,	u	zbiegu	placu	Biskupiego	i	uli-
cy	sereno	Fenna,	gdzie	część	narożna	fasady	jest	mocno	wyniesiona	ponad	gzyms.	Innym	
przykładem	jest	kamienica	przy	ulicy	św.	Marka	nr	8,	tegoż	autora.	Środkowa	część	elewacji	
rozcina	gzyms	wieńczący,	kończąc	się	wysoką	attyką.	Podsumowując,	można	stwierdzić,	że	
kamienice	modernistyczne	mają	fasady	o	bardzo	mocnej,	jasno	zdefiniowanej	i	zamkniętej	
kompozycji,	która	z	trudem	przyjmuje	jakiekolwiek	zmiany	o	charakterze	przestrzennym	lub	
wręcz	takie	zmiany	wyklucza.	Dlatego,	ponad	gzymsem	wieńczącym,	nie	powinno	się	wpro-
wadzać	form,	które	poprzez	swój	kształt	lub	użyty	materiał	bardziej	przynależą	do	fasady	niż	
do	dachu.	Z	tych	samych	powodów	nie	należy	stosować	form	o	pionowej	artykulacji,	jak	np.	
wąskie	lukarny	zwieńczone	trójkątnym	szczytem.

Powyższy	problem	pokazuje	kamienica	narożna	u	zbiegu	ulicy	Dietla	i	ulicy	starowiślnej	
(Il.	1),	która	stała	się	ikoną	złego	podejścia	do	przekształceń	w	obrębie	dachu.	Lukarny	o	for-
mie	właściwej	raczej	dla	architektury	zagrodowej	niż	śródmiejskiej	kamienicy	zrujnowały	
elegancką	formę	mocno	eksponowanego	budynku.	Niestety,	ta	–	dość	już	odległa	w	czasie	–	
nieudana	interwencja	nie	stała	się	nauką	ani	dla	autorów	kolejnych	nadbudów,	ani	dla	władz	
konserwatorskich.	Wydaje	się,	że	najwięcej	przypadków	niekorzystnych	przekształceń	ka-
mienic	międzywojennych	znaleźć	można	w	niedużej	krakowskiej	dzielnicy	Zwierzyniec.	To	
tutaj,	przy	ulicy	Kościuszki	nr	52	b	(Il.	1),	znajduje	się	kolejny	przykład	nadbudowy	zreali-
zowanej	przez	dodanie	lukarn.	Trzy	schodkowo	zwieńczone	lukarny	zupełnie	nie	współgrają	
z	prostą	kompozycją	modernistycznej	fasady.	Nie	postarano	się	nawet	o	umiejscowienie	ich	
w	osiach	 istniejących	okien.	 Inne,	 równie	złe	przykłady	użycia	 lukarn	znaleźć	można	 już	
przy	ulicy	Kraszewskiego	nr	4	(Il.1)	oraz	przy	ulicy	Prusa	nr	6.	W	pierwszym	przypadku	
trójkątne	i	półokrągłe	zwieńczenia	są	całkowicie	obce	architekturze	modernizmu,	w	drugim	
zaś	nienaturalnie	wysokie,	prostokątne	 lukarny	niepotrzebnie	akcentują	 tę	część	budynku,	
która	powinna	pozostać	tłem	dla	historycznej	fasady.	Kolejny	przykład	nieudanej	nadbudo-
wy	znajduje	się	przy	ulicy	Komorowskiego	nr	4,	gdzie	zastosowano	dla	odmiany	dwie	duże	
lukarny	trójkątne,	które	estetycznie	przynależą	raczej	do	architektury	Podhala.	W	zestawie-
niu	z	oryginalną	fasadą	stanowią	dość	kuriozalne	uzupełnienie.

W	przypadku	kamienic	modernistycznych	zdecydowanie	lepsze	niż	lukarny	są	rozwią-
zania,	w	których	nadbudowy	projektowane	ponad	gzymsem	wieńczącym	obejmują	całą	sze-
rokość	 elewacji.	 Pod	względem	estetycznym	przyjmują	wtedy	 rolę	wysokiej	 attyki	 (choć	
wyposażonej	w	okna)	lub	części	dachu	(jeśli	pokryte	są	tym	samym	materiałem	co	dach).	
Niestety	i	wśród	tych	rozwiązań	nie	brakuje	fatalnych	realizacji.	Chyba	najbardziej	drastycz-
nym,	 rzucającym	się	w	oczy	przykładem	jest	–	do	dziś	niepokryta	 tynkiem	–	nadbudowa	
narożnej	kamienicy	u	zbiegu	ulicy	Kraszewskiego	i	ulicy	senatorskiej	(Il.	2).	Zupełnie	nie-
potrzebne	 trójkątne	 i	 półokrągłe	 zwieńczenia	 całkowicie	 zmieniły	 kompozycję	 i	 pierwot-
ny	styl	tego	budynku.	Bardzo	źle	prezentuje	się	również	realizacja	przy	ulicy	Prusa	nr	10,	
gdzie	okna	potężnej	nadbudowy	mają	się	nijak	do	okien	międzywojennej	fasady.	Niewiele	
lepiej	jest	w	kamienicy	przy	ulicy	Filareckiej	nr	12.	Tam	z	kolei	zbyt	mocno	wysunięty	okap	
i	skrajne,	nietrzymające	osi,	okna	psują	pożądany	efekt.	Już	lepsze	rezultaty	osiągnął	autor	
nadbudowy	pięknej,	 dekorowanej	 sgraffitem	z	motywem	pawia,	narożnej	kamienicy	przy	
ulicy	Filareckiej	nr	16	(Il.	2).	Byłoby	jednak	znacznie	korzystniej,	gdyby	nadbudowana	część	
była	nieco	cofnięta	w	stosunku	do	elewacji	poniżej	i	miała	inną	niż	ona	fakturę	tynku.	Należy	
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mieć	nadzieję,	że	 renowacja	elewacji	przynajmniej	kolorystycznie	scali	oryginalną	 fasadę	
z	nadbudową.	Niekorzystne	zmiany	bryły	budynku	w	wyniku	nadbudowy	swoją	kulminację	
osiągnęły	w	reprezentacyjnej	kamienicy	u	zbiegu	ulicy	salwatorskiej	 i	ulicy	Prusa	(Il.	2).	
Eksponowany	narożny	budynek	udekorowany	został	trzema	lukarnami	i	nadbudową	ukrytą	
za	 fałszywą	mansardą.	Do	udanych	 realizacji	można	zaliczyć	nadbudowę	kamienicy	przy	
ulicy	Komorowskiego	nr	9	(Il.	3)	oraz	przy	ulicy	salwatorskiej	nr	4	(Il.	3).	Wąski	pas	okien	
przez	całą	szerokość	elewacji	w	żaden	sposób	nie	zmienia	kompozycji	modernistycznej	fasa-
dy	i	jest	najbardziej	dyskretnym	rozwiązaniem	ze	wszystkich	opisanych	powyżej.	Podobnie	
korzystnie	 prezentuje	 się	 niedawno	 nadbudowana	 i	 odrestaurowana	 kamienica	 przy	 ulicy	
Tatarskiej	nr	11	(Il.	3).	Nadbudowa	pokryta,	układaną	na	rąbek	stojący	blachą	aluminiową	
i	wyposażona	w	okna	mniejsze	niż	na	piętrach	poniżej,	przynależy	formalnie	do	dachu	i	nie	
konkuruje	z	oryginalną	fasadą,	jednocześnie	zachowując	jej	artykulację.

