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S t r e s z c z e n i e  
Współczesne procesy „odzyskiwania miasta dla mieszkańców” są realizacją wizji miasta przy-
jaznego z przestrzenią publiczną integrującą jej mieszkańców. 
Przytoczone przykłady we wschodniej części Polski to miasta Żelechów i Lublin, w których główne 
place miejskie (w Żelechowie – rynek, w Lublinie – plac Litewski) przechodzą okres rewaloryzacji. 
Prowadzony obecnie publiczny dialog oraz przygotowywane warsztaty mają na celu budowanie 
świadomości o historycznych i kulturowych wartościach tych miejsc z jednoczesnym nieodwracal-
nym procesem przemian dla przywrócenia ich aktywnych funkcji w mieście. Proces ten – świadoma 
rewaloryzacja centrum miasta – jest drogą do odzyskania oraz utrwalenia tożsamości lokalnej. 
Słowa kluczowe: przywracanie aktywnych funkcji placom miejskim, dialog społeczny o kształcie mia-

sta, tożsamość lokalna 
A b s t r a c t  

Contemporary processes of "regaining a city for its inhabitants" are nothing but the realization of a 
vision in which a city is a friendly place with its public space integrating the inhabitants. The 
following cities from the Eastern part of Poland: Lublin and Żelechów are the discussed examples. 
Their main squares (the market square in Żelechów, and the Lithuanian Square in Lublin) are 
experiencing a period of revitalization. The currently conducted public dialogue together with the 
recently prepared workshops aim at creating awareness of historical and cultural values associated 
with the places, and evoking simultaneous changes which happen in order to restore their active 
functions in the city. The process, conscious educational revitalization of city centres, is a proper way 
to regain and strengthen local identity. 
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1. Wstęp 

W nowych wizjach miasta XXI w.1 szczególną uwagę zwraca się na tworzenie przyjaznego 
krajobrazu miejskiego. To nowe spojrzenie wydaje się wynikać z obserwacji zmian aktywności ludzi – 
którzy korzystają z miasta, nie zamieszkując w nim – oraz dającego się zauważyć zanikania spójności 
tkanek miejskich, będącego skutkiem nierównomiernie rozwijających się stref miejskich. Ta wizja nowe-
go obrazu miasta to często propozycje regeneracji zdegradowanych fragmentów przestrzeni publicznych 
(rynku, placu) poprzez wprowadzanie aktywnych integrujących funkcji, rewitalizację przyrodniczą 
(wprowadzanie lub powiększanie udziału zieleni) oraz przywracanie walorów kulturowych miejsca. Tym 
działaniom powinny towarzyszyć badania historyczne, prace edukacyjne oraz programy uaktywnienia 
czynnika społecznego. 

W uwarunkowaniach polskich przemian systemowych budowania gospodarki wolnorynkowej po 
roku 1989 i w konsekwencji przystąpienia do wspólnoty europejskiej spojrzenie na budowanie przy-
jaznego miasta nabrało szczególnego znaczenia. Pojawiła się niezbędna dbałość o życie w mieście, po-
szukiwanie nowych znaczeń dla samodzielności działań władz miejskich, nowych argumentów uzasad-
niających pozytywny wizerunek miasta, a także nabywanie umiejętności konkurowania pomiędzy mia-
stami2 i regionami. Są to nowe wyzwania dla powstających samorządów lokalnych. Okres ten sprzyja 
również poszukiwaniom tożsamości potwierdzającej wartość historyczną i kulturową miasta, jest również 
sprzyjającym czasem dla przywracania autorytetów lokalnych, budowania prestiżu miasta i jego miesz-
kańców, a zatem budowania więzi koniecznych dla zaistnienia społeczeństwa obywatelskiego. W proce-
sach integracyjnych funkcji miejskich zaczynają powracać potrzeby ożywienia przestrzeni publicznych 
miasta – konieczność przywrócenia im funkcji „tętniącego życiem miejskiego forum”. 

Miasto przyjazne to jednocześnie miasto mi bliskie, to miasto, w którym dokonuję samodzielnych 
wyborów, w którego rozwoju aktywnie uczestniczę. Aby uzyskać takie postawy, od lat 90. propaguje się 
aktywne uczestnictwo mieszkańców miasta w jego rozwoju, zachęca się do świadomego życia w śro-
dowisku zabudowanym, inwestuje się w edukację społeczną. Świadomość własnego środowiska, stanu 
przestrzeni, w której człowiek żyje i rozwija się, staje się ważnym priorytetem w rozwoju naszego kraju. 
Dla uzasadnienia potrzeby budowania świadomości młodego pokolenia i wychowania go do współod-
powiedzialności za środowisko, co wynika z potrzeby powszechnej demokratyzacji życia i aktywnego 
udziału w gospodarowaniu przestrzenią, przytacza się jako przykłady ważnej „polityki architektonicznej 
państwa” programy edukacyjne wdrożone w krajach, takich jak: Japonia, Holandia, Belgia, Szwecja oraz 
Finlandia. Powstają w tym okresie w naszym kraju inicjatywy wprowadzenia powszechnej edukacji ar-
chitektonicznej3, aby zapełnić powstałą w przekazie pokoleniowym lukę ciągłości tradycji, kształtowania 
wrażliwych, dojrzałych postaw wobec środowiska i przestrzeni. 

