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Wprowadzenie

Problem ochrony polskich miast zabytkowych, szcze-
gólnie na terenie województwa małopolskiego, jest 
obecnie niezwykle aktualny. Przeprowadzone w tym 
zakresie badania dowodzą, że wiele z cennych śre-
dniowiecznych układów urbanistycznych nie jest 
chronionych lub ich bieżąca ochrona jest niewystar-
czająca. Można wskazać tutaj chociażby takie miasta, 
jak Krościenko nad Dunajcem, Skawina, Tylicz czy 
Nowy Targ, których układy urbanistyczne nie zostały 
dotąd wpisane do rejestru zabytków nieruchomych 
województwa1. W odpowiedzi na powyższe oraz 
zgodnie z aktualnym „Krajowym programem ochrony 
zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019–2022”, 
Małopolski Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 
podjął działania na rzecz poprawy tej sytuacji, wyzna-
czając grupę średniowiecznych ośrodków miejskich, 
dla których rozpoczęto procedurę wpisu do rejestru 
zabytków, co wiąże się z opracowaniem dla wybra-
nych miast opinii konserwatorskich dotyczących za-
sadności wpisu do rejestru ich zabytkowych układów 
urbanistycznych2.

Introduction 

The issue of the protection of Polish historic towns, par-
ticularly in the Lesser Poland Voivodeship, is extremely 
relevant. The research that has been carried out in this 
field has shown that many valuable medieval urban 
layouts are not protected or their current protection is 
insufficient. One could name here such towns as Kro-
ścienko nad Dunajcem, Skawina, Tylicz or Nowy Targ, 
whose urban layouts have not yet been inscribed in the 
voivodeship register of immovable monuments.1 In re-
sponse to the above, as well as in accordance with the 
instructions of the State Program for the Protection and Pres-
ervation of Monuments for the Years 2019–2022, the Lesser 
Poland Voivodeship Monument Protection Office took 
action in order to improve the situation, and indicated a 
group of medieval urban centers for which the proce-
dure of inscription in the monument register should be 
initiated. The above requires conservation opinions to 
be prepared for the selected towns, which would justify 
inscribing their historic urban layouts in the register.2 

One of the towns in question is Wolbrom, located 
around 50 km to the north of Cracow, on the Cracow- 
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Jednym z procedowanych miast jest Wolbrom, po-
łożony około 50 km na północ od Krakowa, na Wy-
żynie Krakowsko-Częstochowskiej, nad rzeką Pokrzy-
wianką, w obniżeniu zwanym Bramą Wolbromską. 
Administracyjnie ośrodek należy do województwa 
małopolskiego, powiatu olkuskiego, i jest siedzibą gmi-
ny miejsko-wiejskiej. Od strony północnej oraz za-
chodniej miasto graniczy z dawnymi wsiami starostwa 
wolbromskiego: Łobzowem, Dłużcem oraz Lgotą Wol-
bromską, od południa z Chełmem i Gołaczewami, a od 
wschodu z Brzozówką, Wierzchowiskiem i Jeżówką.

O historii architektury oraz rozwoju przestrzenne-
go Wolbromia, a także wartości jego dziedzictwa kultu-
rowego dotychczas powstało zaledwie kilka publikacji, 
mają one jednak charakter zbiorczy i obejmują także 
dzieje innych miast. Jest to przede wszystkim dwuto-
mowa praca Dzieje Olkusza i regionu olkuskiego pod re-
dakcją Feliksa Kiryka i Ryszarda Kołodziejczyka3, a tak-
że książka Bogusława Krasnowolskiego Lokacyjne układy 
urbanistyczne na obszarze ziemi krakowskiej w XIII i XIV 
wieku4 oraz publikacja Miasta polskie w Tysiącleciu pod 
redakcją Mateusza Siuchnińskiego5. Poza powyższymi 
najważniejszym opracowaniem nt. historii architektury 
i urbanistyki oraz dziedzictwa kulturowego Wolbromia 
jest dwutomowe studium historyczno-urbanistyczne 
miasta opracowane przez A. Cygnarowskiego, M. Ka-
sprzyka i B. Krasnowolskiego6.