Krótki	 spacer	 po	 ulicach	 Zwierzyńca,	 mimo	 znalezienia	 także	 pozytywnych	 przykła-
dów,	przynosi	raczej	smutne	refleksje	nad	postępującą	degradacją	dziedzictwa	architektury	
dwudziestolecia	międzywojennego	w	Krakowie.	Wiele	pięknych	budynków,	które	mogłyby	
być	dumą	miasta,	zostało	beztrosko	zniszczonych	przez	nadbudowy	zrealizowane	bez	sma-
ku	i	choćby	odrobiny	szacunku	dla	dokonań	przedwojennych	architektów	i	budowniczych.	
A	przytoczono	tutaj	przykłady	tylko	z	jednej	z	dzielnic,	bogatych	w	architekturę	z	tego	okre-
su...	Z	analizy	opisanych	w	artykule	realizacji	płynie	bardzo	wyraźny	wniosek,	że	im	bardziej	
dyskretna,	powściągliwa	i	prosta	jest	forma	nadbudowy,	tym	mniejsze	stanowi	zagrożenie	
dla	integralności	modernistycznej	fasady,	a	może	być	szansą	na	harmonijne	współistnienie	
starej	i	nowej	części	budynku.	Należy	też	mocno	podkreślić,	że	stosowanie	lukarn	w	kamie-
nicach	doby	modernizmu	jest	karygodnym	błędem.	Ta	wydawałoby	się	oczywista	obserwa-
cja	z	wielkim	trudem	przebija	się	do	świadomości	projektantów,	inwestorów	i	urzędników.	
Należy	mieć	nadzieję,	że	przedwojenne	kamienice,	których	jeszcze	nie	zniszczono,	zostaną	
rychło	objęte	właściwą	ochroną	konserwatorską.
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Ill.	1.	From	the	left:	tenement	house	at	22	starowiślna	street,	52b	Kościuszki	street	and	 
4	Kraszewskiego	street	

Il.	1.	od	lewej:	kamienice	przy	ul.	starowiślnej	22,	Kościuszki	52b	i	Kraszewskiego	4

Ill.	2.	From	the	left:	tenement	house	at	2	Kraszewskiego	street,	16	salwatorska	street	 
and	16	Filarecka	street

Il.	2.	od	lewej:	kamienice	przy	ul.	Kraszewskiego	2,	salwatorskiej	16	i	Filareckiej	16
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Ill.	3.	From	the	left:	tenement	houses	at	4	salwatorska	street,	9	Komorowskiego	street	 
and	11	Tatarska	street

Il.	3.	od	lewej:	kamienice	przy	ul.	salwatorskiej	4,	Komorowskiego	9	i	Tatarskiej	11
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konserwatorskimi. Poznając filozofię zachowania zabytku, studenci uczą się indywidualnego trak-
towania obiektu historycznego i w procesie projektowym adaptują go do współczesnych potrzeb. 
Nowatorskie nauczanie oparte na głębokich studiach i analizach współczesnych doktryn konserwa-
torskich i nurtów architektonicznych, prowadzone na Wydziale Architektury Politechniki Krakows-
kiej, zyskało już w kręgach akademickich miano „krakowskiej szkoły konserwacji zabytków”.

Słowa kluczowe: nauczanie akademickie, filozofia konserwatorska

* Ph.D. Arch. Barbara Zin, Institute of History of Architecture and Monument Preservation, Faculty of 
Architecture, Cracow University of Technology.



304
Posteri, posteri, vestra res agitur  

– we need to report our past to the future generations1.

Academic teaching connected with broadly understood knowledge from the field of pro-
tection of cultural heritage, evokes in the future generation of architects images of a cyclic 
course of the emergence and passing of works of architecture. The obtained knowledge forms 
the outlook of our epoch on historic areas, broadened with new times, and artistic, stylistic 
and technological achievements connected with them. This is the knowledge which in the era 
of fascination with homogenous architecture will allow the young generation to change the 
way of perceiving urban structures and complexes, and therefore to advocate appropriate ar-
chitectural concepts in the historic context. The link between the cult of the past and looking 
for a change for new architecture in it, will lead to taking the stand of individual treatment 
of historic monuments. When acquiring knowledge from the scope of protection of historic 
monuments an important element is getting to know a historic monument scientifically, as 
a document of history. Preservation of historical continuity of a building consists in adding 
contents which will determine the contemporary outlook. Students, heading for understand-
ing the essence of cultural heritage, create new values. 

In the Institute of History of Architecture and Monument Preservation at the Faculty of 
Architecture, Cracow University of Technology, a didactic curriculum educating students in 
the field of protection of monuments and cultural heritage has been developed. The educa-
tional intention is providing the knowledge on preservation so as to equip the future graduates 
with an awareness of taking designrelated decisions. The threestage education in the field 
of monument protection begins at the 1st stage of the courses, with the subject of “Monument 
Protection”. The idea of establishing this subject in the Institute crystallized in connection 
with the changes in the teaching curriculum at the Faculty of Architecture, Cracow Univer-
sity of Technology, after the introduction of a two-stage system of university studies. During 
a cycle of lectures and seminars, students learn about theoretical foundations of the concept 
of protection of architectural and urban environment, taking into account broadly understood 
cultural heritage. The subject matter of the seminars and lectures constitutes an introduction 
to a discussion with students, during which opinions on solutions adopted in other countries 
are exchanged, in the artistic, functional, as well as technological layer. When the first step in 
the programme of theoretical teaching of students is made, it is time for attempts to interpret 
this knowledge in practical terms. Architectural and preservation-related designing visions 
of students of the Faculty of Architecture, Cracow University of Technology, may come into 
being in 1st degree Engineer’s diploma designs, developed using a workshop method in the 
Institute. The second stage of education in this respect is the academic subject “Monument 
Preservation and Conservation Design” at the 2nd-degree courses, after which students can 
choose to take up an M.Sc. diploma design. It is not the end of the education offer, as an ex-
tended curriculum of post-graduate studies allows to develop specialist knowledge from the 
field of protection of the cultural heritage. Postgraduate Courses in Conservation of Monu-
ments of Architecture and Urban Planning can boast of a 40-year-long tradition. They pro-
duced numerous graduates, who today are distinguished personalities in the world of science 
and representatives of state institutions, holding high positions in monument preservation au-

1 V. Hugo, Wojna niszczycielom (1825–1832–1934), [in:] P. Kosiewski, J. Krawczyk – selection 
and preface, Zabytek i historia. Wokół problemów konserwacji i ochrony zabytków w XIX wieku, 
Antology, Warszawa 2007, 58.
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thorities. The courses in the formula created by Prof. Andrzej Kadłuczka, a longterm director 
of the Institute, and continued by its current director, Prof. Ewa WęcławowiczGyurkovich, 
are addressed to graduates from artistic courses, architects, archaeologists, constructors, art 
historians. The curriculum takes into account the specificity and requirements of the contem-
porary conservation knowledge and provides the participants with results consisting in the 
increase of their qualifications and professional competence and preparation to work in the 
field of monument protection. 