W tym kontekście ważne staje się nowe spojrzenie na przestrzeń publiczną w mieście, głównie na 
place miejskie, i ujawniająca się współcześnie potrzeba przywrócenia ich integracyjnej funkcji dla życia 
mieszkańców. Preferowany obecnie styl życia mieszkańców korzystających z miasta sprzyja wzboga-
caniu funkcji głównych placów, przekształcając je w centra życia miejskiego, miejsca, w których miesz-
kańcy chcą się spotykać i wypoczywać. Coraz częściej wprowadza się na główne place miejskie4 funkcje 
czasowe, wydzielając: a) przestrzeń ceremonialną (na uroczystości, święta i zgromadzenia), b) prze-
strzeń kulturalną (na spotkania, koncerty, imprezy i festyny), c) przestrzeń handlową na wolnym po-
wietrzu (na targi sztuki, targi żywności, jarmarki itp.) 

2. Żelechów. Rewaloryzacja Rynku 

Żelechów5 zaliczany jest do starych ośrodków handlowych6, mających rodowód XII/XIII-wieczny. 
Pierwsze  zapisy  podają  kształt Żelechowa jako osady targowej owalnicowej. W XV w. miasto otrzyma- 
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ło ortogonalny układ urbanistyczny o modelu rynkowym usytuowanym na południe od przedlokacyjnej 
osady. Pod koniec XVIII w. ówczesny właściciel miasta Ignacy Zakrzewski rozpoczął na szeroką skalę 
porządkowanie zaniedbanego miasta. W tym okresie wytyczono nowy rynek w Żelechowie, ponieważ 
stary rynek na Starym Mieście, wówczas chaotycznie zabudowany, nie pełnił już pierwotnych funkcji 
handlowych. 

Rynek Nowego Miasta – kwadratowy, o wymiarach 2,5 × 2,5 sznura (114 × 114 m), usytuowany  
w kierunku na północny zachód od Starego Miasta, prezentował typowy model dla miast renesansowych. 
Rozplanowanie rynku opierało się na zasadzie symetrii i osiowości, a zorientowane było wg stron świata. 
Na przecięciu arterii krzyżowych jako dopełnienie kompozycji zbudowano obszerny, murowany, monu-
mentalny ratusz. Centrum ówczesnego miasta Żelechowa liczyło się na mapie ośrodków handlowych.  
O wielkości XIX-wiecznego miasta świadczy zapis z 1864 r. (szlachtuz własności gminy, 7 budynków 
dziedzica, 154 domy polskie oraz 189 żydowskich). 

Z tych założeń w Żelechowie do dzisiaj zachowało się wiele, pomimo żywiołowych procesów 
inwestycyjnych i przekształceń w XIX i XX w., które doprowadziły do zacierania historycznych ukła- 
dów przestrzennych. Wygląd współczesny centrum miasta jest różnorodny. Zniszczenia z czasu II wojny 
światowej i późniejsza zabudowa pierzei przypadkową architekturą domów zwartych dwukondygna-
cyjnych, domów parterowych oraz obiektów o dużej kubaturze negatywnie wpłynęły na charakter i kraj-
obraz kulturowy rynku, a częściowo też zatarły kompozycję nowożytnego placu miejskiego. Posadzka 
rynku posiadająca wartość zabytkową (ze względu na oryginalność i autentyczność) jest w wielu miejs-
cach zniszczona i wymaga gruntownego remontu. Ratusz – wpisany do rejestru zabytków, posiadający 
wysokie wartości kulturowe – jest w złym stanie technicznym i grozi katastrofą budowlaną, wymaga 
rewaloryzacji dla współczesnych potrzeb miasta. Handel usytuowany na rynku zanika. Można stwierdzić, 
że obecny stan sprawia wrażenie, jakby mieszkańcy odwrócili się od centrum miasta. 

Przygotowana na zbliżające się obchody 560-lecia nadania praw miejskich koncepcja rewalory-
zacji przestrzeni publicznej tego miasta, reanimacji życia w wymierającym centrum, przedstawia nowy 
wizerunek aktywnego, współczesnego rynku, o funkcji integrującej życie w centrum miasta7. Została ona 
wykonana na podstawie wcześniej opracowanego studium wraz z opinią konserwatorską8, z zachowa-
niem wartości kulturowej miejsca. 

Podczas rozmów prowadzonych przez zespół autorski z inwestorem oraz reprezentacją miesz-
kańców okazało się, że rozpoczęte prace przygotowawcze dla przywrócenia aktywnej funkcji centrum 
miasta wywołały gotowość do partycypacji mieszkańców w tworzeniu regulacji, sprzyjających opraco-
waniu oraz wdrożeniu programu rewitalizacji zespołu miejskiego poprzez: 
– pobudzenie ruchu inwestycyjnego i budowlanego (realizacja pierzei rynkowych wg uzgodnionych roz-

wiązań elewacyjnych obiektów) oraz przebudowa i uzbrojenie w media placu miejskiego – rynku, 
– podniesienie atrakcyjności wnętrza rynkowego poprzez inwestycję konserwatorską oraz rewaloryzacja 

ratusza (wpisanego do rejestru zabytków) z częściowym podnajmem powierzchni o funkcji użytkowej, 
– wyprowadzenie – drogą ewolucji zmian komunikacyjnych – ruchu kołowego z centrum miasta (dopro-

wadzając w przyszłości do budowy obwodnicy). 