Historia powstania ośrodka

W wiekach XIII i XIV na Jurze Krakowsko-Często-
chowskiej prowadzona była akcja umacniania ówcze-

Częstochowa Upland, on the Pokrzywianka River, in 
the depression known as Brama Wolbromska (Wolbrom 
Gate). Administratively, the town is located in the Less-
er Poland Voivodeship, Olkusz County, and is the seat 
of an urban-rural commune. In the north and west, the 
town borders on the former villages of the Wolbrom 
Starosty, i.e. Łobzow, Dłużec and Lgota Wolbromska; in 
the south: on Chełm and Gołaczewy, while in the east 
on Brzozówką, Wierzchowisko and Jeżówka.

So far, only a few volumes have been published con-
cerning the history of the architecture and spatial devel-
opment of the town, as well as the value of its cultural 
heritage. Moreover, those publications are collections and 
as such present the history of other towns as well. First 
and foremost, one should cite here the study entitled His-
tory of Olkusz and its Region,3 Chartered Urban Layouts in the 
Cracow Region in the thirteenth and fourteenth Centuries pub-
lished by B. Krasnowolski,4 and the volume Polish Towns 
During the Millenium edited by M. Siuchniński.5 Apart 
from the above mentioned, the most important work on 
the history of the architecture and urban development of 
Wolbrom, as well as its cultural heritage, is the two-vol-
ume historical and urban Study of the town prepared by 
A. Cygnarowski, M. Kasprzyk and B. Krasnowolski.6 

History the town’s origin

The thirteenth and fourteenth centuries were the time 
when the Cracow-Częstochowa Upland witnessed the 
process of strengthening the boundaries of the Pol-
ish Kingdom of the period, which resulted in erect-
ing numerous castles and strongholds. Crucial routes 

Ryc. 1. Wolbrom obecnie na ortofotomapie ukazującej historyczne centrum miasta; https://mapy.geoportal.gov.pl (dostęp: 15 III 2020).
Fig. 1. Present-day Wolbrom on an orthophotomap showing the historic town center; https://mapy.geoportal.gov.pl (accessed: 15 III 2020).
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snych granic państwa polskiego, której przejawem była 
budowa licznych zamków i warowni. Przez tereny te 
przebiegały wówczas ważne trakty komunikacyjne łą-
czące Kraków ze Śląskiem i z Wielkopolską7. Od XIII 
stulecia zakładano tu liczne miasta i wsie, lokacje oparte 
były na prawie niemieckim. Akcji tej towarzyszył także 
proces kształtowania się sieci parafialnej8.

Początki urbanizacji terenów w rejonie później-
szego miasta Wolbrom sięgają początku XIV wieku. 
Wówczas to, w roku 1311 nastąpiła lokacja wsi Dłużec 
i związana z tym procesem zgoda Władysława Łokiet-
ka na karczunki lasów9. Około 10 lat później lokowa-
no kolejne dwie wsie położone w bliskim sąsiedztwie 
przyszłego miasta lokacyjnego: Lgotę i Łobzów10. 
W celu pobudzenia osadnictwa na tym terenie Włady-
sław Łokietek nadał w roku 1327 sołtysom wsi Dłużec 
Wolframowi i Hilaremu las rozciągający się na terenie, 
który później zajęło m.in. miasto lokacyjne Wolbrom. 
Miał on zostać wykarczowany, teren zurbanizowany, 
a nowi osadnicy otrzymali od władcy 20-letni okres 
wolnizny11.

Przywilej lokacyjny Wolbromia nie zachował się, 
nie jest zatem znany dokładny czas rozpoczęcia pro-
cesu zakładania miasta. Badacze historii miasta (m.in. 
F. Kiryk) wskazują, że powstało ono pod koniec rządów 
Władysława Łokietka lub na początku rządów Kazimie-
rza Wielkiego. W latach czterdziestych XIV wieku Wol-
brom był już dobrze rozwiniętym ośrodkiem, z parafią 
wzmiankowaną w spisach świętopietrza12. Można za-
tem domniemywać, że miasto lokowano jeszcze w la-
tach trzydziestych XIV wieku.

