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1. WPROWADZENIE 

 

Chociaż wirtualna rzeczywistość narodziła się całkiem niedawno, jest cudownym 

dzieckiem XXI wieku, to sama jej idea jest starsza. Już w latach 60. ubiegłego stulecia 

Stanisław Lem w książce „Summa Technologiae” precyzyjnie opisał koncepcję wirtualnej 

rzeczywistości (Lem, 1984, 161-197). W rozdziale „Fantomologia” Lem prezentuje 

wymyśloną przez siebie naukę o tworzeniu fantomu – ułudy rzeczywistości, środowiska 

sztucznego, a jednak bliźniaczo podobnego do świata fizycznego. Zastanawia się: 

„Czy można (…) stworzyć rzeczywistość sztuczną, zupełnie do naturalnej podobną, ale 

nie dającą się niczym od niej odróżnić?”(Lem, 1984, s.161). 

Pisarz przewidywał, że zrealizowanie wirtualnych przeżyć będzie możliwe wtedy, kiedy 

uda się podłączyć ludzki mózg do generatora fantomatycznego imitującego doznania 

zmysłowe: wzrokowe, dźwiękowe, węchowe, dotykowe, a nawet smakowe. Do tego etapu 

nauka i technologia jeszcze nie dotarły. Dzisiejsza wirtualna rzeczywistość to kreacja 

cyfrowego świata, ukrytego głęboko w trzewiach twardych dysków komputerów, która by 

„ożyć” i dać się poznać za pomocą zmysłów, potrzebuje szeregu urządzeń multimedialnych. 

Dopiero rozwój tych ostatnich pozwala na coraz lepsze, bardziej immersyjne i interaktywne 

doświadczanie cyfrowego świata. Coraz mniej musimy angażować naszą wyobraźnię, coraz 

częściej możemy zobaczyć wszystko na własne oczy. 

Świat cyfrowych budowli, cyfrowych postaci i cyfrowych przeżyć pojawia się w szeroko 

pojętej kulturze od dawna. Klasyk gatunku science fiction Stanley G. Weinbaum w 1935 roku 

wykreował ideę wirtualnej rzeczywistości w opowiadaniu pod tytułem „Pigmalion’s 

Spectacle”1. Opisał spotkanie i rozmowę głównego bohatera Dana Burke z profesorem 

Albertem Ludwigiem, wynalazcą pary okularów, których założenie umożliwiało przeniesienie 

się do innego świata i jego percepcję za pomocą wszystkich zmysłów, a także interakcje 

z napotkanymi tam postaciami. W 1984 roku William Gibson wydał książkę pod tytułem 

„Neuromancer”, pierwszą część tak zwanej Trylogii Ciągu. Akcja powieści rozgrywa się 

w przyszłości, pomiędzy światem rzeczywistym a wirtualnym, i opisuje wizjonerską, jak na 

owe czasy, koncepcję sztucznej inteligencji i cyberprzestrzeni, nazwanej w książce „matrycą” 

(the matrix)(Asanowicz, 2011, s.9). 

Hasło „matryca” utrwalił w popkulturze hit filmowy braci Wachowskich z roku 1999 pod 

tytułem „Matrix”. Główny bohater – haker o imieniu Neo – poznaje tajemniczych rebeliantów, 

którzy stopniowo uświadamiają mu, że świat, w którym żyje, jest tylko ułudą, wirtualną 

rzeczywistością wytworzoną przez komputery obdarzone sztuczną inteligencją. Inne popularne 

filmy, których scenariusz wykorzystuje zjawisko wirtualnej rzeczywistości to: „Tron” Stevena 

Lisbergera z 1982 roku, „Trzynaste piętro” Josefa Rusnakaza z 1999 roku (na podstawie 

powieści „Symulakra 3” Daniela Francisa Galouye), „Incepcja” Christophera Nolana z 2010 

roku, „Player One” Stevena Spielberga z 2018 roku, czy „Vanilla Sky” Camerona Crowe 

z 2001 roku.  

Obiekty i przestrzenie 3D oraz rzeczywistość wirtualna nie są  jednak wyłącznie domeną 

świata rozrywki – gier komputerowych, kina, czy reklamy. Ich fundamenty leżą w świecie 

 
1 Opowiadanie jest w całości dostępne w trybie open source na stronie internetowej 

https://www.gutenberg.org/files/22893/22893-h/22893-h.htm  dostęp 08.008.2020 

https://www.google.pl/search?q=josef+rusnak&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDXMM81V4gIxjYwKc-INtcSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX7RIlaerPzi1DSFotLivMTsHayMALTtQShDAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjg3O_vyZfvAhVJAhAIHURaCisQmxMoATAhegQIIxAD
https://www.google.pl/search?q=Christopher+Nolan&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDMzLMwxVuIEsQ0tTFJKtMSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX7RIlZB54yizOKS_IKM1CIFv_ycxLwdrIwAS8Yr50gAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiD1-OLypfvAhVDl4sKHb1HD1MQmxMoATAjegQIKRAD
https://www.google.pl/search?q=Cameron+Crowe&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SDMxKFfiBLEMy5LMqrTEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-0SJWXufE3NSi_DwF56L88tQdrIwAk8ByKkIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi6oMi9zpfvAhUIt4sKHVCsAWYQmxMoATAiegQIJhAD
https://www.gutenberg.org/files/22893/22893-h/22893-h.htm
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nauki i to nauka skrzętnie wykorzystuje swoje cyfrowe zdobycze - zarówno w samych 

badaniach, jak i popularyzacji ich wyników. Równie chętnie sięgają po nie inżynieria, 

mechanika i budowa maszyn, przemysł, budownictwo, chemia, farmakologia, ekonomia i wiele 

innych dziedzin. Modelowanie komputerowe, budowanie wirtualnych obiektów i środowisk 

szybko stało się wykorzystywane do projektowania architektonicznego oraz inżynierskiego. 

Trudno sobie obecnie wyobrazić projektowanie wnętrz, architektury, czy urbanistyki bez 

cyfrowej symulacji i multimedialnej prezentacji wyników. Wizualizacje komputerowe, coraz 

bardziej fotorealistyczne, stały się już praktycznie nieodzowną częścią dokumentacji 

projektowej.  

Ochrona, konserwacja i restauracja zabytków nie stanowią tutaj wyjątku – w ostatnim 

dwudziestoleciu skutecznie wdrożyły technologie ICT2, polegające na modelowaniu 

oraz wizualizowaniu dziedzictwa kulturowego na wspólnym polu rekonstrukcji historycznej. 

W publikacji pod tytułem „Rekonstrukcja architektoniczna – realne czy wirtualne 

modelowanie rzeczywistości historycznej” Andrzej Kadłuczka stawia pytania:  

 

„Czy fizyczna rekonstrukcja architektury jest jedynym sposobem na dokumentowanie, 

nauczanie i eksponowanie przeszłości? A może to właśnie narzędzia używane do kreacji 

przestrzeni wirtualnej mogłyby zostać skutecznie aplikowane do prac nad wirtualną 

rekonstrukcją architektury - rekonstrukcją nieniszczącą substancji zabytkowej, elastyczną 

i zmienną zgodnie ze zmieniającym się stanem wiedzy o obiekcie i wystarczająco realną w swej 

wirtualności?” (Kadłuczka, 2011, s. 219).  

 

Zabytek zachowany w postaci trwałej ruiny,  w oczywisty sposób wymaga od obserwatora 

próby rozpoznania, jak dany obiekt mógł wyglądać w przeszłości. Budynek odrestaurowany, 

zachowany w syntetycznej formie, z reguły nie wzbudza wątpliwości, a obserwator 

podświadomie przyjmuje jego obecny stan jako constans, nie zastanawiając się nad 

wielokrotnymi przekształceniami, sięgającymi niejednokrotnie setek lat wstecz. Zmiany te 

oraz historyczne nawarstwienia mają jednak kluczowe znaczenie dla zrozumienia obecnej 

formy zachowania zabytku. To, jak budynek odbieramy dziś, zdeterminowane jest przez 

przestrzeń, której doświadczamy w danym momencie, Jednak architektura jest bytem złożonym 

– syntezą przestrzeni, powierzchni, objętości i materiałów. Obiektem, który powstał z pomocą 

określonych systemów konstrukcyjnych, z unikatowymi detalami, kolorami i fakturami, które 

również są wynikiem transformacji przestrzennych i estetycznych następujących po sobie 

w czasie od budowy do dnia dzisiejszego (Brusaporci, 2015, s.4196).  

Poznawanie przekształceń, jakim w przeszłości zostało poddane dziedzictwo 

architektoniczne istotne jest nie tylko z punktu widzenia specjalistycznej wiedzy 

konserwatorskiej ale także stanowi jeden z elementów koniecznych do udostępnienia 

społeczeństwu.  Zgodnie  z  Kartą ICOMOS, dotyczącą interpretacji i prezentacji dziedzictwa 

kulturowego3, należy ułatwiać nie tylko fizyczny, ale i intelektualny dostęp publiczny do miejsc 

dziedzictwa kulturowego. Dobrze przekazana wiedza pomaga poznać i zrozumieć rolę 

 
2 ICT - Information and Communication Technologies – technologie informatycyjno-telekomunikacyjne, inaczej 

teleinformatyczne. 
3Org: The ICOMOS Charter for the Interpretation and Presentation of Cultural Heritage Sites. 
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zabytków, a tym samym lepiej je chronić, jednocześnie pobudzając zwiedzających do dalszego 

zainteresowania, nauki i eksploracji (ICOMOS, 2008, s. 7-8). 

Zarówno nawarstwienia  historyczne, jak i konserwatorskie, zgodnie ze współczesną 

doktryną podlegające ochronie (Korpała, 2016, s.77), uniemożliwiają niewprawnemu oku 

dostrzeżenie poszczególnych faz przekształceń zabytku oraz jego pierwotnej formy. Chęć 

zaprezentowania pierwotnego stanu budynku lub jednej z jego faz, nie uprawnia jednak do 

purystycznej rekonstrukcji fizycznej4. Fizyczna rekonstrukcja budynków, ich części i detali 

architektonicznych, które uległy zniszczeniu (w sposób naturalny, w wyniku zaniedbań czy też 

wojen lub klęsk żywiołowych) jest dopuszczalna w szczególnych przypadkach pod warunkiem, 

że oparta została na precyzyjnej i niekwestionowanej dokumentacji (Szmygin, 2015, ss.41-44). 

Mimo, iż lata powojennej odbudowy polskich zabytków minęły, społeczne zapotrzebowanie na 

rekonstrukcje jest nadal aktualne. W chwili obecnej, rzadziej uzasadnia się je względami 

politycznymi czy patriotyczno-narodowymi. Najczęściej związane są z chęcią aktywizacji 

gospodarczej poprzez rozwijanie walorów turystycznych określonych regionów (Kadłuczka, 

2000, s.108). 

Pewnym rozwiązaniem jest prezentowanie modeli fizycznych w otoczeniu zabytku.  Ten 

zabieg nie daje jednak poczucia skali i nie prezentuje detalu. Utrudnia także percepcję, będąc 

zaledwie półśrodkiem. W ostatnich latach obserwujemy, że to właśnie rekonstrukcja wirtualna, 

wspierana przez nowoczesne technologie multimedialne, staje się alternatywą dla rekonstrukcji 

fizycznej. 

 

 

1.1 Przedmiot badawczy, cele, tezy, zakres i metody pracy 

 

1.1.1 Przedmiot badawczy 

 

Decyzje o podjęciu fizycznej rekonstrukcji obiektów zabytkowych dzielą środowiska 

naukowe. Dokumenty doktrynalne, jak Karta Wenecka, Dokument z Nara o Autentyzmie, czy 

treści zapisane w Karcie Krakowskiej 2000,  mimo jasnej i zwięzłej treści stanowią  często 

jedynie punkt wyjścia do dalszej dyskusji.  Punkt czwarty Karty Krakowskiej 2000 głosi:  

 

„Rekonstrukcji całych części budynku „w stylu historycznym” winno się unikać. 

Rekonstrukcja bardzo małych fragmentów o znaczeniu architektonicznym może być stosowana 

wyjątkowo pod warunkiem, że oparta jest na precyzyjnej i niekwestionowanej dokumentacji. 

Jeśli wykonanie większych części przestrzennych czy funkcjonalnych jest konieczne do 

właściwego użytkowania budynku, powinny one być projektowane w duchu współczesnej 

 
4 Karta wenecka, artykuł 11: „Istotny wkład wszystkich epok w budowę zabytku architektury musi zostać 

uszanowany, gdyż jedność stylowa nie jest celem restauracji. Gdy w budynku nakładają się dzieła różnych epok, 

odsłonięcie wcześniejszego stanu może być usprawiedliwione jedynie w wyjątkowych okolicznościach oraz pod 

warunkiem, że to, co jest usuwane, nie ma większej wartości, a to, co jest wydobywane na światło dzienne, ma 

wielką wartość historyczną, archeologiczną lub estetyczną i stan zachowania na tyle dobry, by usprawiedliwić 

takie właśnie działanie. Ocena znaczenia poszczególnych elementów, których to dotyczy, oraz decyzja o tym, co 

może zostać zniszczone, nie może spoczywać wyłącznie na prowadzącym prace” (Szmygin, 2015, ss.41-44). 
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architektury. Rekonstrukcja całego budynku zniszczonego przez konflikt zbrojny czy klęski 

żywiołowe jest do przyjęcia jedynie ze względu na wyjątkowe społeczne czy kulturowe 

motywacje związane z tożsamością całej wspólnoty.” (Szmygin, 2015, s.136). 

 

Zwolennicy rekonstrukcji fizycznej powołują się na tradycje przywracania świetności 

dziedzictwa, zniszczonego jeszcze w trakcie i po II Wojnie Światowej oraz na argumenty 

ekonomiczne, polegające na zwiększaniu atrakcyjności turystycznej obiektu, czy regionu. 

Rekonstrukcja wirtualna i jej prezentacja próbuje wyjść naprzeciw problemom, jakie 

napotyka zagadnienie rekonstrukcji fizycznej architektury, zarówno w przypadku całych 

obiektów, jak i wnętrz zabytkowych. Jednym z nich jest aspekt nawarstwień historycznych, 

powstałych na przestrzeni zmieniających się epok i stylów oraz w wyniku działań 

konserwatorskich „twórczej” rekonstrukcji doby XIX i początku XX wieku. Rekonstrukcja 

fizyczna za pomocą metod konserwatorskich i budowlanych doprowadza obiekt 

architektoniczny do konkretnego stanu, trudnego do zmodyfikowania w miarę postępu badań. 

Rekonstrukcja wirtualna pozwala na nieograniczoną reinterpretację w świetle przyszłych badań 

naukowych.  Jej zaletą jest także stosunkowa mały nakład kosztów. 

Problemów związanych z finansowaniem fizycznej rekonstrukcji budynków i wnętrz 

historycznych nie należy bagatelizować. W tym kontekście wirtualna rekonstrukcja może być 

środkiem, służącym popularyzacji przedsięwzięcia oraz gromadzeniu odpowiednich zasobów 

finansowych. 

Aktualne dokumenty doktrynalne i zasady zrównoważonego rozwoju podkreślają rolę 

technologii w ułatwianiu dostępu do chronionego dziedzictwa kulturowego oraz umożliwieniu 

przeskoku pomiędzy wiedzą ekspercką, archeologiczną i konserwatorską, o wysokim stopniu 

skomplikowania, a powszechnym dostępem do informacji jasnej, klarownej, ciekawej oraz 

globalnej. 

 

Stawiając za punkt wyjścia cytowane we wstępie pytanie profesora Andrzeja Kadłuczki, 

autorka podjęła się zbadania, czy rekonstrukcja wirtualna i jej prezentacja multimedialna może 

umożliwić bezpośredni kontakt z „historyczną rzeczywistością”, stając się jedną z metod 

zapewnienia społeczeństwu dostępu do dziedzictwa kulturowego? Czy i w jakim zakresie może 

stanowić istotną metodę ochrony zabytków? Czy jesteśmy w stanie stworzyć taką 

rzeczywistość wirtualną, lub rozszerzoną, której walor edukacyjny umożliwi przedstawienie 

budowli w różnych fazach jej rozwoju? Czy w końcu wirtualna rekonstrukcja powinna być 

uzupełnieniem, wsparciem rekonstrukcji fizycznej, czy też jej alternatywą i celem samym 

w sobie? 

 

1.1.2 Cele pracy 

 

• Analiza dostępnych narzędzi i metod umożliwiających wdrożenie wirtualnej 

rekonstrukcji za pomocą technologii multimedialnych do ekspozycji zabytkowych 

wnętrz i obiektów architektonicznych, jako faktycznej, a zarazem nieinwazyjnej 
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metody, pozwalającej wyjść naprzeciw oczekiwaniom odbiorcy, przy jednoczesnym 

zachowaniu wierności postulatom Karty Weneckiej i Karty Krakowskiej. 

• Ocena przydatności wyżej wymienionych metod w kontekście ewentualnej 

reinterpretacji w świetle przyszłych badań naukowych  

• Usystematyzowanie dokumentów, dotyczących zasad i praw, którym musi 

podporządkować się wirtualna rekonstrukcja i prezentacja, mająca stanowić 

wiarygodny materiał naukowo – badawczych 

•  Próba udowodnienia, że wirtualna rekonstrukcja zastosowana jako metoda ekspozycji 

w obiektach zabytkowych nie stanowi substytutu realnego działania konserwatorskiego 

(architektonicznego i budowlanego), ale wartościową, a przy tym zgodną z duchem 

czasu, metodę ochrony i popularyzacji zabytków architektury. 

• Demonstracja na wybranych przykładach możliwości wirtualnej rekonstrukcji do 

odtworzenia i zaprezentowania in situ faz powstawania, przebudowy i historycznej 

modyfikacji konkretnego detalu architektonicznego, budynku lub jego wnętrza bez 

potrzeby przeprowadzania rekonstrukcji fizycznej. 

• Demonstracja na wybranych przykładach możliwości zastosowania wirtualnej 

rekonstrukcji i prezentacji multimedialnej w celu popularyzacji i udostępniania 

społeczeństwu dziedzictwa kulturowego. 

• Analiza mocnych i słabych stron metody rekonstrukcji wirtualnej i jej prezentacji 

multimedialnej w ochronie zabytków.  

 

 

1.1.3 Tezy pracy 

 

Podążając za przedstawionym tokiem rozumowania, pozostając w zgodności z duchem 

Karty Krakowskiej oraz pamiętając o ideach przyświecających zapisom Karty Londyńskiej 

można postawić tezę, że:  

Wirtualna rekonstrukcja i jej multimedialna prezentacja stanowi wartościową 

alternatywę w metodologii ochrony zabytków oraz ważną drogę do zaspokojenia 

prawa społeczeństwa do dostępu do dziedzictwa kulturowego i edukacji o nim. 

 

Postawiono również tezy pomocnicze o następującym brzmieniu: 

 

• W pewnych przypadkach alternatywą dla fizycznej rekonstrukcji obiektów 

architektonicznych (budynków, wnętrz, detali) jest rekonstrukcja wirtualna i jej 

prezentacja z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych. 

 

• Przy pomocy dostępnych narzędzi informatycznych i multimedialnych możliwe jest 

naukowe dokumentowanie oraz eksponowanie obiektów zabytkowych. 
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1.1.4 Metody badawcze 

 

 W dysertacji zastosowano metodologię, opartą zarówno o studia literaturowe, jak 

i badania własne. Studia literaturowe obejmują historię, teorię i doktryny związane z tematem 

pracy, a także przegląd rozwiązań cyfrowych oraz analizę poszczególnych przykładów 

zastosowania rozwiązań multimedialnych na świecie. Wszystkie przykłady uwzględniają 

fotografie, szkice, modele lub odpowiednie wykresy.  

 Rozdział czwarty poświęcony został analizie możliwości  wdrożeniowych wybranych 

systemów multimedialnych prezentujących wirtualne rekonstrukcje na przykładzie Kościoła 

Najświętszej Marii Panny na Zamku Wysokim w Malborku. W ramach badań opracowany 

został model cyfrowy obiektu – stan po powojennej odbudowie, który utrzymany był do 2014 

roku oraz rekonstrukcja wirtualną sklepień i empory znajdującej się przy zachodniej ścianie 

kościoła. Następnie wykonano analizę możliwości zastosowanie różnych metod multimedialnej 

prezentacji opracowanych rekonstrukcji. 

 Na podstawie przeprowadzonych badań dokonana zostanie synteza wniosków, ocena 

dalszych możliwości wdrożeniowych rekonstrukcji wirtualnej i jej multimedialnej prezentacji 

w ochronie zabytków architektury.  

 

1.1.5 Zakres pracy 

 

Dysertacja dotyczy współczesnych technologii multimedialnych, możliwych do 

wykorzystania w prezentacji wirtualnych rekonstrukcji wnętrz i budynków zabytkowych, jako 

alternatywy dla tradycyjnej metody rekonstrukcji fizycznej. Są to przede wszystkim: 

• Muzea wirtualne; 

• Holografia cyfrowa; 

• Mapping architektoniczny; 

• Rozszerzona rzeczywistość (AR); 

• Wirtualna rzeczywistość (VR). 

Technologie multimedialne omawiane są w odniesieniu do przykładów krajowych 

i zagranicznych – bez ograniczenia terytorialnego. W Polsce będą to, między innymi: 

holografia cyfrowa, mapping i inne systemy multimedialne na przykładzie rozwiązań 

podziemnej trasy turystycznej Muzeum Historycznego Miasta Krakowa usytuowanego pod 

płytą Rynku Głównego. W Europie -  mapping architektoniczny ma przykładzie rekonstrukcji 

wirtualnej średniowiecznych fresków w Kościele św. Climenta w Taull, rozszerzona 

rzeczywistość na przykładzie projektu „Archeoguide”, wirtualna rzeczywistość na przykładzie 

Projektu” Ateny VR” i  wystawy „Wirtualna podróż”, muzea internetowe na przykładzie 

Wirtualnego Muzeum Iraku i innych. Przez wzgląd na charakter tematu dotyczącego  

współczesnej technologii cyfrowej zakres czasowy został naturalnie ograniczony od  końca XX 
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wieku do roku 2020 włącznie. Autorka będzie starała się w miarę możliwości wybiec 

w przyszłość, przewidując trendy i tendencje w rozwoju opisywanych metod.  

W części teoretycznej opisane zostaną w zarysie historia, teoria i doktryny zarówno 

rekonstrukcji fizycznej, jak i wirtualnej. Zakres czasowy uwzględnia początki historii 

nowożytnej konserwacji zabytków i prowadzi do początku XXI wieku. Do analizy dalszego 

potencjału wdrożeniowego wybranych technologii wytypowany został przykład Kościoła NMP 

na Zamku Wysokim w Malborku. Autorka podaje tło historyczne dotyczące samego obiektu 

Zamku w Malborku, jego dziejów, faz powstawania i przebudowy oraz historii konserwacji od 

XIX wieku do roku 2016.  

 

1.1.6 Stan badań 

 

Zagadnienia związane z wirtualną rekonstrukcją i jej prezentacją multimedialną 

w ochronie zabytków są coraz częściej poruszane, głównie w zagranicznych, ale i polskich 

publikacjach. Autorka wykorzystała książki, artykuły, rozprawy doktorskie, a także strony 

www i internetowe bazy danych, nawiązujące są do tematu dysertacji. Zgromadzona literatura 

jest zróżnicowana ze względu na złożoną materię przedmiotu rozważań. Analizę stanu badań 

należy podzielić na następujące części:  

I. Literatura dotycząca rekonstrukcji fizycznej obiektów zabytkowych: historia, 

teoria, spory doktrynalne, praktyka. 

II. Literatura dotycząca rekonstrukcji wirtualnej i jej prezentacji w aspektach: 

historycznym i teoretycznym, technologicznym oraz jej praktycznego 

zastosowania w konkretnych projektach badawczych, inwestycjach, a także 

przedsięwzięciach komercyjnych związanych z ochroną zabytków. 

Motywacje, przyczyny, dopuszczalny zakres, kierunki i sposoby przeprowadzania 

rekonstrukcji fizycznej są podmiotem żywej dyskusji środowisk naukowych od samego 

początku kształtowania się nowoczesnej myśli konserwatorskiej. Rozważając jej aspekt 

teoretyczny należało sięgnąć do dokumentów doktrynalnych, przede wszystkim „Ateńskiej 

Karty Konserwacji Zabytków” uchwalonej 1931 roku, „Międzynarodowej Karty Konserwacji 

i Restauracji Zabytków i Miejsc Zabytkowych”, czyli tak zwanej „Karty Weneckiej” przyjętej 

w 1964 roku, Dokumentu z Nara o autentyzmie (1994), Karty Krakowskiej 2000 („Pryncypia 

konserwacji i restauracji dziedzictwa architektoniczno-urbanistycznego”), oraz rekomendacji 

uchwalonej w 2003 roku w Victoria Falls w Zimbabwe pod tytułem: „Zasady analizy, 

konserwacji i strukturalnej restauracji dziedzictwa architektonicznego”. 

Nie sposób w tym kontekście pominąć ujęcia historycznego i kształtujących się od XIX 

wieku poglądów na konserwację zabytków, począwszy od  Viollet-le-Duca oraz pozostających 

w kontrze do jego poglądów przedstawicieli szkoły wiedeńskiej -   Aloisa Riegla i Maxa 

Dvořaka. Na ten temat, zarówno w ujęciu historycznym, teoretycznym, jak i praktycznym 

zabrało głos wielu wybitnych polskich naukowców – architektów i historyków sztuki – między 
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innymi: Jan Zachwatowicz, Andrzej Tomaszewski, Edmund Małachowicz, Olgierd Czerner, 

Krzysztof Pawłowski, Andrzej Kadłuczka, Jan  Juliusz  Tajchman, Bohdan Rymaszewski, 

Grzegorz Bukal, Małgorzata Omilanowska, Tomasz Torbus, Marian Araszyński, Paweł 

Dettloff, Bogusław Szmygin, Jacek Friedrich, Anna Kulig, Adam Miłobędzki i wielu innych.  

W literaturze obcojęzycznej wyróżnić należy wydawnictwa niemieckojęzyczne,  w tym: 

„Geschichte der Rekonstruktion. Konstruktion der Geschichte” pod redakcją Winfrieda 

Nerdingera, „DieSchleifung: Zerstorung und Wiederbauhistorischer Bauten  in Deutschland 

und Polen” pod rekcją Dietera Bingena i Hans-Martina Hinza, „Geschichtebauen. 

Architektoniche Rekonstruktionund Nationenbildung” pod redakcją Arnolda Bartetzkiego. 

Temat rekonstrukcji fizycznej jest nadal aktualny, chętnie podejmowany i poddawany 

krytyce. Świadczy o tym tematyka konferencji naukowych, m.in.: konferencji „Doktryny 

i realizacje konserwatorskie w świetle doświadczeń krakowskich ostatnich 30 lat”, 

zorganizowanej w Krakowie w 2008 roku, międzynarodowej Karty Krakowskiej 2000 (Kraków 

2011), czy konferencji pod patronatem ICOMOS „Karta Wenecka 1964-2014” (Toruń 2014), 

których wydawnictwa pokonferencyjne stanowią bogaty zasób wiedzy o stanie aktualnej myśli 

konserwatorskiej.  

Rekonstrukcje komputerowe początkowo chętnie wdrażano i opisywano w kontekście 

zabytków archeologicznych, a następnie dziedzictwa architektonicznego i urbanistycznego.  

Doświadczenia te sięgają przełomu XX i XXI wieku. Pierwsze publikacje pojawiają się 

w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych. Z początku przeważa literatura anglojęzyczna, 

z czasem coraz częściej wydaje się publikacje w języku polskim. Są to głównie artykuły 

w wydawnictwach pokonferencyjnych oraz prace zbiorowe. Można je podzielić na dwie części: 

publikacje stanowiące sprawozdania z podjętych badań w ramach poszczególnych projektów 

oraz publikacje przekrojowe traktujące o aspektach: badawczych, edukacyjnych, 

popularyzatorskich, technologicznych, omawiających wykorzystanie technologii 

multimedialnych w rekonstrukcji i prezentacji zabytków archeologicznych.  

Podstawowymi dokumentami leżącymi u podstaw cyfrowej rekonstrukcji zabytków są 

Karta Londyńska i Karta z Sewilli. O doktrynie i teorii w tym kontekście obszernie pisze Anna 

Bentkowska-Kafel z King’s Collage of London, a także Lopez-Menchero i Grande. Istotne są 

również dokumenty ICOMOS, między innymi: „Charter for the Interpretation and Presentation 

od Cultural Heritage Sites”5 ratyfikowane w trakcie szesnastego Zgromadzenia Generalnego 

ICOMOS w Quebecu 4.10.2008 roku. 

Narzędzia komputerowe, mające zastosowanie w wirtualnej rekonstrukcji budynków 

i wnętrz zabytkowych, rozwijają się w oparciu o metody od lat z powodzeniem stosowane 

w inwentaryzowaniu i projektowaniu obiektów architektonicznych. Rekonstrukcja cyfrowa, 

jako metoda edukacji architektonicznej i archeologicznej oraz metoda badawcza opisywana 

i stosowana była między innymi przez naukowców Wydziału Architektury Politechniki 

Krakowskiej we współpracy ze znanymi akademickimi ośrodkami europejskimi: Universsita 

degli Studi di Firenze i MAP – Gamsau Ecole Nationale Superieure d’Architecture w Marsylii, 

 
5 Karta Interpretacji i Prezentacji Miejsc Dziedzictwa Kulturowego  
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Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej6 oraz Wydziału Architektury Politechniki 

Wrocławskiej7. Z zagranicznych autorów publikujących badania w zakresie aplikacji 

multimediów w prezentacji rekonstrukcji zabytków warto podkreślić wkład Piotra 

Kuroczynskiego z Instytutu Architektury w Hochschule Mainz w Moguncji. 