Another initiative of the Institute was the establishment of the Studies on Conservation, 
Architecture and Interior Design of Religious Buildings in 2005. The courses are held under the 
patronage of Rector of Cracow University of Technology and Rector of Pontifical University of 
John Paul II in Cracow. They are addressed to graduates from artistic and architectural courses, 
as well as professionals whose work is connected with the conversation and care over secular 
and church archives. The goal of the studies is to prepare staff responsible for religious build-
ings, interior design of temples and the quality of conservation works. In 2013 the educational 
offer was extended with postgraduate studies in the field of Research and Analyses of Historic 
Architecture, organized in the Institute in cooperation with the Main Board of the Association 
of Monument Conservators. They are addressed to graduates from artistic, architectural and 
archaeological majors, to constructors, to art historians. The courses offer specialist knowledge 
from the field of theory of architectural research, as well as research practice under the supervi-
sion of architecture researchers. Since 2010 until now in the Institute of History of Architecture 
and Monument Preservation, Cracow University of Technology, 185 graduates were conferred 
with an Engineer’s Diploma. Innovative teaching, basing on studies and analyses of contem-
porary conservation doctrines and architectural trends, conducted using a workshop method, 
has already won the title of the ‘Cracovian school of conservation of monuments’2. Catalogues 
of diploma works Monument Protection, Engineer’s Diplomas published in the Institute since 
2010 every two years document in detail the topics of the designs. 

In the course of searching for appropriate topics for their diplomas, students’ views crystal-
lize and later on they constitute the foundation for design and conservation-related decisions 
taken by them. During the teaching process, which is consistent with the contemporary con-
servation theories, students learn to approach each monument individually. Insightful analyses 
of historic and conservation studies pertain to the urban landscape, the historic context, as 
well as the structure itself. In their design proposals, they work on the revitalization of land, 
displaying a historic structure, always aiming at maintaining the cultural continuity of the city. 
Each historic structure is a special case, which requires an individual approach at the stage of 
developing conservation applications, resulting from the collected historic and architectural 
knowledge, as well as at the designing stage. The teaching process commenced with the subject 
“Monument Protection”, continued in the conservation design and working on a diploma in 
this major, is supported with knowledge connected with contemporary tendencies in the latest 
architecture, provided in the curriculum of the subject “Contemporary Architecture”. It is a sine 
qua non condition, without which there would be no good architecture in the historical context. 
Learning about implementations realized in historic structures all over the world allows stu-
dents to properly evaluate contemporary tendencies in monument preservation.

2 W. Kosiński, Znakomita szkoła architektonicznej kultury, [in:] A. Kadłuczka, E. Węcławowicz 
Gyurkovich, J. Sroczyńska, B. Zin, D. Przygodzki, Ochrona Zabytków, Dyplomy inżynierskie 2012–
2014, Kraków 2014, 8–13.
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Adaptation of the historic substance to a new function, completed with the contemporary 
architectural form, provides a new value and revives a forgotten monument. Architectural 
creation understood in this way humbly exhibits its respect for history, represented by future 
generations of architects. Anatole France, a well-known French writer, opposing the conser-
vation practices of Viollet-le-Duca and his apprentices, in his book Pierre Nozière wrote, 
‘… an ancient monument is rarely stylistically uniform in all its parts. It lived for a long time, 
and living it underwent transformations, as transformations are the basic condition of life. Each 
century stamped its influence on it. It is like a book in which each generation wrote its page. 
Not one of these pages should be destroyed. Different things were written on them, as different 
hands write them. It would be false knowledge (…) to boil them down to the same character3. 
Advocates of the philosophy of authenticity of the historic substance interpret such an attitude 
anew. Since structures “telling the story” of the past have survived to see the present day, a new 
form introduced to a historic framework, reviving the decaying monument with a new function, 
can mark the spirit of our times. A list of structures which constituted the basis for the study, 
collected in the Institute for years, is a result of thorough search of diploma topics by students 
themselves. When after the theory from the field of monument protection there comes the time 
for practical actions, students are admirably active, going through the most remote nooks of 
cities and towns, reaching abandoned mines, cement mills or power plants, looking for some 
interesting forgotten buildings. These are special places for different reasons; sometimes they 
were a source of inspiration for young people when they decided to study at the Faculty of 
Architecture. The source of diploma topics are also contacts of the university with the local au-
thorities of cities and municipalities, with whom cooperation agreements are signed pertaining 
to the field of teaching, in connection with practical activities solving local problems in such 
towns as Bochnia, Wiślica, Olkusz, Płońsk, Gniew, Sztum, Łekno, Przemyśl or Łańcut. This 
peculiar database, created by degree candidates, not only exhibits an educational value, but is 
also an invaluable archival source. The collected historical and architectural documentation, 
historical, urban and inventory analyses of the developed structures, constitute a specific col-
lection for the future. When we add a proposal of an architectural and conservation creation 
to it, we obtain a vision how future professionals perceive the problem of saving monuments 
today. A so very obvious statements that ‘each epoch interpreted the material cultural heritage 
in its own way’, is already a warning for future architects concerning the importance of the 
conservation-related decisions made by them. Among architectural structures developed by stu-
dents, there are – starting from the oldest ones – archaeological relics, as well as post-industrial 
facilities bearing modernist features. These are, e.g. relics of the Cistercian monastery in Łekno4 
(Ill. 1), the Castle Hill in Tarnów, the palace in Bychawa, Grodzisko, Regia and St. Michael’s 
church in Wiślica. Ludwik Puszet, conservator and art historian, suggested that ‘restoration 
should only be of a conservation nature, no style should be introduced, including anything that 
adds something new, (it should) be truly modernist”5. 

3 A. France, Pierre Nozière, Paris 1926, quoted after: A. Barbacci, Konserwacja zabytków we Włoszech, 
vol. I, Warszawa 1966, 69−70.

4 Engineer’s Diploma developed in the Institute of History of Architecture and Monument Preservation, 
Faculty of Architecture, Cracow University of Technology, Supervisor: Prof. Andrzej Kadłuczka, 
Cosupervisor: Ph.D. Barbara Zin, Engineer candidates: Agnieszka Bińczycka, Aneta Bartula, topic: 
Archaeological Park of the Cistercian Monastery in Łekno, 2012/2013.