3. Lublin. Plac Litewski. Warsztaty – dialog o przyszłości 

Główny plac miejski miasta Lublina9, noszący nazwę placu Litewskiego10, upamiętnia wg tradycji 
miejsce obozowiska szlachty litewskiej w trakcie obrad sejmu i podpisania unii polsko-litewskiej, zwanej 
Unią Lubelską, w 1569 r. Teren ten, na którym ulokowany został po 1819 r. plac Litewski wraz ze swoim 
otoczeniem, od 1317 r. przynależał do części rolniczej miasta, ulegając kolejno w XVI i XVII w. 
zmianom na tereny uformowań wałów oraz fortów obronnych miasta. W połowie XIX w. nastąpił proces 
intensywnej  zabudowy  wokół  wytyczonego w 1819 r. placu Musztry i ogrodu-parku przed gmachem Ko- 
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misji Województwa Lubelskiego. Krajobraz tego obszaru przekształcony został w krajobraz miejski,  
a właściwie po dopełnieniu zabudowy na przełomie XIX i XX w. (gmach Kasy Przemysłowców  
i Rolników Lubelskich – 1900 i Banku Państwa – 1914) obszar ten stał się placem przy skrzyżowaniu 
dwóch ulic: Krakowskie Przedmieście i 3 Maja, wewnątrz zabudowy miejskiej. 

Potrzebę ostatniej przebudowy placu, wykonanej wg projektu przygotowanego w 1962 r. przez 
Miastoprojekt lubelski, tak wówczas uzasadniano: „plac stał się centralnym punktem miasta, w którym 
zgrupowano elementy architektoniczne podkreślające wagę i znaczenie placu w układzie całego miasta”. 

Obecnie kompozycja placu Litewskiego, trójdzielna w układzie południkowym oraz dwudzielna  
w układzie równoleżnikowym, odpowiada generalnym założeniom wspomnianego powyżej projektu. 
Wśród zachowanych składników ogrodowych pozostał dobrze zadbany kopiec z pomnikiem unii polsko- 
-litewskiej, w formie nadanej w latach 30. XX w., oraz fontanna. Przypadkowo rozmieszczone kolejne 
pomniki: Konstytucji 3 Maja, Grobu Nieznanego Żołnierza oraz pomnik konny Józefa Piłsudzkiego na 
Kasztance w miejscu usuniętego pomnika Wdzięczności Armii Radzieckiej, wymagają uporządkowania. 
Niepielęgnowana zieleń, zwłaszcza wysoka, powoduje zatarcie powiązań widokowych, szczególnie od 
strony wykształcającej się promenady Krakowskiego Przedmieścia, stanowiącej istotny obszar ekspozycji 
czynnej placu. Z powodu braku współczesnych funkcji, promujących aktywne działania integrujące życie 
mieszkańców, plac stracił swoje znaczenie jako przestrzeń publiczna, służy wyłącznie komunikacji – 
przez plac się jedynie przechodzi. 

Prowadzone po zmianach systemowych wielowątkowe dyskusje o przyszłym kształcie placu oraz 
jego funkcji oraz przeprowadzone prace studialne stały się materiałem do sformułowania wniosków dla 
dalszego działania związanego z rewaloryzacją placu Litewskiego. Zmieniał on w swojej historii kształt  
i ewoluował od formy dwuwnętrzowej (plac Musztry oraz założenie pałacowo-ogrodowe) w kierunku 
współczesnej, jednownętrzowej. 

W poszukiwaniu rozwiązań, które przywróciłyby znaczenie tej przestrzeni publicznej – funkcje 
centrum miejskiego życia mieszkańców, miejsca spotkań, do których się powraca, miejskiej przestrzeni 
„ceremonialnej i kulturalnej” ogniskującej wydarzenia w mieście – Urząd Miasta Lublina organizuje je-
sienią 2008 r. międzynarodowe warsztaty. Celem warsztatów jest zorganizowanie merytorycznego fo-
rum dyskusyjnego, którym pokieruje prof. arch. Jan Gehl (UA, Kopenhaga), dotyczącego przyszłego 
kształtu przestrzennego głównego placu miasta. Przygotowany materiał (wyciąg ze studium architekto-
niczno-krajobrazowego placu Litewskiego autorstwa Lubelskiej Pracowni Urbanistycznej Urzędu Miasta  
w Lublinie oraz wytyczne Konserwatora Wojewódzkiego) został przesłany przez organizatorów zapro-
szonym zespołom architektów i jest podstawą do opracowań na jesiennych spotkaniach. Podczas war-
sztatów przewidywane są publiczne dyskusje – dialog uczestników warsztatów z mieszkańcami – których 
jednym z celów jest budowanie świadomej odpowiedzialności za kształtowanie miasta przyjaznego, prze-
kształcenie głównej przestrzeni publicznej miasta poprzez przyjęcie rozwiązań, które uszanują histo-
ryczne aspekty placu, a jednocześnie wprowadzą nowe rozwiązania integrujące życie mieszkańców. Pow-
stałe podczas warsztatów opracowania, wnioski z dyskusji panelowej, wyniki dialogu z mieszkańcami 
będą stanowić podstawę do ogłoszenia międzynarodowego konkursu na rewitalizację placu Litewskiego, 
który powinien być rozstrzygnięty przed obchodami 440. historycznej rocznicy, planowanymi na lipiec 
przyszłego roku. 