W zakresie multimedialnych metod prezentacji obiektów cyfrowych cennymi 

pozycjami, omawiającymi teorię oraz rozwój technologii, są publikacje z lat 

dziewięćdziesiątych XX wieku, a w szczególności: „A taxonomy of mixed reality visual 

displays” Paula Milgrama i Fumio Kishino oraz  „Virtual Reality. History, applications, 

Technology and Future” Tomasza Mazuryka i Michaela Gervautza. Jedną z bardziej 

obszernych publikacji w języku angielskim jest „Mixed Reality and Gamification for Cultural 

Heritage” wydane w 2017 roku nakładem wydawnictwa Springer pod redakcją Marinosa 

Ioannidesa, Nadii Magnenat-Thalmann i Georga Papagiannakisa. Jest to  zbiór  ponad 

dwudziestu artykułów, koncentrujących się na cyfryzacji i wizualizacji, wykorzystaniu 

cyfrowych rekonstrukcji, digitalizacji niematerialnego dziedzictwa oraz nowoczesnych 

technologiach multimedialnych i aplikacjach w muzeach.  Tom stanowi wprowadzenie do teorii 

i rozwoju technologii rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości w służbie dziedzictwu 

kulturowemu i zawiera liczne przykłady wdrożeniowe.  

Nie sposób wymienić wszystkich autorów publikacji związanych bezpośrednio, lub 

pośrednio z cyfrowym rekonstruowaniem zabytków i ich multimedialną prezentacją. Piszą 

o tym między innymi: Piotr Kuroczyński, Jolanta Sroczyńska, Rafał Szrajber, Łukasz Bis, 

Rafał Zapłata, Aleksander Asanowicz, George Papagiannakis, Alessandro Foni, Nadia 

Magenat-Thalman, Eslam Nofal, Despotina Tsiafaki,, Henry Ham, Julian Wesley, Eric 

Champion i wielu innych. 

Pośrednio związane z tematem są również publikacje, dotyczące muzeów wirtualnych 

oraz kwestii wykorzystania narzędzi informatycznych oraz Internetu do popularyzowania oraz 

udostępniania społeczeństwu dziedzictwa kulturowego, architektonicznego 

i archeologicznego. Pokaźny zbiór publikacji typu open source8 prezentuje strona projektu V-

MUST Virtual MuseumTransnational Network. Raporty przedstawiają poszczególne projekty 

z zakresu cyfrowego dziedzictwa i muzeów wirtualnych, a także obfitują w definicje 

powstającej wraz z nowymi technologiami terminologii i szeregują typy obiektów, zadań, 

działań. Praca ta stanowi źródło udanych prób klasyfikacji i typologii dla wielu zagadnień.  

Od kilku lat na rynku wydawniczym pojawiają się czasopisma w całości poświęcone 

technologiom multimedialnym i rekonstrukcjom cyfrowym, stosowanym w ochronie zabytków 

archeologicznych i architektonicznych np.: „Digital Applications in Archeology and Culural 

 
6 Studia Profesora Stefana Wrony wraz z zespołem nad zastosowaniem technik cyfrowych do obrazowania idei 

architektonicznej i rekonstrukcji obiektów historycznych. 
7 Studia Profesora Jacka Kościuka nad zastosowaniem technik multimedialnych w dokumentowaniu badań 

i prezentacji reliktów architektonicznych i architektonicznych. 
8 O otwartym kodzie źródłowym – dostępny dla wszystkich. 
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Heritage”9 pod redakcją Sofii Pescarin wydawnictwa Elsevier10 oraz „Studies in Digital 

Heritage” wydawany przez Uniwersytet w Indianie. 

Nie należy zapominać o konferencjach naukowych. Należy do nich CHNT – 

Conference on Cultural Heritage and New Technologies, międzynarodowa konferencja 

odbywająca się od dwudziestu pięciu lat w Wiedniu pod patronatem ICOMOS Austria. 

Publikowane artykuły, stanowiące podsumowanie wystąpień specjalistów z dziedziny 

archeologii, architektury, informatyki, zarządzania dziedzictwem kulturowym i innych 

stanowiły dla autorki bogate źródło wiedzy. W roku 2020 konferencja wyjątkowo odbyła się 

w formie online. Inne konferencje poruszające tę tematykę to: Conference on Digital 

Encounters with Cultural Heritage, DECH 2017 w Dreźnie, International Conference on Digital 

Heritage  - EUROMED organizowany w Nikozji na Cyprze i inne. W Polsce w 2015 roku 

odbyła się konferencja pod tytułem: „Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków 

– analiza potencjału i zagrożeń”. Na Politechnice Wrocławskiej organizowane są cyklicznie  

Cyfrowe Spotkania z Zabytkami, obfitujące w wydawnictwa pokonferencyjne np.:  „Obraz 

i metoda”, pod redakcją Agnieszki Seidel-Grzesińskiej i Kseni Stanickiej-Brzezickiej (2014). 

Na uwagę zasługują publikacje między innymi  Rafała Szrajbera,  Anetty Kępczyńskiej- 

Walczak oraz Jarosława Andrzejaka. Wspomniani autorzy, zwłaszcza Rafał Szrajber, 

opublikowali wiele innych,  cennych artykułów, stanowiących dla autorki dysertacji duży zasób 

wiedzy. Kolejnym wydawnictwem pokonferencyjnym jest „Digital Research and Education 

in Architectural Heritage”, zbiór wydany w ramach konferencji w Dreźnie w 2017 roku, 

nakładem wydawnictwa Springer, pod redakcją Sander Münster, Kristiny Friedrichs, Floriana 

Niebling, Agnieszki Seidel-Grzesińskiej.  

Dodatkowymi źródłami informacji w pracy nad niniejszą dysertacją były materiały pozyskane 

od producentów i firm działających w branży multimediów: materiały inwestorskie, materiały 

promocyjne, specyfikacje techniczne oraz bezpośrednie rozmowy. Nieocenioną pomoc niosą 

zasoby Internetu, pomimo, iż zdecydowana większość danych dotyczy komercyjnych 

zastosowań. Aby mieć wgląd w najnowocześniejsze technologie należy na bieżąco śledzić 

wydarzenia kulturalne i komercyjne, które stanowią odbicie bieżących trendów w rozwoju 

technik multimedialnych. 

 

1.2 Słownik pojęć. 

 

 W tym podrozdziale przedstawiony został syntetyczny słownik pojęć, związanych 

z technologiami informatycznymi oraz multimedialnymi, omawianymi w niniejszej pracy. 

Autorka starała się również zebrać  i usystematyzować nowe pojęcia, pojawiające się 

w publikacjach krajowych i zagranicznych, często  dotychczas występujące jedynie w języku 

angielskim.   

 
9W wolnym tłumaczeni autorki: aplikacje cyfrowe w archeologii i dziedzictwie kulturowym. 
10Częściowo publikacja dostępna w trybie open acces na stronie Digital Applications in Archaeology and Cultural 

Heritage | Journal | ScienceDirect.com by Elsevier, dostęp 13.02.2020  

https://www.sciencedirect.com/journal/digital-applications-in-archaeology-and-cultural-heritage
https://www.sciencedirect.com/journal/digital-applications-in-archaeology-and-cultural-heritage
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Rekonstrukcja wirtualna / cyfrowa  

Komputerowy model realnego obiektu architektonicznego lub archeologicznego, 

odtworzonego na podstawie badań naukowych, zgodnie z zasadami obowiązującej doktryny 

konserwatorskiej. Zasady naukowej rekonstrukcji wirtualnej określa Karta Londyńska 

(Bentkowska-Kafel, 2007, s.1) oraz Karta z Sevilli (Lopez-Monchero i Grande, 2011, ss. 2-5). 

Można wyróżnić wirtualną anastylozę, wirtualną konserwację zabytku oraz wirtualną kreację. 

Szerzej opisano to zagadnienie w rozdziale 2.2. 

 

Wirtualna rzeczywistość/ Virtual reality/ VR 

Syntetyczny, stworzony przy pomocy technologii informatycznych świat, oparty 

o trójwymiarowy model cyfrowy przestrzeni, wszystkich jej składowych, postaci, artefaktów 

i zdarzeń. Termin koresponduje ze stworzonym przez Stanisława Lema słowem fantomatyka 

(Lem, 1984, s. 161), co według Słownika Języka Polskiego PWN oznacza technikę 

wytwarzania w umyśle ludzkim iluzji istnienia sztucznej rzeczywistości11. Zamiennie 

stosowane bywają określenia ArtificialReality (Sztuczna Rzeczywistość), ArtificialWorlds 

(Sztuczne Światy), Virtual Worlds (Wirtualne Światy), Syntetic Environments (Sztuczne 

Środowiska).  Uczestnictwo w wirtualnej rzeczywistości oznacza zanurzenie się 

w komputerowo wykreowanym środowisku, zamiast jego zewnętrznej obserwacji. Do tego 

celu niezbędne jest użycie nowoczesnych technologii multimedialnych, wizualnych 

i głosowych oraz zaawansowanych urządzeń, takich jak gogle VR, specjalne rękawice 

kinetyczne i inne (Mazuryk i Gervautz, 1999, s.3). Rzeczywistość wirtualna może naśladować 

realną rzeczywistość w dowolnym punkcie czasoprzestrzeni (symulacje komputerowe) lub być 

w części lub pełni wykreowana (jak na przykład wirtualne światy w grach komputerowych). 

Jeśli dotyczy prawdziwych obiektów historycznych może stanowić cyfrową rekonstrukcję.  

 

Rozszerzona rzeczywistość / Augmented reality / AR 

Rozszerzona rzeczywistość dotyczy przypadków, w których obserwowane realne środowisko 

w skali rzeczywistej jest „rozszerzane” za pomocą  metod wirtualnych (grafiki komputerowej) 

(Milgram, Kishino, 1994, ss.3-4). W zakres rozszerzonej rzeczywistości wchodzą dwie odrębne 

techniki rozszerzające widok użytkownika o elementy wirtualne: tak zwana „przestrzenna AR” 

oraz ”przejrzysta AR”. Przejrzysta rozszerzona rzeczywistość jest doświadczana za pomocą 

osobistych urządzeń przenośnych, jak smartfony i tablety, a także okularów do obserwacji AR, 

jak np. HoloLens firmy Microsoft i umożliwia dużą interaktywność. Do systemów 

przestrzennej rozszerzonej rzeczywistości przynależy mapping architektoniczny, który 

wzbogaca realne środowisko o obrazy wyświetlane bezpośrednio na fizycznie istniejącym 

elemencie. Przestrzenna AR nie wymaga osobistych urządzeń typu gogle, tablet i może być 

 
11Internetowy Słownik Języka Polskiego PWN https://sjp.pwn.pl/sjp, dostęp 28.10.2019  

https://sjp.pwn.pl/sjp
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jednocześnie doświadczana przez wiele osób (Nofal, 2019, ss.72-73), zapewnia jednak 

mniejszą interaktywność.   

 

Rzeczywistość mieszana / Mixed reality 

Zgodnie z teorią Milgrama, rzeczywistość mieszana to wszystkie rodzaje rzeczywistości na osi 

kontinuum realno-wirtualnego, które nie stanowią stuprocentowej rzeczywistości realnej, ani 

też stuprocentowej rzeczywistości wirtualnej (Milgram, Kishino, 1994, ss.3-4). Wątek ten 

autorka szerzej omawia w rozdziale 3. 

 

Mapping architektoniczny/ Mapping 3D /ProjectionMapping 

Mapping polega na aplikacji projekcji o wysokiej rozdzielczości na powierzchnię 

trójwymiarowego obiektu – ściany budynku lub przedmiotu. Aby osiągnąć pożądany efekt  

w pierwszej kolejności obiekt ten musi zostać dokładnie zeskanowany laserowo tak, by mogła 

powstać jego wirtualna „mapa” uwzględniająca tektonikę i detale. Następnie przygotowana 

zostaje odpowiednia animacja, dostosowana do wcześniej wykonanych pomiarów, która 

finalnie prezentowana jest w naturalnej skali na pierwotnym obiekcie – ekranie za pomocą 

projektorów o dużej mocy. Więcej informacji w rozdziale 3.1.4. 

 

Holografia cyfrowa  

Holografia jest metodą zapisu informacji o obiekcie, umożliwiającą otrzymanie obrazu 

trójwymiarowego12. Słowo ma grecką etymologię; holos, oznacza całość, a grapho – akt 

pisania. Swoje początki holografia wiąże z fotografią. Z punktu widzenia optyki holografia to 

metoda uzyskiwania obrazów przestrzennych za pomocą rekonstrukcji fali światła – jej 

kierunku ruchu, amplitudy drgań, częstotliwości i fazy.  Warto wspomnieć, iż prekursorem 

w tej dziedzinie Mieczysław Wolfke – polski fizyk, który  w latach dwudziestych XX wieku 

dokonał rozbicia procesu wytwarzania obrazów na dwie oddzielne fazy, dając teoretyczne 

podstawy do dalszych prac. Dzisiejsze multimedialne urządzenia holograficzne dają możliwość 

obserwowania wirtualnego obiektu przynajmniej z trzech stron, dając złudzenie 

trójwymiarowości i przestrzenności. Więcej na ten temat autorka pisze w rozdziale 3.1.3.  

 

Dziedzictwo  wirtualne / Virtual heritage 

Dziedzictwo wirtualne stanowi szerokie pojęcie, obejmujące cały zestaw zasobów, które 

dotyczą rzeczywistości wirtualnej i wartości kulturowych. Dziedzictwo wirtualne i dziedzictwo 

kulturowe odnoszą się do niezależnych dziedzin: dziedzictwo kulturowe odnosi się do  

namacalnych zwyczajów, przedmiotów i miejsc o wartości historycznej i estetycznej, podczas 

gdy dziedzictwo wirtualne obejmuje przypadki tego dziedzictwa w postaci cyfrowej, co 

 
12 Według Słownika Języka Polskiego PWN w wersji online https://sjp.pwn.pl/szukaj/holografia.html dostęp 

09.11.2020  

https://sjp.pwn.pl/szukaj/holografia.html
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oznacza cyfrowe zmaterializowanie treści, ich przetwarzanie i rozpowszechnianie za pomocą 

technologii komputerowych i multimedialnych - nowych, uatrakcyjnionych środków 

komunikacji (Ferdani i inni,  2014, s.45). 

 

Wirtualne muzeum / Virtual museum 

Muzeum wirtualne jest jednostką cyfrową, która wykorzystuje cechy tradycyjnego muzeum by 

dopełnić, uatrakcyjnić lub rozszerzyć jego doświadczanie poprzez personalizację, 

interaktywność i wzbogacenie treści. Wirtualne muzea mogą być prowadzone jako cyfrowy 

ślad fizycznej placówki lub działać  niezależnie, utrzymując autorytatywny status, nadany przez  

ICOM w jego definicji muzeum. Wraz z sformułowaną przez ICOM misją fizycznego muzeum, 

również muzea wirtualne są zobowiązane do zapewnienia publicznego dostępu do wiedzy 

osadzonej w prezentowanych kolekcjach, jak i metodycznej i koherentnej organizacji swoich 

zbiorów, a także długoterminowej ich ochrony (Hanzan i inni, 2014, ss.3-4)13. Podobnie, jak 

w przypadku jednostki tradycyjnej, muzeum wirtualne może być zaprojektowane wokół 

konkretnych obiektów (muzea sztuki, muzea archeologiczne, etnograficzne, historyczne i inne) 

lub składać się ze zbiorów i wystaw stworzonych specjalnie na jego potrzeby (np. centra nauki, 

centra doświadczeń). Muzeum wirtualne może odnosić się bezpośrednio do oferty placówki 

tradycyjnej na miejscu; w urządzeniach stacjonarnych lub mobilnie – w telefonie 

komórkowym, lub zdalnie; za pomocą telefonów i komputerów, zapewniając dostęp do 

cyfrowych i zdigitalizowanych wersji swoich eksponatów. W wirtualnym muzeum mogą też 

powstawać treści całkowicie cyfrowe: sztuka w sieci, rzeczywistość wirtualna, sztuka cyfrowa. 

Misja muzeum wirtualnego różni się od siostrzanych instytucji, takich, jak cyfrowe biblioteki, 

repozytoria  i archiwa. Muzea wirtualne, które zwykle dostarczają swój kontent drogą 

elektroniczną, określane są również jako: muzea online, hipermuzea, muzea cyfrowe, 

cybermuzea i muzea internetowe (Ferdani i inni,  2014, s.45). 

 

Multimedia 

Termin powstał z połączenia łacińskiego multum i medium. Po raz pierwszy użyto go w  1965 

roku na określenie przedstawienia Andiego Warhola „Exploiding Plastic Inevitable”, które było 

połączeniem muzyki, światła, kina i  performacnce’u. Przez kilkadziesiąt lat termin nabierał 

różnych znaczeń, by w latach dziewięćdziesiątych odnieść się do mediów elektronicznych.14 

Multimedia stanowią kombinację systemu audio (dźwięku dostarczanego za pomocą 

głośników, słuchawek) oraz video (obrazu na różnego rodzaju wyświetlaczach, monitorach, 

goglach, ekranach) oraz projektorów w różnej postaci (hologramy, mapping, projekcje 2d i 3d), 

a także tekstu w wersji cyfrowej. Do urządzeń multimedialnych w kontekście VR możemy 

zaliczyć również interaktywne urządzenia, dające możliwość zaangażowania zmysłu dotyku, 

zapachu lub smaku.  

 

 
13 Definicja sformułowana podczas V-Must Thematic Network w Marcu 2014 r.  
14 Informacje internetowej encyklopedii Wikipedia https://pl.wikipedia.org/wiki/Multimedia dostęp 10.09 2019 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Multimedia
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Kontent multimedialny/ multimedia content 

Słowo „kontent” pochodzi od angielskiego content  - „zawartość”, a wywodzi się pierwotnie 

z łaciny, gdzie contentus, continere znaczy m.in. „zawierać”, a także „ograniczać”15. 

W zestawieniu ze słowem „multimedialny” oznacza treść, zawartość merytoryczną aplikacji 

multimedialnej, strony internetowej, programu komputerowego – w formie graficznej, 

tekstowej, video, audio oraz wszelkich zbiorów danych. Jakość merytoryczna kontentu jest 

kluczowa dla wiarygodnego przekazu wiedzy przedmiotowej i podmiotowej o prezentowanym 

multimedialnie dziedzictwie, zwłaszcza przypadku zastosowań niekomercyjnych: badawczych, 

edukacyjnych, popularyzatorskich i innych. 

 

Aplikacja multimedialna 

Oznacza oprogramowanie aplikacyjne, inaczej użytkowe – to każdy 

samodzielny program,  który nie jest zaliczany do oprogramowania 

systemowego lub programów narzędziowych urządzenia (komputera, telefonu). Aplikacje 

umożliwiają bezpośrednią interakcję człowieka z danym urządzeniem multimedialnym.  

Aplikacja mobilna – zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 

mobilnych podmiotów publicznych aplikacja multimedialna to publicznie dostępne 

oprogramowanie z interfejsem dotykowym, zaprojektowane do wykorzystania na przenośnych 

urządzeniach elektronicznych, z wyłączeniem aplikacji przeznaczonych do użytku na 

przenośnych komputerach osobistych.16 

 

Technologie ICT  

Information and Communication Technologies – sformułowanie „technologie informatycyjno-

telekomunikacyjne” (inaczej teleinformatyczne lub techniki informacyjne) dotyczy rodziny 

technologii przetwarzających, gromadzących i przesyłających informacje w formie 

elektronicznej.17 

 

Real time 3D   

Wizualizacja cyfrowego modelu 3D w czasie rzeczywistym, dająca użytkownikowi możliwości 

interakcji z wirtualnym elementem bądź całym otoczeniem. Zapewnia możliwość wirtualnego 

spaceru, w którym sami wybieramy, w jaki sposób się poruszamy, pozwala na manipulację 

zwizualizowanymi przedmiotami, lub wprowadzanie w czasie rzeczywistym zmian 

w obiektach w cyfrowym otoczeniu.18 Proces real time wymaga dużej wydajności,  mocy 

obliczeniowej i pamięci, co obecnie stanowi coraz mniejszy technologicznie problem.  

 
15eLexiconMediaeInfimaeLatinitatis – Elektroniczny Słownik Laciny Średniowiecznej dostęp 05.03.2020 

https://elexicon.scriptores.pl/pl/lemma/CONTENTUS-2#haslo_pelny 
16Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848). 
17 Słownik pojęć Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju https://pfr.pl/slownik/slownik-itict. dostęp 10.10.2020 
18 Informacje na temat Real time 3D dostępne w witrynie  https://blog.pureweb.com/what-is-real-time-3d-and-

why-its-the-future-of-digital  dostęp 19.12.2020  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Program_komputerowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/System_operacyjny
https://pl.wikipedia.org/wiki/System_operacyjny
https://elexicon.scriptores.pl/pl/lemma/CONTENTUS-2#haslo_pelny
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000848
https://pfr.pl/slownik/slownik-itict
https://blog.pureweb.com/what-is-real-time-3d-and-why-its-the-future-of-digital
https://blog.pureweb.com/what-is-real-time-3d-and-why-its-the-future-of-digital
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HMD Head Mounted Displays   

Zestawy multimedialne montowane na głowie użytkownika w postaci hełmu, przyłbicy, lub 

gogli do wirtualnej rzeczywistości  (google VR). Posiadają dwa małe (lub jeden większy 

podzielony na niezależne okna) stereoskopowe monitory zamontowane przed oczami 

użytkownika. Dzięki zintegrowanym lub niezależnym czujnikom możliwe jest dostosowanie 

obserwowanego obrazu do aktualnej pozycji głowy użytkownika. Pierwotnie miały 

zastosowanie militarne. Gogle można podzielić na dwie grupy – nieprzezroczyste (takie, które 

umożliwiają obserwację jedynie wirtualnej rzeczywistości lub świat realny obserwowany jest 

jedynie przy użyciu zintegrowanej kamery) oraz przejrzystych, służących do korzystania 

z rozszerzonej rzeczywistości. Pierwsze urządzenia HMD wyprodukowano pod koniec lat 60. 

ubiegłego wieku (urządzenie Ivana Sutherlanda figura 1a). Ciekawymi przykładami były 

również urządzenia CyberMaxx (fig. 1b), wojskowe Sim Eye (fig 1c) i “i-glasses!”  

wyprodukowane przez Virtual I/O (fig. 1d) (Mazuryk i Gervautz, 1999, s.46). Współczesne  

urządzenia to przede wszystkim gogle AR HoloLens firmy Microsoft, gogle VR Oculus, 

Google Glass,  HTC Vive, Next VR i wiele innych.  

 

 

                      
     Fig. 1a      Fig. 1b 

 

         
    Fig. 1c      Fig. 1d 

 

 Fig.1 1a) HMD Ivana Sutherlanda, 1b) CyberMaxx, 1c) Sim Eye, 1d) i-glasses!. (Mazuryk i Gervautz, 1999, s.46) 
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Interaktywny /  Interactiv 

Słownik języka polskiego PWN definiuje  określenie „interaktywny” w  ścisłym zestawieniu 

z technologią komputerową.19 Pojęcie pochodzi od słowa „interakcja” – wzajemne 

oddziaływanie pomiędzy danymi elementami. Program komputerowy, technologia 

multimedialna są interaktywne, jeśli dają użytkownikowi możliwość wywarcia bezpośredniego 

wpływu na przebieg swojego działania oraz reagują na jego polecenia, zmieniając 

automatycznie kontent. W technologiach multimedialnych typu VR, AR i innych stopień 

możliwej interakcji stanowi istotny czynnik decydujący o przydatności i atrakcyjności danej 

technologii dla odbiorcy. Podstawowym stopniem interaktywności jest możliwość zmiany 

położenia obiektu poddanego cyfrowej rekonstrukcji, czy możliwość obracania nim w prostych  

aplikacjach komputerowych na ekranach monitorów.   

 

Immersyjny / Immersive 

Zgodnie z definicją słownikową immersja to wypełnienie przestrzeni między przedmiotem, a 

pierwszą soczewką mikroskopu przezroczystą cieczą lub wejście jednego ciała niebieskiego w 

cień drugiego.20 Jednak w kontekście omawianej technologii komputerowej immersyjność 

oznacza proces „zanurzania” się w wirtualnej rzeczywistości. Stopień immersyjności określa 

zdolność danej technologii do wywołania wrażenia przebywania w cyberprzestrzeni 

i oderwania się od rzeczywistości.  

 

Phygital /  Cyfrozyczne21 

Termin phygital / cyfrozyczny powstał z połączenia słów physical (fizyczny) oraz digital 

(cyfrowy) i obrazuje połączenie tych dwóch sfer, stanowiąc nowe medium komunikacyjne, 

umożliwiające wykorzystanie typowych zalet zarówno rzeczywistości cyfrowej, jak i fizycznej. 

Polega ono na zintegrowanym sposobie prezentowania informacji na temat dziedzictwa 

zbudowanego przy jednoczesnym wykorzystaniu narzędzi multimedialnych i  środków 

fizycznie realnych (Nofal, 2019, s.13).   

 

 

 

 
19Interaktywny „o programie komputerowym, sprzęcie elektronicznym itp.: odbierający informacje od 

użytkownika i reagujący na nie” według  https://sjp.pwn.pl/slowniki/interaktywny.html  dostęp 02.08.2020  
20Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN online https://sjp.pwn.pl/slowniki/immersyjny.html  dostęp 

02.08.2020 
21 Autorka podjęła próbę tłumaczenia terminu phygital opisanego powyżej w analogiczny sposób, w  jakim powstał 

on w języku angielskim – z połączenia słów: physical + digital  powstało phygital, a w języku polskim cyfrowy + 

fizyczny dało termin cyfrozyczny. Ta wersja wydała się autorce bardziej trafiona niż narzucające się w pierwszej 

kolejności słowo: fizyfrowy, 

https://sjp.pwn.pl/slowniki/interaktywny.html
https://sjp.pwn.pl/slowniki/immersyjny.html
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2. REKONSTRUKCJA FIZYCZNA A REKONSTRUKCJA WIRTUALNA 

 

2.1 Rekonstrukcja fizyczna 

 

2.1.1 Zarys historii, teorii i doktryn 

 

Rekonstrukcja definiowana jest jako „przywrócenie (wznowienie) lub odtworzenie obiektu 

lub jego części w formach historycznych, z wykorzystaniem zachowanych, oryginalnych 

elementów i detali” (Kowalski, 1985, s.7). Pod względem etymologicznym termin 

„rekonstrukcja” powstał przez dodanie przedrostka „re” do łacińskiego „construcio” 

oznaczającego łączenie, budowę. Zatem rekonstrukcja to odbudowa, odtworzenie czegoś – 

w tym wypadku budynku, budowli. Według Encyklopedii PWN „odtworzenie, odbudowa lub 

uzupełnienie brakujących fragmentów budowli, rzeźby, malowidła itp. zgodnie 

z zasadami konserwacji zabytków, na podstawie dokumentacji albo analogii stylistycznych 

i formalnych”22. 

Pomijając bieżące, utylitarne odbudowy, historia rekonstrukcji historycznej ma swoje 

źródło w dziewiętnastowiecznej archeologii, która na fali licznych odkryć w proces 

uczytelnienia reliktów włączyła anastylozę – restytucję z wykorzystaniem zachowanych 

oryginalnych fragmentów budowli. Po raz pierwszy anastylozy dokonano w obrębie Akropolu 

odtwarzając świątynię Nike Apteros, Partenon oraz podczas restauracji Erechtionu 

i Propylejów. Kolejne doniosłe prace konserwatorskie uwzględniające rekonstrukcje 

miały miejsce w drugiej połowie XIX wieku w Pompejach i Herkulanum, gdzie prace 

prowadził Giuseppe Fiorelli, a później Giulio de Petra (Kadłuczka, 2011, s. 209). 

Na fali romantycznej fascynacji historią prac restauratorskich podejmowano się 

kolejnych rekonstrukcji w całej Europie, a różne, czasem skrajne poglądy, dotyczące 

konserwacji i odbudowy zabytków stały się zarzewiem antagonizmów trwających po dziś 

dzień. Jednym z najbardziej znanych dziewiętnastowiecznych teoretyków i praktyków sztuki 

konserwatorskiej był Eugėne Emmanuel Viollet-le-Duc. Ten francuski architekt i historyk 

zyskał rozgłos propagując koncepcję puryzmu stylowego, wcielając go w życie między innymi 

w trakcie prac związanych z restauracją fortyfikacji Carcassonne. W celu uzyskania spójnej 

stylowo całości założenia usuwał historyczne naleciałości kolejnych epok, przeprowadzał 

twórcze rekonstrukcje, dodając nigdy wcześniej nie istniejące elementy (Dobosz, 2011, s.70). 

Działania Viollet-le-Duca budziły ogromne kontrowersje i zyskiwały zarówno wielu 

zwolenników, jak i zażartych przeciwników. Pozytywnie oceniał je Conrad Steinbrecht, 

odpowiedzialny za konserwację i odbudowę zamku w Malborku, który propagował odbudowę 

w oparciu o dane naukowe i zachowane  oryginalne elementy. Prace restauratorskie 

prowadzone w  Malborku nosiły w sobie jednak znamiona romantyzmu i mimo stosowania 

nowoczesnych, jak na owe czasy, metod, również Steinbrecht nie ustrzegł się regotyzacji, 

noszącej znamiona fantazji twórczej. Na przeciwległym biegunie leżały podglądy angielskiego 

 
22 Słownik Języka Polskiego PWN w wersji online, dostęp 20.09.2019 https://sjp.pwn.pl/szukaj/rekonstrukcja.html 

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/konserwacja-zabytkow;3925177.html
https://sjp.pwn.pl/szukaj/rekonstrukcja.html
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krytyka i teoretyka sztuki Johna Ruskina, który propagował tendencję nieinterwencjonistyczną. 