5 Quote after: P. Majewski, Ideologia i konserwacja, Architektura zabytkowa w Polsce w czasach 
socrealizmu, Warszawa 2009, 13.
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In such monuments as ‘permanent ruins’, where the ‘picturesqueness of old age’ is their 
superior value, architectural interventions are limited to the necessary minimum. In 1879 at 
the 3rd Congress of Engineers and Architects, Camilo Boito presented his proposal of con-
servation principles. He points to historic qualities of architecture as the ‘testimony of his-
tory, and not just of keepsakes of architecture’6. According to the conservation philosophy 
understood this way, we should ‘strengthen, and not repair, repair, and not restore, (…), and 
for the further existence of the buildings, if it is necessary to add the non-existent parts, they 
should be made in a way that will make them stand out from the old parts’7. Ruins of castles 
in Rytro, Szydłów, Tenczyn or Ćmielów8 (Ill. 2), are examples of individual design solutions 
where students show their respect for the architectural heritage, exercising the right to a good 
continuation at the same time. 

The concept of creative architectural conservation is developed by degree candidates in 
topics connected with the issue of the ruins exposition and the limit of intervention in the 
historic substance. Ruins of the churches: collegiate church in Ołyka, Carmelite monastery in 
Zagórz, are the next design challenge. The search of a new function, which would not destroy 
the historic qualities is developed in the preventive adaptations of mansions in Kochanów and 
Michałowice; the palace of the Tarnowski family in Cracow; the palace in Czemierniki, or in 
the tenement ‘Under a Golden Sun’ in Wrocław. Adaptation by adding new values in the stu-
dents’ visions was provided to the mill in Ostrowiec Świętokrzyski, Lelitów mill in Bieńczyce, 
Szancer’s mill in Tarnów or the Vetter Factory in Lublin9 (Ill. 3), as well as the ‘romantic ruins’ 
of 19th c. technology monuments: iron rolling mill in Nietulisko Fabryczne10 (Ill. 4), iron steel-
works in Samsonów, where destroyed parts of the structure were replaced with new ones – us-
ing contrasting materials, which allowed to make the additions easily discernible. 

An interesting research field have become structures from the times of the ‘Cracow 
Stronghold’: forts Łapianka11 and Borek, where degree candidates, skilfully using the histor-

6 C. Boito, Zagadnienia praktyczne sztuk pięknych, [in:] P. Kosiewski, J. Krawczyk – selection and 
preface, Zabytek i historia, op. cit., 121.

7 Ibidem, 122.
8 M.Sc. Diploma developed in the Institute of History of Architecture and Monument Preservation, 

Faculty of Architecture, Cracow University of Technology, Supervisor: Prof. Andrzej Kadłuczka, 
Co-supervisor: Ph.D. Barbara Zin, M.Sc. candidate: Katarzyna Matlingiewicz, topic: Island of 
Nostalgia. Pearl of Ćmielów, 2013/2014.

9 Engineer Diploma developed in the Institute of History of Architecture and Monument Preservation, 
Faculty of Architecture, Cracow University of Technology, Supervisor: Prof. Ewa Węcławowicz
Gyurkovich, Cosupervisor: Assist. Prof. Ph. D. Andrzej Gaczoł, Engineer candidate: Anna Zań, topic: 
“Andersen’s Theatre” Cultural Centre. Adaptation of the Vetter Factory in Lublin, 2014/2015.

10 M.Sc. Diploma developed in the Institute of History of Architecture and Monument Preservation, 
Faculty of Architecture, Cracow University of Technology, Supervisor: Prof. Andrzej Kadłuczka, 
Co-supervisor: Ph.D. Barbara Zin, M.Sc. candidate: Joanna Skrzyniarz, topic: Tradition Workshop. 
Revitalization of an industrial complex and adaptation of ruins in Nietulisko Fabryczne into 
a Craftsmanship Centre, 2012/2013. The work was awarded a distinction of the Cracow Award of 
the Union of Polish Architects for the Best Diploma of the Year 2013. 

11 M.Sc. Diploma developed in the Institute of History of Architecture and Monument Preservation, 
Faculty of Architecture, Cracow University of Technology, Supervisor: Prof. Andrzej Kadłuczka, 
Co-supervisor: Ph.D. Barbara Zin, M.Sc. candidate: Ewelina Krok, topic: Sanus per Aquam. 
Adaptation and modernization of the fort 52a Łapianka in Cracow, 2011/2012. The work was 
awarded with: the Cracow Award of the Union of Polish Architects for the Best Diploma of the Year 
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ic substance, as well as the urban context of atypical structures, adapted the entire complexes 
to a new function. An integral part of the historical heritage is constituted by the technical 
and industrial engineering heritage. The need to preserve, protect and adapt post-industrial 
images is a task for the new post-industrial society. Today the awareness of technical and 
cultural values of this architecture is well known and becomes an element of the identity of 
local traditions. Close vicinity of Upper Silesia made architecture students look for topics 
for their diploma works from the scope of revitalization and adaptation of the post-industrial 
heritage. Areas of the closed down mines, degraded in the scale of the city: bathhouse in 
Zabrze, “Krystyna” mineshaft in Bytom, halls of Peterseim’s factory in Cracow, or Indukta 
in BielskoBiała; Powiśle power plant in Warsaw, cement mill in Grodziec12 (Ill. 5) – this is 
a list of structures worked on by students. Students themselves decided about saving these 
facilities. Thanks to the visionary adaptations of post-industrial complexes from Upper Sile-
sia, this area can become another attraction on the European Route of Industrial Heritage. 

„The most important thing for an architect (…) is to be moderate in his visions, to study the cha-
racter of the building thoroughly, in compliance with a specific epoch or its climate. To focus on 
the general as well as detailed line of the historic structure entrusted to his hands and to be able 
to skilfully cement his genius with the genius of the old architect…”13.

Protection of monuments today consists in dynamic preventive activities and activities 
that revive a historic structure. This way of perceiving heritage is not an artistic freedom, but 
a controlled creation, supported with theoretical historical and conservation-related knowledge. 
Fundamental paradigms of the monument protection included in the Venice Charter from 1964 
in combination with the contemporary conservation philosophy allow to treat architectural her-
itage as a changeable entity, not only in the material, but also the metaphysical structure. It is 
a certain type of space and time continuum , where the past is connected with the present. At any 
time there appears the problem of increasing the protected area. Temporal and territorial limits 
change. The role of the state in this respect changes, as well. New legal and scientific institu-
tions try to interpret principles and regulations, which are bound with one goal – preservation 
of monuments. The society changes, too. In the theory of social development, we have another 
stage called a postmodern, information society. Daniel Bell, one of the creators of this con-
cept, emphasized in the educational aspect that ‘education and information are to be the road 
to skills, knowledge and power’. The new conservation philosophy may soon transform into 
a doctrine, and its superior value should remain scientific principles of protection of the cultural 
heritage. Scientific research and studies are to serve a scientific recognition of a structure as 
a document of history on which the new philosophy is based. The contemporary conservation 
theory facing the problem of the paradigm change, in a way forces the formulation of teaching 
contents from the scope of heritage protection in the process of academic education. The earlier 

2012, Nomination to the Annual Zbyszek Zawistowski Award of the Union of Polish Architects 
Diploma of the Year 2012, Award of the City of Cracow 2013. 