4. Podsumowanie 

Przedstawione dwa przykłady programowego działania w Żelechowie i Lublinie, zmierzającego 
do przywracania historycznym placom miejskim ich integrujących funkcji, są również drogą poszu-
kiwania  nowej  wizji  miasta  przyjaznego,  w którym historyczna tradycja, poszanowanie lokalnych oby- 
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czajów, odzyskiwanie tożsamości lokalnej stanowią dla współczesnego spojrzenia na organizację publicz-
nej przestrzeni wyzwanie do kształtowania odpowiedzialnych postaw w wielopokoleniowej społeczności 
miejskiej. 

Potrzebą czasu stało się budowanie świadomości mieszkańców dla akceptacji koniecznych prze-
mian, łączenie „przeszłości z teraźniejszością i przyszłością”, tj. świadome ekonomicznie eksploatowa-
nie posiadanego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym wdrażaniu programu, tworzącego aktywną, 
specyficzną atmosferę miasta, przywracającą mu „ludzką skalę”. Kształtowanie tzw. demokratycznej 
przestrzeni jest drogą sprzyjającą poprawie jakości życia w mieście. Konieczność prowadzenia dialogu 
społecznego, służącego aktywizacji mieszkańców, wiąże się z potrzebą zapewnienia społecznej akcep-
tacji programom zmian w przestrzeni publicznej miasta. 

Poprawa jakości życia w mieście, organizowanie miejsc, w których można sympatycznie spędzić 
czas, przywracanie funkcji przyjaznych mieszkańcom, również współczesne przekształcanie przestrzeni 
publicznych, w których zaczyna dominować program związany z wypoczynkiem i rekreacją, nazywane 
jest współczesnym „odzyskiwaniem miasta dla mieszkańców”. 

Przypisy 

  1 Nowa Karta Ateńska 2003. Zapewnienie kontaktu ze starannie utrzymanymi elementami kulturowego i przy-
rodniczego dziedzictwa to podstawa kształtowania wizerunku miasta przyjaznego dla jego mieszkańców. 

  2 Z.K. Zuziak, Projekty dla miasta konkurencyjnego, s. 35-38 (Copenhagen Municipal Plan 1993, s. 14): „Konku-
rencyjność – zdolność konkurencyjna miasta – jest tu rozumiana jako „atrakcyjność” miasta – jego zdolność do 
przyciągania inwestycji finansowych i kreatywnych ludzi”; Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Kie-
runki i potrzeby przekształceń miast i regionów w aspekcie równoważenia rozwoju oraz integracji z Unią Euro-
pejską”. 

  3 a) Karta Drahimska, Czaplinek, 31 sierpnia 2001 (uczestnicy warsztatów „Potyczki z architekturą”): * Każdy ma 
prawo do pięknego krajobrazu, życia w zdrowym środowisku i harmonijnym otoczeniu, * Każde miejsce opo-
wiada swoją historię, * Twoim miejscem jest dom, miejscowość, miasto, środowisko.* Odkrywaj na nowo 
miejsca, gdzie będziesz miał odwagę żyć w zgodzie z własną tożsamością, bawić się i marzyć. * Odważnie ko-
rzystaj z tradycji rodzinnej i regionalnej. * Rozwijaj wrażliwość na przestrzeń i ucz się odczytywania jej znaczeń 
* Masz prawo do współuczestniczenia w inicjatywach zmierzających do tworzenia lepszych przepisów 
dotyczących twojego otoczenia. 

 b) Stowarzyszenie Akademia Łucznica – inicjator powszechnej edukacji architektonicznej „Dialog z otoczeniem – 
edukacja architektoniczna”, 6 kwietnia 2006 r. w siedzibie SARP i KRIA, ul. Foksal 2, Międzynarodowa 
konferencja i warsztaty edukacji architektonicznej PLAYCE 2006, Warszawa, Łucznica, Osiek 14–18 września 
2006, Warsztaty edukacji architektonicznej „Podróże w zapomnianym krajobrazie”, 20–25 sierpnia 2007, Łucz-
nica. 

  4 J. Gehl, S. Kirkanaes, B.S. Sondernhagen, New City Life, 2004. 
  5 Żelechów – osada założona na trakcie handlowym z Mazowsza i środkowej Polski w na kierunku Lublin oraz Ruś 

(pierwsza wzmianka o tej miejscowości pochodzi z 1282 r.). Żelechów otrzymał prawa miejskie w 1447 r., nadane 
przez króla Kazimierza Jagiellończyka. Obecnie położony w powiecie garwolińskim w województwie mazo-
wieckim – 12 km od głównej trasy komunikacyjnej Warszawa–Lublin). W 2007 r. odbyły się uroczystości 560-le-
cia nadania praw miejskich. 