connecting Cracow with Silesia and Greater Poland 
also crisscrossed the area in this period.7 Since the thir-
teenth century, the land underwent an organised settle-
ment process of founding villages and towns based on 
German town rights. That process was also followed by 
the formation of a parish network.8 

Urbanization processes in the area of the later town 
of Wolbrom started at the beginning of the fourteenth 
century. Later, in the year 1311, the village of Dłużec 
was founded here and was granted the permission of 
King Władysław the Elbow-high to clear the forest.9 
Around ten years later, the next two villages were 
founded here: Lgota and Łobzów, located in close 
proximity to the future chartered town.10 

In order to stimulate settlement within the territo-
ry, in 1327, King Władysław Łokietek conferred upon 
Wolfram and Hilary, the aldermen of the village of 
Dłużec, the grant of the forest stretching over the area 
that later became the site of e.g. the chartered town of 
Wolbrom. The woodland was to be cleared, the land 
urbanized, and new settlers were granted a twenty-year 
exemption period by the ruler.11 

The charter of Wolbrom has not survived until the pres-
ent, therefore the exact time when the settlement process 
began is not known. Scholars researching the town’s his-
tory (e.g. F. Kiryk) suggest that it might have been founded 
towards the end of the reign of Władysław the Elbow-high 
(who ruled until 1333), or at the very beginning of the 
reign of his successor Casimir the Great. It is known, how-
ever, that during the 1340s Wolbrom was already a well- 
developed town with its own parish mentioned in Peter’s 
Pence lists.12 Therefore, it can be surmised that the town 
must have been founded in the 1330s.

Wolbrom probably owes its name to its ‘lokator’ i.e. 
the already mentioned Wolfram.13 Wolfram, who must 
have been the first vogt of Wolbrom, was succeeded by 
his sons. The office was associated with several priv-
ileges e.g. in the form of grants of land or fees from 
town facilities such as mills and a bathhouse. 

To sum up these considerations, it should be stated 
that the town of Wolbrom was founded in the period be-
tween 1327 and 1348, and constituted the second stage 
of the urbanization process carried out by Wolfram and 
Hilary, with the approval of or perhaps on the order of 

Ryc. 3. Wolbrom na topograficznej mapie Galicji Zachodniej (z lat 
1801–1804) Mayera von Heldensfelda; Archiwum Wojskowe 
(Kriegs archiv) w Wiedniu, s.v.
Fig. 3. Wolbrom on a topographic map of Western Galicia (from 
the years 1801–1804) by Mayer von Heldensfeld Map; Military Ar-
chive (Kriegsarchiv) in Vienna, s.v.

Ryc. 2. Centrum Wolbromia na planie starostwa wolbromskiego 
z ok. 1758, kopia mapy; archiwum Katedry HAUiSzP, WA PK, s.v.
Fig. 2. The center of Wolbrom on the plan of the Wolbrom Starosty 
from app. 175, map copy; Archive of the Chair of HAUiSzP, WA 
PK, s.v. 
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Wolbrom zawdzięcza swą nazwę imieniu zasadźcy, 
Wolframowi13. Następcami Wolframa, który był praw-
dopodobnie pierwszym wójtem Wolbromia, byli jego 
synowie. Urząd ten wiązał się z licznymi przywilejami, 
m.in. w postaci nadziałów roli czy czynszów z urzą-
dzeń miejskich, takich jak młyny i łaźnia.

Podsumowując, należy stwierdzić, że lokacja Wolbro-
mia została przeprowadzona między rokiem 1327 a 1348, 
jako drugi etap działalności urbanizacyjnej prowadzonej 
przez Wolframa i Hilarego, za zgodą i być może tak-
że z polecenia władcy. Wolbrom jest przykładem lokacji 
miejskiej przeprowadzonej na „surowym korzeniu”.