12 M.Sc. Diploma developed in the Institute of History of Architecture and Monument Preservation, 
Faculty of Architecture, Cracow University of Technology, Supervisor: Prof. Andrzej Kadłuczka, Co
supervisor: Ph.D. Barbara Zin, M.Sc. candidates Anna Marek, Katarzyna Kołodziejska, topic: Cement 
mill of culture. Adaptation of a complex of buildings and revitalization of the area of a former cement 
mill in Grodziec, 2013/2014. The work received the Hochtief Polska S.A. Award in the competition of 
the Marshal of Małopolskie Province for the best diploma work in construction and architecture 2014. 

13 V. Hugo, Wojna niszczycielom, op. cit., 53.
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epochs left and revealed numerous good and bad conservation practices, from which one can 
draw scientific conclusions. Education and professional ethics of the future architects must not 
incline anyone to a ‘cheerful’ intervention in a monument; instead it should propagate ascetic 
moderation when making conservation-related decisions. Andrzej Tomaszewski described the 
20th century as the time of conflict of theory and practice, calling it ‘the age of conservation 
hypocrisy and dramatic attempts to reconcile contradictions’14. Building up the social aware-
ness by academic teaching is the basis for shaping the national identity. Educating architecture 
students for the future creative work connected with the heritage protection is an answer to the 
constantly changing demands of the market. Grasping the historic substance from the economic 
point of view and adapting it to new functions is a condition for its preservation. ‘Fabulous’ 
reconstructions of castles, or contemporary architectural forms taken out of their historic con-
text often evoke controversies. An individual approach to the designing, supported with broad 
knowledge in the field of monument protection and the knowledge on contemporary tendencies 
in the latest architecture, may develop a new workshop of a future architect, sensitive to the 
historic heritage. Soon architecture graduates will choose either designing or conservation and 
architectural authorities; therefore, the knowledge and awareness of history constitutes the ba-
sis for a good conservation philosophy, in compliance with the Latin proverb, that discipulus 
est prioris posterior dies – the last day is a disciple of the first one. 

Posteri, posteri, vestra res agitur 
 − winni jesteśmy zdać sprawę potomnym z naszej przeszłości1.

Nauczanie akademickie związane z szeroką pojmowaną wiedzą z ochrony dziedzictwa 
kulturowego wyzwala w przyszłym pokoleniu architektów wyobrażenia cyklicznego prze-
biegu powstawania i przemijania dzieł architektury. Zdobyta wiedza kształtuje światopogląd 
naszej epoki na obszary historyczne, poszerzane o nowe czasy i związane z nimi osiągnięcia 
artystyczne, stylistyczne i technologiczne. To wiedza, która w dobie fascynacji architekturą 
homogeniczną pozwoli młodemu pokoleniu zmienić sposób patrzenia na obiekty i zespoły 
urbanistyczne, a zatem na forsowaniu odpowiednich koncepcji architektonicznych w histo-
rycznym kontekście. Związek pomiędzy kultem przeszłości a szukaniem w nim szansy dla 
nowej architektury doprowadzi do przyjmowania postawy indywidualnego traktowania za-
bytku. W przyswajaniu wiedzy z ochrony zabytków ważne jest naukowe poznanie zabytku 
jako dokumentu historii. Zachowanie ciągłości historycznej budowli polega na dodawaniu 
takich treści, które określą współczesny światopogląd. Studenci, idąc w kierunku zrozumie-
nia istoty dziedzictwa kulturowego, tworzą nowe wartości.

W Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków na Wydziale Architektury 
Politechniki Krakowskiej wypracowany został program dydaktyczny kształtujący studentów 
w zakresie ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego. Intencją edukacyjną jest przeka-
zanie wiedzy konserwatorskiej, tak aby przyszli absolwenci mieli świadomość podejmowa-
nia decyzji projektowych. Trzystopniowe kształcenie z zakresu ochrony zabytków rozpoczyna 

1 V. Hugo, Wojna niszczycielom (1825−1832−1934), [w:] P. Kosiewski, J. Krawczyk – wybór i wstęp, 
Zabytek i historia. Wokół problemów konserwacji i ochrony zabytków w XIX wieku, Antologia, 
Warszawa 2007, 58.

14 A. Tomaszewski, Wiek XX w konserwacji – konserwacja w XX wieku, [in:] Badania i ochrona 
zabytków w Polsce w XX wieku, Warszawa 2000, 15−16.
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się na I stopniu studiów przedmiotem Ochrona Zabytków. Idea utworzenia tego przedmiotu 
w Instytucie wykrystalizowała się w związku ze zmianami programu nauczania na Wydziale 
Architektury Politechniki Krakowskiej, po wprowadzeniu dwustopniowego systemu studiów. 
Studenci w cyklu wykładów i seminariów poznają teoretyczne podstawy idei ochrony środo-
wiska architektonicznourbanistycznego z uwzględnieniem szeroko pojętego dziedzictwa kul-
turowego. Tematyka seminariów i wykładów jest wstępem do dyskusji ze studentami, podczas 
których zachodzi wymiana opinii o rozwiązaniach stosowanych w innych krajach, zarówno 
w warstwie artystycznej, funkcjonalnej, jak i technologicznej. Kiedy pierwszy krok w progra-
mie teoretycznego nauczania studentów zostaje wykonany, przychodzi czas na próby prak-
tycznego zinterpretowania tej wiedzy. Architektoniczno-konserwatorskie wizje projektowe 
studentów WA PK mogą urzeczywistnić się w projektach dyplomowych inżynierskich I stop-
nia, realizowanych metodą warsztatową w Instytucie. Drugi etap kształcenia z tego zakresu to 
przedmiot Konserwacja Zabytków i Projektowanie Konserwatorskie na II stopniu studiów, po 
którym studenci mogą podjąć projekt dyplomowy magisterski. To nie koniec oferty kształcenia, 
ponieważ rozbudowany program studiów podyplomowych pozwala rozwijać specjalistyczną 
wiedzę z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego. Czterdziestoletnią tradycją mogą poszczy-
cić się Podyplomowe Studia Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki, które wydały 
wielu absolwentów – dziś wybitnych osobowości w świecie nauki i przedstawicieli instytucji 
państwowych, piastujących wysokie urzędy konserwatorskie. Studia w formule utworzonej 
przez profesora Andrzeja Kadłuczkę, wieloletniego dyrektora Instytutu, a później kontynuowa-
ne przez obecnego dyrektora − profesor Ewę WęcławowiczGyurkovich, przeznaczone są dla 
absolwentów kierunków artystycznych, architektów, archeologów, konstruktorów, historyków 
sztuki. Program studiów uwzględnia specyfikę i wymogi współczesnej wiedzy konserwator-
skiej i zapewnia słuchaczom efekty kształcenia podnoszące kwalifikacje i kompetencje zawo-
dowe oraz przygotowanie do pełnienia zadań w ochronie zabytków.