Była ona związana z postrzeganiem sztuki przez pryzmat natury, a dzieło architektoniczne 

stanowić miało żywy organizm, który tak, jak wszystkie inne, podlega nieubłagalnemu 

upływowi czasu. Proces zniszczenia i „śmierć” budynku postrzegał, jako naturalny 

i nieodwracalny. 

W ówczesnej Galicji, kolebce polskiej ochrony zabytków, „twórczą” restaurację 

przeprowadził między innymi Karol Kremer w Collegium Maius w Krakowie (w latach 1839-

58). Zabudowania, przez wieki wielokrotnie przebudowywane znajdowały się wówczas 

w złym stanie technicznym. Kremer przebudował je zgodnie ze swoim własnym 

wyobrażeniem, dodając liczne autentyczne gotyckie i renesansowe elementy architektoniczne 

przeniesione z innych krakowskich obiektów (Rymaszewski, 2005, s. 20). 

Metody Viollet-le-Duca krytykowali przedstawiciele tak zwanej „szkoły wiedeńskiej” 

Alois Riegl i Max Dvořak. Riegl, znany austriacki historyk sztuki, twórca słynnej teorii 

wartości zabytków i kryteriów ich klasyfikacji, przeciwstawiał się wyburzaniu niedocenionych 

nawarstwień poszczególnych epok (Kasperowicz, 2006,10-12). Kontynuatorem idei Riegla był 

Max Dvořak, generalny konserwator Austrii, Czech z pochodzenia. Jego „Katechizm opieki 

nad zabytkami” stanowił punkt wyjścia dyskusji o zasadach prowadzenia prac 

konserwatorskich w Europie. Dvořak głosił, że przywrócenie budynkom ich pierwotnej postaci 

dzięki wiernym przebudowom i rekonstrukcjom jest niemożliwe, gdyż z reguły nie ma 

stuprocentowej pewności, co do ich dokładnego kształtu, a zatem wszelkie projekty zakładają 

jedynie wyobrażenia o różnym stopniu prawdopodobieństwa. Uważał, że nawet w przypadkach 

daleko idącej pewności opartej na wiarygodnych źródłach, odbudowa nie jest w stanie 

przywrócić utraconych wartości, gdyż imitacja nigdy nie zastąpi oryginału (Waltoś, 2011, 

s.48). Jedna z podstawowych zasad Dvořaka głosi: 

Należy zatem unikać rozległych przebudów i rekonstrukcji zabytków nie tylko dlatego, 

że niszczą one cenne ślady przeszłości z późniejszych okresów, ale także dlatego, że arbitralnie 

zmieniają kształt i istotę zabytku, a tym samym dewaluują jego wartość zarówno artystyczną, 

jak i historyczną (Dvořak, 1918, s. 30)23. 

 Swoje idee wcielił w życie  między innymi w Krakowie w pierwszym dziesięcioleciu 

dwudziestego wieku. Jako generalny konserwator Austro-Węgier sprzeciwił się planom 

rekonstrukcji Zamku Królewskiego na Wawelu, które zawierały między innymi odsłonięcie 

obmurowanych krużganków dziedzińca arkadowego, restaurację wnętrz,  przesunięcie kalenicy 

dachu i wykonanie kominów i zwieńczeń ścian ogniowych w dekoracyjnych formach. Powstał 

długotrwały spór z grupą galicyjskich konserwatorów, w tym autorem koncepcji Zygmuntem 

Hendlem, czy krakowskim konserwatorem miejskim Stanisławem Tomkowiczem. Finalnie 

kompromis został osiągnięty – nie zrealizowano neogotyckich fantazyjnych ozdób, natomiast 

zlikwidowano obmurowania kolumn i odsłonięto renesansowe krużganki, mimo, że finalnie 

 
23 Oryginalnie: „Weitgehende Umbautenund Rekonstruktionen alter Denkmäler sind dahernicht nur ausdem 

Grundezuvermeiden, weil się wert volle Denkmäler späterer Periodenzerstören, sondern auch deshalb, weil się die 

Gestaltund Erscheinung des Denkmals will kürlichverändernund es dadurch in sejner Wirkungkünstlerisch und 

historischen werten.” 
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elementy oryginalne zostały na polecenie Adolfa Szyszko-Bohusza zastąpione kopiami 

(Torbus, 2019, ss.39-48). 

 W zaborze rosyjskim, mimo wyraźnego wpływu szkoły wiedeńskiej, do ówczesnej 

doktryny konserwatorskiej podchodzono nieco mniej rygorystycznie niż w Galicji. Na zjeździe 

konserwatorów w 1909 roku w Warszawie uchwalono zasady powielające większość 

przekonań Dvořaka, ale zapisano również między innymi, że elementy późniejsze (dobudowy) 

mogą zostać usunięte pod warunkiem, że nie mają istotnej wartości artystycznej i historycznej. 

Pierwsza Wojna Światowo przyniosła wiele zniszczeń, z  którymi musiały poradzić 

sobie kształtujące się na nowo służby konserwatorskie. Jeszcze w czasie wojny – w 1915 roku 

–Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości wydrukowało broszurę „Odbudowa 

zabytków architektury”, w której wybrzmiały słowa architekta i konserwatora zabytków,  

Jarosława Wojciechowskiego: 

Wartościowe pomniki architektury, jeśli ruinę ich spowodował nie czas, lecz nagła 

katastrofa, nie tylko mogą, lecz powinny być odbudowane; odbudowywano je też dotąd zawsze, 

o ile tylko tego okazała się możliwość.24 (Krzyżanowski, 1987, s. 8). 

W odrodzonej Polsce decyzje, dotyczące rozbiórek i rekonstrukcji zabytków, były 

często podyktowane decyzjami politycznymi, motywowanymi budowaniem poczucia 

tożsamości narodowej. Mimo żywych zasad Rieglowskiej doktryny i teoretycznego 

poszanowania wartości autentyzmu, uznawano za konieczność odbudowę zrujnowanego  

w czasie wojny dziedzictwa. W okresie międzywojennym to właśnie zabytki i przywracanie im  

świetności miały pełnić rolę czynnika wzmacniającego więzi z tradycją narodową i zespalającą 

społeczeństwo. Na uwagę ówczesnych władz zasługiwały jednak przede wszystkim obiekty 

o dłuższej metryce, świadczące o dawnej polskiej potędze, zaś budowle pozostawione przez 

zaborców (np. cerkwie) były często wyburzane lub przebudowywane z usunięciem 

najpóźniejszych nawarstwień. (Rymaszewski, 2005, ss. 44-47).  

 Reminiscencje Pierwszej Wojny Światowej dały się zauważyć także w treści Ateńskiej 

Karty Konserwacji zabytków  uchwalonej w 1931. W trakcie międzynarodowej konferencji, 

w której udział brali polscy przedstawiciele: Jan Alfred Lauterbach, Jarosław Wojciechowski i 

Marian Lalewicz, sformułowane zostały ogólne normy postępowania konserwatorskiego. 

Na temat  możliwości przeprowadzenia restytucji napisano: 

 Niezależnie od różnorodności poszczególnych przypadków konferencja stwierdziła, że 

dominuje ogólna tendencja do zaniechania pełnych restytucji i unikania związanego z nimi 

ryzyka przez regularne, stałe utrzymywanie w należytym stanie budowli, co zapewnia ich 

należyte zachowanie. W przypadku, gdy restauracja okazuje się niezbędna w wyniku degradacji 

lub destrukcji, konferencja zaleca respektowanie dzieła historycznego i artystycznego 

przeszłości nie wykluczając stylu żadnej epoki.25 

 
24 Cyt. za artykułem L. Krzyżanowskiego. Oryginalna wypowiedź J. Wojciechowskiego w Odbudowa zabytków 

architektury. Red. J. Wojciechowski.  Warszawa 1915 s. 6. 
25 Postanowienia konferencji w Atenach w 1939 r., s. 12: http://www.wam.piib.org.pl/wp-

content/uploads/2015/10/publikacja-karta-atenska-1931.pdf dostęp 05.09.2019  

http://www.wam.piib.org.pl/wp-content/uploads/2015/10/publikacja-karta-atenska-1931.pdf
http://www.wam.piib.org.pl/wp-content/uploads/2015/10/publikacja-karta-atenska-1931.pdf
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Zapis ten, mimo wyrażonych wątpliwości w stosunku do pełnej odbudowy, wyraźnie 

wyróżniał i usprawiedliwiał możliwość jej przeprowadzenia w przypadku obiektów 

zabytkowych zniszczonych w wyniku działań wojennych, w celu zapewnienia ciągłości 

dziedzictwa kultury. 

Do powrotu do takiego podejścia środowiska konserwatorskie zostały zmuszone już 

niebawem, w wyniku destrukcji, jaką przyniosła Druga Wojna Światowa.  Niespotykana dotąd 

skala zweryfikowała doktryny konserwatorskie i przewartościowała obowiązujące kanony. 

Jasnym stało się, że w tak nadzwyczajnych okolicznościach odbudowa utraconego dziedzictwa 

architektonicznego jest uzasadniona, a wręcz konieczna. W Polsce rekonstrukcja i odnowa 

zabytków stała się czynnikiem łączącym społeczeństwo we wspólnym działaniu przeciwko 

okrutnej próbie unicestwienia poważnie już naruszonego w czasie poprzedniej wojny 

dziedzictwa kultury, a przez to całego Narodu. (Waltoś, 2011,ss. 53-54) Już w 1945 roku 

pierwszy powojenny Generalny Konserwator Zabytków, profesor Jan Zachwatowicz ogłosił 

wytyczne, które ukierunkowały działania służb konserwatorskich na kolejne lata26. 

Wielokrotnie cytowana, emocjonalna wypowiedź brzmiała bardzo jednoznacznie: 

Nie mogąc zgodzić się na wydarcie nam pomników kultury, będziemy je rekonstruowali, 

będziemy je odbudowywali od fundamentów, aby przekazać pokoleniom, jeżeli nie autentyczną, 

to przynajmniej dokładną formę tych pomników, żywą w naszej pamięci i dostępną 

w materiałach (Zachwatowicz, 1946, s.48). 

W Polsce rozpoczęło się wielkie dzieło odbudowy. Słynne i wielokrotnie opisywane 

w literaturze powojenne rekonstrukcje miast – Warszawy, Gdańska, Szczecina, Wrocławia 

i wielu innych. W ramach przywracania zabytkowych dzielnic stosowano różne podejścia. Tak, 

jak w Nowym Mieście w Warszawie, czy Głównym Mieście w Gdańsku powstawała nowa 

zabudowa mieszkalna utrzymująca historyczną parcelację z wierną, lub jedynie historyzującą 

rekonstrukcją fasad. Projektowano nowe domy w historycznej konwencji, często nie opierając 

się na ikonografii, a raczej nawiązując do pewnej stylistyki  (Gdańsk, Łomża, Bydgoszcz, etc). 

Od lat osiemdziesiątych wznoszono nową zabudowę stosując retrowersję – tworząc zupełnie 

nowe kreacje czerpiące jedynie z wątków historycznych (Elbląg, Szczecin, Kołobrzeg). 

Dokładną rekonstrukcję, opartą o źródła i badania naukowe stosowano zwykle w przypadku 

obiektów monumentalnych: kościołów, zamków, ratuszy, elementów fortyfikacji i innych. Nie 

zawsze oznaczało to  dokładne przywrócenie stanu zabytku sprzed wojny z roku 1939. Dość 

wspomnieć o odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie, czy Zamku w Malborku. Nie 

sposób wymienić wszystkich przeprowadzonych rekonstrukcji zwłaszcza, że te związane 

 
26 Poza postulowaną przez J. Zachwatowicza  ideą „totalnej odbudowy” zabytków należy wspomnieć 

o odmiennych wizjach. Jedna z nich postulowała odbudowę zachowaną w formach współczesnych, 

z pozostawieniem fragmentarycznie autentycznych „trwałych ruin”, jako symbolu barbarzyństwa okresu II Wojny 

Światowej, a przeprowadzenie pełnej historycznej rekonstrukcji jedynie w wyjątkowych przypadkach, przy 

zachowaniu ścisłych naukowych podstaw. Postulatorem tej wizji był między innymi Antoni Karczewski 

(Kadłuczka, 2000, s. 68).  Historyk kultury Kazimierz Wyka proponował z kolei utrzymanie Starego Miasta 

w Warszawie w całości w postaci ruiny – atrakcji turystycznej i miejsca pamięci, otoczonej autostradą 

z towarzyszącymi jej obiektami związanymi z turystyką i rozrywką (Rymaszewski, 2005, s. 105). 
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z powojenną odbudową zaczęły się w 1945 roku prowadzone były z różną intensywnością 

przez długie dekady (Rymaszewski, 2005, ss.102-126). 

W roku 1964 powstała Karta Wenecka, czyli  Międzynarodowa Karta Konserwacji 

i Restauracji Zabytków i Miejsc Zabytkowych. Ta konwencja ustanawiająca zasady 

konserwacji i restauracji zabytków architektury przyjęta została przez Międzynarodowy 

Kongres Architektów i Techników Zabytków, z udziałem Jana Zachwatowicza, w roli 

polskiego przedstawiciela. Zapisy Karty Weneckiej w odniesieniu do restauracji (w tym 

rekonstrukcji), autentyzmu i poszanowania nawarstwień poszczególnych epok brzmiały: 

Proces restauracji jest działaniem wysokospecjalistycznym. Jego celem jest zachowanie 

i ujawnienie estetycznej oraz historycznej wartości zabytku architektury, a opiera się on na 

poszanowaniu oryginalnej substancji i autentycznych dokumentów. Proces ten musi zakończyć 

się w miejscu, gdzie zaczynają się domysły. W takiej sytuacji ponadto, jakakolwiek dodatkowa 

praca, która jest niezbędna, musi być odróżnialna od zabytkowej kompozycji architektonicznej 

i ma nosić znamię współczesności. 

Istotny wkład wszystkich epok w budowę zabytku architektury musi zostać uszanowany, 

gdyż jedność stylowa nie jest celem restauracji. Gdy w budynku nakładają się dzieła różnych 

epok, odsłonięcie wcześniejszego stanu może być usprawiedliwione jedynie w wyjątkowych 

okolicznościach oraz pod warunkiem, że to, co jest usuwane, nie ma większej wartości, a to, co 

jest wydobywane na światło dzienne, ma wielką wartość historyczną, archeologiczną lub 

estetyczną i stan zachowania na tyle dobry, by usprawiedliwić takie właśnie działanie. 

(Szmygin, 2015, s.42). 

 Postanowienia Karty Weneckiej miały wyjątkowe znaczenie dla środowiska 

konserwatorskiego i wywarły znaczący wpływ na upowszechnienie się idei konserwatorskich 

na całym świecie. Interpretacja wytycznych Karty Weneckiej ma miejsce nieprzerwanie od 

ponad sześćdziesięciu lat i stanowi przyczynek do dyskusji o międzynarodowym zasięgu27. 

O aktualności problemów podjętych przez uczestników Kongresu w Wenecji w 1964 roku 

może świadczyć wciąż żywy dialog dotyczący koncepcji i postaw konserwatorskich, 

z zagadnieniem rekonstrukcji zabytków architektury na czele28. Karta Wenecka podkreśla rolę 

autentyzmu w ocenie dziedzictwa kulturowego, a ta wartość leży u podstaw rozważań nad 

oceną podejmowanych rekonstrukcji. Refleksja nad pojęciem autentyczności była podstawą do 

powstania Konwencji UNESCO w Sprawie Ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturowego 

 
27Wybrana literatura: Rymaszewski B., 1993, Rozważania o rekonstrukcji w kontekście doktryny konserwatorskiej 

dawniej i dziś, w: Ochrona zabytków, 3/1993, ss.227-236, Krzyżanowski L., 1987, Od rekonstrukcji do restytucji: 

kształtowanie koncepcji ideowo-konserwatorskich, w: Ochrona Zabytków 40/1-2 (156-157), 7-1, 

Conservationethicstoday, 2019, red. Szmygin B., w: Protection of culturalheritage, no.8 (2019), Doktryny I 

realizacje konserwatorskie w świetle doświadczeń krakowskich ostatnich 30 lat, 2011, red. Krasnowolski B., 

Wydawnictwo WAM, Kraków, Torbus T., 2019, Rekonstrukcje, dekonstrukcje, (nad)interpretacje, Wydawnictwo 
słowo/obraz terytoria, Gdańsk, Petzet M., 2007/2008, RekonstruktionalsdenkmalpflegricheAufgabe, w: 

KahrbuchBauund Raum 2007/2008 

28Wybrana literatura:Petzet M., International principles of preservation, Berlin 2009, Dyskusja na 

międzynarodowej konferencji naukowej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu z okazji pięćdziesiątej 

rocznicy II Kongresu Architektów i Techników Konserwacji, Karta Wenecka 1964-2014, red: Bukowska w., 

Krawczyk J., Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, Toruń 2015. 
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i Naturalnego, a w latach dziewięćdziesiątych Deklaracji z Nara (Krawczyk, 2015, ss.7-9). 

Na  podstawie Konwencji, przyjętej przez UNESCO na XVII Sesji w Paryżu w 1972 roku, 

wprowadzona została Lista Światowego Dziedzictwa – nieustannie uaktualniane zestawienie 

obiektów dziedzictwa kulturalnego i dziedzictwa naturalnego, które cechuje się wyjątkową 

powszechną wartością dla ludzkości z punktu widzenia historii, sztuki lub nauki. Dziedzictwo 

kulturowe zdefiniowane jest jako zabytki, zespoły zabytkowe i miejsca zabytkowe (tu katalog 

wartości poszerzono o estetyczny, etnologiczny i antropologiczny punkt widzenia). Obiekt, 

który predysponuje do bycia zamieszczonym na Liście Światowego Dziedzictwa musi spełniać  

co najmniej jedno z pięciu określonych kryteriów, a kryterium szóste stosowane jest jako 

uzupełniające. Kryteria podstawowe zastrzegają,  iż dobro wpisane na listę powinno stanowić 

wybitne dzieło wybitnego twórcy, nieść unikalne świadectwo tradycji kulturowej, ukazywać 

znaczącą wymianę wartości, być wybitnym przykładem typu budowli, zespołu bądź krajobrazu, 

lub być wybitnym przykładem tradycyjnego osadnictwa reprezentatywnego dla danej kultury29. 

Konwencja zwraca uwagę na wymóg integralności i autentyczności dziedzictwa. Pojęcie 

autentyczności, leżące u podstaw kryteriów wartościujących światowe dziedzictwo, nie 

stanowi jednak  aksjomatu i może być pojmowane różnie w różnych kręgach kulturowych. 

W tradycji krajów Dalekiego Wschodu autentyczność odnosi się przede wszystkim do formy 

i tradycyjnych metod, narzędzi i technik budowlanych, nie zaś samej w sobie substancji 

materialnej. Przykładem tak ukształtowanego pojęcia może być zespół Wielkich Chramów Ise 

(Ise-jingū) w Japonii, datowany na ok. 685 rok. Zgodnie z tradycją, świątynie są rozbierane 

i ponownie montowane w cyklu dwudziestoletnim, z zachowaniem tych samych materiałów, 

technik budowlanych i z towarzyszeniem określonych obrzędów. Brak autentyczności 

substancji w rozumieniu europejskim, w tradycji dalekowschodniej pozostawał w sprzeczności 

z wartościami konwencji przyjętej przez UNESCO, co wywoływało burzliwe dyskusje na 

arenie międzynarodowej (Kadłuczka, 2018, s.194). 

W roku 1994 Komitet Światowego Dziedzictwa,  dążąc do wprowadzenia pojęcia 

autentyzmu uwzględniającego wartości różnych kręgów kulturowych, zainicjował 

zorganizowanie spotkania w Nara, w Japonii. Uczestniczyło w nim czterdziestu pięciu 

reprezentantów z dwudziestu ośmiu krajów. Deklaracja zawarta w preambule dokumentu 

podkreśla rolę związku pomiędzy dziedzictwem materialnym, a niematerialnym. W zakresie 

pojęcia autentyczności dokument z Nara rozwija postanowienia Karty Weneckiej i podkreśla 

jego znaczenie przy wszystkich pracach dotyczących dziedzictwa kulturowego, 

z uwzględnieniem wiarygodności źródeł umożliwiających jego interpretację i zrozumienie 

historycznych przeobrażeń. Paragraf jedenasty dokumentu z Nara rozszerza dotychczasowe, 

europejskie rozumienie pojęcia autentyczności: 

Oceny zarówno wartości uznanych w dziedzictwie kultury, jak i wiarygodności źródeł 

informacji, mogą różnić się w zależności od kultury, a nawet w ramach tej samej kultury. Oceny 

wartości i autentyczności odnoszące się do różnych kultur nie mogą więc opierać się na 

jedynych w swoim rodzaju kryteriach. Przeciwnie, respekt należny tym kulturom wymaga, aby 

 
29Witryna Polskiego Komitetu ds. UNESCO https://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/swiatowe-

dziedzictwo/kryteria/   dostęp 09.12.2020  

https://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/swiatowe-dziedzictwo/kryteria/
https://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/swiatowe-dziedzictwo/kryteria/
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każde dzieło było traktowane i oceniane w oparciu o kryteria właściwe dla kontekstu 

kulturowego, do którego przynależy.(Szmygin, 2015, s.112). 

Określenie pojęcia autentyczności, wpływające bezpośrednio na określenie wartości 

dziedzictwa powinno nastąpić poprzez analizę nie tylko materialnych, ale również 

niematerialnych jej nośników. Dokument z Nara miał istotny wpływ na współczesne 

wartościowanie obiektów zabytkowych przez UNESCO, od 1999 roku stanowiąc załącznik do 

wytycznych operacyjnych tej organizacji. Idące za tym zmiany w definiowaniu autentyczności 

zrealizowane zostały poprzez wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO między innymi 

Starego Mostu w Mostarze w Bośni i Hercegowinie, którego autentyczność po odbudowie 

w 1993, w dotychczasowym rozumieniu, była poddawana w wątpliwość. Dzięki wpływowi 

Deklaracji z Nara uznano za spełniony warunek autentyczności mimo, że fizycznie substancja 

mostu jest nowa, bezsprzecznie odwołując się do kryterium odnoszącego się do wartości 

niematerialnych zrekonstruowanego dziedzictwa o ogromnym ładunku emocjonalnym 

(Lipska,2015, ss. 187-190). Podobne założenia zatwierdzono w 2003 roku na Zgromadzeniu 

Generalnym ICOMOS-u w Victoria Falls w Zimbabwe uchwalając Kartę Zasad Analizy, 

Konserwacji i Strukturalnej Restauracji Dziedzictwa Architektonicznego. Ogólne kryteria 

w punkcie 1.2 potwierdzają międzykulturowe podejście  tożsame z ustaleniami z Nara:  

Wartość i autentyzm dziedzictwa architektonicznego nie mogą opierać się na stałych 

kryteriach, ponieważ szacunek należny wszystkim kulturom wymaga również, aby fizyczne 

dziedzictwo było rozważane w kontekście kultury, do której należy (Szmygin, 2015, s.155). 

Na początku nowego milenium w Krakowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja 

Konserwatorska Kraków 2000. Miała ona formułę interdyscyplinarnego forum, na którym 

przedyskutowane zostały aktualne poglądy, pryncypia i wymagania dotyczące ochrony 

dziedzictwa kulturowego w odniesieniu do najnowszego stanu wiedzy. Punkt czwarty Karty 

Krakowskiej 2000 głosi:  

Rekonstrukcji całych części budynku „w stylu historycznym” winno się 

unikać.Rekonstrukcja bardzo małych fragmentów o znaczeniu architektonicznym może być 

stosowana wyjątkowo pod warunkiem, że oparta jest na precyzyjnej i niekwestionowanej 

dokumentacji. Jeśli wykonanie większych części przestrzennych czy funkcjonalnych jest 

konieczne do właściwego użytkowania budynku, powinny one być projektowane w duchu 

współczesnej architektury. Rekonstrukcja całego budynku zniszczonego przez konflikt zbrojny 

czy klęski żywiołowe jest do przyjęcia jedynie ze względu na wyjątkowe społeczne czy kulturowe 

motywacje związane z tożsamością całej wspólnoty.(Szmygin, 2015, s.136). 

 

Mimo generalnie krytycznej oceny odbudowy zabytków, w europejskich środowiskach 

konserwatorskich nie ustaje dyskusja nad zasadnością jej podejmowania w praktyce. Ostatnie 

lata wykazały wyraźną zmianę nastawienia środowisk naukowych, podsycaną przez społeczne 

zapotrzebowanie na odbudowę zabytków. Na potwierdzenie tej tezy warto wymienić przykład 

licznych rekonstrukcji obiektów historycznych na terenie Niemiec, między innymi sieć 

muzeów i rezerwatów Limesu Rzymskiego w Bawarii z bardzo popularnymi wśród 

zwiedzających rekonstrukcjami fragmentów rzymskich kaszteli i innych budynków, 
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dodatkowo wyposażonych w sztafaże kreujące historyczną rzeczywistość (Kadłuczka, 2011, 

s.214). Jednym z niemieckich zwolenników rekonstrukcji jako formy ochrony zabytków stał 

się Michael Petzet, wybitny europejski konserwator zabytków i historyk sztuki, zasłużony dla 

ochrony zabytków w ojczystej Bawarii i na całym świecie, pełniący przez trzy kadencje 

stanowisko prezydenta międzynarodowego ICOMOS. W środowisku naukowym można 

wymienić również Winifrieda Nerdingera, historyka architektury i budownictwa,  profesora na 

Uniwersytecie Technicznym w Monachium i dyrektora Muzeum Architektury UTM. W 2010 

roku Muzeum Architektury w Monachium we współpracy z ETH w Zurychu zorganizowały 

wystawę pod tytułem „Historia rekonstrukcji – Konstrukcja historii”. W  przedmowie do 

wydawnictwa, związanego z tym wydarzeniem, Nerdinger konstatuje: 

Każdy, kto rekonstruuje utracony lub zniszczony budynek, niczego nie fałszuje ani nie 

zniekształca, ponieważ zawsze jest to nowy budynek, który jako taki, pomimo swoich 

historycznych form, jest znany i rozpoznawalny przynajmniej dla współczesnych, a dzięki 

odpowiednim źródłom i dokumentacji będzie zawsze rozpoznawalny jako powtórzenie, nawet 

dla późniejszych pokoleń.30(Dorn, 2010, s.1) 

W Polsce tendencja ta jest również zauważalna. Motywacje do podjęcia tematu 

rekonstrukcji mogą być polityczne i ideologiczne, gospodarcze i ekonomiczne – głównie 

związane z rozwojem turystyki, religijne – związane z podtrzymaniem funkcji obiektu, 

integralności wnętrz i poszczególnych części składowych zabytku i inne. Wśród szeroko 

dyskutowanych tematów ostatnich lat można wymienić inicjatywę odbudowy Pałacu Saskiego  

w Warszawie, która była tematem ogólnonarodowej debaty, a prezydent RP w 2019 roku  

podpisał deklarację o  jego restytucji 31.  W całej Polsce obserwować można wiele inicjatyw 

rządowych, samorządowych i oddolnych dążących do odbudowy ważnych, na skalę lokalną 

i ogólnopolską, zabytków (np. odbudowa Gdańskiego Dworu – DanzigerHof32). Wokół idei 

rekonstrukcji skupiają się grupy aktywistów o ogólnopolskim zasięgu, działające w mediach 

społecznościowych i fundacje, których celem statutowym jest działalność na rzecz 

rekonstrukcji budynków historycznych i zabytków oraz budowy nowych obiektów w duchu 

architektury tradycyjnej, np. Fundacja Rekonstrukcje i Odbudowy33.  

Nie brak w ostatnich latach kontrowersyjnych odbudów, które podjęte na motywach 

politycznych lub ekonomicznych (komercyjnych) poddane zostały następnie dotkliwej krytyce 

środowisk naukowych, głównie ze względu na twórcze, nieoparte na źródłach historycznych 

decyzje projektowe i niezgodny z prawdą historyczną puryzm stylowy. Jako przykład mogą 

 
30„Wer einen verlorenen oder zerstörten Bau rekonstruiert, fälscht nicht und verfälscht auch nichts, denn es handelt 

sich immer um einen Neubau, der als solcher trotz historischer Formen zu mindest für die Zeit genossen bekannt 

und kenntlich ist und überentsprechende Quellen und Dokumente auch für  spätere Generationen immer als 

Wiederholung identifizier barbleibt.“ cyt. za https://arthist.net/reviews/964/view=pdf  dostęp 20.02.2021 
31 Informacje ze strony internetowej Prezydenta RP https://www.prezydent.pl/aktualnosci/rocznica-

niepodleglosci/aktualnosci/art,62,11-listopada---symboliczny-poczatek-odbudowy-palacu-saskiego.html  dostęp 

06.09.2020  
32 Informacje z witryny https://www.gdanskstrefa.com/odbudowa-gdanskiego-dworu-danziger-hofu-petycja/ 

 08.02.2021  
33 Adres witryny fundacji zawierający również odwołanie do prężnie działającego  profilu w mediach 

społecznościowych http://fundacjario.pl/?fbclid=IwAR2muFhxF9NRaMBezYnHmi1VkOtCW5uEoIr6veJH-

9M_8NHZLtDp0Yc6L0k  dostęp 10.03.2021  

https://arthist.net/reviews/964/view=pdf
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/rocznica-niepodleglosci/aktualnosci/art,62,11-listopada---symboliczny-poczatek-odbudowy-palacu-saskiego.html
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/rocznica-niepodleglosci/aktualnosci/art,62,11-listopada---symboliczny-poczatek-odbudowy-palacu-saskiego.html
https://www.gdanskstrefa.com/odbudowa-gdanskiego-dworu-danziger-hofu-petycja/
http://fundacjario.pl/?fbclid=IwAR2muFhxF9NRaMBezYnHmi1VkOtCW5uEoIr6veJH-9M_8NHZLtDp0Yc6L0k
http://fundacjario.pl/?fbclid=IwAR2muFhxF9NRaMBezYnHmi1VkOtCW5uEoIr6veJH-9M_8NHZLtDp0Yc6L0k
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posłużyć między innym prywatne inwestycje odbudowy stanowiące w dużej mierze kreacje 

historyczne, zamki: Tropsztyn, Tykocin, czy Bobolice. Duże wątpliwości wzbudziły także 

inwestycje publiczne, takie jak odbudowa zamku w Poznaniu (Ratajczak, 2012,s.237), czy 

Zamku Dolnego w Wilnie (Torbus, 2019, 127). Warto zatem odróżnić takie inwestycje, które 

pretendują do miana rekonstrukcji, a które powstają  raczej jako nowa kreacja oparta na 

wzorcach historycznych dopasowanych do politycznych, ideologicznych, a także 

ekonomicznych wymogów inwestorów (Torbus, 2019, s.5). 