Układ urbanistyczny miasta 

Układ urbanistyczny Wolbromia rozmierzono na 
cyplu o wysokości ok. 375–380 m n.p.m., lekko na-
chylonym w kierunkach zachodnim, południowym 
i północnym, od północnego zachodu i od południa 
otoczonym dolinami. W przeszłości znajdowały się 
tutaj podmokłe łąki, łęgowe lasy oraz potoki Centara 
i Pokrzywianka, mające obecnie nieco inny przebieg. 
Już ten krótki opis świadczy o wysokich walorach 
przedmiotowego terenu, biorąc pod uwagę czynnik 
obronności, tak ważny w średniowieczu. Warto za-
znaczyć, że w Wolbromiu krzyżowały się dwa histo-
ryczne trakty: z południa na północ (z Krakowa i Ska-
ły w stronę Żarnowca) oraz ze wschodu na zachód 
(z Miechowa do Olkusza).

Układ urbanistyczny Wolbromia jest strukturą zde-
finiowaną, ortogonalną, rozmierzoną na bazie modelu 

the ruler. Wolbrom is an example of a chartered town 
founded ex cruda radice (on empty soil). 

Urban layout of the town 

The urban layout of Wolbrom was planned on a spit of 
land elevated app. 375–380 AMSL, sloping slightly to-
wards the west, south and north. The spit is surrounded 
by valleys from the north-west and the south. In the past 
there used to be water meadows, riparian forests, as well 
as two brooks: Centara and Pokrzywianka, whose courses 
have changed. Even that brief description shows the con-
siderable worth of the area under discussion, particularly 
considering the factor of defensibility, which was consid-
ered vital in the Middle Ages. It is also worth emphasizing 
that two historical trade routes crossed in Wolbrom: one 
leading northwards from the south (from Cracow and 
Skała towards Żarnowiec) and the other running west-
ward from the east (from Miechów to Olkusz). 

The urban layout of Wolbrom is planned, orthog-
onal, and laid out according to the nine-square model. 
This model was definitely the most frequently applied in 
historical Lesser Poland. It consisted of nine squares, of 
which the central one (the central block) was intended 
for the market square where trade was conducted and 
the remaining ones were intended for buildings. The 
town hall and a well were usually built in the central 
block. In the nine-square model, eight streets started 
from the market square, two from each of its corners.14 

In the middle of the chartered town in Wolbrom is 
the market square which is the center of the nine-square 

Ryc. 4. Rekonstrukcja modelu 9-polowego układu urbanistycznego Wolbromia (wraz z układem komunikacyjnym oraz podziałem na bloki 
zabudowy) opracowana na ortofotomapie; oprac. autorzy.
Fig. 4. Reconstruction of the preserved nine-square model of the urban layout in Wolbrom (including the road system and division into 
settlement blocks) superimposed on an orthophotomap; prep. by authors.
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9-polowego, który był zdecydowanie najczęściej stoso-
wany na terenie historycznej Małopolski. Składał się 
z 9 bloków, z których środkowy przeznaczano na ry-
nek, gdzie odbywał się handel, a pozostałe pod zabudo-
wę. W bloku środkowym zazwyczaj wznoszono ratusz 
i studnię. Z rynku w modelu 9-polowym wychodziło 
łącznie 8 ulic, z każdego narożnika rynku po dwie14.

Centrum miasta lokacyjnego w Wolbromiu zajmuje 
rynek w kształcie kwadratu, będący środkiem modelu 
urbanistycznego. Wokół rynku rozmierzono 8 bloków 
zabudowy. Z każdego narożnika wychodzą po dwie uli-
ce15. Pierwszorzędne znaczenie miała tutaj ulica biegnąca 
przez rynek wzdłuż pierzei północnej (obecnie ul. Żwir-
ki i Wigury, wychodząca na północ, z północno-zachod-
niego narożnika rynku, oraz ul. Krakowska, wychodząca 
na południe, z narożnika południowo-zachodniego), co 
jest wyraźnie zaznaczone na mapie Heldensfelda (zob. 
ryc. 3). Istotne znaczenie miały także ulice wychodzą-
ce z północno-zachodniego narożnika rynku na zachód 
(obecnie ul. 20 Straconych) oraz z rynku w narożniku 
północno-wschodnim na wschód (obecnie ul. Kościel-
na). Pozostałe miały bardziej lokalny charakter. Należy 
również zwrócić uwagę na ulice poprowadzone na za-
pleczu przyrynkowych bloków zabudowy (obecna Gór-
na, Krzywa, ul. Elizy Orzeszkowej i Mariacka przecho-
dząca w Piłsudskiego) – niejako wyznaczały one granice 
lokacyjnej struktury urbanistycznej. 