Kolejną inicjatywą Instytutu było powołanie Studiów Konserwacji, Kształtowania Archi-
tektury i Aranżacji Wnętrz Obiektów Sakralnych w 2005 roku. Studia działają pod patronatem 
Rektora Politechniki Krakowskiej i Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krako-
wie. Przeznaczone są dla absolwentów kierunków artystycznych, architektonicznych, a także 
dla zawodów, których praca związana jest z konserwacją i opieką nad archiwami świeckimi 
i kościelnymi. Celem studiów jest przygotowanie kadry odpowiedzialnej za budynki sakralne, 
aranżacje wnętrz świątyń i jakość prac konserwatorskich. W 2013 roku oferta edukacyjna roz-
szerzona została o studia podyplomowe z zakresu Badań i Analiz Architektury Historycznej, 
zorganizowane w Instytucie, przy współpracy z Zarządem Głównym Stowarzyszenia Konser-
watorów Zabytków. Przeznaczone są dla absolwentów kierunków artystycznych, architekto-
nicznych, archeologicznych, konstruktorów, historyków sztuki. Studia oferują specjalistyczną 
wiedzę z teorii badań architektonicznych oraz praktykę badawczą pod kierunkiem badaczy ar-
chitektury. Od 2010 roku do chwili obecnej w IHAiKZ WA PK dyplom inżynierski otrzymało 
185 absolwentów. Dyplomowanie magisterskie na II stopniu ukończyło w tym okresie około 
100 absolwentów. Nowatorskie nauczanie oparte na studiach i analizach współczesnych dok-
tryn konserwatorskich i nurtów architektonicznych, prowadzone metodą warsztatową, zyskało 
już w kręgach akademickich miano „krakowskiej szkoły konserwacji zabytków”2. Katalogi 

2 W. Kosiński, Znakomita szkoła architektonicznej kultury, [w:] A. Kadłuczka, E. Węcławowicz 
Gyurkovich, J. Sroczyńska, B. Zin, D. Przygodzki, Ochrona Zabytków, Dyplomy inżynierskie 2012–
2014, Kraków 2014, 8–13.
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prac dyplomowych Ochrona Zabytków, dyplomy inżynierskie wydawane w Instytucie od 2010 
roku co dwa lata szczegółowo dokumentują tematykę projektową. 

W toku poszukiwań odpowiednich tematów do pracy dyplomowej krystalizują się poglą-
dy studentów, które później stanowią podstawę podjętych decyzji projektowokonserwator-
skich. W procesie dydaktycznym, zgodnym ze współczesnymi teoriami konserwatorskimi, 
studenci uczą się indywidualnego traktowania zabytku. Wnikliwe analizy studiów histo-
rycznokonserwatorskich dotyczą krajobrazu miejskiego, kontekstu historycznego i samego 
obiektu. W swoich propozycjach projektowych pracują nad rewitalizacją obszaru, uwidocz-
nieniem budowli historycznej, mając na uwadze zachowanie ciągłości kulturowej miasta. 
Każdy obiekt historyczny jest przypadkiem szczególnym, który wymaga indywidualnego 
podejścia na etapie zarówno opracowania wniosków konserwatorskich, wynikających ze 
zgromadzonej wiedzy historyczno-architektonicznej, jak i na etapie projektowym. Proces 
dydaktyczny rozpoczęty przedmiotem Ochrona Zabytków, kontynuowany w projektowaniu 
konserwatorskim i dyplomowaniu w tym kierunku, poparty jest wiedzą związaną z pozna-
niem współczesnych trendów w architekturze najnowszej, przekazywaną w programie na-
uczania z przedmiotu Architektura Współczesna. To warunek sine qua non, bez którego nie 
zaistniałaby dobra architektura w historycznym kontekście. Poznanie światowych realizacji 
w obiektach historycznych, pozwala studentom właściwie ocenić współczesne tendencje 
w konserwacji zabytków.

Adaptacja do nowej funkcji substancji historycznej, uzupełnionej o współczesną formę 
architektoniczną, dodaje nową wartość i ożywia zapomniany zabytek. Tak pojmowana kre-
acja architektoniczna z pokorą ujawnia szacunek do historii, reprezentowany przez przyszłe 
pokolenie architektów. Anatole France, znany francuski pisarz, przeciwstawiający się prak-
tykom konserwatorskim ViolletleDuca i jego uczniów, tak napisał w swojej książce Pierre 
Nozière: „…starodawny zabytek rzadko bywa jednolity stylistycznie we wszystkich swych 
fragmentach. Żył on długo, a żyjąc ulegał przemianom, gdyż przemiany są podstawowym 
warunkiem życia. Każdy wiek wycisnął na nim swoje piętno. Jest on jak książka, w której 
każde pokolenie napisało swoją stronicę. Nie należy niszczyć ani jednej z tych stron. Nie 
to samo na nich pismo, bo nie ta sama ręka pisała. Byłoby fałszywą wiedzą (…) chcieć 
sprowadzić je do tego samego charakteru”3. Zwolennicy filozofii autentyzmu substancji hi-
storycznej interpretują taką postawę na nowo. Skoro do naszych czasów przetrwały obiekty 
„opowiadające” o przeszłości, to nowa forma wprowadzona w historyczne ramy, ożywiająca 
niszczejący zabytek nową funkcją, może zaznaczyć ducha czasu, w którym żyjemy. Spis 
obiektów, będących podstawą opracowania, gromadzony przez lata w Instytucie, to wynik 
gruntownych poszukiwań tematu dyplomowego, dokonywanych przez samych studentów. 
Kiedy po teorii z dziedziny ochrony zabytków przychodzi czas na praktyczne działania, stu-
denci wykazują godną podziwu aktywność, przeszukując najdalsze zakamarki miast i mia-
steczek aż po opuszczone kopalnie, cementownie czy elektrownie w poszukiwaniu cieka-
wych, zapomnianych budowli. To miejsca szczególne pod różnym względem, czasem są to 
obiekty, które były natchnieniem dla młodych ludzi, kiedy podejmowali decyzję studiowania 
na Wydziale Architektury. Źródłem tematów projektów dyplomowych są również kontakty 
uczelni z władzami lokalnymi miast i gmin, z którymi podpisywane są umowy o współpracy 
na polu dydaktycznym, w powiązaniu z praktycznymi działaniami, rozwiązującymi lokalne 

3 A. France, Pierre Nozière, Paris 1926, cyt. za: A. Barbacci, Konserwacja zabytków we Włoszech, t. I, 
Warszawa 1966, 69−70.
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problemy takich miast jak: Bochnia, Wiślica, Olkusz, Płońsk, Gniew, Sztum, Łekno, Prze-
myśl czy Łańcut. Ta swoistego rodzaju baza danych, tworzona przez dyplomantów posiada 
wartość nie tylko edukacyjną, lecz jest też nieocenionym źródłem archiwalnym. Zgroma-
dzona dokumentacja historyczno-architektoniczna, analizy historyczne, urbanistyczne i in-
wentaryzacyjne opracowanych obiektów są szczególnym zbiorem dla przyszłości. Doda-
jąc do tego propozycję kreacji architektonicznokonserwatorskiej, kształtuje się wizja, jak 
przyszli adepci zawodu postrzegają problem ratowania zabytków dzisiaj. Stwierdzenie nader 
oczywiste, że „każda epoka po swojemu interpretowała materialne dziedzictwo kultury” jest 
już ostrzeżeniem dla przyszłych architektów o randze podejmowanych przez nich decyzji 
konserwatorskich. Wśród obiektów architektonicznych opracowanych przez studentów znaj-
dują się, począwszy od najstarszych, relikty archeologiczne aż po zespoły poprzemysłowe 
o proweniencji modernistycznej. Są to m.in.: relikty klasztoru cystersów w Łeknie4 (Il. 1), 
Wzgórze zamkowe w Tarnowie, pałac w Bychawie, Grodzisko, Regia i kościół św. Michała 
w Wiślicy. Ludwik Puszet, konserwator i historyk sztuki sugerował, że „restauracja powinna 
być jedynie konserwatorska, żadnej stylowości nie wprowadzać, a w tym, co dodaje nowego, 
(winna) być szczerze modernistyczna”5. 