Wspomniane inwestycje to w przeważającej mierze odbudowy pozostałości zamków, które 

uprzednio wpisały się już w krajobraz kulturowy w postaci trwałej ruiny. Jan Tajchman 

wypowiada się na ten temat bardzo jednoznacznie, określając takie działania mianem skandalu. 

Podnosi, że odbudowy te stanowią naruszenie wartości kulturowych oraz, przeprowadzane bez 

dostatecznej wiedzy i źródeł, prowadzą do zakłamania, szerząc w społeczeństwie 

dezinformacje i przedstawiając fałszywy obraz historii architektury, a jednocześnie prowadzą 

do zniszczenia autentycznej substancji zabytku. Jeśli chodzi o historyczne ruiny zamków, 

Tajchman propaguje zachowanie autentycznej substancji w postaci trwałej ruiny, jako 

tradycyjnego elementu krajobrazu (Tajchman, 2012, s.10). W publikacji ICOMOS z 2012 roku 

pod tytułem „Zamki w ruinie – zasady postępowania konserwatorskiego”  pod redakcją 

Bogusława Szmygina i Piotra Molskiego, a stanowiącą podsumowanie kilku konferencji 

naukowych, obfituje w wypowiedzi polskich konserwatorów i stanowi istotny głos w dyskusji 

nad słusznością podejmowania rekonstrukcji. W książce znaleźć  można wypowiedzi 

wspomnianego już Jana Tajchmana, Bogusława Szmygina, Jakuba Lewickiego, Tomasz 

Rtajczka, Jana Janczykowskiego i innych (Szmygin i Molski, 2012).  

Ádám Arnóth – architekt i konserwator zabytków z Budapesztu – mówiąc o rekonstrukcji 

zabytków architektury odwołuje się do modernistycznych zasad konserwacji i podkreśla, 

że każde oszustwo, fałszerstwo i falsyfikacja są zabronione. Zauważa, że w ostatnich latach 

znów rośnie presja na rekonstrukcje zabytków, a często niestety decyzje forsowane przez 

decydentów nie mają wiele wspólnego z prawdą historyczną. Po przeanalizowaniu 

współczesnych i historycznych węgierskich przykładów rekonstrukcji34 konkluduje, iż 

w każdej interwencji konserwatorskiej należy zachować wartości rieglowskie 

(z uwzględnieniem wartości historycznych i wieku zabytku) oraz autentyczność i wartość 

dokumentacyjną dziedzictwa. Arnóth podkreśla, że rekonstrukcje same w sobie winny być 

z założenia unikane, gdyż nie są w stanie spełnić tych wymagań. Dopuszcza szczególne 

przypadki, o których mówi Karta Krakowska, dodaje jednak szereg warunków. Przede 

wszystkim rekonstrukcja powinna być kopią oryginału opartą na dostępnej dokumentacji 

popartej badaniami. W rekonstrukcji nie powinno być miejsca dla fantazji nowych twórców 

i form luźno historyzujących, nie mających oparcia w badaniach naukowych. Co bardzo ważne, 

rekonstrukcja nie może szkodzić pierwotnej substancji obiektu, ani mieć negatywnego wpływu 

na otoczenie i krajobraz (Arnóth, 2019, ss.1-7). 

Współczesna doktryna konserwatorska, zwłaszcza w zakresie teorii i praktyki 

dotyczącej rekonstrukcji zabytków, wciąż się krystalizuje, utrzymując szerokie pole 

 
34 Między innymi:  rekonstrukcja średniowiecznego zamku Füzér, rekonstrukcja, a właściwie kościoła z Zsámbék 

w zupełnie nowej lokalizacji w Budapeszcie w opozycji do zakonserwowanej trwałej ruiny w lokalizacji 

oryginalnej i wiele innych. 
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do dyskusji. Są miejsca i sytuacje, w których rekonstrukcja fizyczna zdaje się być niezbędna, 

tak, jak w przypadku odbudowy powojennych zniszczeń, czy przywracania integralności 

wnętrz i niewielkich fragmentów – detali, ornamentów. Jednak nie każda decyzja 

o  rekonstrukcji jest uzasadniona, potrzebna i nigdy nie powinna być podejmowana 

jednoosobowo, ani przyjmowana bezkrytycznie. Na uwadze należy mieć zwłaszcza 

rekonstrukcje jednorodne stylowo, nie poparte wystarczającymi badaniami, noszące znamiona 

fantazji twórczej (Krasnowolski, 2011, 420-421). W pewnych przypadkach alternatywą dla 

fizycznej rekonstrukcji obiektów architektonicznych może stać się rekonstrukcja wirtualna i jej 

prezentacja z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych (Kadłuczka, 2011, s.219). 

 

 

2.2 Rekonstrukcja wirtualna 

 

2.2.1 Zarys historii, teorii i doktryn 

 

Wizualizacja, jako sposób prezentacji przeszłości bądź wyobrażeń o przyszłości ma 

historię tak długą, jak długa jest sama historia sztuki. Od prehistorycznych malowideł 

naskalnych, przez renesansowe dzieła Leonarda, aż do trójwymiarowych modeli 

komputerowych – wizualizacja rzeczywistości służyła nauce, technice i sztuce, stanowiąc sama 

w sobie środek wyrazu artystycznego.  

Pojęcie wizualizacji polegającej na przedstawianiu abstrakcyjnych danych lub 

rezultatów obliczeń opartych na modelach teoretycznych w postaci dwu bądź trójwymiarowych 

modeli (Tufte, 2001, s.10) odnosi się również do cyfrowego budowania i prezentowania 

obiektów architektonicznych. Dzięki programom umożliwiającym tworzenie trójwymiarowych 

modeli komputerowych, na przykład: Revit(Autodesk), Archicad, Blender, SketchUp i wielu 

innym, modelowanie trójwymiarowe i wizualizacja komputerowa zostały zaimplementowane 

do projektowania inżynierskiego, architektonicznego i konserwatorskiego. Rosnący stopień 

skomplikowania dokumentacji technicznej, jej interdyscyplinarność i symultaniczność 

powstawania powoduje, że w coraz większym stopniu praca nad projektem przenosi się 

w całości do przestrzeni trójwymiarowej, co w rezultacie ma prowadzić do zoptymalizowania 

procesu projektowego i szerzej – inwestycyjnego. Jednak budowanie modeli 3D i tworzenie ich 

wizualizacji, to nie tylko metoda prezentacji porywającej koncepcji architektonicznej, czy 

pomoc w przestrzennym zobrazowaniu obiektu i wnętrza niezbędna z punktu widzenia 

przyzwyczajonego do „kultu obrazu” odbiorcy. 

Zarówno architektura, jak i archeologia wdrożyły technologie ICT35 polegające na 

modelowaniu oraz wizualizowaniu obiektów na wspólnym polu rekonstrukcji historycznej. Już 

w roku 1990 Paul Reilly wprowadził pojęcie „wirtualnej archeologii” definiując je jako 

odnoszące się do technik komputerowych, umożliwiające rekonstrukcję 3D i realistyczną 

 
35Information and Communication Technologies 
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wirtualną prezentację obiektów i budynków, których pozostałości zniknęły lub są w złym stanie 

zachowania, co utrudnia lub uniemożliwia ich interpretację (Grande i Lopez-Menchero, 2011, 

s.2). Kolejne lata potwierdzały ogromny wpływ nowych technologii i narzędzi komputerowych 

na prowadzone prace badawcze, konserwatorskie i restauratorskie. Zgodnie z aktualnymi 

doktrynami i zasadami zrównoważonego rozwoju, technologie te ułatwiają dostęp do 

chronionego dziedzictwa kulturowego. Upowszechnienie się rekonstrukcji wirtualnej 

umożliwiło przeskok pomiędzy ekskluzywną wiedzą ekspercką, o przeciętnie niskim stopniu 

atrakcyjności, a jednocześnie wysokim stopniu skomplikowania, zrozumiałą głównie przez 

wykształconych specjalistów, a powszechnym dostępem do informacji: jasnej, klarownej 

i ciekawej, a dzięki udostępnianiu w sieci Internet, również globalnie dostępnej (Derwisz, 2015, 

s. 28).  

Do rozwoju wirtualnej rekonstrukcji obiektów zabytkowych przyczyniły się również 

szybko rozwijające się technologie  trójwymiarowej inwentaryzacji obiektów zabytkowych, jak 

np. scanning laserowy, czy fotografia 3D. Te metody inwentaryzacji dają możliwość 

bezpiecznego archiwizowania danych, globalnego ich udostępniania, popularyzacji i ochrony, 

a także późniejszej rekonstrukcji, co jest niezwykle ważne zwłaszcza w kontekście zabytków 

zagrożonych w wyniku działań wojennych, czy kataklizmów naturalnych.  

Szybki postęp w dziedzinie rekonstrukcji wirtualnej i coraz szersze jej zastosowanie 

zrodziły potrzebę usystematyzowania zasad i praw, którym winna się podporządkować. 

Równocześnie, w związku z dostępnością narzędzi komputerowych zaistniało 

niebezpieczeństwo rozpowszechniania fałszywego przekazu, co pilnie wymagało ustanowienia 

„mechanizmów kontroli, które umożliwiają określanie i sprawdzanie wiarygodności 

historycznej zabytków wirtualnych” (Bentowska-Kafel, 2007, s.1). 

Dzięki inicjatywie środowisk akademickich zajmujących się wirtualną rekonstrukcją, 

pierwsza wersja dokumentu zwanego Kartą Londyńską powstała już w roku 2006, kolejna, 

uzupełniona - w roku 2009. Międzynarodowy zespół archeologów, architektów i historyków 

sztuki sformułował ogólne zasady cyfrowej dokumentacji, wizualizacji i prezentacji zabytków, 

których celem było przyczynienie się do podniesienia rangi tej metody, a wręcz jej zrównana 

z tradycyjnymi metodami badań. Opublikowanie i stosowanie Karty Londyńskiej wpływa 

stopniowo na zwiększenie wiarygodności historycznej, spójności merytorycznej 

i przejrzystości przyjętych metod interpretacyjnych oraz uzyskiwanych dzięki nim wyników. 

Zasady te obejmują: umożliwienie czytelnego rozróżniania między faktami potwierdzonymi 

źródłowo a hipotezami, promowanie opartych na badaniach naukowych wizualizacji 

komputerowych w służbie ochrony dziedzictwa kulturowego oraz upowszechnianie zarówno 

poprzez edukację, jak i sferę działań komercyjnych.  

Karta Londyńska, biorąc pod uwagę różnorodność zastosowań wirtualnej rekonstrukcji, 

zalecała stworzenie specyficznych wytycznych umożliwiających jej wdrożenie 

w poszczególnych dziedzinach. Dzięki pracy Międzynarodowego Forum Archeologii 

Wirtualnej i Hiszpańskiego Stowarzyszenia Archeologii Wirtualnej (SEAV) już w 2010 

w Sewilli został stworzony dokument regulujący zasady komputerowej rekonstrukcji 

i wizualizacji archeologicznej. Karta z Sewilli podaje osiem kluczowych zasad dobrej praktyki, 
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określa cele i definiuje podstawowe pojęcia. Rozróżniona została wirtualna konserwacja, 

wirtualna anastyloza – wykorzystanie modelu 3D istniejących realnie elementów do stworzenia 

cyfrowej całości oraz wirtualna rekonstrukcja – wykonywana w celu wizualnego „wznowienia” 

obiektu. Wszystkie te działania mają być prowadzone na podstawie dostępnych dowodów 

potwierdzonych naukowo z zastosowaniem badań (również porównawczych) kierowanych 

przez ekspertów poszczególnych dziedzin: archeologów, architektów, historyków. Oddzielnie 

definiuje się wirtualną kreację, która wiąże się z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości 

w celu stworzenia konkretnej całości rekonstruowanej w danym momencie historycznym wraz 

z elementami kultury materialnej, środowiska, krajobrazu, a nawet historycznymi postaciami. 

Dokument z Sewilli formułuje szereg zasad, dotyczących każdego projektu opartego na 

technologiach komputerowych wirtualnej rekonstrukcji archeologicznej. Prace muszą być 

prowadzone przez interdyscyplinarne zespoły, składające się zarówno z architektów, 

archeologów i inżynierów, jak i informatyków, grafików komputerowych. Każda wirtualna 

rekonstrukcja i wizualizacja musi służyć celom badawczym, ochrony zabytków lub/i ich 

upowszechnianiu oraz wspomagać kompleksowe zarządzanie dziedzictwem. Wdrażanie 

nowych technologii musi być traktowane jako uzupełnienie tradycyjnych metod badawczych 

i ekspozycyjnych. W wizualizacji komputerowej nietrudno o przekłamania i nadinterpretacje, 

dlatego tak ważne jest dbanie o zachowanie autentyczności, co w tym przypadku oznacza 

umożliwienie łatwego rozróżnienia pomiędzy elementami rekonstrukcji zachowanymi 

oryginalnie „in situ”, elementami poddanymi wirtualnej anastylozie, odbudowie i uzupełnieniu, 

a tymi zrekonstruowanymi koncepcyjnie na podstawie badań porównawczych czy ikonografii. 

Dbając o poziom dokładności historycznej, wiarygodności i realizmu wirtualna rekonstrukcja 

musi być oparta na rzetelnych badaniach historycznych, archeologicznych, architektonicznych 

oraz ich dokumentacji. Istotnym aspektem jest również dbałość o efektywność i racjonalność 

działań oparta na zasadach zrównoważonego rozwoju. Cele, sposoby, metodologia, przyjęte 

techniki, sposób rozumowania, źródła i wyniki badań opartych o rekonstrukcję i wizualizację 

komputerowe muszą być naukowo przejrzyste, jasne i zrozumiałe dla innych badaczy. Do tego 

celu niezbędne jest stworzenie ogólnodostępnej bazy danych wysokiej jakości. Nowa 

dyscyplina, jaką jest wirtualna archeologia (jak również wirtualna architektura) wymaga 

ciągłego doskonalenia, przeprowadzania programów szkoleniowych, ciągłych studiów 

i aktualizowania technologii. Przeprowadzonej rekonstrukcji i wizualizacji wirtualnej  

nie powinno się oceniać na podstawie poziomu spektakularności końcowego materiału 

graficznego, a raczej jakości całego procesu badawczego (Grande i Lopez-Menchero, 2011, 

s.2-5). 

Wartościowa rekonstrukcja wirtualna, spełniająca powyższe zasady, może zostać 

z powodzeniem zastosowana do celów naukowo-badawczych i edukacyjnych. W jednym 

z aspektów - do edukacji akademickiej, natomiast w szerszym zakresie do edukacji całego 

społeczeństwa – np. zastosowanie w muzeach, muzeach wirtualnych, programach szkolnych 

i popularno-naukowych, co automatycznie wiąże się z popularyzacją dziedzictwa kulturowego. 

Powszechność, a zarazem niezbędność narzędzi informatycznych potwierdzają zapisy Karty 

Krakowskiej, dokumentu podsumowującego Międzynarodową Konferencję Konserwatorską 

„Kraków 2000” (Derwisz, 2015, ss.29-30): 
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W ochronie i publicznej prezentacji stanowisk archeologicznych powinno być promowane 

wykorzystanie współczesnych technik informatycznych, takich jak: bazy danych, systemy 

multimedialnych prezentacji i wirtualnych rekonstrukcji.(Szmygin, 2015, s.136). 

W roku 2019, w Deklaracji o Współpracy w sprawie postępów w cyfryzacji dziedzictwa 

kulturowego, dwadzieścia siedem krajów europejskich zwróciło się do grupy ekspertów 

Komisji Europejskiej ds. Cyfrowego Dziedzictwa Kulturowego oraz ekspertów 

zaangażowanych w międzynarodowy projekt Europeana o opracowanie wspólnych 

wytycznych dotyczących kompleksowej dokumentacji europejskich zasobów 

trójwymiarowego dziedzictwa kulturowego. Przygotowana została lista zasad i wskazówek 

odnoszących się między innymi do: konieczności rozważenia wartości i potrzeby 

trójwymiarowej cyfryzacji, konieczności zapewnienia szerokiego dostępu do powstałych treści, 

a także różnych formatów zapisu informacji, dążenia do opracowań wykonanych w najwyższej 

możliwej  jakości, zapewnienia długotrwałego przechowywania uzyskanych modeli 

cyfrowych. Wartość trójwymiarowej dokumentacji cyfrowej, w tym komputerowych modeli 

zabytkowych obiektów architektonicznych i archeologicznych została wskazana w wielu 

kontekstach. Celem może być wykorzystanie modeli 3D do badań naukowych, prac 

przygotowawczych i projektowych dotyczących fizycznej konserwacji, reprodukcji (również 

rekonstrukcji), edukacji, eksploracji i turystyki. W przypadku zagrożonego materialnego 

dziedzictwa kulturowego jego digitalizacja jest koniecznością. Może zapewnić wirtualny 

dostęp do miejsc trudno dostępnych, jak na przykład podwodnych obiektów archeologicznych. 

Może stanowić narzędzie ułatwiające dostęp do dziedzictwa kulturowego osobom z różnymi 

dysfunkcjami (wzroku, ruchowymi). Zwrócono jednak uwagę, że digitalizacja dziedzictwa 

kulturowego, mimo iż przyczynia się do jego ochrony i popularyzacji, nie zapobiega 

zagrożeniom (np. wpływ czynników atmosferycznych, działania wojenne, nadmierny ruch 

turystyczny i inne), ani nie zastępuje fizycznej konserwacji. 36 Z drugiej strony, same dane 

cyfrowe, w tym liczne odwzorowania wirtualne, stanowią część dóbr kultury oraz wymagają 

systemu ochrony i zarządzania. Cyfrowe dziedzictwo ma przede wszystkim wymiar 

dokumentacyjny, ale stanowi często podstawę do fizycznych działań związanych z ochroną 

zabytków. Na modelach cyfrowych bazują symulacje konserwatorskie, które do wirtualnej 

rzeczywistości przenoszą wiele działań niszczących, dotychczas wykonywanych bezpośrednio 

na obiektach zabytkowych (Zapłata, 2013, s. 44) Jednym z elementów takiej symulacji może 

być właśnie rekonstrukcja wirtualna. 

 

2.2.2 Metody i przykłady. 

 

 Cyfrowe modelowanie dziedzictwa może odbywać się w oparciu o różne sposoby 

i metody. W przypadku obiektów nie istniejących fizycznie, rekonstrukcja stanowi hipotezę 

badawczą i jest oparta o naukowe źródła wiedzy. Trójwymiarowe rekonstruowanie takiego 

 
36 Podstawowe zasady i wskazówki cyfryzacji trójwymiarowej dziedzictwa kulturowego opublikowane 

11.09.2020 doku w witrynie: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/basic-principles-and-tips-3d-

digitisation-cultural-heritage  dostęp. 28.03.2021  

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/basic-principles-and-tips-3d-digitisation-cultural-heritage
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/basic-principles-and-tips-3d-digitisation-cultural-heritage


 

33 

obiektu będzie procesem sparametryzowanym, zbliżonym do trójwymiarowego projektowania. 

Elementy składowe modelu mogą być wykonane precyzyjnie, z matematyczną dokładnością, 

stanowiąc wypadkową pozyskanych wcześniej danych i, zgodnie z dobrą praktyką, efekt pracy 

interdyscyplinarnych zespołów badawczych, ale równocześnie powstają finalnie w oparciu 

o decyzję osoby operującej programem komputerowym. Jeśli modelowaniu cyfrowemu zostać 

ma poddany obiekt istniejący lub zachowany częściowo, jego docelowy kształt jest zależny od 

dokładności i rodzaju metod inwentaryzacji. Stosując skanowanie laserowe, jako dane 

wyjściowe uzyskujemy tak zwaną „chmurę punktów”, a gęstość pozyskanych danych decyduje 

o precyzji odwzorowania. Im dokładniejsze odwzorowanie, tym większa objętość pliku, co ma 

wpływ na jakość i skuteczność dalszej pracy (Ozimek, 2007, s. 174). Ta metoda wymaga zatem 

zbilansowania dokładności względem wydajności używanego sprzętu komputerowego 

(hardware) i jakości stosowanego oprogramowania (software).  

Rekonstrukcja wirtualna, niezależnie od celu, któremu ma służyć oraz metod jej 

przeprowadzania, powinna zostać opracowana w sposób komplementarny i precyzyjny 

z uwzględnieniem wytycznych Karty Londyńskiej i Karty z Sewilli.  

 Przykładem obiektu zabytkowego poddanego rekonstrukcji cyfrowej może być Pałac 

Królewski w Łobzowie. Budynek, mieszczący dziś pomieszczenia Wydziału Architektury 

Politechniki Krakowskiej uzyskał swoją obecną formę dopiero w XIX wieku, jednak jego 

historia sięga średniowiecza. Przez blisko siedemset lat Pałac poddany był wielokrotnie 

przebudowom, a przekształcenia te stanowią materię licznych badań naukowych37.  

 W 2015 roku wirtualna rekonstrukcja poszczególnych faz Pałacu w Łobzowie była 

tematem warsztatów konserwatorskich, prowadzonych w Instytucie Historii Architektury dla 

studentów Studiów Doktoranckich przez Andrzeja Kadłuczkę, Klaudię Stalę i Jolantę 

Sroczyńską. Warsztaty odbyły się pod tytułem: „Królewska Rezydencja w Łobzowie. Budowa 

modeli historycznej rzeczywistości od średniowiecza po dzień dzisiejszy”. Uczestnicy 

warsztatów zostali podzieleni na trzy grupy. Grupa Profesora Andrzeja Kadłuczki, w składzie: 

Justyna Derwisz, Sebastian Kiesiewicz, Łukasz Maurer i Albert Wójtowicz podjęła się 

cyfrowej rekonstrukcji fazy siedemnastowiecznej. Tak zwana trzecia faza przebudowy 

Królewskiej Rezydencji na Łobzowie dokonała się na bazie poprzedniej fazy Santi Gucciego 

Fiorentino, za panowania Zygmunta III Wazy, w latach 1602-1605. Zgodnie z obecnym stanem 

wiedzy jej autorem był najprawdopodobniej Giovanni Trevano, który równolegle prowadził 

 
37 Wybrana bibliografia: Sinko K., Santi Gucci Fiorentino i jego szkoła., Biblioteka Historji Sztuki nr.3, 
Wydawnictwo Związku Kół Historyków Sztuki, Kraków 1933; Kieszkowski W., Zamek Królewski w Łobzowie, 

w: Biuletyn Historji Sztuki i Kultury, Zakład Architektury Polskiej i Historii Sztuki, Warszawa 1935; Rączka J.W. 

Przemiany krajobrazu podkrakowskiej rezydencji Łobzów, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 

1996; Kadłuczka A., Frankowska-Cząstka E. Adaptacja dawnego pałacu królewskiego w Łobzowie dla wyższej 

uczelni architektonicznej, w: Zabytki architektury i urbanistyki ziemi krakowskiej i ich rola we współczesnym 

rozwoju regionu, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, 1996; Stala K., Królewska rezydencja 

Zygmunta III Wazy w Łobzowie. Próba rekonstrukcji, w:Wiadomości Konserwatorskie 2015; 42, ss.54-60; Stala 

K. Najstarszy widok łobzowskiego castellum Kazimierza Wielkiego z 1536/1537 roku, w:Wiadomości 

Konserwatorskie 2016;46, ss.119-124; A. Kantarek, J. Gyurkovich, A.Zachariasz, Królewska rezydencja 

w Łobzowie we współczesnej strukturze miasta, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2018.  
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prace na Wawelu. W źródłach przechowała się lakoniczna wzmianka o murarzu Włochu, 

któremu należy się jeszcze pewna suma według umowy 38. 

 Wirtualny model siedemnastowiecznego pałacu został poprzedzony kwerendą źródłową 

i analizą ikonografii. Bogatych opisów dostarczyły publikacje sprzed ponad osiemdziesięciu lat 

autorstwa między innymi K. Sinko, W. Kieszkowskiego, a także nowsze opracowania 

A. Kadłuczki, J.W. Rączki, J. Bogdanowskiego i inne39.  Źródła ikonografii stanowiły plany 

i mapy w tym Plan Krakowa z 1657 roku, Plan Kołłątajowski 17855, mapy katastralne, 

Widok  Krakowa od północnego zachodu - 1603 - 1605 opublikowany  w dziele G. Brauna 

i F. Hogenberga "Civitatesorbisterrarum", Panorama Krakowa na podstawie ryciny Meriana 

i Korneliusza Visscher de Jonge, Widok Krakowa od północnego zachodu z 1619r. Panorama 

Krakowa, kopia "Civitatesorbisterrarum". W zakres też weszły również liczne przedstawienia 

artystyczne Pałacu w tym akwaforta Akwaforta Freya na podstawie rysunku Vogla z 1806, 

dzieła Stachowicza, Langego, materiały pozyskane w archiwum Urzędu Małopolskiego 

Konserwatora Zabytków w Krakowie (na przykład: Rejestracja wyników badań 

architektonicznych S. Sławiński M. Sulma  z 1999 r. wykonana na zlecenie Z.R.Z.Z.K.). 

W ramach przeprowadzonej kwerendy udało się dotrzeć również do archiwalnych 

niepublikowanych planów przebudowy pałacu Łobzowskiego z 1798 roku. Plany te nigdy nie 

zostały zrealizowane. 

 

    
         Fig. 2a      Fig. 2b 

Fig. 2a) Fragment planu Krakowa z 1657. http://www.wawel.netdostęp 19.06.2015; b) Widok Krakowa od 

północnego zachodu - 1619 rok. Panorama Krakowa, kopia "Civitatesorbisterrarum". Autorem rytów  był 

MattheusMerian, na zlecenie Justusa Hondiusa II wydawcy amsterdamskiego. Źródło: http://www.wawel.net 

dostęp 19.06.2015  

 Na podstawie przeprowadzonych badań zespół wysunął hipotezy badawcze, które 

zostały skonsultowane przez Prowadzących, a następnie skonfrontowane z wynikami badań 

pozostałych grup pracujących nad wirtualną rekonstrukcją Fortalicjum Kazimierza Wielkiego 

oraz rozbudowy według projektu Santi Gucciego. Pierwsza z hipotez dotyczyła najistotniejszej 

 
38 Arch. Gł. A. D. Rach. Król. N. 355 f. 42 sq.<<Pamięcz Glodyczkyemu do odprawowania y zamykania 

budynków na Łobzowye y w dworku JeoMPana Przemyskiego Dnia 18 Augusta 1594>>…..<<Murarzowi 

Włochowi Winno ieszcze według zmowy gdy wszizkiegodorobycz według zmowy flor. 300.->>, za: Kieszkowski 

W., Biuletyn Historji Sztuki i Kultury, Zakład Architektury Polskiej i Historii Sztuki, Warszawa 1935, str. 16. 
39Najważniejsza bibliografia w przypisie nr 46. 

http://www.wawel.net/
http://www.wawel.net/
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zamiany dokonanej przez Giovanniego Trevano w bryle Królewskiej Rezydencji na Łobzowie. 

Była nią dobudowa południowego skrzydła, które przesłoniło gucciowską galerie i nadało jej 

charakter loggii otwartej na dziedziniec. Elewacja frontowa cechowała się prostotą 

i surowością. W środkowym niewielkim ryzalicie znajdowała się brama wjazdowa ozdobiona 

obramieniem składającym się z rustykowanej archiwolty wspartej na masywnych pilastrach. 

Otwory okienne były dość gęsto rozmieszczone. W dekoracji kamieniarskiej występują 

charakterystyczne dla baroku elementy dekoracyjne. Pod oknami pierwszego pietra znajdowały 

się lizeny, a w szczycie elewacji - wystający gzyms koronujący. Występują tutaj również 

boniowane narożniki. Elewacja tylna najprawdopodobniej posiadała galerie arkadowe, które 

składały się w przyziemiu z filarów, a na piętrze z kolumn w stylu doryckim. Nad każdym 

oknem i drzwiami  rozlokowano kartusze herbowe Wazów. Najprawdopodobniej w przyziemiu 

znajdował się cokół pełniący również funkcję ławy fundamentowej i strefy podpiwniczonej. 

Podniesienie budowli było spowodowane bliskością sadzawki i miało uchronić całe 

południowe skrzydło przed zalaniem oraz mocno posadowić obiekt na podmokłym terenie. 