  6 Dane do historii miasta zaczerpnięto z: W. Boruch, Ratusz w Żelechowie (woj. Siedleckie) (mpis); Dokumentacja 
naukowo-historyczna, PP PKZ o. Lublin 1981 (Archiwum Mazowieckiego WUOZ, Delegatura w Siedlcach, s.v.), 
M. Dauksza, Żelechów, województwo siedleckie. Studium historyczno-urbanistyczne miasta, (mpis); PP PKZ  
o. Lublin, Zakład w Siedlcach, Siedlce 1987 (Archiwum Delegatury w Siedlcach, s.v.). 

  7 J.Wrana, M. Krupa, D. Kuśnierz-Krupa, konsultacje: K. Kuśnierz, Koncepcja rewaloryzacji Rynku i Ratusza  
w Żelechowie, 2005. 

  8 K. Kuśnierz, Studium oraz Opinia Konserwatorska – Ratusz i Rynek w Żelechowie, 2005. 
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  9 Lublin – jedno z najstarszych miejsc osadniczych w Polsce (pierwsza osada – wzgórze czwartkowe). W 1317 r. 

książę Władysław Łokietek nadał przywileje lokacyjne na prawie magdeburskim, w XIV–XVI w. Lublin odgrywał 
historyczną rolę ze względu na kresowe położenie miasta na pograniczu ówczesnego państwa. Ważne wydarzenia  
z tego okresu: a) w 1448 r. odbył się pierwszy zjazd szlachty Korony i Litwy, b) w dniu 2 lipca 1569 r. nastąpiło 
zaprzysiężenie aktu Unii Lubelskiej, c) w 1578 r. został utworzony Trybunał Koronny, najwyższy wówczas Sąd 
Odwoławczy. 

10 Urząd Miasta w Lublinie, Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury, Lubelska Pracownia Urbanistyczna, 
Plac Litewski w Lublinie, Studium architektoniczno-krajobrazowe, Lublin 2000. Zarząd Miasta Lublina, Urząd 
Miejski w Lublinie, Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury, Lubelska Pracownia Urbanistyczna, 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina, Lublin 1997–1999, obszer-
ne opracowanie historii obszaru placu Litewskiego zawarte zostało w pracy: J. Teodorowicz-Czerpińska, I. Choro-
szyńska (dendrologia), J. Studziński (fotografia), Ewidencja parku Placu Litewskiego w Lublinie, 1993. 

1. Introduction 

In new visions of a city of the XXI century1, considerable attention is drawn to the creation of 
friendly urban scenery. This new view seems to arise from observations of changes in non-residents’ 
activity and visible atrophy of the coherence in city tissues caused by an unequal development of city 
zones. This new vision is often a proposal for regeneration of degraded city’s fragments, public spaces 
(markets, squares) via the introduction of active integrating functions, natural revitalization (introducing 
or enlarging green areas), and restoring cultural values of a place. The mentioned actions should be 
accompanied by a historical research, educational works and programmes for social factor activation. 

The attitude towards building a friendly city has acquired a special meaning due to transformations 
in Polish system, the creation of free-market economy after the year 1989, and due to Poland joining the 
European Union. Certain necessary conscientiousness towards living in a city has emerged, as well as 
searching for new meanings of independent local authorities’ actions, new arguments accounting for a po-
sitive image of a city, and acquiring certain skills necessary for city and region competitiveness2. They 
are all new challenges for the emerging local governments. The time is also favourable for searching for 
identity that would confirm a historical and a cultural value of a city. It is also beneficial for restoring 
local authorities, creating prestige of a city and its inhabitants, thus creating bonds necessary for a civic 
society coming into being. Certain needs for reviving public spaces of a city, necessary to restore the 
functions of "a pulsing with life city forum", seem to return in the integrating processes of city functions. 

A friendly city is, at the same time, a city dear to one, in which one makes his or her own choices 
and actively participates in the city life. In order to achieve such attitudes, an active participation of city 
inhabitants in its development has been promoted since the 90s. People are encouraged to live con-
sciously in structured environment, thus making investment in social education. Being aware of one’s 
environment, the condition of space one lives and develops in, becomes a necessary priority in our 
country’s development. In order to justify the need for creating young generation awareness and to 
educate them so as they are ready to participate in shared-responsibility for the environment they live in 
(which results from a need for common democratisation of life, and active participation in spatial mana-
ging), certain educational programmes already applied in such countries as Japan, Holland, Belgium, 
Sweden and Finland are cited as the examples of an important "architectural policy of a country". Certain 
initiatives have been occurring to introduce a common architectonical education3 to fill up a gap in cross-
generation handing down of tradition continuity, and creating a sensitive and mature attitude towards 
environment and space. 
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A new look at public space in a city, city squares in particular, together with the contemporarily 
arising need for restoring the squares’ integrating functions for the lives of city inhabitants, become very 
essential in this context. The currently-preferred lifestyle of the inhabitants who make use of the city,  
is favourable for enriching the functions of the main squares by transforming them into centres of city life 
where people meet and relax. It is more and more common that certain temporary functions are intro-
duced to main city squares4, isolating: a) ceremonial space (for celebrations, holidays, and gatherings),  
b) cultural space (for meetings, concerts, events, and fetes), c) outdoor trade space (for art markets, food 
markets, fairs etc.). 