W bloku przekątniowym, od strony północno-
-wschodniej zlokalizowany jest kościół parafialny 

urban model described above. Eight settlement blocks 
have been laid out around the market square. Classical-
ly, two streets start at each corner of the market square.15 
Of primary importance here was the street running along 
the northern frontage of the market square (present- 
day Żwirki i Wigury Str. leading northwards from the 
north-west corner of the market square, and Krakowska 
Str. running southwards from the south-west corner), 
which is clearly marked on Heldensfeld’s map (see fig. 3). 
Of considerable importance was also the street running 
westward from the north-west corner of the market 
square (currently 20 Straconych Str.) and the street run-
ning eastward from the north-east corner of the market 
square (present-day Kościelna Str.). Other streets were of 
a more local character. Attention should also be paid to 
the alleyways running at the back of the settlement blocks 
surrounding the market square. These alleyways (pres-
ent-day Górna Str., Krzywa Str., Elizy Orzeszkowej Str. 
and Mariacka Str. later changing into Piłsudskiego Str.) in 
a way marked the external outline of the chartered town 
structure. 

The parish church of St. Katharine is located in the 
diagonal block, on the north-eastern side. It is also the 
highest point in the area, due to which the church is the 
dominant element in the composition of the entire ur-
ban layout. Originally, the parish church in Wolbrom was 
built from wood. It is also known that it used to stand on 
the site of the present church. It is also worth noting that 
the location of the parish church in the block diagonal to 

Ryc. 5. Widok centrum Wolbromia na zdjęciu lotniczym z lat siedemdziesiątych XX w., kopia fotografii; archiwum Katedry HAUiSzP, WA PK. 
Fig. 5. View of the center of Wolbrom on an aerial photo from the 1970s, photograph copy; Archive of the Chair of HAUiSzP, WA PK.
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św. Katarzyny. Jest to także najwyższy punkt terenu, 
dzięki czemu kościół stanowi dominantę kompozy-
cyjną układu urbanistycznego. Warto zaznaczyć, że 
lokalizowanie kościoła parafialnego w bloku prze-
kątniowym od rynku było w średniowieczu po-
wszechne16.

Przy rozmierzaniu analizowanego układu wyko-
rzystano miarę sznura dużego (inaczej krakowskiego), 
który wynosi w przybliżeniu 45 m, czyli 10 prętów, 
75 łokci i 150 stóp. Rynek w kształcie kwadratu mie-
rzył wówczas 1⅔ x 1 ⅔ sznura. Pojedyncze bloki zabu-
dowy miały głębokość 1 sznura i dzieliły się na działki 
siedliskowe, prawdopodobnie o szerokości 2 prętów, tj. 
ok. 8 m, które pierwotnie były zapewne zabudowane 
drewnianymi domami o układzie kalenicowym. Cały 

the market square was common in the medieval period.16 
For laying out the urban layout under analysis, the 

unit of a large sznur (a.k.a. the Cracow sznur) was 
used, which equals approximately 45 m i.e. 10 rods, 75 
ells and 150 feet. The market square measured then 1⅔ 
by 1⅔ sznurs. Single building blocks were 1 sznur deep 
and were divided into settlement plots probably 2 rods 
i.e. app. 8 m wide, on which wooden houses with their 
ridges parallel to the road must have stood originally. 
The entire chartered urban layout was enclosed within 
a square measuring app. 4 by 4 sznurs.

Suburbs must have been developing around the 
chartered town since the late medieval period. The most 
important were: the „Lgockie” suburb located west of 
the center, the „Miechowskie” suburb located on the east 

Ryc. 6. Widok na fragment bloku przekątniowego oraz kościół parafialny, marzec 2020; fot. autorzy.
Fig. 6. Present-day view of the fragment of the diagonal block and the parish church, March 2020; photo by authors.

Ryc. 7. Widok na południowo-wschodni narożnik rynku, marzec 2020; fot. autorzy.
Fig. 7. Present-day view of the south-east corner of the market square, March 2020; photo by authors.
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lokacyjny układ urbanistyczny zamykał się w kwadra-
cie o wymiarach ok. 4 x 4 sznury.