 Przeprowadzone analizy pozwoliły na rozpoczęcie pracy nad modelem cyfrowym. Poza 

materiałami ikonograficznymi i mapami, jako materiał wyjściowy posłużyły również wyniki 

badań architektonicznych według opracowania S. Sławińskiego i M. Sulmy z dokumentacji 

naukowo-historycznej  z 1999r. oraz inwentaryzacja budynku z 2007 roku w opracowaniu 

Studio Architektonicznego Archecon Andrzeja Kadłuczki. Te ostatnie pozwoliły na 

zweryfikowanie przyjętych wymiarów rekonstruowanego budynku i zlokalizowanie 

zachowanych elementów. W pierwszej kolejności wykonano dwuwymiarowe rzuty i przekroje 

pałacu w programie AutoCAD, a następnie wymodelowano bryłę  i nałożono faktury i kolory. 

 
Fig. 3a      Fig. 3b 

Fig. 3a. Rekonstrukcja cyfrowa Królewskiej Rezydencji w Łobzowie (faza Trevano) – rzut parteru. Fig 3b. Cyfrowy 

model Królewskiej rezydencji w Łobzowie (Faza Trevano) poddany podstawowej wizualizacji z nałożeniem 

kolorów  - widok z lotu ptaka. Autorzy: J. Derwisz, S.Kiesiewicz, Ł. Maurer i A. Wójtowicz Materiały własne 

autorki. 

 Wyniki prac wszystkich grup doktorantów zaowocowały wykonaniem rekonstrukcji 

wirtualnych zabytkowego pałacu w jego trzech historycznych fazach: I- fortalicjum z czasów 

Kazimierza Wielkiego, II-Pałac z czasów Stefana Batorego (Santi Gucci) oraz III – Pałac 



 

36 

z czasów Władysława IV Wazy (Giovanni Trevano). Symultaniczna praca grup pozwoliła na 

zestawienie kolejnych etapów i stanowiła przyczynek do dalszych badań naukowych40.  

Wartość edukacyjną i badawczą cyfrowych rekonstrukcji opracowanych przez 

doktorantów potwierdza także celność hipotezy fazy pierwszej – fortalicjum z czasów 

Kazimierza Wielkiego, która znajduje potwierdzenie w późniejszych badaniach Klaudii Stali 

z Politechniki Krakowiskiej. Badaczka ta, opierając się na odkrytej w 1991 roku przez Angelikę 

Marsch weducie Krakowa z 1536/1537 roku,  postawiła hipotezę odbiegającą od interpretacji 

Elżbiety M. Firlet, która to po raz pierwszy udostępniła wspomniany widok polskiemu 

czytelnikowi w1998 roku, w albumie pod tytułem Najstarsza panorama Krakowa Elżbieta 

Firlet domniemywała w swojej publikacji, że fortalicjum Kazimierza Wielkiego w Łobzowie 

to niewielki obiekt widoczny po lewej stronie od Wzgórza Wawelskiego – warownia 

z krenlażami na planie kwadratu. W interpretacji Klaudii Stali, biorąc pod uwagę możliwość 

przemieszczania się rysownika i docelowo inny punkt obserwacyjny, pałac w Łobzowie mógł 

być na wspomnianej panoramie obiektem usytuowanym na prawo od Wawelu, błędnie 

wcześniej uznanym za zwierzyniecki klasztor sióstr Norbertanek (Stala, 2016, s.120-123). 

 

Fig. 4 

Fig. 4. Zestawienie historycznych faz przebudowy Pałacu w Łobzowie – porównanie modeli 3D. Od lewej: 

Fortalicjum Kazimierza Wielkiego (autor: P.Pikulski na podstawie rekonstrukcji opracowanych w trakcie 

Warszatów w IHiKZ D.Długosz, E.Furlepa, A.Jurek, Ł.Kadeła, A.Stauer-Jurek), Pałac Stefana Batorego, 

prawdopodobnie według projektu Santi Gucci (autor P.Pikulski na podstawie rekonstrukcji opracowanych 

w trakcie Warszatów w IHiKZ przez B.Dendura, A.Derlatka, A.Fitta, M.Kapołka, E.Waryś), Pałac Władysława IV 

Wazy prawdopodobnie według projektu Giovanni Trevano (autor P.Pikulski na podstawie rekonstrukcji 

opracowanych w trakcie Warszatów w IHiKZ przez J.Derwisz, S.Kiesiewicz, Ł.Maurer, A.Wójtowicz). Żródło: 

(Pikulski, 2019, s.52). 

W tym wypadku modele i komputerowe wizualizacje mają nie tylko wartość badawczą, 

ale również popularyzatorską i edukacyjną. Zostały wykorzystane do stworzenia oryginalnej 

ekspozycji w szybie windowym budynku „Podchorążówki” – obecnego Wydziału 

 
40Między innymi: Stala K.,2016, Najstarszy widok łobzowskiego castellum Kazimierza Wielkiego z 1536/1537 

roku, w Wiadomości Konserwatorskie 46/2016, ss. 119-124; Pikulski P. i Szpyt M., 2019, Próba jednoznacznego 

ustalenia położenia łobzowskiego fortalicjum Kazimierza Wielkiego na Panoramie Krakowa z 1536/1537 roku, 

w: Wiadomości Konserwatorskie, 59/2019, ss. 83- 89; W 2019 roku postała także rozprawa doktorska, w której, 

jako materiał badawczy, wykorzystane zostały opracowania powstałe w trakcie warsztatów:  Pikulski P. Pałac 

w Łobzowie za czasów Jana II Sobieskiego. Rekonstrukcja nieznanej dotąd fazy obiekty na podstawie badań 

historycznych, Rozprawa Doktorska na Wydziale Architektury PK, promotor: Stala K., Kraków 2019 



 

37 

Architektury, a kiedyś Królewskiej rezydencji w Łobzowie. Szklana posadzka windy 

umożliwia obserwację autentycznych reliktów murów magistralnych, odsłoniętych podczas 

prac archeologicznych, natomiast przeszklone ściany, podczas jazdy windą w górę, stopniowo 

ukazują grafikę z datowanymi kolejnymi fazami przekształceń zabytku. Projekt aranżacji 

wykonała dr Katarzyna Kołodziejczyk.  

 Powyższy przykład obrazuje kolejne fazy prac nad cyfrową rekonstrukcją obiektu 

zabytkowego. Taki proces powinien przebiegać według następujących etapów: 

I. Przegląd i ocena źródeł. 

II. W przypadku obiektów istniejących lub częściowo zachowanych  - inwentaryzacja. 

III. Modelowanie na podstawie wszystkich w.w. źródeł. 

IV. Integracja i porównanie poszczególnych faz obiektu 

V. Wizualizacja komputerowa z uwzględnieniem kolorystyki i tekstur. 

VI. Publikacja wyników badań.41 

Nie należy także zapominać o prezentacji wyników badań i samych modeli 3D. Na temat 

możliwych metod multimedialnej prezentacji wirtualnej rekonstrukcji poświęcono rozdział 

trzeci niniejszej dysertacji.  

 

 Rekonstrukcja wirtualna obiektów zabytkowych ma wiele pozytywnych aspektów 

i zastosowań. Stanowi metodę dokumentacji obiektów architektonicznych i archeologicznych,  

nieinwazyjną metodę badawczą, umożliwia wielokrotną reinterpretację wyników badań,  ma 

wartość edukacyjną - ułatwia percepcję i syntezę wzrokową, zmniejsza ryzyko błędnej 

interpretacji. Co do zasady, rozwój technologii komputerowych ma wpływ na proces 

demokratyzacji wiedzy, a dostęp do niej ogranicza jedynie brak dostępu do Internetu.  

Trójwymiarowa rekonstrukcja cyfrowa ma jednak kilka słabych punktów na które zwraca 

uwagę Piotr Kuroczyński w publikacji z 2017 roku pod tytułem: „Virtual Research 

Environment for Digital 3DReconstructions: Standards, Thresholds, andProspects” 42. Jeden 

z problemów mogą stanowić społeczne oczekiwania względem rekonstrukcji wirtualnych. 

Ludzie, przyzwyczajeni do obrazów fotorealistycznych, do których  mają dostęp w grach 

komputerowych, filmach, lub wizualizacjach architektonicznych (wizjach projektantów 

i deweloperów) tego samego oczekują od wirtualnej rekonstrukcji dziedzictwa kulturowego. 

Podejście hiperrealistyczne jest jednak często krytykowane przez środowiska naukowe. 

Zdaniem Kuroczyńskiego, im bardziej realistyczna jest reprezentacja w postaci wizualizacji 

modelu 3D, tym bardziej prawdopodobne jest, że hipoteza nie jest naukowo udokumentowana. 

Problem stanowią również standardy i formaty plików oraz brak długoterminowej dostępności 

wyników badań oraz brak infrastruktury cyfrowej wspierającej zrównoważoną archiwizację 

i odpowiednią publikację. Istotne są również kwestie związane z licencjami oprogramowania, 

do budowania modeli cyfrowych, które w większości uniemożliwiają otwarty dostęp 

 
41 Jako podstawa opracowania powyższych etapów posłużył autorce proces rekonstrukcji 3D przedstawiony 

w publikacji Piiotra Kuroczyńckiego (Kuroczyński, 2017, s.458) Punkty wyszczególnione w artykule zostały 

dodatkowo uzupełnione przez autorkę o nr II i VI. 
42 Tłumaczenie autorki „Wirtualne środowisko badawcze dla cyfrowych rekonstrukcji: standardy, progi 

i perspektywy”.  
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i publikację samych materiałów źródłowych (modeli 3D), a jedynie ich rezultaty w postaci 

grafiki, czy animacji. Ważnym aspektem, często pomijanym podczas tworzenia cyfrowych 

modeli 3D jest dokumentacja samego procesu interpretacji i prowadzenia wirtualnej 

rekonstrukcji  (paradata), w tym informacje o poszczególnych autorach (Kuroczyński, 2017, 

s.457-459). 

Ten ostatni problem rozwiązuje prowadzenie rzetelnej, holistycznej dokumentacji 

w oparciu koncepcję i oprogramowanie BIM43. Koncepcja ta zakłada stworzenie wirtualnego 

obiektu – w tym wypadku wirtualnej rekonstrukcji– którego poszczególne składowe są 

trójwymiarowe i sparametryzowane, posiadają przypisany szereg klasyfikujących je danych. 

Amerykański National Institute of Building Sciences definiuje BIM jako „cyfrową 

reprezentację fizycznych i funkcjonalnych charakterystyk obiektu, współdzielony zasób 

wiedzy o obiekcie wykorzystywanym do stworzenia wiarygodnej bazy wiedzy niezbędnej  do 

wypracowania prawidłowych decyzji podejmowanych w całym cyklu jego życia, 

zdefiniowanym jako okres od pierwszej koncepcji inwestycji do rozbiórki lub przebudowy” 

(Foremny, 2013, s.1).Wykorzystanie BIM do budowania wirtualnych modeli obiektów 

zabytkowych, umożliwia umieszczenie w zakresie atrybutów poszczególnych elementów 

ważnych informacji odnośnie samego obiektu (materiały, parametry fizyczne), jego historii 

i możliwych przekształceń, a także dokumentacji samego procesu modelowania historycznej 

rzeczywistości z uwzględnieniem źródeł, opisu podejmowanych decyzji, autorstwa i wielu 

innych. Dodatkowo, możliwość symultanicznej pracy wielu osób na jednym modelu 

w chmurze (na przykład specjalistów różnych dziedzin: architekt, archeolog, informatyk), 

minimalizuje ryzyko popełnienia błędu i przyspiesza pracę.  

 Przykładem opracowania uwzględniającego takie podejście może być projekt 

„Wirtualne rekonstrukcje w międzynarodowych środowiskach badawczych – portal pałace 

i parki w byłych Prusach Wschodnich” zrealizowany w latach 2013-2016 przez Wydział 

Projektowania Cyfrowego Politechniki w Darmstadt, na Wydział Architektury na Politechnice 

Warszawskiej i Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Jego wynikiem było opracowanie rekonstrukcji 3D dwóch pałaców barokowych – jednym 

z nich był Pałac Gładysze (Schlodien). Pałac w Gładyszach wzniósł w latach 1701-1704 Johann 

Caspar Hindersin, a autorem projektu był architekt króla Prus – Jean de Bodt. Barokowy 

budynek najprawdopodobniej powstał na miejscu starszego założenia. Dekoracje fasady 

zostały nie były okazałe, jedynie środkowy ryzalit, od strony dziedzińca oraz ogrodu, 

ozdobiono pilastrami z jońskimi kapitelami, a całość wieńczył mansardowy dach. Wokół 

dworu znajdowały się liczne zabudowania towarzyszące oraz okazałe założenie parkowo-

ogrodowe. Zespół pałacowy zrekonstruowano w trzech fazach: z 1750, 1867 i 1940 roku. 

Wersja dwudziestowieczna uwzględnia również rekonstrukcję niektórych wnętrz, możliwą 

dzięki zachowanym fotografiom44.  

 
43Skrót z języku angielskim od Building Information Modeling – w tłumaczeniu: modelowanie informacji 

o budowaniu (o budynkach).  
44 Materiał źródłowy dostępny w witrynie projektu: http://schlodien.patrimonium.net/schlodien_vm.html#  dostęp: 

19.01.2021  

http://schlodien.patrimonium.net/schlodien_vm.html
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Fig. 5.  Witryna projektu „Wirtualne rekonstrukcje w międzynarodowych środowiskach badawczych – portal 

pałace i parki w byłych Prusach Wschodnich” – widoczna rekonstrukcja fazy trzeciej z roku 1940. Żródło: 

http://schlodien.patrimonium.net/schlodien_vm.html#   dostęp: 19.01.2021 

 Ideą projektu było nie tylko wykonanie rekonstrukcji wirtualnej obiektu zabytkowego, 

poprzedzoną interdyscyplinarnymi badaniami. Celem – utworzenie portalu wiedzy, 

stanowiącego fuzję architektury, historii sztuki, historii i informatyki oraz określenie 

standardów tworzenia, dokumentacji i prezentacji danych dotyczących rekonstrukcji cyfrowej 

w Internecie. Strona internetowa, która powstała, jako medium publikacji wyników badań 

stanowi prototyp otwartego środowiska badawczego, a zarazem rodzaj wirtualnego muzeum. 

Umożliwia ona swobodne poruszanie się po wirtualnym założeniu parkowo-pałacowym za 

pomocą prostej nawigacji (wykonując ruchy myszką lub klikając poszczególne punkty na 

mapie), ale także zapewnia dostęp do paradanych45 i metadanych46 stanowiących kompilację 

źródeł historycznych, ikonografii, opisów, odnośników do badań i publikacji, danych 

dotyczących geometrii, lokalizacji,  wymiarów, danych technicznych i materiałowych oraz 

autorów poszczególnych części składowych rekonstrukcji. Witryna, zgodnie z założeniami 

projektu, stanowi otwarty zasób wiedzy pod postacią modeli wirtualnych oraz zbioru 

towarzyszących im danych. Jedynym mankamentem zdaje się być powolne tempo nawigacji, 

które jest zapewne spowodowane obszerną ilością zawartych na stronie informacji. 

 
45Paradane -  dane zawierające szczegóły strony technicznej procesu np. digitalizacji, czy modelowania 3D 

https://www.nimoz.pl/baza-wiedzy/digitalizacja/podstawy-digitalizacji/slownik-pojec dostęp 30.03.2021  
46 Metadane - Metadane dostarczają informacji umożliwiających uporządkowanie danych, pojęći elementów 

świata rzeczywistego, dzielą się na: metadane opisowe (np. tytuł, autor, opis), metadane strukturalne (opisują 

relacje i zależności między poszczególnymi elementami np. w celu nawigacji), metadane administracyjne 

(informacje do zarządzania określonym zasobem).  

https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/d2.1.2_training_module_1.4_introduction_to_metadata_ma

nagement_pl_edp.pdf  dostęp 30.03.2021  

http://schlodien.patrimonium.net/schlodien_vm.html
https://www.nimoz.pl/baza-wiedzy/digitalizacja/podstawy-digitalizacji/slownik-pojec
https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/d2.1.2_training_module_1.4_introduction_to_metadata_management_pl_edp.pdf
https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/d2.1.2_training_module_1.4_introduction_to_metadata_management_pl_edp.pdf
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         Fig. 5a      Fig. 5b 

Fig. 5 a i b. Widoki strony internetowej prezentującej rekonstrukcję wirtualną Pałacu Gładysze z uwzględnieniem 

paradanych i metadanych. http://www.patrimonium.net/dostęp: 19.01.2021  

 

Wirtualna rekonstrukcja, jej zastosowanie, cele, metody i sposoby przeprowadzania, 

a także rozwiązania techniczne i technologiczne stanowią aktualnie przedmiot 

interdyscyplinarnych badań naukowych na całym świecie. Wielość i różnorodność dziedzictwa 

kulturowego, która czeka na zdigitalizowanie, lub wirtualną rekonstrukcję jest ogromna – 

trudna do oszacowania. Aktualność zagadnienia wzmaga skokowy rozwój technologiczny oraz 

wirtualizacja otaczającego nas świata, wymuszając ciągłą aktualizację podejścia i stanu wiedzy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.patrimonium.net/


 

41 

3. NARZĘDZIA CYFROWE I MULTIMEDIALNE METODY PREZENTACJI 

 

"Każda wystarczająco zaawansowana technologia jest nieodróżnialna od magii". 

 

Arthur C. Clarke47 

 

3.1 Wstęp 

 

Wiele lat temu przewidywano powstanie środowiska telekomunikacyjnego nowej 

generacji, które zapewni idealną przestrzeń wirtualną z uwzględnieniem wysokiego poziomu 

realizmu i interaktywności. Badano koncept przestrzeni wirtualnej, która nie będzie 

wyabstrahowana od realnego świata i umożliwi równoczesną obserwację przestrzeni 

rzeczywistej i wirtualnej. W artykule z roku 1994 John Milgram opisuje pojęcie „kontinuum 

wirtualności”, które składa się z przestrzeni Mixed Reality – rzeczywistości mieszanej dwóch 

skrajnych środowisk: na jednym krańcu osi środowiska rzeczywiste, na przeciwnym 

środowiska całkowicie wirtualne (Fig. 7). 

 

 

Fig. 7 Kontinuum wirtualności – zwana „Osią Milgrama”. Opracowanie autorki na podstawie uproszczonej 

reprezentacji kontinuum wirtualności pochodzącej z publikacji Johna Milgrama (Milgram i Kishino, 1994, s. 3). 

 

 
47Jedno z trzech, sformułowanych przez Arthura C. Clarke’a (brytyjskiego prozaika, pisarza 

fantastycznonaukowego, autora między innymi książki pod tytułem „2001: Odyseja kosmiczna”) praw 

dotyczących technologii. Brzmią one następująco: 

„1. Kiedy poważany, a sędziwy naukowiec twierdzi, że coś jest możliwe, prawie na pewno ma rację. Gdy twierdzi 

że coś jest niemożliwe, prawdopodobnie się myli. 

 2. Jedynym sposobem poznania granic możliwego jest ich lekkie przekroczenie i wejście w niemożliwe. 

 3. Każda wystarczająco zaawansowana technologia jest nieodróżnialna od magii.” 

Informacje zaczerpnięte z portalu Wikipedia https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawa_Clarke’a     dostęp 20.12.2020  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawa_Clarke’a%20%20%200
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Wirtualna rzeczywistość (VR) to taka przestrzeń wygenerowana cyfrowo, w której 

uczestnik jest całkowicie „zanurzony” w sztuczny świat. VR może, jak np. w symulatorach, 

naśladować właściwości świata realnego lub być zbudowana w oparciu o zupełnie fikcyjne 

koncepcje, tworząc świat praw rządzących czasoprzestrzenią, mechaniką, biologią, etc. Takie 

światy często spotykamy w grach komputerowych. Z drugiej strony osi Milgrama znajduje się 

przestrzeń fizyczna – rzeczywista, pozbawiona jakichkolwiek cech cyfrowości. Wszystko, co 

mieści się pomiędzy tymi skrajnościami, Milgram nazywa rzeczywistością mieszaną (MR). 

Dostępne wówczas technologie, zaklasyfikowane do Mixed Reality (MR – rzeczywistość 

mieszana), były to głównie  monitory (WOW window-on-the-world), HMD (head mounted 

dispalay) – wyświetlacze montowane na głowie, prototyp gogli VR, również z opcją 

dodatkowej kamery filmującej otaczającą rzeczywistość i podkładającej ten obraz 

w wyświetlaczu wirtualnej rzeczywistości. Podstawa, stworzona przez Johna Milgrama, może 

posłużyć do analizy omawianych w niniejszej pracy współczesnych technologii 

multimedialnych na osi kontinuum realności do-wirtualności (Milgram i Kishino, 1994, ss. 3-

4).  

 

Fig. 8 Kontinuum wirtualności uzupełnione o omawiane w dysertacji technologie multimedialne służące do 

prezentacji wirtualnej rekonstrukcji. Wykonanie autorki na bazie uproszczonej reprezentacji kontinuum 

wirtualności Johna Milgrama (Milgram i Kishino, 1994, s. 3). 

Środowisko rzeczywiste, stanowiące początek osi Milgrama, to w tym przypadku 

rekonstrukcja fizyczna zabytków oraz modele fizyczne wykonane w skali. Na przeciwległym 

końcu kontinuum znajdziemy środowisko całkowicie wirtualne, czyli tak zwaną wirtualną 

rzeczywistość (VR) możliwą to doświadczania za pomocą gogli, ale także mniej immersyjnych 

urządzeń – monitorów i ekranów projekcyjnych. W tym zakresie mieszczą się również strony 

internetowe zapewniające dostęp do muzeów wirtualnych i cyfrowych repozytoriów obiektów 
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poddanych rekonstrukcji 3D. Granica rzeczywistości  mieszanej i wirtualnej może być płynna 

i ustalana subiektywnie. Między rzeczywistością wirtualną, a rozszerzoną Milgram umieszcza 

przestrzeń rozszerzonej wirtualności (AV – Augmented Virtuality). W tym zakresie autorka 

umieściła system CAVE, w którym świat wirtualny jest „rozszerzony” aspekty rzeczywiste, 

w tym wypadku stanowiące jego fizyczne, nieprzekraczalne ramy. Dalej znalazła się 

technologia hologramu. Wyróżniamy kilka typów urządzeń holograficznych opisanych szerzej 

w rozdziale 3.3, z których każdy może znaleźć się w nieco innym miejscu kontinuum 

wirtualności. Technologie:  mappingu architektonicznego, aplikacji AR na urządzenia mobilne 

oraz okularów/gogli AR pozwalają w różnym stopniu rozszerzyć świat fizyczny o informacje 

cyfrowe, najczęściej graficzne i tekstowe. 

W tym rozdziale autorka opisze wybrane technologie multimedialne, które są lub mogą być 

stosowane do prezentacji cyfrowej rekonstrukcji zabytków i tym samym mają wpływ na 

ochronę i popularyzację dziedzictwa kulturowego na świecie. W sposób ogólny opisana 

zostanie historia rozwoju poszczególnych urządzeń i ich aspekty techniczne. Każdy 

podrozdział wzbogacony zostanie o przykłady zastosowania w zakresie prezentacji modeli 

cyfrowych zabytków i ochrony dziedzictwa kulturowego. Wybrane zostały następujące 

narzędzia: 

• Strony internetowe, w tym: muzea wirtualne i internetowe bazy danych; 

• Mapping architektoniczny 3D we wnętrzach i na budynkach zabytkowych; 

• Holografia, w tym: holografia cyfrowa i ledowa, gabloty i ekrany holograficzne, 

również ekrany parowe.  

• Urządzenia do prezentacji rzeczywistości rozszerzonej, w tym: aplikacje mobilne 

i gogle/okulary do AR; 

• Urządzenia do doświadczania wirtualnej rzeczywistości, przede wszystkim za 

pomocą gogli VR, a także technologia CAVE.  

Omawiane technologie multimedialne wykorzystywane do prezentacji cyfrowej 

rekonstrukcji i informacji o dziedzictwie kulturowym są zróżnicowane pod względem 

możliwości prezentacji treści 3D, dostępności dla odbiorców, stopnia skomplikowania, 

aspektów technicznych, finansowych oraz potencjału rozwojowego. Jako pomoc w ocenie tych 

aspektów autorka zastosowała tabelę z wartościowaniem poszczególnych parametrów w skali 

1 do 10. Za najmniej korzystną notę przyjęto 1, za najbardziej korzystną 10. Każda tabela 

została skompilowana z uśrednionej wartości poszczególnych ocen zebranych na podstawie 

przeprowadzonej przez autorkę ankiety. Grupa ankietowanych nie jest duża, składa się 

z kilkunastu wyselekcjonowanych osób – głównie zawodowo związanych z nowoczesnymi 

technologiami48 oraz pracowników muzeów i obiektów kultury wyposażonych w urządzenia 

multimedialne wspierające ekspozycję obiektów zabytkowych.49. 

 
48Między innymi: Agata Sitko i Dariusz Kołodziejek z firmy AV Group sp z o.o., Bartosz Ziółko z firmy Techmo, 

Witold Janczynski z formy Ledholo, Tomasz Nogga z firmy Toucan Systemsi inni. 
49 Między innymi przedstawiciele Muzeum Krakowa, Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi, Muzeum 

w Lęborku, Muzeum w Stargardzie i inni.  



 

44 

RODZAJ TECHNOLOGII – MEDIUM 
 

Nr Oceniany aspekt  
Ocena w skali od 1 do 10  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

I. Stopień zaawansowania technologicznego.                      
II. Stopień integracji środowiska rzeczywistego i wirtualnego.                      
III. Poziom immersyjności.                      
IV. Poziom możliwej interaktywności.                       
V. Poziom integracji multimedialnej.                      
VI. Stopień ułatwienia syntezy wzrokowej artefaktu.            

VII. Możliwość zastosowania in situ.            

VIII. Dostępność.                      
IX. Efektywność cenowa zakupu.                      
X. Efektywność cenowa eksploatacji.                      
XI. Efektywność cenowa opracowania kontentu.                      
XII. Trwałość technologii w czasie.                      
XIII.  Potencjał rozwojowy.                                   

             
Fig. 9. Wzór tabeli zastosowanej do oceny poszczególnych technologii – mediów służących prezentacji wirtualnej 

rekonstrukcji obiektów zabytkowych. Na skali 1-10 pola zaznaczono przykładowo. Opracowanie własne. 

 

Każda z omawianych technologii została poddana ocenie w trzynastu różnych aspektach 

(fig. 9). Poniżej pokrótce objaśniono poszczególne aspekty. 

 

I. Stopień zaawansowania technologicznego. 

Ocena uwzględniająca opinie na temat stopnia zaawansowania technologicznego 

poszczególnych technologii multimedialnych. 

 

II. Stopień integracji środowiska rzeczywistego i wirtualnego. 

Stopień, w jakim dana technologia multimedialna jest zdolna zintegrować świat fizyczny 

z prezentowanym obiektem poddanym rekonstrukcji cyfrowej. W kontekście osi Milgrama 

wysoki stopień integracji wykażą technologie znajdujące się w obszarze rozszerzonej 

rzeczywistości (AR) – takie, które dają możliwość „nakładania” na siebie obrazu rzeczywistego 

i wirtualnego.  

 

III. Poziom immersyjności. 

Poziom immersyjności określa możliwość „zanurzania” się w wirtualnej rzeczywistości – 

zdolność danej technologii do wywołania wrażenia przebywania wewnątrz cyberprzestrzeni 

i oderwania się od rzeczywistości. Technologie pozwalające obserwować rekonstrukcje na 
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ekranach monitorów wykazują niski poziom immersyjności. Zwiększa się on przy użyciu 

urządzeń typu: gogle, manipulatory kinetyczne, słuchawki oraz wraz ze wzrostem możliwych 

interakcji. Im bardziej użytkownik zanurzony jest w cyberprzestrzeni, tym bardziej 

wyabstrahowany od otaczającej go rzeczywistości. W przypadku prezentacji rekonstrukcji 

zabytków, zwłaszcza architektury, najbardziej oczekiwany jest pośredni poziom 

immersyjności. Zbyt mocne oderwanie od realnego świata powoduje utratę kontekstu, co nie 

jest pożądanym zjawiskiem i może obniżać wartość edukacyjną.  

 

IV. Poziom możliwej interaktywności. 

Interaktywne urządzenie bądź aplikacja pozwala użytkownikowi w aktywny sposób 

wpłynąć na przebieg swojego działania reagując na jego polecenia – przy wykorzystaniu ekranu 

dotykowego, komunikatów głosowych, sterowania manualnego np. za pomocą przycisków, 

dźwigni, manipulatora, sterowania kinetycznego (za pomocą gestów), etc. Poziom możliwej 

interaktywności stanowi istotny czynnik decydujący o przydatności i atrakcyjności danej 

technologii dla odbiorcy. Podstawowym stopniem interakcji jest możliwość zmiany położenia 

obiektu poddanego cyfrowej rekonstrukcji, czy możliwość obracania nim i obserwacje 

z różnych punktów widzenia. Następnie powiększanie i zmniejszanie obiektu, poruszanie się 

po obiekcie – wewnątrz, na zewnątrz wedle schematu (niska interaktywność), lub w sposób 

dowolny. W bardziej zaawansowanej formule użytkownik może autonomicznie zmieniać cechy  

obserwowanego obiektu, czy dokonywać przekształceń. Do cech interaktywnych należy też 

możliwość uzyskania informacji o artefakcie w dowolnym momencie wybranym przez 

użytkownika. Np. poziom 1  - bardzo mała interaktywność, jeśli opis zabytku pojawia się 

w postaci jednolitego tekstu w czasie zaplanowanym przez twórcę kontentu. Wyższy poziom 

interakcji zapewniony jest wtedy, jeśli użytkownik może w dowolnym momencie kliknąć 

w obserwowany przedmiot, lub jego część i w ten sposób  przejść do kolejnych informacji 

tekstowych lub audiowizualnych. 