2. Żelechów. The Market Square restoration 

Żelechów5 is an old trade centre6, dating back to the XII/XIII century. The first records mention 
Żelechów as an oval-shaped market settlement. In the XV century, the town received an orthogonal urban 
layout with the market located south of the pre-foundation settlement. Towards the end of the XVIII cen-
tury, the then town owner, Ignacy Zakrzewski, began widespread ordering actions in the neglected town. 
In that period, demarcating a new market in Żelechów took place due to the fact that the chaotically built 
old market in the Old Town no longer served its original trading functions. 

The Market Square of the New Town, a square market 2,5 × 2,5 (measured in units called 'sznur' – 
an obsolete Polish unit of measurement. 2,5 of a 'sznur' was ca. 114 metres) situated northeast of the Old 
Town, represented a model typical for renaissance cities. The market’s layout is based on the prin-ciple of 
symmetry and axiality, and it is oriented to the four cardinal points of the compass. To complete the 
composition, a large, brick, monumental town hall was built on the intersection of the main axes. 
Żelechów town centre was an important place on the map of trade centres. The record from 1864 proves 
the greatness of that XIX-century town (municipal possessions: 7 squire’s buildings, 154 Polish houses 
and 189 Jewish houses.) 

A lot of architectural layouts in Żelechów have been preserved up to this day, despite dynamic 
investing processes and transformations in the XIX and the XX century, which blurred historical spatial 
layouts. The appearance of the contemporary town is varied. The damage inflicted during the Second 
World War and the later development of the frontage with a varied architecture of tight two-storeyed 
houses, single-storeyed houses and buildings of large cubature, destroyed the character and cultural 
scenery of the market square. They also, partially, covered the composition of a modern town square. The 
market floor possesses a great historical value due to its originality and authenticity, yet in many places it 
is so badly damaged that it calls for thorough repairs. The Town Hall, registered as a monument of 
exceptional historical and cultural value, is in such a bad condition that it is threatened by a building 
disaster. That is why, it calls for renovation, to meet the needs of a contemporary town. The trade in the 
market is slowly dying out. One may risk a statement that the present state suggests the inhabitants’ 
turning their backs on their town centre. 

The conception prepared for celebrations of the 560th anniversary of granting municipal charter to 
the town, the conception for restoration the town’s public space and reanimation of life in the dying out 
town centre, introduces a new image of an active, contemporary market whose function is to integrate life 
in the town centre7. The conception was made on the basis of the earlier conducted study and a con-
servator’s opinion8, with preserving cultural value of the place. 

While the discussions between the authors, the investor and the representatives of the inhabitants 
were being conducted, it occurred that the initiated preparatory works to restore active functions to the 
town centre led to the inhabitants’ willingness to participate in the creation of certain regulations. The 
regulations favourable for compiling and applying a plan for revitalization of the town via: 
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– activation of investing and building (the realization of the market frontage accordingly to the agreed 
elevational solutions concerning the buildings) and rebuilding and supplying the town square (the 
Market Square) with necessary facilities such as electricity, water etc., 

– increasing the attractiveness of the Market Square’s interior via preservation investment and restoration 
of the town hall (registered as a monument) with a partial sublease of the usable space, 

– bringing out, by developmental means, the circulation of the cars from the town centre (in the future, 
leading to the building of a bypass). 

3. Lublin. The Lithuanian Square. Workshops – a dialogue about the future 

The main city square of Lublin9 named the Lithuanian Square10 commemorates, according to tra-
dition, the place of the camping site of the Lithuanian nobility during the proceedings of the Seym and 
signing, in 1569, the Polish-Lithuanian Union, called the Union of Lublin. The area where, after the 1819, 
the Lithuanian Square was located from the 1317 belonged to the rural part of the city. In the XVI and 
XVII centuries, it changed first into embankments, and then into city fortifications. Later, in the middle  
of the XIX century, a process of intensive building took place around the demarcated in 1819 Drill Square 
and a garden-park in front of the edifice of Commission of Lubelskie Province. The scenery of the area 
was transformed into urban scenery, and, to put it precisely, after the completing of building at the turn  
of the XIX and XX centuries (the building of Fund for Industrialists and Farmers of Lubelskie Province – 
1900, and National Bank – 1914), the area became an intracity square by the intersection of two streets – 
Krakowskie Przedmieście and 3 Maja. 

The need for the last  rebuilding of the square, executed in accordance with the project prepared in 
1962 by Miastoprojekt lubelski, was justified in the following way: "the square has become the central 
site of the city, in which there are gathered the architectonical elements highlighting its importance and 
meaning in the layout of the whole city". 