Podsumowując, należy zaznaczyć, że średniowiecz-
ny układ urbanistyczny Wolbromia jest czytelny i do-
brze zachowany. Wypełnia go zabudowa ukształtowana 
w wiekach XIX17 i XX oraz w okresie międzywojen-
nym, już nieco zdegradowana, ale nie pozbawiona war-
tości kulturowych18.

Wartości zabytkowe układu urbanistycznego 
oraz architektury Wolbromia

Zapisy Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad za-
bytkami z roku 2003 (z późn. zm.) jasno definiują, co 
można uznać za zabytek: „zabytek to nieruchomość lub 
rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem 
człowieka lub związane z jego działalnością i stanowią-
ce świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których 
zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na 
posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub nauko-
wą”19. Biorąc pod uwagę tę definicję, należy stwierdzić, 
że lokacyjny układ urbanistyczny Wolbromia, w grani-
cach przedstawionych na rycinie 7, wykrystalizowany 
w okresie pomiędzy rokiem 1327 a 1348, ze względu na 
swoje wartości historyczne winien być chroniony po-
przez wpis do rejestru zabytków nieruchomych woje-
wództwa. Jest on bowiem świadectwem minionej epo-
ki, tj. okresu dojrzałego średniowiecza. Odzwierciedla 
panujące wówczas tendencje w rozwoju miast. Został 
rozmierzony przez średniowiecznych mierniczych jako 
zdefiniowany, ortogonalny, oparty na modelu 9-polo-
wym (w centrum rynek, wokół niego bloki zabudowy 
przyrynkowej), za pomocą tzw. sznura „dużego”, ina-
czej krakowskiego. Ochrona, a co za tym idzie: zacho-
wanie średniowiecznego układu urbanistycznego Wol-
bromia leży w interesie społecznym ze względu na jego 
wartość historyczną. Za najcenniejsze i najważniejsze 

side of the nine-square layout, and the „Łobzowskie” 
suburb located north of the market square.17

In summary, it should be stressed that the medieval 
urban layout described above, based on the nine-square 
model, is clearly legible and well-preserved. It is filled 
with buildings erected in the nineteenth18 and twenti-
eth century, and during the inter-war period, which have 
slightly deteriorated but are not devoid of cultural value.19 

Historic value of the urban layout  
and the architecture of Wolbrom

The regulations included in the Monument Protection 
Act from 2003 (with later amendments) clearly determine 
what can be regarded as a monument. According to the 
Act „a monument is a property or an artifact, their parts 
or sets, which were made by people or are associated with 
their activity, bearing evidence of a bygone epoch or event, 
and whose preservation is the matter of social interest be-
cause of their historic, artistic or scientific value.”20 

Considering the definition of a „monument” in the 
Monument Protection Act quoted above, it has to be 
said that the chartered town layout of Wolbrom, within 
the limits presented in figure no. 7, which crystallized 
between 1327 and 1348, should be protected by an in-
scription in the voivodeship register of immovable mon-
uments because of its historic value. It bears evidence 
of a bygone epoch i.e. the Late Middle Ages. It reflects 
the ruling tendencies of the period as far as the history 
of urban development is concerned. It was laid out by 
medieval surveyors as defined and orthogonal, on the 
basis of the nine-square model (with the market square 
in the center surrounded by building blocks) using the 
so called ‘large’ or Cracow sznur unit of measurement. 

The protection and subsequent preservation of the 
medieval urban layout of Wolbrom is a matter of social 
interest because of its historic value.

Ryc. 8. Widok na fragment pierzei wschodniej i południowej, marzec 2020; fot. autorzy.
Fig. 8. Present-day view of the fragment of the east and south frontage, March 2020; photo by authors.
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pod względem kulturowym cechy przedmiotowe-
go układu urbanistycznego należy uznać: zachowany 
oryginalny plac rynkowy, zachowane oryginalne bloki 
zabudowy wokół rynku, zachowany pierwotny układ 
komunikacyjny miasta w ramach struktury z okresu lo-
kacji oraz czytelność modelu 9-polowego, na którym 
oparto miasto.