W zabytkach takich jak „trwałe ruiny”, w których „malowniczość starości” jest ich war-
tością nadrzędną, interwencje architektoniczne ograniczone są do minimum. W 1879 roku 
na III Kongresie Inżynierów i Architektów Camilo Boito przedstawił propozycję zasad kon-
serwatorskich. Wskazuje on na wartości zabytkowe architektury jako „świadectwo historii, 
a nie tylko pamiątek architektury”6. Według tak pojętej filozofii konserwatorskiej winno się 
„umacniać, a nie naprawiać, naprawiać, a nie restaurować, (…), a dla dalszego istnienia 
budynku, jeśli jest konieczność dobudowania nieistniejących fragmentów, to powinny być 
wykonane tak, by odróżnić je od pierwotnych części”7. Ruiny zamków w Rytrze, Szydłowie, 
Tenczynie czy w Ćmielowie8 (Il. 2) to przykłady indywidualnych rozwiązań projektowych, 
w których studenci okazują szacunek dla dziedzictwa architektonicznego, przy jednocze-
snym zastosowaniu prawa do dobrej kontynuacji. 

Koncepcja kreatywnej konserwacji architektonicznej rozwijana jest przez dyplomantów 
w tematach związanych z problemem ekspozycji ruin i granicy interwencji w substancję za-
bytkową. Ruiny kościołów: kolegiata w Ołyce, klasztor karmelitów w Zagórzu to kolejne 
wyzwanie projektowe. Poszukiwanie nowej, nieniszczącej wartości zabytkowych, funkcji, 
rozwijane jest w zachowawczych adaptacjach dworów w Kochanowie i Michałowicach; 
Pałacu Tarnowskich w Krakowie, pałacu w Czemiernikach czy w kamienicy Pod Złotym 
Słońcem we Wrocławiu. Adaptacji przez dodawanie nowej wartości w wizjach studenckich 
otrzymały młyny w Ostrowcu Świętokrzyskim, Lelitów w Bieńczycach, Szancera w Tarno-

4 Dyplom inżynierski wykonany w IHAiKZ WA PK, promotor: prof. Andrzej Kadłuczka, współ
promotor: dr Barbara Zin, dyplomantki: Agnieszka Bińczycka, Aneta Bartula, temat pracy: Park 
Archeologiczny Klasztoru Cystersów w Łeknie, 2012/2013.

5 Za: P. Majewski, Ideologia i konserwacja, Architektura zabytkowa w Polsce w czasach socrealizmu, 
Warszawa 2009, 13.

6 C. Boito, Zagadnienia praktyczne sztuk pięknych, [w:] P. Kosiewski, J. Krawczyk – wybór i wstęp, 
Zabytek i historia, op. cit., 121.

7 Ibidem, 122.
8 Dyplom magisterski wykonany w IHAiKZ WA PK, promotor: prof. Andrzej Kadłuczka, 

współpromotor: dr Barbara Zin, dyplomantka: Katarzyna Matlingiewicz, temat pracy: Wyspa 
Nostalgii. Perła Ćmielowa, 2013/2014.
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wie czy Fabryka Vetterów w Lublinie9 (Il. 3), a także „romantyczne ruiny” XIXwiecznych 
zabytków techniki: walcownia żelaza w Nietulisku Fabrycznym10 (Il. 4), huta żelaza w Sam-
sonowie, gdzie zniszczone fragmenty budowli zastąpiono nowymi, kontrastującymi materia-
łami, co pozwoliło na odróżnienie uzupełnień. 

Interesującym polem badawczym stały się obiekty z czasów „Twierdzy Kraków”: forty 
Łapianka11 i Borek, w których dyplomanci, umiejętnie wykorzystując historyczną substancję 
i urbanistyczny kontekst nietypowych budowli, adaptowali całe założenia do nowej funkcji. 
Integralną częścią dziedzictwa historycznego stanowi techniczne i przemysłowe dziedzic-
two inżynieryjne. Potrzeba zachowania, ochrony i adaptacji obszarów poprzemysłowych to 
zadanie dla nowego społeczeństwa poprzemysłowego. Dzisiaj świadomość technicznych 
i kulturowych wartości tej architektury jest znana i staje się elementem tożsamości lokalnych 
tradycji. Bliskie sąsiedztwo Górnego Śląska skłoniło studentów architektury do poszukiwa-
nia tematów prac dyplomowych z zakresu rewitalizacji i adaptacji poprzemysłowego dzie-
dzictwa. Zdegradowane w skali miasta obszary zamkniętych kopalni: łaźnia w Zabrzu, szyb 
Krystyna w Bytomiu, hale fabryki Peterseima w Krakowie czy Indukta w BielskuBiałej; 
elektrownia Powiśle w Warszawie, cementownia w Grodźcu12 (Il. 5) to obiekty, które trafiły 
na warsztat projektowy. O ratowaniu tych obiektów zdecydowali sami studenci. Dzięki wi-
zjonerskim adaptacjom zespołów poprzemysłowych z Górnego Śląska obszar ten może stać 
się kolejną atrakcją na Europejskim Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego.

„Najważniejsze, żeby architekt (…) był umiarkowany w swych wyobrażeniach, aby studiował 
uważnie charakter budynku, zgodnie z daną epoką i jej klimatem. Aby wgłębiał się zarówno 
w linię ogólną jak i szczegółową zabytku powierzonego jego rękom i aby potrafił zręcznie spoić 
swój geniusz z geniuszem dawnego architekta…”13.

Ochrona zabytków dzisiaj to aktywne działanie zachowujące i pobudzające do życia histo-
ryczną budowlę. Takie postrzeganie dziedzictwa to nie swoboda artystyczna, lecz kontrolowa-
na kreacja, poparta teoretyczną wiedzą historyczną i konserwatorską. Podstawowe paradygma-
ty ochrony zabytków zapisane w Karcie Weneckiej z 1964 roku, w połączeniu ze współczesną 
filozofią konserwatorską, pozwalają traktować dziedzictwo architektoniczne jako byt zmienny 
nie tylko w strukturze materialnej, ale też metafizycznej. To swoistego rodzaju continuum cza-
9 Dyplom inżynierski wykonany w IHAiKZ WA PK, promotor: prof. Ewa WęcławowiczGyurkovich, 

współpromotor: dr hab. Andrzej Gaczoł, dyplomantka: Anna Zań, temat pracy: Centrum Kultury 
„Teatr Andersena”. Adaptacja Fabryki Vetterów w Lublinie, 2014/2015.