Currently, the three-part meridional layout and the two-part latitudinal layout of the Lithuanian 
Square, correspond to the general assumptions of the above-mentioned project. Among the preserved 
garden components there are: a neat mound with Polish-Lithuanian Union monument (in its form from 
the 30s of the XX century) and a fountain. Other monuments, currently randomly located: Constitution  
of May 3 Monument, the Tomb of an Unknown Soldier and Equestrian Monument of Field Marshal Józef 
Piłsudski, introduced in the place of the removed Monument of Gratitude to Soviet Soldiers, call for 
ordering actions. The fact that the greenery, especially the high part, is not taken care of leads to the 
disappearance of visual scenic connections. The problem is particularly noticeable from Krakowskie 
Przedmieście promenade, which constitutes an essential area of an active exposition of the Square. Due to 
the lack of modern functions on the square promoting active actions integrating the inhabitants’ lives, the 
Square has lost its function of a public space, it is merely a place people just go through. 

The multi-layered discussions conducted after the transformations in political system, the 
discussions concerning the future shape of the square and its functions, together with the conducted study 
works have become a material for formulating proposals for the further actions connected with restoration 
of the Lithuanian Square. In time, the Lithuanian Square has changed its shape and evolved from a two-
part form (Drill Square and a garden-park layout) to the contemporary single form. 

In order to search for the solutions which would restore the meaning of that very public space- its 
function of a centre of the inhabitants’ city life, a meeting place one always comes back to, the city 
"ceremonial and cultural" space concentrating all the events in the city, the Municipality of Lublin is 
organizing international workshops in the autumn 2008. The primary goal is to organize a substantial 
discussion forum under the direction of professor architect Jan Gehl (UA, Copenhagen) concerning the 
future  spatial  shape  of  the  main city square. The prepared material (an excerpt from the architectonical- 
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-landscape study by Lublin Urban Study of the Municipality of Lublin, together with the guidelines from 
the Conservator of Monuments for Lubelskie Province) was sent to the invited teams of architects by the 
organizers, and it is a basis for the study at the autumn meetings. Public discussions are expected- a dia-
logue between participants of the workshops with the inhabitants to achieve one of the goals, that is 
creating common responsibility for creating a friendly city, transforming the main public space of the city 
via adapting the solutions which would respect the historical aspects of the Square and, at the same time, 
introduce new solutions integrating the inhabitants’ lives. The studies worked out at the workshops, the 
conclusions drawn from the panel discussion, and the results of the dialogue with the inhabitants, will 
make a material for the announcement of an international contest concerning the restoration of the 
Lithuanian Square. The contest should be settled before the celebrations of the 440th historical anni-
versary which would take place in July next year. 

4. Conclusions 

The discussed two examples of programme actions (in Żelechów and in Lublin) leading to re-
storing the integrating functions to the historical squares, are also a way of searching for a new vision of  
a friendly city. A city where historical tradition, respecting local customs, and regaining local identity 
constitute certain challenge for the contemporary look at the public space organization in order to create 
responsible attitudes in a multi-generation urban society. 

Nowadays, it is necessary to create the inhabitants’ awareness so that they could accept all the 
vital and necessary changes. It is also essential to connect "the past with the present and the future", that 
is an aware economical use of the cultural heritage we do possess, with a simultaneous introduction of  
a programme creating an active and specific atmosphere of the city, thus restoring "a human aspect" to  
a city. Creating a so-called "democratic space" is a set way to make the quality of the city life better. The 
necessity to conduct a social dialogue in order to activate the city inhabitants, involves social acceptance 
of programmes concerned with the changes in the public space of the city. 

Making the quality of living in a city better, organizing places where one can spend their time in  
a most pleasant way, restoring the inhabitants-friendly functions, and also contemporary transformations 
of public spaces where a recreation and leisure programme starts to dominate, are called a contemporary 
"regaining a city for its inhabitants". 

Endnotes 

  1 The New Charter of Athens 2003. Assuring the contact with carefully preserved elements of cultural and natural 
heritage, makes a basis for creating the image of a city friendly for its inhabitants. 

  2 Z.K. Zuziak, Projekty dla miasta konkurencyjnego (The Projects for a competitive city), p. 35-38 (Copenhagen 
Municipal Plan 1993 – p.14): "Competitiveness – a competitive ability of a city is understood as 'attractiveness' of 
the city – its ability to attract financial investments and creative people"; International Scientific Conference: 
"Directions and needs for transformation of cities and regions in the view of balancing development and the 
integration with the European Union". 

  3 a) Charter of Drahim, Czaplinek, 31 August 2001 (participants of workshops – "Skirmishes with architecture"): 
*Everybody has a right to enjoy beautiful landscapes, and to live in healthy environment and harmonious 
surroundings, *Each and every place tells its own history, *Your place is a house, a locality, a city, environment, 
*Rediscover the places where you will have the courage to live in unity with your own identity, to play and 
dream…, *Boldly use your family and regional traditions, *Develop your sensitivity towards space and learn how to 
read its meanings, *You have the right to participate in initiatives towards creating better regulations concerning 
your surroundings. 
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    b) Łucznica Academy Association – the initiator of common architectonical education "A Dialogue with the en-

vironment", conferences, workshops; 6 April 2006 in the seat of the Union of Polish Architects and the National 
Council of the Chamber of Architects, 2 Foksal St., International Conference and workshops for architectonical 
education PLAYCE 2006, Warszawa, Łucznica, Osiek 14–18 September 2006, Workshops for architectonical 
education – "Journeys into a forgotten scenery", 20–25 August 2007, Łucznica. 