 

V. Poziom integracji multimedialnej. 

Multimedia stanowią różne środki przekazu informacji, w których zróżnicowana może być 

sama informacja, forma oraz środki jej przekazu. Integracja multimediów polega na 

synchronizacji strumieni informacji i osiągnieciu komplementarności poszczególnych treści. 

Dzięki wykorzystaniu różnorodnych narzędzi – rejestrujących i odtwarzających dźwięk oraz 

obraz; komputerów, monitorów, projektorów, głośników, mikrofonów, paneli sterowania, 

detektorów ruchu, różnego rodzaju manipulatorów, kamer, etc. możliwa jest integracja 

informacji, której celem jest wywołanie u odbiory efektu synergii. (Przelaskowski, 2011, s.V). 

Wysoki poziom integracji multimedialnej związany jest z wysokim stopniem zintegrowania 

przekazywanych informacji. 
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VI. Stopień ułatwienia syntezy wzrokowej artefaktu. 

Badania nad percepcją wzrokową przeprowadzone w drugiej połowie XX wieku, wykonane 

przez Rudolfa Arnheima i Ernesta Gombricha, wykazały ludzką skłonność do efektywniejszego 

odbioru pełnego obrazu w stosunku do obrazów fragmentarycznych. Te drugie są postrzegane 

przez ludzki mózg, jako „nieporządek” i „nieład”, zaś całościowe przedstawienia, jako 

„porządek”, co ułatwia zrozumienie i syntezę. W ten sam sposób zrekonstruowane, kompletne 

przedstawienia obiektów w postaci rekonstrukcji minimalizują ryzyko nieporozumień 

interpretacyjnych, jakie dla większości odbiorców może nieść za sobą analiza wzrokowa np. 

zabytkowych ruin,  detali architektonicznych, czy fragmentarycznych pozostałości wystroju  

(np. wystroju malarskiego historycznych wnętrz) (Muca, 2019, s.214). Rekonstrukcja wirtualna 

daje możliwość pogłębienia wiedzy o dziedzictwie kulturowym, pozwala naszemu umysłowi 

na odpowiednią syntezę i interpretację obserwowanych artefaktów, czy budynków, przy 

zachowaniu integralności i autentyczności obiektu oryginalnego. W zależności od przyjętej 

technologii prezentacji ta sama rekonstrukcja cyfrowa może w różnym stopniu wpłynąć na 

faktyczną syntezę wzrokową rekonstruowanego artefaktu (budynku, detalu, zabytku 

archeologicznego, etc).  

 

VII. Możliwość zastosowania in situ. 

Sposoby prezentacji wizualizacji cyfrowych można podzielić ze względu na sposób 

i miejsce ich obrazowania: z jednej strony są to technologie uczytelniające obiekty in situ, 

z drugiej strony takie, które prezentują obiekty w innych miejscach, np. w na ekranach 

monitorów w muzeach lub w Internecie. (Zapłata, 2017, s. 125). Percepcja obiektu 

zabytkowego z uwzględnieniem jego kontekstu, równolegle w świecie fizycznym oraz 

w przestrzeni wirtualnej, wpływa pozytywnie na procesy poznawcze. A zatem, im większa  

możliwość zastosowania danej technologii in situ, tym wyższa ocena w ankiecie.  

 

VIII. Dostępność. 

Omawiane formy prezentacji multimedialnej wykorzystują urządzenia i systemy 

informatyczno – teletechniczne zróżnicowane pod kątem społecznej dostępności. Z jednej 

strony mamy muzea internetowe dostępne z każdego urządzenia połączonego z siecią, czy też 

aplikacje na urządzenia mobilne, które wystarczy, że ma kamerę, wyświetlacz i potrafi czytać 

kody QR50, z drugiej zaś np. technologię CAVE, która wymaga specjalistycznego sprzętu 

i oprogramowania, rozstawienia odpowiedniego „zaplecza” do prezentacji zamierzonych 

 
50Kod QR (z języka angielskiego QuickResponse, szybka odpowiedź) to dwuwymiarowy, czarno-biały, 

kwadratowy kod graficzny o charakterze matrycy umożliwiający kodowanie i odkodowywanie informacji za 

pomocą aplikacji na urządzenia mobilne. Technologia została opracowana przez japońskie 

przedsiębiorstwo Denso Wave w 1994 roku. Informacje pochodzą z witryny Wikipedia 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kod_QR  dostęp 21.10.2020  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika_dwuwymiarowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Denso
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kod_QR


 

47 

treści. Wysoka społeczna dostępność  danej technologii wpływa na demokratyzację wiedzy 

i stanowi element pożądany w przeprowadzonej ocenie. 

 

IX. Efektywność cenowa zakupu. 

Efektywność cenowa zakupu dotyczy kosztów związanych z urządzeniami 

i oprogramowaniem, które muszą zostać poniesione do zainicjowania prowadzenia prezentacji 

multimedialnej rekonstrukcji wirtualnej danego zabytku. Wysoka efektywność cenowa oznacza 

relatywnie niskie koszty zakupu wyżej wymienionych elementów w stosunku do oczekiwanej 

jakości doświadczenia.  

 

X. Efektywność cenowa eksploatacji 

Efektywność cenowa eksploatacji związana jest z kosztami utrzymania, serwisu, wymiany 

części i aktualizowania oprogramowania poszczególnych urządzeń multimedialnych, a także 

poziomu zużycia energii elektrycznej, co ma wprost proporcjonalne przełożenie na koszty 

utrzymania. 

 

XI. Efektywność cenowa opracowania kontentu. 

Kontent multimedialny, którą stanowi treść prezentowaną za pomocą danego urządzenia 

multimedialnego, może zostać wyprodukowany w zróżnicowanym stopniu złożoności, 

dokładności, w różnym natężeniu odzwierciedlając realne materiały rekonstruowanego 

obiektu. Duża ilość informacji powoduje równocześnie wzrost niezbędnej mocy obliczeniowej 

komputera bądź urządzenia multimedialnego niezbędnego do przeprowadzenia prezentacji. 

Kontent graficzny może zostać przygotowany np. w rozdzielczości HD, 4K, 

a w zastosowaniach profesjonalnych nawet 16K.51. Czynniki te mają wpływ na cenę 

opracowania. Dodatkowo istotnym elementem wpływającym jest fakt, czy prezentowany 

materiał ma być interaktywny, czy ma być wyświetlany w trybie real time (wizualizacja 

generowana w czasie rzeczywistym), a także na jakim urządzeniu będzie prezentowany. 

Kontent przygotowywany np. pod mapping architektoniczny przygotowuje się w zupełnie inny 

sposób niż ten, przeznaczony do aplikacji na urządzenia mobilne, czy do gogli VR. Wysoka 

efektywność cenowa oznacza relatywnie niską cenę opracowania kontentu (modelu cyfrowego, 

jego animacji, dźwięku, warstwy merytorycznej) przy jednoczesnym zachowaniu jak 

najwyższej jakości.  

 

 

 
51 Stan na styczeń 2021. Informacja z portalu 

https://ithardware.pl/aktualnosci/co_tam_8k_sony_prezentuje_gigantyczny_wyswietlacz_16k-9045.html dostęp 

08.01.2021.   

https://ithardware.pl/aktualnosci/co_tam_8k_sony_prezentuje_gigantyczny_wyswietlacz_16k-9045.html
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XII. Trwałość technologii w czasie. 

W związku z szybkim rozwojem branży technologicznej i częstym pojawianiem się 

kolejnych innowacji,  komputery, oprogramowanie i urządzenia multimedialne starzeją się 

bardzo szybko. Mimo, że sprzęt, czy aplikacja są w pełni sprawne, nie są już atrakcyjne 

i pożądane przez użytkowników, co prowadzi do utraty jego funkcjonalności, wartości, a 

w dalszej perspektywie wyrugowania z rynku (Halik, 2013, s.1) Co więcej, w miarę pojawiania 

się nowych programów i formatów, w zapomnienie odchodzą także kolejne typy plików, które 

w pewnym momencie przestają być możliwe do odtworzenia na współczesnych urządzeniach. 

Rozdzielczość filmów i animacji rośnie, rosną również wymagania odnośnie szybkości sieci. 

Niektóre  opisywane technologie wykazują mniejszą, a niektóre większą trwałość w czasie, a 

więc także mniejszą możliwość bieżącej aktualizacji oprogramowania, czy wymiany urządzeń 

na wyższy model niewielkim kosztem (tak jest np. w  przypadku niektórych gogli do wirtualnej 

rzeczywistości, gdzie do obudowy wkładamy własny  telefon komórkowy, czy w przypadku 

aplikacji AR, gdzie bardzo łatwo możemy „ściągnąć” nową, zaktualizowaną wersję jednym 

kliknięciem).  

 

XIII. Potencjał rozwojowy. 

Część z omawianych technologii, jak np. CAVE stanowią zamknięty system oparty na bardzo 

konkretnych rozwiązaniach, które nie wykazują dużego potencjału rozwojowego. Dzieje się tak 

z uwagi na zastosowanie rozwiązań sprzętowych lub oprogramowania które nie ma 

wystarczającej zdolności do aktualizacji i rozbudowy, co z biegiem czasu powoduje spadek ich 

użyteczności. Wyższy potencjał wykazują technologie o większej trwałości w czasie oraz takie, 

które mogą być uzupełniane o kolejne funkcjonalności wraz z rozwojem branży IT  

i zwiększeniem szybkości przesyłu danych.  

 

3.2 Muzea wirtualne i internetowe bazy danych. 

 

3.2.1 Opis technologii. 

 

Jednym z rozwiązań, które na szeroką skalę udostępnia społeczeństwu zrekonstruowane 

cyfrowo zabytki archeologiczne i architektoniczne jest muzeum wirtualne. Pojęcie to obejmuje 

różne rodzaje wirtualnej dokumentacji i kreacji. Zgodnie z definicją, muzeum wirtualne jest 

jednostką cyfrową, która wykorzystuje cechy tradycyjnego muzeum by dopełnić, uatrakcyjnić 

lub rozszerzyć jego doświadczanie poprzez personalizację, interaktywność i wzbogacenie 

treści. Wirtualne muzea mogą stanowić dopełnienie fizycznie istniejącej placówki lub 

niezależną instytucję. Misją muzeum wirtualnego, analogicznie do jego fizycznego 

poprzednika, jest gromadzenie i przechowywanie zbiorów (w tym wypadu cyfrowych), 

zapewnienie publicznego dostępu do wiedzy oraz metodycznej organizacji  i długotrwałej 

ochrony zbiorów. Podobnie, jak w przypadku jednostki tradycyjnej, muzeum wirtualne jest 

powołane do przechowywania konkretnych obiektów cyfrowych (w tym rekonstrukcji 



 

49 

wirtualnych i zabytków zdigitalizowanych) o danym zakresie tematycznym – będą to między 

innymi wirtualne muzea sztuki, muzea archeologiczne, etnograficzne, historyczne – lub może 

składać się z artefaktów, programów i aplikacji stworzonych specjalnie na jego potrzeby (np. 

centra nauki, centra doświadczeń). Muzea, które zwykle dostarczają kontent drogą 

elektroniczną określane są również jako: muzea online, hipermuzea, muzea cyfrowe, 

cybermuzea i muzea internetowe (Hanzan i inni, 2014, s.39). 

Poszczególne muzea wirtualne mogą się od siebie różnić w zależności od funkcji, 

przeznaczenia, a także czasu powstania. Oczywistym jest fakt, że z biegiem czasu wszystkie 

rozwiązania z branży IT stają się coraz bardziej zaawansowane technologicznie. To samo 

dotyczy muzeów wirtualnych. Bardziej zaawansowane domeny umożliwiają odbiorcom 

uruchamianie skomplikowanych animacji, interaktywną nawigację, również w wersji na gogle 

VR. Wiele placówek muzealnych, zarówno obiektów fizycznych, jak i wirtualnych - zwłaszcza 

takich, które swoją ofertę kierują do dzieci i młodzieży - proponuje tak zwaną grywalizację. 

Grywalizacja (z języka angielskiego gamification) to zaimplementowanie cech symulacji, gier 

komputerowych, często włączających element rywalizacji w proces edukacji i komunikacji 

w muzeach (Papagiannakis i inni, 2018, s. 6). Od technologicznego zaawansowania 

zastosowanych aplikacji zależy możliwy do osiągnięcia stopień interaktywności muzeum 

wirtualnego, a także poziom immersyjności danej domeny. Stopień skomplikowania, 

spodziewany poziom interaktywności oraz wolumen cyfrowych zbiorów mają wprost 

proporcjonalny wpływ na cenę – zarówno stworzenia rozwiązań informatycznych, jak 

i przygotowania samego kontentu multimedialnego. W tym wypadku tabela wskazuje średnią 

subiektywną ocenę grupy respondentów, która, co istotne, została wystawiona w odniesieniu 

do pozostałych omawianych technologii.  

MUZEA WIRTUALNE  
 

Nr Oceniany aspekt  
Ocena w skali od 1 do 10  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

I. Stopień zaawansowania technologicznego.                      
II. Stopieńintegracji środowiska rzeczywistego i wirtualnego.                      
III. Poziom immersyjności.                      
V. Poziom możliwej interaktywności.                       
VI. Poziom integracji multimedialnej.                      
VII. Stopień ułatwienia syntezy wzrokowej artefaktu.            

VIII. Możliwość zastosowania in situ.            

IX. Dostępność.                      
X. Efektywność cenowa zakupu.                      
XI. Efektywność cenowa eksploatacji.                      
XII. Efektywność cenowa opracowania kontentu.                      
XIII. Trwałość technologii w czasie.                      
XIV.  Potencjał rozwojowy.                      

             

             

Fig. 10 Tabela oceny muzeów wirtualnych jako metody prezentacji wirtualnej rekonstrukcji  i ochrony zabytków. 

Opracowanie własne.  
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Ważną cechą wirtualnych muzeów, mających postać domeny www, jest  wysoki potencjał 

wspierania procesu demokratyzacji wiedzy. Dostęp do informacji cyfrowej za pośrednictwem 

Internetu jest ograniczony jedynie dostępnością sieci (Kuroczyński, 2017, s. 459), nie limituje 

go natomiast odległość, status materialny, czy niepełnosprawność użytkowników. 

 

3.2.2 Wybrane przykłady zastosowania. 

 

Jedną z kategorii wirtualnych muzeów stanowią jednostki nawiązujące bezpośrednio  

do oferty placówki tradycyjnej – fizycznie  zlokalizowanej w konkretnym miejscu. Wirtualne 

zbiory stanowią odbicie, lub poszerzenie zbiorów fizycznych i eksponowane są w urządzeniach 

stacjonarnych (monitory, monitory dotykowe, projekcje) lub mobilnie – w telefonie 

komórkowym zwiedzającego za pomocą aplikacji multimedialnych dostępnych do pobrania 

przez zwiedzających. 

Kategoria ta obejmuje również internetowe repozytoria zdigitalizowanych zbiorów, 

inaczej: internetowe bazy danych, zarówno w formie plików 2D np.: zdjęć, skanów, jak 

i modeli 3D wykonanych za pomocą skanowania poszczególnych obiektów (fig. 11). 

 

 

Fig. 11  Model zdobionej bransolety z okresu kultury łużyckiej – eksponat Muzeum w Grudziądzu dostępny w 

postaci trójwymiarowej animacji na stronie internetowej placówki. Zrzut z ekranu. Adres witryny: 

http://muzeum.grudziadz.pl/strona-410-zdobiona_bransoleta_z_tasmy_nicwald.html dostęp 02.02.2021  

Poza zabytkami prezentowanymi w ramach głównych ekspozycji, tradycyjne muzea, 

zwłaszcza muzea archeologiczne, historyczne i muzea sztuki posiadają niejednokrotnie potężne 

zbiory, które na co dzień ukryte są w archiwach i nie są, a często nigdy nie będą prezentowane 

http://muzeum.grudziadz.pl/strona-410-zdobiona_bransoleta_z_tasmy_nicwald.html
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szerokiej publiczności. Największe muzea na świecie eksponują w danym momencie 

maksymalnie 5% swoich zbiorów, reszta znajduje się w magazynach, do których nie mają 

dostępu zwiedzający, w British Museum jest to nawet 99% (Quinn, 2019, s. 150 ). Dzięki 

wirtualnemu oddziałowi, placówka może prezentować zbiory przynajmniej w postaci 

cyfrowych replik, w ten sposób ratując wiele dzieł sztuki i zabytków przed zapomnieniem.  

Wiele placówek muzealnych może pochwalić się możliwością przejścia wirtualną 

ścieżką zwiedzania, innymi słowy, odbycia wirtualnego „spaceru” za pomocą panoramicznych 

lub sferycznych zdjęć trasy muzealnej. W najprostszej wersji taką możliwość oferuje serwis 

Google Street View, jednak coraz więcej instytucji decyduje się na wykonanie dedykowanej 

strony internetowej niezależnej od Google, oferującej możliwość przejścia podstawowych tras 

zwiedzania i podstawowego rozpoznania zbiorów. 

 

Fig 12. Kopalnia Soli w Wieliczce, początek Trasy Muzealnej, możliwość wirtualnego zwiedzania zapewniona 

została w witrynie internetowej https://www.ai360.pl/panoramy/279   dostęp 05.02.2021  

Niektóre trasy zwiedzania uwzględniają dodatkowo elementy rozszerzonej 

rzeczywistości, np. zdjęcia lub modele obiektów istniejących w formach historycznych lub 

obiektów, których fizycznie już  w danym miejscu nie ma. Taką metodę, w naturalny sposób 

poszerzającą wiedzę  zwiedzających, zastosowało Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, 

umożliwiając wirtualne zwiedzanie Westerplatte. Użytkownik, siedząc wygodnie we własnym 

domu, może odbyć zdalny „spacer” przy okazji podziwiając archiwalne fotografie 

przestawiające obiekty, bądź sceny, wkomponowane w ich realny, a zarazem współczesny 

kontekst. Dzięki tym zabiegom można zobaczyć np. budynek Kasyna Podoficerskiego, czy 

Willę Oficerską. Wybrane obiekty, np. Wieża 25. Baterii Artylerii Stałej prezentowane są 

w postaci animowanej wirtualnej rekonstrukcji. Dla posiadaczy gogli do wirtualnej 

https://www.ai360.pl/panoramy/279
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rzeczywistości, twórcy witryny zapewnili możliwość zwiedzania wirtualnej trasy 

z uwzględnieniem widoku stereoskopowego. 

Fig. 13 Kadr z „wirtualnego spaceru” po  Muzeum II Wojny Światowej - Westerplatte – zewnętrzna ścieżka 

zwiedzania uzupełniona o elementy rozszerzonej rzeczywistości – w tym wypadku jest to fotomontaż 

z uwzględnieniem nieistniejącego budynku Kasyna Podoficerskiego. Witryna https://spacer.muzeum1939.pl/pl/  

dostęp 05.01.2021  

 

Fig. 14 Kadr z „wirtualnego spaceru” po  Muzeum II Wojny Światowej - Westerplatte – zewnętrzna ścieżka 

zwiedzania to samo ujęcie w wersji stereoskopowej umożliwiającej wejście do wirtualnej realności za pomocą 

gogli i kompatybilnego telefonu komórkowego. Witryna https://spacer.muzeum1939.pl/pl/  dostęp 05.01.2021  

https://spacer.muzeum1939.pl/pl/
https://spacer.muzeum1939.pl/pl/
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W Europie istnieje kilka organizacji zajmujących się wdrażaniem projektów 

digitalizacji światowego dziedzictwa kulturowego. Jedną z nich jest projekt CARARE52, 

skupiający instytucje działające na rzecz zabytków, muzea archeologiczne i architektoniczne 

oraz instytucje badawcze i specjalistyczne archiwa cyfrowe w celu stworzenia formuły, która 

pozwoli zgromadzić i udostępnić zasoby wirtualne na platformie Europeana53, 

z wykorzystaniem technologii 3D (Three Dimensions) oraz VR (Virtual Reality).  

 

Międzynarodowy projekt V-MusT (Virtual MuseumTransnational Project) poświęcony 

jest z kolei rozwojowi muzeów wirtualnych. V-MusT to finansowana ze środków europejskich 

sieć, której celem jest  zapewnienie narzędzi i wparcia w tworzeniu wirtualnych muzeów dla 

instytucji związanych z dziedzictwem historycznym. V-MusT  jest koordynowany przez CNR 

i posiada partnerów pochodzących z trzynastu różnych krajów. Powstał, by ułatwiać połączenie 

cyfrowych instytucji i domen o profilu technologicznym, archiwalnym, społecznym 

i kognitywnym, w celu udoskonalenia i wprowadzenia najnowocześniejszych rozwiązań 

w zakresie ochrony zasobów cyfrowych  oraz zapewnienia im trwałości. Twórcy projektu 

planowali stworzyć wirtualną przestrzeń badawczą, rozpoczynając od zidentyfikowania 

kierunku badań i dalszego rozwoju oraz stworzenia procedur oceny jakości treści wirtualnych. 

Projekt był prowadzony głównie w latach 2011-2015 i zaobfitował wieloma publikacjami oraz 

realizacjami, jak np. Wirtualne Muzeum Egiptu, Muzeum Watykańskie (m.inn. z Kaplicą 

Sykstyńską), Wirtualne Muzeum Herkulanum (MAV), Wirtualne Muzeum Iraku  i wiele 

innych54. 

 

 

 
         Fig. 15a      Fig. 15b 

Fig.15 a).Projekt V-must Virtual Museum Transnational Network http://www.v-must.net/ dostęp 05.03.2020 

g. 19:40., b) Przykład wirtualnych eksponatów (w tym rekonstrukcji cyfrowych) Museo Archeologica Virtuale 

www.museomav.it dostęp 02.02.2013  

 

 
52Witryna znajduje się pod adresem https://www.carare.eu/en/dostęp 05.03.2017 
53  Adres witryny projektu Europeanahttps://www.europeana.eu/pldostęp 05.03.2017 
54 Projekt V-must Virtual Museum Transnational Network http://www.v-must.net/dostęp 05.03.2017 

http://www.v-must.net/
http://www.museomav.it/
https://www.carare.eu/en/
https://www.europeana.eu/pl
http://www.v-must.net/
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 Jako ciekawy przykład muzeum wirtualnego, a zarazem dostępnego fizycznie może 

posłużyć Museo Archeologica Virtuale, znajdujące się w sąsiedztwie wykopalisk 

archeologicznych Herkulanum i Pompei, miast zniszczonych wybuchem Wezuwiusza. 

Muzeum stworzone zostało w odpowiedzi na problemy ze zbyt intensywnym ruchem 

turystycznym, który mógłby doprowadzić do degradacji autentycznych stanowisk 

archeologicznych (Fig. 15b) (Kadłuczka, 2018, s.204). Inwestycja została zaplanowana jako 

nowoczesne centrum kultury i techniki na powierzchni 5 000 m2, na trzech poziomach 

użytkowych i proponuje niezwykły, wirtualny i interaktywny sposób zwiedzania, jako 

niezbędną alternatywę dla chronionego rezerwatu archeologicznego. Przygotowano ponad 

siedemdziesiąt instalacji multimedialnych, które ożywiły i zrekonstruowały nieistniejące od 

dwóch tysięcy lat miasta za pomocą projekcji trójwymiarowych, efektów multisensorycznych, 

hologramów, interaktywnych prezentacji, reprodukcji wirtualnej znalezisk archeologicznych 

i wielu innych technologii multimedialnych55.  

 

 

Fig 16. Przykład muzeum wirtualnego: The Virtual Museum of Iraq, dostępne na stronie internetowej: 

http://www.virtualmuseumiraq.cnr.it/prehome.htm 

 

Inną cenną inicjatywą jest Wirtualne Muzeum Iraku, które powstało przy zaangażowaniu 

włoskiego rządu i instytucji badawczych. Celem projektu było stworzenie możliwości dostępu 

do dziedzictwa historycznego i artystycznego gromadzonego przez blisko sto lat, 

a zdeponowanego w Muzeum Narodowym w Iraku, zlokalizowanym w Bagdzadzie. Badania 

archeologiczne były prowadzone w Iraku przez międzynarodowe zespoły naukowców 

począwszy od 1920 roku. W 2003 roku, w wyniku toczonego konfliktu zbrojnego, Muzeum 

w Bagdadzie dołączyło do grona instytucji i terenów światowego dziedzictwa kulturowego 

zniszczonych i zrabowanych w czasie wojen. Dzięki inicjatywie muzeum 

 
55 Informacje pochodzą z domeny www.museomav.it oraz http://www.v-must.net/virtual-museums/vm/virtual-

museum-ercolano-mav-2008   dostęp 02.02.2013  

http://www.virtualmuseumiraq.cnr.it/prehome.htm
http://www.museomav.it/
http://www.v-must.net/virtual-museums/vm/virtual-museum-ercolano-mav-2008
http://www.v-must.net/virtual-museums/vm/virtual-museum-ercolano-mav-2008
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wirtualnego, niedostępne dziś w świecie realnym zbiory i obiekty, mogą być zrekonstruowane 

i prezentowane na poziomie międzynarodowym. W ośmiu salach tematycznych dostępnych na 

portalu internetowym można śledzić główne etapy historycznego i kulturalnego rozwoju 

cywilizacji począwszy od Mezopotamii, przez kulturę Sumeryjską, Babilońską, Asyryjską, aż 

do powstania na terenie dzisiejszego Bagdadu „Miasta Pokoju” – Madinat al-Salam w 762r n.e. 

W każdej z sal prezentowane są filmy, animacje, rekonstrukcje wirtualne, trójwymiarowe 

modele, a także skany i mapy dostarczające szczegółowych informacji na temat 

najważniejszych zabytków archeologicznych i architektonicznych. 

 

 Połączenie wielu interaktywnych, wirtualnych funkcji wraz z rzetelną, bogatą naukową 

wiedzą pozwala udostępnić szerokiemu gronu odbiorców na całym świecie te zasoby 

dziedzictwa historycznego, które w wyniku obecnej sytuacji politycznej są nieosiągalne, przez 

co łatwo mogłyby popaść w zapomnienie (Derwisz, 2013, ss. 86-88).  

 

 

3.3 Holografia 

 

3.3.1 Opis technologii 

 

Holografia, jako zjawisko z dziedziny optyki, stanowi metodę zapisu informacji o obiekcie, 

umożliwiającą obserwację obrazu trójwymiarowego56, uzyskiwanego za pomocą rekonstrukcji 

fali światła – jej kierunku ruchu, amplitudy drgań, częstotliwości i fazy. Słowo „holografia” 

pochodzi z języka greckiego - holos, oznacza całość, a grapho – piszę. Termin określa zatem 

„zapis całości” obiektu w jego trójwymiarowej postaci. Holografia swoje początki wiąże 

z rozwojem fotografii, jej prekursorem był polski fizyk Mieczysław Wolfke, który  w latach 

dwudziestych XX wieku dokonał rozbicia procesu wytwarzania obrazów na dwie oddzielne 

fazy, dając teoretyczne podstawy do dalszych prac.57Holografia cyfrowa polega na odtwarzaniu 

przestrzennego obiektu wirtualnego (jego modelu 3D) za pomocą urządzeń multimedialnych, 

co daje złudzenie trójwymiarowości obserwowanego obrazu „zawieszonego” w przestrzeni. 

Urządzenia multimedialne dają możliwość obserwowania  wirtualnego obiektu z kilku różnych 

perspektyw jednocześnie, nie zakłócając swobodnego poruszania się użytkownika oraz nie 

wymagają zastosowania dodatkowych urządzeń optycznych. Można wyróżnić kilka rodzajów 

urządzeń peryferyjnych zapewniających uzyskanie efektu obserwacji cyfrowego hologramu. 

W tego typu urządzeniach wyświetlany jest  kolorowy kontent 3D o dużej rozdzielczości 

zapewniający dokładne odwzorowanie rekonstruowanego lub zdigitalizowanego oryginału 

nawet w skali 1:1.  

 

Efekt uzyskiwany w cyfrowych projekcjach holograficznych jest de facto oparty na tak 

zwanym  efekcie „Ducha Peppera” . W drugiej połowie XIX wieku, angielski naukowiec John 

 
56 Według Słownika Języka Polskiego PWN w wersji online holografia - definicja, synonimy, przykłady użycia 

(pwn.pl) dostęp 09.11.2020  
57 Informacje zaczerpnięte z portalu Wikipedia https://pl.wikipedia.org/wiki/Holografia   dostęp 09.11.2020   

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mieczys%C5%82aw_Wolfke
https://sjp.pwn.pl/szukaj/holografia.html
https://sjp.pwn.pl/szukaj/holografia.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Holografia%20%20dostęp%2009.11.2020%20godz%2023:00
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Henry Pepper wykorzystał techniki optyczne do tworzenia iluzji na scenach teatralnych. 

Spektakle były specjalnie przygotowywane, pod sceną lub z jej boku zlokalizowane były 

prawdziwe postaci, niewidoczne dla widowni, które oświetlone mocnym źródłem światła 

odbijały się w ukośnie zawieszonym lustrze, a odbicie było automatycznie rzutowane na scenę. 

W ten sposób można było stworzyć iluzję rzeczywistości. Obecne urządzenia uzyskują 

podobny efekt  za pomocą technologii cyfrowych (Pietroni i inni, 2020, s. 3). 

 

 

 
         Fig. 17a      Fig. 17b 

Fig.17 a) Rysunek przedstawiający efekt „Ducha Peppera” w teatrze w XIX wieku; b) Podstawowa zasada 

wykorzystania tego samego efektu w wersji cyfrowej. Ilustracje pochodzą z publikacji materiałów z konferencji 

CHNT 23 (Pietroni i inni, 2020, s. 4). 