W obrębie analizowanego terenu znajdują się dwa 
obiekty wpisane do rejestru zabytków województwa 
małopolskiego. Są to: kościół parafialny św. Katarzyny 
z dzwonnicą oraz otoczeniem (nr A-379 z 10 VI 1972 
[A-1170/M]) oraz budynek „starej poczty” (część ele-
wacji frontowej) przy ul. Krakowskiej 6 ([A-1395/M] 
z 9 VI 2016)20. Poza obiektami „rejestrowymi” na te-
renie historycznego układu urbanistycznego zlokali-
zowanych jest kilka innych zabytkowych budynków 
ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Są to: budynek 
OSP (ul. Staszica 1, dz. nr ewid. 2162), kamienica Ry-
nek 22 (dz. nr ewid. 2077/1 i 2078), a także pomnik Ki-
lińskiego21 oraz układ urbanistyczny i zespół zabudowy 
przyrynkowej. 

W związku z powyższym, zdaniem autorów, 
szczególnie cenny kulturowo obszar w Wolbromiu 
pokrywa się z lokacyjną strukturą urbanistyczną 
miasta. Przedmiotowy teren należy także rozsze-
rzyć o historyczną zabudowę ulicy Miechowskiej, 
wychodzącej z centrum Wolbromia w kierunku 
wschodnim. Można stwierdzić, że trakt ten zo-
stał ukształtowany jeszcze w średniowieczu, ale 
jego regulacja nastąpiła w roku 1847, kiedy to wy-
tyczono drogę z Miechowa do Olkusza przez Wol-
brom. Wówczas poza miastem zmieniono jej pier-
wotnie osiowy przebieg, kierując ją na południowy 
wschód. Wzdłuż wspomnianego traktu rozwinęło 
się jedno z przedmieść Wolbromia, tzw. przedmie-
ście „Miechowskie”, zaznaczone na topograficznej 
mapie Galicji Zachodniej (z lat 1801–1804) Mayera 
von Heldensfelda (ryc. 3). Źródła podają, że około 
połowy XIX wieku było to przedmieście „najlud-
niejsze” i „najznaczniejsze”, ponieważ „połączone 
było z drogą bitą”22. Zachowany do naszych czasów 
zespół jego zabudowy pochodzi z przełomu XIX 
i XX wieku23. Składa się z przeważnie parterowych 
domów, ze stosunkowo płaskimi dachami i z histo-
ryzującym, acz skromnym detalem elewacji fronto-
wych24. Tworzą one spójny pod względem stylowym 
zespół, który zdaniem autorów, również powinien 
zostać objęty ochroną ustawową poprzez wpis do re-
jestru zabytków nieruchomych w ramach ustawowej 
kategorii „historyczny zespół budowlany”. Ustawa 
definiuje taki zespół jako „powiązaną przestrzen-
nie grupę budynków wyodrębnioną ze względu na 
formę architektoniczną, styl, zastosowane materiały, 
funkcję, czas powstania lub związek z wydarzeniami 
historycznymi”25.

The most valuable and the most culturally important 
features of the urban layout under discussion include: 
the preserved original market square; the preserved 
original town blocks around the market square; the pre-
served authentic circulation system of the town within 
its charter-town structure, and the legibility of the nine-
square model on which the town was laid-out.

Within the analyzed area there are two objects in-
scribed in the heritage register of the Lesser Poland 
Voivodeship. These are: the parish church of St.  
Katharine with its bell tower and the surroundings, 
no. A-379 from 10.06.1972 [A-1170/M] and the build-
ing of the „old post office” (part of front facade) at 6 
Krakowska Str., [A-1395/M] from 09.06.2016.21

Besides registered monuments, there are other his-
toric buildings located within the medieval urban layout, 
which are inscribed in the commune monument regis-
ter. They are: the fire department building (1 Staszica 
Str., plot. No. 2162); a tenement house (22 Rynek, plot 
no. 2077/1 and 2078), as well as the Kiliński monument 
in on the market square.22 It should also be noted that the 
urban layout and the buildings surrounding the market 
square are inscribed in the communal monument regis-
ter of the town and commune of Wolbrom, as well. 