  4 J. Gehl, S. Kirkanaes, B.S. Sondernhagen, New City Life, 2004. 
  5 Żelechów – a settlement established on a trade route from Mazowsze (Mazovian region) and central Poland to Lub-

lin and Ruthenia (the first record of the town dates back to 1282). Żelechów received municipal rights in 1447 
from the Polish king – Kazimierz Jagiellończyk (Casimir the Jagiellonian). Currently, located in Garwolin district 
in Ma-zovian Province (12 km from the main communication route Warsaw–Lublin). In 2007, the town saw to the 
celebrations of the 560th anniversary of granting municipal rights. 

  6 The data on the town history was gathered from: W. Boruch, Ratusz w Żelechowie (woj. Siedleckie) The Town Hall 
in Żelechów (Siedleckie province), typescript; Scientific-historic documentation, Ateliers for the Preservation of 
Cultural Heritage, Lublin Branch, 1981 (The Archives of the Mazovian Province Cultural Heritage Protection 
Office, s.v.); M. Dauksza, Żelechów, województwo siedleckie. Studium historyczno-urbanistyczne miasta 
(Żelechów, siedleckie province. A historical-urban study of the town), typescript; Ateliers for the Preservation of 
Cultural Heritage, Lublin Branch, Siedlce Unit, Siedlce, 1987 (The Archives of the Lower Office in Siedlce, s.v.). 

  7 J. Wrana, M. Krupa, D. Kuśnierz-Krupa, consultations: K. Kuśnierz, Koncepcja rewaloryzacji Rynku i Ratusza  
w Żelechowie (The Concept for renovation of the Market Square and Town Hall in Żelechów), 2005. 

  8 K. Kuśnierz, Studium oraz Opinia Konserwatorska – Ratusz i Rynek w Żelechowie (The Study and the Con-
servator’s Opinion – Town Hall and the Market Square in Żelechów), 2005. 

  9 Lublin – one of the oldest settling places in Poland (the first settlement – Thursday hill). In 1317, prince 
Władysław Łokietek (Ladislas the Elbow-high) located it on Magdeburg Law. From the XIV century to the XVI 
century, Lublin played an important historic role due to its localization on the borderland of the then country. The 
important events that took place in that period were: a) 1386 – a deal concerning queen Jadwiga’s marriage with 
Władysław Jagiełło and electing him the king of Poland and Lithuania – prepared in the Lublin Castle, b) 1448 – 
the first congress of the Kingdom of Poland and Lithuania, c) 2 July 1569 – signing Polish-Lithuanian Union, d) 
1578 – creating the Crown Tribunal, the Highest Appeal Court. 

10 The Municipality of Lublin, Department of Construction, Urban Planning and Architecture, Lublin Urban Study,  
PLAC LITEWSKI w Lublinie, Studium architektoniczno – krajobrazowe (The Lithuanian Square in Lublin, The 
architectural-landscape study), Lublin 2000; The City Council of Lublin, The Municipality of Lublin, Department 
of Construction, Urban Planning and Architecture, Lublin Urban Study, Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina (The Study of conditioning and directions of spatial 
management of the city of Lublin), Lublin 1997–1999; The thorough study on the history of the Lithuanian Square 
was included in the study by J. Teodorowicz-Czerepińska, J. Choroszyńska (dendrology), J. Studziński (photos), 
Ewidencja par-ku Placu Litewskiego w Lublinie (The record of the park of the Lithuanian Square in Lublin), 1993. 
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Il. 1. A. Archiwalny plan miasta Żelechowa z 1868 r., wykonany przez Konstantego Woszyckiego, kopia z 1876 r., 

oryginał w posiadaniu Archiwum Akt Nowych w Warszawie, o. Otwock, B. Propozycja zmiennych funkcji;  
a) przestrzeń ceremonialna, b) przestrzeń handlowa, c) przestrzeń kulturalna I, d) przestrzeń kultura- 
na II, e) przestrzeń parkingowa (autorzy: arch. Jan Wrana, Michał Krupa, Dominika Kuśnierz-Krupa), C. Re-
waloryzacja rynku oraz ratusza, D. Rewaloryzacja pierzei rynku 

Ill. 1. A. Archival plan of the city of Żelechów by Konstanty Woszycki (1868) – copy from 1876, B. Proposal of 
changing the functions: a) ceremonial space, b) commercial space, c) cultural space I, d) cultural space II 
(authors: J. Wrana, M. Krupa, D. Kuśnierz-Krupa: architects), C. Renewal of the main square and town hall,  
D. Renewal of main square elevations 
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Il. 2. Współcześnie Plac Litewski połączony pasażem pieszym – Krakowskim Przedmieściem – ze Starym Miastem 

i Zamkiem stanowi główny historyczny trakt Śródmieścia Lublina 
Ill. 2. Nowodays, Litewski Square, connected through pedestrian passage Krakowskie Przedmieście with the Old City 

and the Castel, forms the main historical route within Lublin city centre 
 
 