 

Piramidy i gabloty holograficzne to urządzenia składające się z kilku projektorów 

i szklanych ekranów holograficznych w formie ostrosłupa lub prostopadłościanu. Wymiary 

urządzeń z reguły nie są duże, choć dostępne są również w wersji „XXL” o podstawie nawet 

2x2m. Urządzenia dostępne na rynku i powszechnie już stosowane w reklamie, marketingu, ale 

także i w muzeach to między innymi DREAMOC58, czy polski HOLONEST59. Holograficzne 

gabloty umożliwiają dodatkowo umieszczenie we wnętrzu rzeczywistego eksponatu i projekcji 

trójwymiarowego obrazu na tymże artefakcie lub obok niego, dając  poczucie współistnienia 

rzeczywistych i wirtualnych obiektów. Według przeprowadzonych badań niezależnie od 

przyjętej techniki wizualizacji wyświetlanego obiektu, odbiór prezentowanych rekonstrukcji 

cyfrowych za pomocą urządzeń holograficznych jest bardzo dobry, a użytkownicy zwracają 

uwagę na ich duży stopień realizmu i użyteczności (aspekt edukacyjny), przy okazji nie 

powodując nieprzyjemnych odczuć, jakie mogą pojawiać się przy bardziej immersyjnych 

technologiach (VR, AR), jak na przykład zawroty głowy, czy zmęczenie oczu.  

 
58Materiały producenta dostępne na stronie internetowej https://www.realfiction.com/  dostęp 23.02.2021   
59 Witryna producenta http://www.holonest.pl/  dostęp 23.02.2021  

https://www.realfiction.com/
http://www.holonest.pl/
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Fig.18 Piramida holograficzna Dreamoc XL4 o wymiarach podstawy ok. 100x60cm źródło: 

https://www.realfiction.com/holographic-displays   [dostęp 01.12.2020] 

 

Ta sama technologia stosowana jest w przejrzystych ścianach projekcyjnych tworzących 

interaktywną oprawę dla realnych eksponatów umożliwiając bezpośrednie połączenie między 

zabytkiem, a jego wirtualną rekonstrukcją.  

 

 

Fig.19 Szklana ściana do projekcji holograficznej Deep Frame źródło: 

https://www.realfiction.com/solutions/deepframe  dostęp 09.01.2021 

 

Inną technologię wybrali producenci urządzeń np. IO2Technology, Leia Display 

System, Dispair. Tu obraz wyświetlany jest z projektora na strumień pary wodnej, dzięki czemu 

ruchome, trójwymiarowe obrazy zdają się unosić w powietrzu, dając efekt hologramu. 

Urządzenia składają się z obudowanego generatora strumieni prawie niewidocznej pary 

o laminarnej strukturze, stanowiącej nośnik dla obrazu oraz jednego lub kilku projektorów. 

Urządzenie może generować strumień pary od góry, bądź od dołu w zależności od przyjętej 

technologii. Prototyp pierwszego ekranu parowego został zbudowany na przełomie lat 2000 

i 2001, a następnie skomercjalizowany przez firmę IO2Technology z Kaliforni w USA pod 

https://www.realfiction.com/holographic-displays
https://www.realfiction.com/solutions/deepframe
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nazwą Heliodisplay. Wyświetlacz wykorzystywał projekcję na wielu warstwach mikronowych 

cząstek wody rozpylonych w powietrzu. Powstały obraz był dwuwymiarowy, ale dzięki 

ciemnemu tłu i zjawisku „unoszenia się” obrazu w powietrzu dawał możliwość odbioru 

trójwymiarowego efektu hologramu.60 Urządzenia polskiej firmy Leia Display System 

wyświetlają obrazy na bardzo cienkiej warstwie powietrza o zwiększonej wilgotności, 

jednocześnie pozwalając użytkownikowi nie tylko na przełożenie ręki przez obraz, ale także na 

dotknięcie go oraz na wejście w interakcje z wyświetlanym kontentem – możliwe jest wirtualne 

obracanie wyświetlanego przedmiotu, przesuwanie, czy inne czynności przeprowadzane 

podobnie, jak na ekranie dotykowym. Mniejsze urządzenia mają gabaryty tradycyjnej gabloty 

muzealnej, zaś te największe mogą generować ekran powietrzny o powierzchni 3x2,5m.61 

Technologia nie jest nowa, z powodzeniem była stosowana w obiektach muzealnych już od 

ponad dekady62, natomiast postęp technologiczny umożliwia stosowanie coraz cieńszego 

strumienia wilgotnego powietrza i zapewniać coraz wyższy poziom rozdzielczości 

prezentowanego obrazu.  

 

    
    Fig.20a      Fig. 20b 

Fig. 20 a) i b). Ekran mgłowy z interaktywną projekcją o efekcie hologramu polskiego producenta Leia Display 

System źródło: http://leiadisplay.com/pl-pl/media/  dostęp 23.02.2021 

 

Hologramy ledowe to kolejne urządzenia, dzięki którym odbiorca może poczuć wrażenie  

trójwymiarowego obrazu unoszącego się w powietrzu. W tym wypadku efekt hologramu 

uzyskiwany jest dzięki jednemu bądź wielu kręcących się z dużą prędkością skrzyżowanych 

wirników poruszających się szybciej niż widzi ludzkie oko – z prędkością ponad trzydziestu 

klatek na sekundę – tworząc wrażenie unoszącego się w powietrzu modelu 3D. Wirniki ledowe 

zamknięte są w akrylowych gablotach o różnych kształtach lub zwielokrotnione w ścianach 

ekspozycyjnych. Charakteryzują się wysoką rozdzielczością i jasnością, co umożliwia 

 
60Archiwalna strona producenta http://www.io2technology.com/technology/overview.html  dostęp 23.02.2021  
61Informacje pochodzą z materiałów udostępnionych przez producenta Leia Display Systems na stronie 

internetowej http://leiadisplay.com/ dostęp 23.02.2021  
62Pierwszy ekran mgłowy w polskim muzeum zastosowano w Muzeum Hisotrycznym Miasta Krakowa na 

wystawie „Śladem europejskiej tożsamości Krakowa” w tak zwanych Podziemiach Rynku już w roku 2010.  

http://leiadisplay.com/pl-pl/media/
http://www.io2technology.com/technology/overview.html
http://leiadisplay.com/
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prezentację obrazu o dużym stopniu szczegółowości.  W Polsce producentem i dystrybutorem 

ledowych gablot holograficznych jest firma Ledholo63, która stworzyła wyświetlacze 

holograficzne dedykowane zarówno reklamie, jak i kulturze oraz sztuce. Urządzenia dostępne 

są w różnych rozmiarach i kształtach  - od sześciennych i sferycznych gablot do ścian 

ekspozycyjnych dużych rozmiarów, w których wirniki ledowe rozmieszczone zostały na 

zasadzie matrycy. Wysoka rozdzielczość, a zarazem duża jasność wyświetlaczy (do 2.200 

cd/m2) umożliwiają pracę urządzeń nawet w świetle dziennym. 

 

 
Fig. 21a.           Fig.21b.  

 

Fig. 21. Urządzenia holograficzne firmy Ledholo. a)  Ściana Ledholo Matrix z LED-owymi wirnikamiwidocznymi 

w trakcie spoczynku; b) Gablota Ledholo Box z wyświetlanym kontentem multimedialnym – w tym wypadku jest to 

cyfrowy model butów.  Źródło: https://ledholo.com/ dostęp 23.02.2021 

 

 Mimo zróżnicowanej technologii wywoływania obrazu (projektory, diody led) 

i  różnych nośników obrazu we wszystkich opisanych wyżej przypadkach powstaje grafika 

o efekcie hologramu – przez odbiorcę postrzegana, jako obiekt trójwymiarowy, „zawieszony” 

w przestrzeni. Dzięki temu wirtualna rekonstrukcja zabytku, zwłaszcza małych i średnich 

artefaktów, umożliwia jego wyraźną syntezę wzrokową. Stopień zaawansowania wszystkich 

wymienionych urządzeń został przez ankietowanych określony jako wysoki (ponad siedem 

punktów), podobnie jak poziom integracji różnych środków multimedialnych używanych 

podczas prezentacji. Im większe urządzenie i większy model, tym łatwiej osiągnąć wysoki 

poziom immersyjności. Jak już wspomniano, hologramy powstające przy użyciu ekranów 

parowych pozwalają na wejście w interakcje z wyświetlanym kontentem na poziomie 

podobnym do ekranów dotykowych. Gabloty holograficzne na chwilę obecną mają nieco 

mniejsze możliwości – przy zastosowaniu odpowiedniego interfejsu zwiedzający może 

uruchamiać kolejne projekcje, co pozwala w jednym urządzeniu eksponować nie jeden, a wiele 

modeli cyfrowych.  

 
63Witryna producenta https://ledholo.com/dostęp 23.02.2021  

https://ledholo.com/
https://ledholo.com/
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 W zakresie czynników cenowych  wspólna dla omawianych technologii wydaje się być 

cena opracowania kontentu, która nie jest wygórowana w stosunku do uzyskanego efektu – jest 

to głównie wartość opracowania samego modelu 3D rekonstruowanego zabytku (model 

tworzony od zera lub na kanwie zeskanowanego w 3D oryginału) oraz opracowanie animacji, 

a niekiedy dodatkowo warstwy tekstowej lub dźwiękowej. W przypadku ceny zakupu  i ceny 

eksploatacji urządzenia występują spore różnice. Najdroższe są ekrany parowe, również ich 

użytkowanie wymaga dużej ilości energii – pracuje generator pary laminarnej i projektory. Ze 

względu na produkowaną parę, w otoczeniu może utrzymywać się wysoki poziom wilgotności, 

dlatego należy każdorazowo indywidualnie rozważyć zastosowanie ekranu parowego 

w bezpośredniej bliskości autentycznych zabytków.  

 W przypadku ścian i gablot holograficznych cena zakupu uzależniona jest od jego 

gabarytów – najmniejsze urządzenia można kupić za około dziesięć tysięcy złotych64, natomiast 

większe mechanizmy to wydatek kilkudziesięciu tysięcy złotych. Eksploatacja jest relatywnie 

tania, zwłaszcza w przypadku holografii ledowej, gdzie pobór mocy jest niski (poniżej 40W).  

 Dość wysoko został oceniony potencjał rozwojowy wszystkich technologii 

omówionych w dziale „holografia”. Istnieje jeszcze duże pole do zagospodarowania, zwłaszcza 

w zakresie zwiększenia interaktywności proponowanych rozwiązań, a także ekspansji skali 

urządzeń.  

 

HOLOGRAFIA 
 

Nr Oceniany aspekt  
Ocena w skali od 1 do 10  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

I. Stopień zaawansowania technologicznego.                      
II. Stopieńintegracji środowiska rzeczywistego i wirtualnego.                      
III. Poziom immersyjności.                      
V. Poziom możliwej interaktywności.                       
VI. Poziom integracji multimedialnej.                      
VII. Stopień ułatwienia syntezy wzrokowej artefaktu.            

VIII. Możliwość zastosowania in situ.            

IX. Dostępność.                      
X. Efektywność cenowa zakupu.                      
XI. Efektywność cenowa eksploatacji.                      
XII. Efektywność cenowa opracowania kontentu.                      
XIII. Trwałość technologii w czasie.                      
XIV.  Potencjał rozwojowy.                      

             
 

Fig. 22 Tabela oceny wyświetlaczy holograficznych, jako metody prezentacji wirtualnej rekonstrukcji  i ochrony 

zabytków. Opracowanie własne.  

 
64 Stan na pierwszy kwartał 2021. Informacja o cenie Ledholo uzyskana od producenta. Informacja o cenie 

piramidy holograficznej np. Dreamoc: https://magic-holo.com/en/holographic-displays/dreamoc-product-

comparison-buy-dreamoc-hire-dreamoc/  dostęp. 12.03.2021   

https://magic-holo.com/en/holographic-displays/dreamoc-product-comparison-buy-dreamoc-hire-dreamoc/
https://magic-holo.com/en/holographic-displays/dreamoc-product-comparison-buy-dreamoc-hire-dreamoc/
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3.3.2 Wybrane przykłady zastosowania 

 

Wystawa „Śladem europejskiej tożsamości Krakowa” w Podziemiach Rynku – oddziale 

Muzeum Historycznego, otwarta we wrześniu 2010 roku, stanowi jeden z pierwszych w Polsce 

przykładów zastosowania współczesnych metod multimedialnych w prezentacji wirtualnie 

zrekonstruowanych zabytków archeologicznych i architektonicznych65. Budowa muzeum 

poprzedzona została badaniami archeologicznymi w obrębie płyty Rynku. Podziemną kubaturę 

powstałą w wyniku eksploracji włodarze miasta postanowili przeznaczyć na cele nowoczesnej 

ekspozycji. Ulokowanie wystawy w całości pod ziemią zapewniło brak ingerencji 

w historyczny układ Rynku z centralnie usytuowanymi Sukiennicami, w których to dyskretnie 

zlokalizowano wejście na wystawę. Widzialnym znakiem podziemnej kubatury pozostaje 

szklana fontanna łącząca wizualnie dwie równoległe rzeczywistości – nadziemną teraźniejszość 

i podziemną przeszłości (Derwisz, 2020, s. 73). 

 

Fig 23. Plan Muzeum Podziemnego i wystawy „Śladami europejskiej tożsamości Krakowa, źródło: Muzeum 

Historyczne Miasta Krakowa materiały promocyjne .https://muzeumkrakowa.pl/oddzialy/rynek-podziemny   

dostęp 08.12.2012  

 

Wystawa jest w pełni interaktywna dzięki ekranom dotykowym umożliwiającym 

indywidualny dobór treści, projekcjom i makietom zaopatrzonym w czujniki ruchu i system 

 
65 Autorem projektu jest Andrzej Kadłuczka z zespołem ARCHECON. 

https://muzeumkrakowa.pl/oddzialy/rynek-podziemny
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AV66 oraz stanowiskom manualnym. Ten wyjątkowy rezerwat archeologiczno-

architektoniczny obfituje w stosunkowo nowatorskie urządzenia multimedialne, stanowiące 

dyskretne i neutralne, choć niezbędne uzupełnienie przestrzeni ekspozycyjnej (Kadłuczka, 

2011, s.30). W Muzeum Podziemnym pod krakowskim Rynkiem Głównym znajdziemy 

również rozwiązania z zakresu holografii cyfrowej umożliwiające  prezentację  wirtualnych 

modeli niewielkich obiektów archeologicznych w naturalnej skali, a także rekonstrukcji 

obiektów architektonicznych jak np. Sukiennice, Waga Wielka, Ratusz, kościół Mariacki, 

prezentowanych w syntetycznej formie trójwymiarowego modelu cyfrowego. 

     
    Fig. 24a      Fig. 24b 

Fig.24 a) Model ratusza z oku około 1500; b) Jeden z licznych modeli czternastowiecznych ozdób i przedmiotów 

codziennego użytku; prezentowane w cyfrowym urządzeniu holograficznym  (Dreamoc). Fot. Ze zbiorów autorki. 

 

 

Fig. 25 Jeden z licznych modeli czternastowiecznych ozdób i przedmiotów codziennego użytku prezentowany 

w cyfrowym urządzeniu holograficznym  w kontekście ekspozycji Śladem europejskiej tożsamości Krakowa 

w oddziale Muzeum Krakowa – Rynek Podziemny (Dreamoc). Fot. Ze zbiorów autorki. 

 
66Systemy AV – Systemy audio i video. 
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3.4 Mapping architektoniczny 

 

3.4.1 Opis technologii. 

 

Jedną z technologii, która jest możliwa do zastosowania w prezentacji wirtualnej 

rekonstrukcji jest video mapping 3D, zwany również mappingiem architektonicznym. Technika 

ta polega na wykorzystaniu struktury danego obiektu do aplikacji wielkoformatowej projekcji 

o wysokiej rozdzielczości. Aby uzyskać pożądany efekt w pierwszej kolejności stworzona 

zostać musiprecyzyjna, wirtualna „mapa” obiektu – cyfrowy model 3D z dokładnym 

odwzorowaniem geometrii, proporcji i struktury elewacji bądź wnętrza. Jest to możliwe dzięki 

inwentaryzacji z użyciem skanera laserowego. Następnie przygotowana zostaje odpowiednia 

animacja, dostosowana do wcześniej wykonanych pomiarów. Animacja prezentowana jest 

w naturalnej skali za pomocą projektorów o dużej mocy (ok 10 000 – 20 000 ANSI lumenów).  

Video mapping początkowo wykorzystywany był przede wszystkim do celów 

marketingowych, tworzenia widowisk komercyjnych i prezentacji sztuk audiowizualnych. 

Dzięki niemu budynki mogą wirtualnie „ożywać”, mienić się kolorami, powstawać i burzyć się 

na oczach publiczności, a tradycyjna scenografia teatralna może zyskać zupełnie nowy wymiar 

i walor artystyczny.  

 

 

  Fig. 26a      Fig. 26b 

Fig.. 26 a) Kadry z programu MadMapper – oprogramowania umożliwiającego tworzenie mappingu – ilustrujące 

pracę nad animacją z il.1. Źródło: www.madmapper.com dostęp 03.01.2013 ; b) Przykład mappingu wykonanego 

w Polsce przez firmę TRIAS Event Engineering na budynku hotelu Novotel w Warszawie. Fotografia udostępniona 

przez firmę TRIAS S.A. 

 

Te efektowne „sztuczki wizualne” mają potencjał, który zaczęto wykorzystać do celów 

badawczych, popularyzatorskich, edukacyjnych, ale również projektowych. Aplikowanie 

rekonstrukcji wirtualnej za pomocą mappingu bezpośrednio na budynek lub jego część  - in 

http://www.madmapper.com/
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situ, powoduje powstanie rzeczywistości rozszerzonej, której odbiór zdaje się jednak być 

realny, umożliwiając bezpośrednie obcowanie z historią (Derwisz, 2013, s.89). Należy zatem 

stwierdzić, że stopień integracji środowiska wirtualnego i rzeczywistego w tym wypadku jest 

relatywnie wysoki. Dobrze przygotowana i przeprowadzona projekcja pozwala na znaczne 

„zagłębienie” się obserwatora w mapowaną wirtualną rzeczywistość (immersję), przy 

jednoczesnym zintegrowaniu kilku warstw multimediów – przynajmniej wizualnej 

i dźwiękowej. Taki spektakl z wykorzystaniem mappingu stanowi atrakcyjny sposób 

przekazania wiedzy, zwłaszcza w stosunku do tradycyjnych metod opisowych (Barbiani i inni, 

2018, s.81).  

Specyfika omawianej technologii sprawia, że w większości przypadków nie jest ona 

interaktywna – widowiska są przygotowywane dużo wcześniej, a wpływ odbiorcy w trakcie 

projekcji niewielki. Niemniej, dzięki zastosowaniu projektorów ruchomych, wyposażonych 

w manualny lub cyfrowy moduł sterowania można do mappingu wprowadzić element 

interaktywności. Ciekawy projekt badawczy został przeprowadzony na przykładzie kaplicy 

Graethem w Limburgii w Belgii przez naukowców z Belgii i Egiptu. Kaplica została wybrana 

ze względu na bogatą, sięgającą średniowiecza historię oraz niewielkie rozmiary, które 

umożliwiły kompleksowe przebadanie i zwizualizowanie przekształceń zachodzących 

w obiekcie na przestrzeni wieków. W ramach badań został zaprojektowany specjalnie do tego 

celu manualny system sterowania (TUI – tangibleuserinterface) służący do interakcji 

użytkownika z mapowaną projekcją. Dzięki sterowaniu fizycznemu, interakcja stała się 

bardziej namacalna i intuicyjna, a możliwość realnej manipulacji wirtualnym obrazem, zgodnie 

z założeniami badaczy zachęcił większą ilość zwiedzających do dogłębnej eksploracji, co 

z kolei bezpośrednio wpłynęło na poziom zdobytej wiedzy (Nofal i inni, 2018, s.s.2-3). 

 

     

    Fig. 27a      Fig. 27b 

Fig.27 a) Mapping w wersji interaktywnej dzięki urządzeniu pozwalająemy na sterowanie wyświetlanym obrazem 

bezpośrednio przez użytkownika; b)Mapping niewidocznej więźby dachowej kaplicy Graethem. (Nofal i inni, 2018 

ss. 9-12).  

 

Nawet w przypadku braku urządzeń sterujących, sprzęt niezbędny do przeprowadzenia 

mappingu stanowi relatywnie duży wydatek. Potrzebny jest skaner laserowy, wysokiej jakości 

aparaty fotograficzne, odpowiednie oprogramowanie i wydajne i jasne projektory, które 

podczas swojej pracy zużywają znaczna ilość prądu. Te czynniki powodują, że mappingi 
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(zwłaszcza na dużych powierzchniach np. fasadach budynków) mają zwykle charakter 

incydentalny lub cykliczny. Większość eventów obsługują wyspecjalizowane firmy mające 

dostęp do profesjonalnego zaplecza sprzętowego. Jeśli chodzi o mappingi cyfrowych 

rekonstrukcji w kontekście zabytków to należy zwrócić uwagę, by proces opracowania 

kontentu multimedialnego prowadzony był zgodnie z zasadami sztuki konserwatorskiej i przy 

udziale interdyscyplinarnego zespołu, gdyż jedynie w ten sposób może zostać zagwarantowana 

wysokiej jakości edukacyjna wartość prezentacji. W zakresie ocenianych w ankiecie aspektów, 

wielu respondentów zwracało uwagę na niewykorzystany potencjał i dalsze perspektywy 

rozwoju mappingu w obszarze ochrony zabytków w Polsce.  

MAPPING ARCHITEKTONICZNY (3D) 
 

Nr Oceniany aspekt  
Ocena w skali od 1 do 10  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

I. Stopień zaawansowania technologicznego.                      
II. Stopień integracji środowiska rzeczywistego i wirtualnego.                      
III. Poziom immersyjności.                      
V. Poziom możliwej interaktywności.                       
VI. Poziom integracji multimedialnej.                      
VII. Stopień ułatwienia syntezy wzrokowej artefaktu.            

VIII. Możliwość zastosowania in situ.            

IX. Dostępność.                      
X. Efektywność cenowa zakupu.                      
XI. Efektywność cenowa eksploatacji.                      
XII. Efektywność cenowa opracowania kontentu.                      
XIII. Trwałość technologii w czasie.                      
XIV.  Potencjał rozwojowy.                      

             

             
Fig. 28 Tabela oceny mappingu architektonicznego, jako metody prezentacji wirtualnej rekonstrukcji i ochrony 

zabytków. Opracowanie własne.  

 

3.4.2 Wybrane przykłady zastosowania 

 

Jedno z pierwszych niekomercyjnych zastosowań mappingu w Polsce miało miejsce 

w roku 2010 na wystawie „Śladem europejskiej tożsamości Krakowa” w Podziemiach Rynku 

– oddziale Muzeum Historycznego. Projekt tej ekspozycji zakładał, by to właśnie nowoczesne 

technologie i oświetlenie efektowe stanowiły wsparcie i zarazem tło dla autentycznych 

reliktów, np. krzyżujących się średniowiecznych traktów, fragmentów bruku i mostków, 

pozostałości spalonej, przedkolacyjnej osady, Kramów Bogatych oraz tysięcy drobnych 

obiektów archeologicznych. Na jednym z pozostawionych autentycznych świadków ziemnych 

możemy zaobserwować przykład mappingu. Podczas prac archeologicznych na świeżych 

przekrojach ziemnych widoczne były wyraźnie kolejne warstwy kulturowe, które narosły na 

przestrzeni wieków, np. warstwa piasku, bruku, mierzwy. W toku prac zabezpieczających, 
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odgrzybiania, a także w wyniku naturalnego utleniania się, zewnętrzna powłoka świadków 

wyschła, a warstwy stały się słabo rozpoznawalne. Aby umożliwić zwiedzającym odczytanie 

pierwotnego rysunku przekrojów oraz uwypuklić efekt narastania nawarstwień 

archeologicznych, na świadku prezentowana jest animacja w naturalnej skali ukazująca 

stopniowe powstawanie kolejnych poziomów gruntu. Całość podkreślona została jedynie za 

pomocą stonowanych kolorów i światła projekcji. Brak ingerencji w samego świadka 

z łatwością pozwala modyfikować mapowaną projekcję, dodając kolejne detale lub 

wprowadzając zmiany wynikające z postępu badań (Derwisz, 2013, s.89). 

 

Fig.29 Świadek ziemny w Podziemiach Rynku – Oddziale Muzeum Krakowa – przykład zastosowania mappingu 

w celu wyeksponowania warstw kulturowych wraz z ich datowaniem. Fot. Ze zbiorów autorki. 

 

Ciekawym europejskim przykładem mappingu zastosowanego w celu 

zrekonstruowania wystroju malarskiego wnętrza obiektu zabytkowego jest kościół San 

Climente w Tahull. Kościół jest jednym z cenniejszych obiektów romańskich w Katalonii. Od 

1931 roku znajduje się na liście hiszpańskiego rejestru zabytków, zaś w 2000 roku został 

wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO67. Budowę świątyni datuje się na przełom 

XI i XII wieku, znana jest data jego konsekracji – 1123 r., co potwierdza inskrypcja zachowana 

na jednej z kolumn. Kościół ma formę trójnawowej pseudobazyliki z kolumnami 

oddzielającymi nawy boczne i trzema absydami w części ołtarzowej. Zabytek stanowi przykład 

sztuki romańskiej z wpływami stylów lombardzkich i bizantyjskich.68 

 
67 Kościół  San Clemente został wpisany na Listę UNESCO wraz z ośmioma innymi świątyniami, jako Katalońskie 

kościoły romańskie z doliny Vall de Boi. http://whc.unesco.org/en/list/988, dostęp 30-01.2019 
68https://pl.wikipedia.org/wiki/Kościół_San_Climente_w_Taüll, dostęp 30-01-2019 

http://whc.unesco.org/en/list/988
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kościół_San_Climente_w_Taüll
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Podczas prac konserwatorskich w 1907 roku na ścianach świątyni odkryte zostały 

freski. Kilkanaście lat później w głównej absydzie kościoła San Climente ujawniono malowidło 

przedstawiające Chrystusa Pantokratora69, które uznane zostało za dzieło Mistrza z Taull 

i należy do najistotniejszych dzieł sztuki romańskiej. Za sprawą działań konserwatora Franco 

Steffanoniego w latach 1919-23 freski zostały przeniesione do Muzeum Narodowego Sztuki 

Katalońskiej w Barcelonie (MNAC), gdzie są zabezpieczone i eksponowane do dziś. 

W absydzie kościoła San Climente została wykonana kopia, która po ponad pięćdziesięciu 

latach była już mocno zdegradowana. Po usunięciu repliki fresku, podczas prac 

konserwatorskim odkryto kolejne pozostałości oryginalnej farby, która zachowała się 

w głębokich warstwach wyprawy tynkowej absydy. Podjęto decyzję o nieodtwarzaniu kopii 

malowidła, zakonserwowaniu i wyeksponowaniu oryginalnych fragmentów farby, a także 

o wirtualnym odtworzeniu i wirtualnej prezentacji in situ fresku w dwóch wersjach: 

nieistniejącej już historycznej oraz prezentacji aktualnego stanu zachowania malowidła 

znajdującego się od blisko stu lat w Muzeum Narodowym. 

 
Fig. 30a      Fig. 30b 

Fig.30 a) Widok absydy z eksponowaną kopią fresku stan z lat 1955-2013; b). Widok absydy w obecnym stanie 

(zdjęcie z 2013 roku). Żrółdło: http://pantocrator.cat/en/projectes/   dostęp 04.11.2020  

 
69Jako Pantokrator Jezus Chrystus przedstawiany jest w pozycji stojącej lub siedzącej z otwartym Pismem Świętym 

w lewej ręce, a także z uniesioną prawą dłonią (w geście błogosławieństwa). Specyficzne ułożenie palców prawej 

dłoni palców nawiązuje do greckiego monogramu Chrystusa: IC XC. Zgodnie z inną tezą połączony kciuk z palcem 

serdecznym stanowią symbol dwoistości natury Chrystusa: boskiej i ludzkiej, zaś złączenie palców małego, 

serdecznego i kciuka symbolizuje Trójcę Świętą. 

http://pantocrator.cat/en/projectes/


 

68 

 

Fig. 30c      Fig. 30d 

Fig.30 c) Widok absydy z  mappingiem przedstawiającym kopię autentycznych fragmentów fresku 

przechowywanych fizycznie w Muzeum Narodowym Sztuki Katalońskiej w Barcelonie; d) Widok absydy 

z mappingiem rekonstrukcji cyfrowej średniowiecznego fresku. Żrółdło: http://pantocrator.cat/en/projectes/   

dostęp 04.11.2020  

 

Pierwsza faza wymagała wykonania cyfrowej konserwacji obiektu. Jej autorzy70 

pracowali na zdjęciach oryginału zachowanego w MNAC przygotowanych w bardzo wysokiej 

rozdzielczości. Obraz objęto wnikliwymi badaniami, a następnie poddano cyfrowej restauracji 

wszelkie uszkodzenia spowodowane zarówno upływem czasu, jak i procesem przeniesienia 

fresku w latach 20. XX w. Celem cyfrowych zabiegów było nie tylko przywrócenie dziełu 

integralności i wartości estetycznych, ale także, dzięki uwidocznieniu zatartych w oryginale 

szczegółów, umożliwienie odczytania skomplikowanej symboliki nadającej znaczenia 

ikonografii i umożliwiającej jej interpretacje. Prace prowadzono z dbałością o szczegóły. 

Interdyscyplinarny zespół troszczył się o zachowanie oryginalnej struktury obrazu, pracując 

stopniowo nad każdym obszarem malowidła, piksel po pikselu, pieczołowicie dopasowując do 

oryginalnych pigmentów. Chromatycznie poprawiono i zaakcentowano czarne profile figur 

i elementów, zrównoważono tony barwne tam, gdzie zaobserwowano degradację.  