10 Dyplom magisterski wykonany w IHAiKZ WA PK, promotor: prof. Andrzej Kadłuczka, współpromotor: 
dr Barbara Zin, dyplomantka: Joanna Skrzyniarz, temat pracy: Pracownia Tradycji. Rewitalizacja 
kompleksu przemysłowego i adaptacja ruin w Nietulisku Fabrycznym na Centrum Rzemiosła, 2012/2013. 
Praca otrzymała wyróżnienie Krakowskiej Nagrody SARP za Najlepszy Dyplom Roku 2013.

11 Dyplom magisterski wykonany w IHAiKZ WA PK, promotor: prof. Andrzeja Kadłuczki, 
współpromotor: dr Barbara Zin, dyplomantka: Ewelina Krok, temat pracy: Sanus per Aquam. 
Adaptacja i modernizacja fortu 52a Łapianka w Krakowie, 2011/2012. Praca otrzymała: Krakowską 
Nagrodę SARP za Najlepszy Dyplom Roku 2012, Nominację do Dorocznej Nagrody SARP im. 
Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku 2012, Nagrodę Miasta Krakowa 2013. 

12 Dyplom magisterski wykonany w IHAiKZ WA PK, promotor: prof. Andrzeja Kadłuczki, współpromotor: 
dr Barbara Zin, dyplomantki: Anna Marek, Katarzyna Kołodziejska, temat pracy: Cementownia Kultury. 
Adaptacja zespołu budynków i rewitalizacja terenów dawnej cementowni w Grodźcu, 2013/2014. Praca 
otrzymała Nagrodę Hochtief Polska S.A. w konkursie Marszałka Województwa Małopolskiego dla 
najlepszej pracy dyplomowej z zakresu budownictwa i architektury 2014.

13 V. Hugo, Wojna niszczycielom, op. cit., 53.
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soprzestrzenne, gdzie przeszłość łączy się z teraźniejszością. W każdym czasie pojawia się 
problem powiększania obszaru chronionego. Zmieniają się granice czasowe i terytorialne. 
Zmienia się też rola państwa w tej dziedzinie. Nowe instytucje prawne i naukowe starają się 
interpretować zasady i przepisy, które łączy wspólny cel − ochrona zabytków. Zmienia się też 
społeczeństwo. W teorii rozwoju społecznego wkracza ono w kolejny etap, zwany społeczeń-
stwem ponowoczesnym, informacyjnym. Daniel Bell, jeden z twórców tej koncepcji, podkre-
ślał w aspekcie edukacyjnym, że „edukacja i informacja mają być drogą do umiejętności, wie-
dzy i władzy”. Nowa filozofia konserwatorska może szybko przekształcić się w doktrynę, a jej 
nadrzędną wartością powinny pozostać naukowe zasady ochrony dziedzictwa kulturowego. 
Studia i badania naukowe mają służyć naukowemu poznaniu obiektu, jako dokumentu historii, 
na którym opiera się nowa filozofia. Współczesna teoria konserwatorska stojąca przed proble-
mem zmiany paradygmatu wymusza niejako w procesie kształcenia akademickiego sformuło-
wania treści nauczania z zakresu ochrony dziedzictwa. Wcześniejsze epoki pozostawiły i ujaw-
niły wiele dobrych i złych praktyk konserwatorskich, z których dziś można wyciągać naukowe 
wnioski. Edukacja i etyka zawodowa przyszłych architektów nie może skłaniać do „radosnej” 
ingerencji w zabytek, ale propagować ascetyczny umiar w podejmowaniu decyzji konserwator-
skich. Andrzej Tomaszewski określił XX wiek jako czas konfliktu teorii z praktyką, nazywając 
go „wiekiem konserwatorskiej hipokryzji i dramatycznych prób pogodzenia sprzeczności”14. 
Budowanie świadomości społecznej poprzez nauczanie akademickie jest podstawą kształto-
wania tożsamości narodowej. Kształcenie studentów architektury dla przyszłej pracy twórczej 
związanej z ochroną dziedzictwa jest odpowiedzią na zmieniające się potrzeby rynku. Pojmo-
wanie zabytkowej substancji z ekonomicznego punku widzenia i adaptacja do nowych funkcji 
jest warunkiem dla jej zachowania. „Bajkowe” rekonstrukcje zamków czy współczesne formy 
architektoniczne wyrwane z historycznego kontekstu często budzą kontrowersje. Indywidualne 
podejście do problematyki projektowej, poparte szeroką wiedzą z zakresu ochrony zabytków 
i wiedzą o współczesnych tendencjach w architekturze najnowszej może wykształcić nowy 
warsztat przyszłego architekta wrażliwego na historyczne dziedzictwo. Absolwenci architek-
tury w niedalekiej przyszłości staną albo po stronie projektowej, albo po stronie służb konser-
watorskich i architektonicznych, dlatego wiedza i świadomość historii jest podstawą dobrej 
filozofii konserwatorskiej, zgodnie z łacińską sentencją, że discipulus est proiris posterior dies 
− ostatni dzień jest uczniem pierwszego. 
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Ill. 1. Archaeological Park of the Cistercian Monastery in Łekno  
(by Agnieszka Bińczycka, Aneta Bartula) 

Il. 1. Park Archeologiczny Klasztoru Cystersów w Łeknie (oprac. Agnieszka Bińczycka, Aneta Bartula)



316

Ill. 2. Island of Nostalgia. Pearl of Ćmielów (by Katarzyna Matlingiewicz)

Il. 2. Wyspa Nostalgii. Perła Ćmielowa (oprac. Katarzyna Matlingiewicz) 

Ill. 3. “Andersen’s Theatre” Cultural Centre. Adaptation of the Vetter Factory in Lublin  
(by Anna Zań)

Il. 3. Centrum Kultury „Teatr Andersena”. Adaptacja Fabryki Vetterów w Lublinie (oprac. Anna Zań)
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Ill. 4. Tradition Workshop. Revitalization of an industrial complex and adaptation of ruins  
in Nietulisko Fabryczne into a Craftsmanship Centre (by Joanna Skrzyniarz)

Il. 4. Pracownia Tradycji. Rewitalizacja kompleksu przemysłowego i adaptacja ruin w Nietulisku 
Fabrycznym na Centrum Rzemiosła (oprac. Joanna Skrzyniarz)
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Ill. 5. Cement mill of culture. Adaptation of a complex of buildings and revitalization of the area  
of a former cement mill in Grodziec (by Anna Marek, Katarzyna Kołodziejska)

Il. 5. Cementownia Kultury. Adaptacja zespołu budynków i rewitalizacja terenów dawnej cementowni 
w Grodźcu (oprac. Anna Marek, Katarzyna Kołodziejska)
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