In view of the above, in the Authors’ opinion, a par-
ticularly culturally valuable area in Wolbrom coincides 
with the chartered town structure formed during the 
foundation period. In the authors’ opinion, the area de-
scribed above should be extended to include the histor-
ic buildings along Miechowska Street. The street runs 
eastwards from the center of Wolbrom. It can be said that 
the route was formed in the medieval period but it was 
regulated in 1847, when the new road from Miechów to  
Olkusz via Wolbrom was laid out. It was then that, its orig-
inally axial course was altered outside the town, curving it 
towards the south-east. Along the mentioned route one of 
the suburbs of Wolbrom developed, the „Miechowskie” 
 suburb, which was marked on the topographic map of 
Western Galicia (from the years 1801–1804) by Mayer von 
Heldensfeld (see fig. 3). Sources indicated that around the 
mid-nineteenth century it was the most „populous” and 
„significant” suburb, which was related to the fact that it 
was „connected to a paved road.”23 The complex of build-
ings in this suburb, preserved till the present, comes from 
the period around the end of the nineteenth and the be-
ginning of the twentieth century.24 It consists of mainly 
single-story houses, with relatively flat roofs and histori-
cizing though modest details on front elevations.25 They 
create a stylistically consistent building complex. In the 
authors’ opinion, that complex should also be put under 
statutory protection by being inscribed in the immovable 
monument register in the statutory category of a „histor-
ic building complex.” The Act defines such a complex as 
a „spatially connected group of buildings distinguished 
because of their architectonic form, style, used materials, 
function, and time when they were built or their connec-
tion to historic events.”26
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Podsumowanie 

Wolbrom jest jednym z wielu przykładów miast za-
bytkowych o wciąż wartościowym zasobie, wymaga-
jącym ochrony konserwatorskiej oraz wytycznych do 
prawidłowej i konsekwentnej rewaloryzacji. Rozważa-
nia mają na celu wspomóc ten proces oraz wesprzeć 
władze konserwatorskie w ochronie cennego zasobu, 
jakim jest zachowane na terenie zabytkowych miast 
dziedzictwo kulturowe. Należy mieć nadzieję, że roz-
poczęty przez władze konserwatorskie Małopolski pro-
ces wpisywania do rejestru zabytków nieruchomych 
historycznych układów urbanistycznych zostanie po-
myślnie sfinalizowany, a jego efektem będzie nie tylko 
wzrost świadomości lokalnych społeczności w zakresie 
potrzeby ochrony zabytków kultury narodowej, lecz 
także większe zaangażowanie władz tych ośrodków 
w proces ich rewaloryzacji26.

Conclusion 

To conclude this article it should be emphasized that 
Wolbrom is merely one among many examples of his-
toric towns with still valuable heritage, which require 
conservation protection and guidelines for proper and 
consistent restoration. The presented research is primar-
ily meant to assist in the process and to support con-
servation authorities in protecting the valuable resources 
constituted by the cultural heritage preserved in histor-
ic towns. It is to be hoped that the process of inscrib-
ing historic urban layouts in the register of immovable 
monuments, initiated by the conservation authorities in 
Lesser Poland, will be successfully finalized, and will re-
sult not only in raising the awareness of local communi-
ties as far as the need to protect national cultural heritage 
is concerned, but also in increasing the involvement of 
local authorities in the restoration of their towns.27

Ryc. 9 a, b. Widok na zabudowę ulicy Miechowskiej od strony północno-zachodniej, marzec 2020; fot. autorzy.
Fig. 9 a, b. A current view of the buildings in Miechowska Str. from the north-west. March 2020; photo by authors.
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Abstract

This article addresses the issues of protecting and restor-
ing the historic town of Wolbrom, located in the Less-
er Poland Voivodeship, on the Cracow-Częstochowa 
Upland, on the Pokrzywianka River. The town, found-
ed during the Middle Ages, has preserved its defined, 
orthogonal urban layout, laid out on the nine-square 
model, as well as other valuable historic monuments 
until today. Therefore, according to the Monument 
Protection Act, it should be protected so that its cul-
tural heritage is properly restored instead of becoming 
annihilated.