 
70 Interdyscyplinarny zespół naukowców: architektów, archeologów, konserwatorów dzieł sztuki, informatyków, 

grafików, animatorów, inżynierów oświetlenia, dźwięku, muzyków i innych został wyszczególniony na stronie 

internetowej projektu http://pantocrator.cat/en/projectes/    dostęp. 05.11.2020  

http://pantocrator.cat/en/projectes/
http://pantocrator.cat/en/projectes/
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Fig 31. Ilustracja przedstawia etapy cyfrowej konserwacji i częściowej rekonstrukcji postaci Chrystusa. Żrółdło: 

http://pantocrator.cat/en/projectes/   dostęp 04.11.2020  

 

Kolejnym etapem była rekonstrukcja, która objęła zarówno elementy bardzo słabo 

zachowane, jak i stworzenia reprezentacji fragmentów, które nie zachowały się w ogóle, a ich 

obecność wydawała się niezbędna dla integralności dzieła – na przykład grupa apostołów. 

Rekonstrukcji tych postaci dokonano dzięki wcześniejszym badaniom, biorąc pod uwagę nawet 

śladowe pozostałości oryginalnej substancji, a następnie przyjmując per analogia cechy 

zachowanych fragmentów bohaterów ikony. Wszystkie rekonstrukcje prowadzone były co 

prawda cyfrowo, ale z zachowaniem zasad romańskiej techniki malarskiej. Dzięki zachowaniu 

procesu nakładania poszczególnych warstw pigmentu uzyskano  również materiał do 

późniejszej animacji bogatej w wartości zarówno historyczne, jak i edukacyjne. 

 

 

Fig 32. Ilustracja przedstawia etapy rekonstrukcji cyfrowej postaci św. Klemensa. Żrółdło: 

http://pantocrator.cat/en/projectes/   dostęp 04.11.2020  

 

 

http://pantocrator.cat/en/projectes/
http://pantocrator.cat/en/projectes/
http://pantocrator.cat/wp-content/uploads/2013/12/reconstruccio3.jpg
http://pantocrator.cat/wp-content/uploads/2013/12/reconstruccio1.jpg
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Przygotowanie mappingu 3D niosło za sobą wiele wyzwań. Autorzy projektu chcieli 

zminimalizować wizualny wpływ współczesnej technologii w romańskiej świątyni, przy 

jednoczesnym zachowaniu bardzo wysokiej jakości obrazu. Problematyczne również okazało 

się zintegrowanie pozostałych in situ warstw malarskich ze zdigitalizowanymi oryginałami 

fresku eksponowanego w MNAC. Wykonano bardzo dokładną wirtualną kopię kościoła ze 

szczególnym uwzględnieniem absydy, odzwierciedlającą jej geometrie, a także fakturę 

poszczególnych fragmentów. Do inwentaryzacji użyto skanera laserowego 3D oraz 

profesjonalnego sprzętu fotograficznego. Następnie na podstawie chmury punktów 

wymodelowano bryłę i nałożono czarno-białą teksturę wygenerowaną na etapie skanowania. 

Ta ostatnia warstwa, po jej „rozłożeniu” do płaskiej, dwuwymiarowej formy, dała podstawę do 

dalszego opracowania i animowania projektu audiowizualnego.  

 

 

Fig 33. Kolejne etapy w procesie tworzenia mappingu/ Żrółdło: http://pantocrator.cat/en/projectes/   dostęp 

04.11.2020  

 

 Zgodnie z założeniami zespołu badawczego, animacja mappingu w Tahull celowo 

rezygnuje ze spektakularnej widowiskowości na rzecz naukowej rzetelności i jak najbliższego 

odwzorowania historycznej rzeczywistości. Bez pomijania aspektów estetycznych  - 

wizualnych i akustycznych, które skutecznie budują odpowiedni dla miejsca kultu nastrój, 

twórcy animacji podkreślają głównie motywacje i cele badawcze oraz edukacyjne.  

 Wyświetlana w czasie cyklicznych spektakli animacja kolejno wyjaśnia hierarchię 

ikonograficzną i technikę malarską Mistrza z Tahull, następnie elementy fresku przez chwilę 

przedstawiane są nieco bardziej surrealistycznie, by w rezultacie skupić się na jego 

wielobarwności i licznych detalach. Na koniec, znając pierwotne, zrekonstruowane 

przedstawienia ikony, widzowie mogą porównać je ze stanem rzeczywistym, co umożliwia 

bardzo wysoki stopień syntezy wzrokowej i integracji czasoprzestrzennej zabytku. Mapping 

http://pantocrator.cat/en/projectes/
http://pantocrator.cat/wp-content/uploads/2014/01/3d.jpg
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architektoniczny spełnia swoje zadanie prezentując w sposób nieinwazyjny cyfrową 

rekonstrukcję wystroju malarskiego wnętrza zapewniając społeczny dostęp i niewątpliwie ma 

wpływ na popularyzację i ochronę tego wyjątkowego dziedzictwa. 

 

Fig. 34. Wybrane kadry z animacji przedstawiającej wirtualną rekonstrukcję średniowiecznego fresku w absydzie 

kościoła w TahullŻrółdło: http://pantocrator.cat/en/projectes/   dostęp 04.11.2020.  

 

3.5 Rzeczywistość rozszerzona (AR) 

 

3.5.1 Opis technologii 

 

Rzeczywistość rozszerzona (ang. Augumentedreality/AR) jest jedną z technologii 

wykorzystywanych do prezentacji rekonstrukcji wirtualnych obiektów historycznych, 

w których użytkownik zarazem obserwuje rzeczywiste, fizyczne środowisko i doświadcza 

obiektu cyfrowego. Rozszerzona rzeczywistość, na wzór pozostałych metod multimedialnych 

ma ogromne znaczenie w ochronie zabytków poprzez swój wpływ na rozwój edukacji i nauki, 

a także popularyzację i poprawę dostępności zabytków. Cele zastosowania tej technologii 

wpisują się w cele ochrony zabytków w ogóle: zachowanie, ochrona i  możliwość reinterpretacji 

dziedzictwa kulturowego. Rozwój  metod i narzędzi wykorzystujących wirtualną rzeczywistość 

w ostatnich latach jest bardzo szybki, a jednocześnie pozostawia wciąż spory margines do 

zagospodarowania.  Na całym świecie prowadzone są liczne badania i projekty z pogranicza 

architektury, archeologii, historii i informatyki. Równolegle obserwujemy ogromny skok 

technologiczny zarówno w zakresie oprogramowania i aplikacji umożliwiających poprawny, 

http://pantocrator.cat/en/projectes/
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coraz dokładniejszy odbiór zrekonstruowanych wirtualnie obiektów, jak również w obszarze 

sprzętu multimedialnego nieustannie udoskonalanego i miniaturyzowanego przez wiodące 

firmy technologiczne.  

Rzeczywistość rozszerzona (AR) różni się od rzeczywistości w pełni wirtualnej (VR). 

O tej pierwszej mówimy w sytuacji, w której obserwowane realne środowisko w skali 

rzeczywistej jest „rozszerzane” za pomocą wirtualnej grafiki komputerowej. Na osi kontinuum 

Milgrama-Kishino AR usytuowana jest w bezpośredniej bliskości środowiska rzeczywistego, 

stanowiąc jedną z metod prezentacji w obrębie szerokiego pojęcia rzeczywistości mieszanej 

(Milgram i Kishino, 1994, ss.3-4). ). Zgodnie z definicją sformułowaną w 1997 roku przez 

Ronalda Azumę o AR możemy mówić dopiero wtedy, kiedy spełnione są trzy warunki: system 

musi łączyć ze sobą elementy wirtualne i rzeczywiste, musi być interaktywny w czasie 

rzeczywistym i obiekty cyfrowe muszą być zarejestrowane w trzech wymiarach (Skórska, 

2017, s.46).  

W zakres omawianej technologii wchodzą różne techniki poszerzające świat 

rzeczywisty o elementy wirtualne: tak zwana „przestrzenna AR” oraz ”przejrzysta AR”. 

Przejrzysta rozszerzona rzeczywistość może być doświadczana za pomocą urządzeń 

przenośnych takich, jak smartfony i tablety, a także specjalnych okularów i umożliwia dużą 

interaktywność. Do systemów przestrzennej rozszerzonej rzeczywistości należy mapping 

architektoniczny,  który szerzej został omówiony w rozdziale 3.4.  Przestrzenna AR nie 

wymaga  żadnych osobistych urządzeń  i w przeciwieństwie do przejrzystej AR, która daje 

z reguły możliwość indywidualnych przeżyć (Nofal, 2019, ss. 72-73). Zaletą takiej formy 

rozszerzonej rzeczywistości jest wysoki stopień interaktywności, która zapewniona jest 

poprzez możliwość zmiany kontentu, dotykowego przybliżania, oddalania, manipulowania 

poszczególnymi elementami, bądź włączania i wyłączania dodatkowych opisów i nagrań.  

Pierwszymi urządzeniami umożliwiającymi korzystanie z rozszerzonej rzeczywistości 

były komputery plecakowe z podłączonym za pomocą kabli HMD (HeadMounted Display – 

„wyświetlacz montowany na głowie”) – elektronicznym hełmem wyposażonym 

w półprzezroczyste soczewki z pryzmatami, na które rzutowany był obraz z mikroprojektów. 

Dzięki rozwojowi technologicznemu i miniaturyzacji kolejne urządzenia PDA (Personal 

Digital Assistant), tablety, smartfony, a także wciąż rozwijane gogle i okulary do wirtualnej 

rzeczywistości zastąpiły ciężkie, kosztowne i skomplikowane urządzenia (Halik, 2012, s.22). 

Obecnie dostępne gogle – zestawy AR ( z j. ang. headset) oferują pole widzenia około 

pięćdziesiąto do sześćdziesięciu stopni (w niektórych przypadkach do stu stopni). Nie mają 

dużej mocy obliczeniowej, co zostawia jeszcze spore możliwości do rozwoju, zwłaszcza po 

planowanym wdrożeniu sieci 5G. W chwili obecnej okulary AR, takie jak np. Microsoft 

Hololens, Google Glass najczęściej mają zastosowanie głównie w postaci wirtualnych 

przewodników, dających możliwość wyświetlenia dodatkowych informacji o zwiedzanym 

obiekcie, jednak o niewielkim stopniu skomplikowania. Z roku na rok pojawiają się jednak 

coraz bardziej immersyjne rozwiązania (o coraz to większym polu widzenia), jest zatem duża 

szansa na to, że niebawem za pomocą okularów AR będzie można obserwować trójwymiarowe 

rekonstrukcje złożonych obiektów. 
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    Fig. 35a      Fig. 35b 

Fig35 a) Gogle do rozszerzonej rzeczywistości Microsoft Hololens, zdjęcie zaczerpnięte z witryny 

https://www.amazon.co.uk/Microsoft-Hololens-Development-US-Version-Black/dp/B01F4IQQYQ dostęp 

25.12.2020 ;  b) Wizualizacja potencjalnych możliwości Hololens – rekonstrukcja historycznego wyglądu obiektu 

in situ – w otoczeniu autentycznych ruin. Materiał z filmu promocyjnego https://www.vrltube.com/main/microsoft-

hololens-holotour/  dostęp 25.12.2020  

 

Takie rozwiązania w założeniu wykazują duży poziom immersyjności przy jednoczesnym 

wysokim stopniu integracji środowiska rzeczywistego i wirtualnego, co z kolei pozytywnie 

wpływa na ułatwianie syntezy wzrokowej obiektu, na którym skupiony jest użytkownik. Wadą 

technologii jest wysoka cena, a co za tym idzie mała dostępność dla szerokiego grona 

odbiorców. Biorąc pod uwagę oceniany relatywnie wysoko potencjał rozwojowy technologii, 

należy liczyć również na spadek cen postępujący wraz z upowszechnianiem się tych narzędzi.  

  

HMD / OKULARY DO ROZSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI 
 

Nr Oceniany aspekt  
Ocena w skali od 1 do 10  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

I. Stopień zaawansowania technologicznego.                      
II. Stopień integracji środowiska rzeczywistego i wirtualnego.                      
III. Poziom immersyjności.                      
V. Poziom możliwej interaktywności.                       
VI. Poziom integracji multimedialnej.                      
VII. Stopień ułatwienia syntezy wzrokowej artefaktu.            

VIII. Możliwość zastosowania in situ.            

IX. Dostępność.                      
X. Efektywność cenowa zakupu.                      
XI. Efektywność cenowa eksploatacji.                      
XII. Efektywność cenowa opracowania kontentu.                      
XIII. Trwałość technologii w czasie.                      
XIV.  Potencjał rozwojowy.                      

             
Fig. 36 Tabela oceny gogli do rozszerzonej rzeczywistości (AR), jako metody prezentacji wirtualnej rekonstrukcji 

i ochrony zabytków. Opracowanie własne.  

https://www.amazon.co.uk/Microsoft-Hololens-Development-US-Version-Black/dp/B01F4IQQYQ%20dostęp%2025.12.2020%20godz.%2019:30
https://www.amazon.co.uk/Microsoft-Hololens-Development-US-Version-Black/dp/B01F4IQQYQ%20dostęp%2025.12.2020%20godz.%2019:30
https://www.amazon.co.uk/Microsoft-Hololens-Development-US-Version-Black/dp/B01F4IQQYQ%20dostęp%2025.12.2020%20godz.%2019:30
https://www.vrltube.com/main/microsoft-hololens-holotour/
https://www.vrltube.com/main/microsoft-hololens-holotour/
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 Odrębnej analizie należy poddać aplikacje do rozszerzonej rzeczywistości przeznaczone 

do użytku na urządzeniach mobilnych. Obecnie coraz więcej użytkowników na całym świecie 

posiada telefony komórkowe (smartfony) lub tablety – urządzenia mobilne, z połączeniem 

z siecią Internet, dużymi ekranami o odpowiednich rozdzielczościach, jednocześnie 

spełniających wymagania systemowe niezbędne do pobrania i uruchomienia aplikacji mobilnej 

służącej do prezentacji rozszerzonej rzeczywistości71. Dzięki możliwości wykorzystania 

własnego urządzenia mobilnego można mówić o bardzo dużej dostępności omawianej 

technologii. Równocześnie pozwala to na ograniczenie do niezbędnego minimum puli 

urządzeń, którymi muszą dysponować muzea oferujące taką formę zwiedzania, co ma 

niebagatelny wpływ na efektywność cenową wdrażania poszczególnych projektów. Aby jednak 

zapobiec cyfrowemu wykluczeniu, instytucje powinny dysponować pewnym zasobem np. 

tabletów i umożliwiać ich wypożyczenie osobom, które tego potrzebują. Rozszerzona 

rzeczywistość może nie tylko wpłynąć na zakres i sposób odbioru informacji, ale także 

znacząco zwiększyć liczbę ich odbiorców. Z uwagi na powszechną dostępność i nieustanny 

rozwój technologiczny, stała się ona medium o ogromnym zasięgu oddziaływania 

(Andrzejczak i Szrajber, 2012, s.49). 

 Aplikacje mobilne są przeznaczone zarówno do wykorzystania in situ – na ulicach 

miast, w rezerwatach archeologicznych, bezpośrednio przy zabytkach architektonicznych 

i w miejscach prowadzenia prac archeologicznych, jak również w tradycyjnych muzeach.  

Rodzaj i stopień skomplikowania prezentowanych treści jest duży i zależy od celu, jakiemu 

mają służyć; od danych lokalizacyjnych (GPS) i prostych informacji opisowych, czy datowania, 

przez załączone archiwalne zdjęcia, materiały filmowe i inne multimedia, rekonstrukcje 

cyfrowe poszczególnych części, detali i całych obiektów, a skończywszy na interaktywnych 

grach edukacyjnych (grywalizacja). Aplikacje uruchamiane są poprzez skanowanie 

dedykowanych kodów (markerów – charakterystycznych punktów graficznych, kodów QR), 

lub przy wykorzystaniu geolokalizacji (GPS). Mogą stosować różne formy przekazu 

multimedialnego – dominuje warstwa wizualna, uzupełniana przez nagrania audio i opisy 

w formie tekstowej. 

Aktualne i ogólnodostępne aplikacje multimedialne o tematyce historycznej, 

architektonicznej, archeologicznej i konserwatorskiej, są w większości przygotowane przez 

muzea i inne instytucje związane z ochroną dziedzictwa kulturowego, w mniejszym stopniu zaś 

przez instytucje samorządowe lub prywatne firmy. Dominują aplikacje związane z  branżą 

turystyczną, ale można znaleźć również przykłady o wiodącej funkcji edukacyjnej do 

zastosowania np. w edukacji szkolnej (Luna i inni, 2019, s.12).  Prezentowanie rekonstrukcji 

wirtualnych za pomocą aplikacji na urządzenia mobilne zapewniają relatywnie duży stopień 

zintegrowania środowiska rzeczywistego, którego użytkownik doświadcza zmysłowo w danym 

momencie, ze środowiskiem wirtualnym, na które ma symultaniczny podgląd na ekranie 

swojego urządzenia. Korzystanie z ekranu o niewielkich gabarytach nie jest tak immersyjne, 

jak w przypadku zastosowania urządzeń HMD (gogli, okularów), mimo to, w przeprowadzonej 

ankiecie ten aspekt został oceniony dość wysoko (fig. 37). 

 
71 Badania przeprowadzone w 2018 roku potwierdzają, że prawie 75% dorosłych Polaków korzysta ze smartfona. 

Żródło: https://gsmonline.pl/artykuly/uke-raport-rynek-telekomunikacyjny-2018  dostęp 20.10.2019  

https://gsmonline.pl/artykuly/uke-raport-rynek-telekomunikacyjny-2018
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Koszty przygotowania kontentu, poza opracowaniami merytorycznymi, jak przypadku 

innych omawianych technologii, będą uwzględniać również opracowanie systemu 

uruchamiania poszczególnych elementów w aplikacji i w terenie (np. QR kody, markery).  

Koszty eksploatacji ograniczają się do aktualizacji aplikacji i dostosowanie jej do bieżących 

wymogów sprzętowych. Aplikacje nie aktualizowane szybko się starzeją i w relatywnie 

krótkim czasie mogą stać się „przestarzałe” tracąc swoją funkcjonalność. 

 

 

APLIKACJE AR NA URZĄDZENIA MOBILNE 
 

Nr Oceniany aspekt  
Ocena w skali od 1 do 10  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

I. Stopień zaawansowania technologicznego.                      
II. Stopieńintegracji środowiska rzeczywistego i wirtualnego.                      
III. Poziom immersyjności.                      
V. Poziom możliwej interaktywności.                       
VI. Poziom integracji multimedialnej.                      
VII. Stopień ułatwienia syntezy wzrokowej artefaktu.            

VIII. Możliwość zastosowania in situ.            

IX. Dostępność.                      
X. Efektywność cenowa zakupu.                      
XI. Efektywność cenowa eksploatacji.                      
XII. Efektywność cenowa opracowania kontentu.                      
XIII. Trwałość technologii w czasie.                      
XIV.  Potencjał rozwojowy.                      

 

Fig. 37 Tabela oceny aplikacji mobilnych do rozszerzonej rzeczywistości, jako metody prezentacji wirtualnej 

rekonstrukcji i ochrony zabytków. Opracowanie własne.  

 

3.5.2 Wybrane przykłady zastosowania 

 

Jednym z pierwszych projektów wykorzystujących rozszerzoną rzeczywistość do 

prezentacji zrekonstruowanego cyfrowo dziedzictwa wybudowanego był, powstały w 2001 

roku, mobilny przewodnik Archeoguide.  

Archeoguide opisywano jako system oferujący spersonalizowane rozszerzone 

wycieczki archeologiczne, wykorzystujący lokalizację, pomiary zewnętrzne, cyfrowe modele 

3D oraz ich wizualizacje i animacje w celu wzbogacenia prezentacji informacji, 

zrekonstruowania ruin archeologicznych i zasymulowania życia w starożytności. System miał 

wypełnić lukę między turystyką i rekreacją, edukacją i nauką. Prototyp Archeoguide został 

wdrożony na terenie greckiej Olimpii. Tam przeprowadzone zostały testy, demonstracje 

i badania opinii użytkowników. Stworzenie kontentu poprzedziły liczne badania 

archeologiczne, architektoniczne, zdjęcia lotnicze i pomiary, które w powiązaniu z danymi 
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lokalizacyjnymi posłużyły do stworzenia modelu terenu i komputerowej inwentaryzacji ruin. 

Po ustaleniu docelowych punktów widzenia dla rozszerzonej rzeczywistości, zostały następnie 

wykonane precyzyjne rekonstrukcje cyfrowe zabytkowych obiektów. Całość informacji 

graficznych (2D i 3D), wraz z plikami audio, video i tekstowymi została zapisana w ściśle 

hierarchicznym modelu na specjalnie przygotowanym serwerze. Uwzględniały one zarówno 

dane na temat istniejących w rzeczywistości obiektów – ich lokalizację, datowanie, 

nazewnictwo, materiały, etc, jak i dane obiektów multimedialnych.  

 

   
    Fig. 38a      Fig. 38b 

Fig.38 a) Widok świątyni Hery w obecnej kondycji; b) Widok renderu cyfrowej rekonstrukcji świątyni Hery, jako 

elementu rozszerzonej rzeczywistości prezentowanej przez system Archeoguide (Vlahakis i inni, 2002, s. 57). 

Dzięki skrupulatnemu uszeregowaniu, dane mogły być dostępne z dowolnej lokalizacji 

i w wybranej kolejności, co pozwalało użytkownikowi na tworzenie swoich własnych ścieżek 

zwiedzania z uwzględnieniem interesujących go informacji. Urządzenie przenośne, zawierało 

moduł śledzenia, renderowania i kontroli danych i łączyło się z serwerem za pomocą sieci 

WLAN, pozwalając na weryfikację lokalizacji i identyfikację punktu patrzenia. Aby umożliwić 

prezentację multimedialną przygotowanego kontentu, przygotowano kilka odmiennych 

rozwiązań. Jednym z nich był zestaw złożony z przenośnego komputera umieszczonego 

w plecaku, gogli HMD z kamerą oraz odbiorników GPS. Opracowany system wykorzystywał 

obraz z kamery internetowej, dopasowywał zrekonstruowany model i na żywo go renderował 

z uwzględnieniem odpowiedniego punktu patrzenia. Jednocześnie synchronizował narrację 

audio i odtwarzał ją na słuchawkach użytkownika. Innym, mniej immersyjnym rozwiązaniem 

były tablety i palmtopy, których zastosowanie można porównać do tradycyjnych 

przewodników, przy uwzględnieniu interaktywnych multimedialnych treści i dodatkowej 

funkcjonalności związanej z nawigacją. 

Projekt Archeoguide zyskał wiele pozytywnych recenzji. Integracja świata realnego 

i wirtualnych rekonstrukcji przyczyniła się do lepszego zrozumienia historii, dyspozycji 

przestrzenniej i  procesów jakim poddane było dziedzictwo starożytnej Olimpii. Minusem 

systemu, podkreślanym przez użytkowników testujących wersję z wykorzystaniem laptopa 

i HMD, był brak wygody i konieczność dźwigania ciężkiego sprzętu, co utrudniało swobodne 

poruszanie się po terenie (Vlahakis i inni, 2002, ss.52-59). Prace nad Archeoguide, 
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współfinansowane przez Unię Europejską, stanowiły ważny punkt odniesienia dla kolejnych 

badaczy i materiał wyjściowy o niewyczerpanym, jak dotąd, potencjale rozwojowym.  

 

   
     Fig. 39a      Fig. 39b 

Fig.39 a) Użytkownik w trakcie zwiedzania z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości. Wyposażony 

w przenośny komputer, gogle HMD, kamerę i odbiornik GPS; b) Użytkownik korzystający z rozszerzonej 

rzeczywistości Archeoguide za pomoc tabletu (Vlahakis i inni, 2002, s. 57). 

 W ciągu ostatniego dziesięciolecia zarówno w Polsce, jak i na świecie pojawiło się wiele 

projektów, zarówno naukowo-badawczych, jak i komercyjnych, wykorzystujących zjawisko 

rozszerzonej rzeczywistości. W  Europie pod względem ilości aktywnych aplikacji AR 

przoduje Hiszpania, Wielka Brytania i Włochy. Większość z nich to aplikacje do zastosowania 

na personalnych urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet), ale pojawiają się również 

pojedyncze inicjatywy z uwzględnieniem współczesnych urządzeń optycznych (okularów). 

Jedną z ciekawych inicjatyw jest aplikacja stworzona przez naukowców z Uniwersytetu 

w Barcelonie prezentująca wirtualną rekonstrukcję iberyjskiej cytadeli Calafell zlokalizowanej 

między Barceloną a Tarragoną, datowanej na 2500 lat. Aplikacja Calafell Open AirMuseum 

pokazuje za pomocą rozszerzonej rzeczywistości, jak wyglądała osada i cytadela na przestrzeni 

od VI do III wieku p.n.e.72 

Inny, tym razem komercyjny projekt nosi nazwę AR in Roman Pompeii and Herkulanum 

(Rozszerzona Rzeczywistość w Romańskich Pompejach i Herkulanum). Włoska firma oferuje 

wypożyczenie zestawu okularów do rozszerzonej rzeczywistości wraz z niewielkim 

odtwarzaczem, dzięki którym można wzbogacić zwiedzanie rezerwatów archeologicznych 

o oglądane in situ trójwymiarowe rekonstrukcje poszczególnych budynków oraz animowane 

sceny73. 

 
72 Informacje dotyczące projektu rekonstrukcji cytadeli  pochodzą z witryny: 

https://www.ub.edu/web/ub/en/menu_eines/noticies/2015/02/020.html?fbclid=IwAR1FlbI3I25_nOKOZYwgSyx

yBoLAg5MOM0lCpzYAbsI5JIVtkTI9i9OEO_c    dostęp 12.02.2021  
73 Witryna z ofertą zwiedzania z wykorzystaniem AR https://www.ar-tour.it/scopri-di-piu/   dostęp 12.02.2021  

https://www.ub.edu/web/ub/en/menu_eines/noticies/2015/02/020.html?fbclid=IwAR1FlbI3I25_nOKOZYwgSyxyBoLAg5MOM0lCpzYAbsI5JIVtkTI9i9OEO_c
https://www.ub.edu/web/ub/en/menu_eines/noticies/2015/02/020.html?fbclid=IwAR1FlbI3I25_nOKOZYwgSyxyBoLAg5MOM0lCpzYAbsI5JIVtkTI9i9OEO_c
https://www.ar-tour.it/scopri-di-piu/
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3.6 Rzeczywistość wirtualna (VR) 

 

3.6.1 Opis technologii. 

 

Rzeczywistość wirtualna (z ang. Virtual reality / VR) stanowi obraz cyfrowej 

rzeczywistości stworzonej dzięki wykorzystaniu technologii informatycznych. W kontekście 

ochrony zabytków to nieprawdziwy, a zarazem prawdopodobny i zbliżony do realnego obraz 

wybudowanych w trójwymiarowej przestrzeni cyfrowej obiektów architektonicznych – 

w wersji istniejącej dzięki wykonanej inwentaryzacji 3D, w wersji historycznej – 

zrekonstruowanej wirtualnie na podstawie badań interdyscyplinarnych, a także w wersji 

projektowanej – dzięki wymodelowaniu koncepcji  związanej z danym zabytkiem.  

 

Stanisław Lem stworzył termin ‘fantomatyka’, który oznaczał technikę wytwarzania 

w  umyśle ludzkim istnienia sztucznej rzeczywistości (Lem, 1964, s.161). Rzeczywistość 

wirtualna może stanowić współczesną wersję fantomatyki, choć w chwili obecnej trudno 

mówić o stwarzaniu owej rzeczywistości bezpośrednio w ludzkich umysłach. Wciąż jeszcze 

potrzebujemy komputerów generujących wirtualny świat, a także urządzeń multimedialnych 

stanowiących rodzaj przekaźnika między cyberprzestrzenią, a świadomością.  

Prace nad wirtualnym środowiskiem zaczęły się w drugiej połowie XX-go wieku. Na 

początku lat sześćdziesiątych Marton Heling stworzył symulator nazwany sensoramą, dzięki 

któremu widz mógł doświadczyć stereoskopowego obrazu, binauralnego dźwięku, zapachu 

i wibracji. Mimo, że świat przedstawiony za pomocą sensoramy był realny, nie wirtualny, 

posiadał wszystkie cechy środowiska wirtualnego do którego uzyskania dążyli kolejni badacze. 

W roku 1965 Ivan Sutherland stworzył koncepcję The Ultimate Display (ostatecznego 

wyświetlacza), konstrukcji, która obejmowała interaktywną grafikę, dźwięk, zapach i smak 

i w założeniu miała być interaktywna (Sutherland, 1965, s.1). Pierwszy system, jaki faktycznie 

został zrealizowany nazwano „Mieczem Domoklesa” wykorzystujące prototyp HMD (Head 

Mounted Display) i skonsolidowany zestaw stereo służący odtwarzaniu przestrzennego 

dźwięku.  

Do prekursorów rzeczywistości wirtualnej zaliczyć należy także artystę, badacza 

i informatyka Myrona W. Kruegera, który był twórcą wideo instalacji określanych mianem 

środowisk responsywnych. W latach 60. i 70. tworzył instalacje artystyczno-multimedialne 

stanowiące prototyp sztucznej rzeczywistości. Najbardziej znana to „Videoplace” z 1975 roku, 

w której połączono przekazy z różnych pomieszczeń w jedną formę, jednocześnie 

umożliwiając wirtualnym wyobrażeniom postaci na interakcję we wspólnej przestrzeni 

wizualnej. Prace nad wirtualną rzeczywistością i urządzeniami do jej doświadczania toczyły się 

równolegle w środowisku naukowym i artystycznym oraz wojskowym. W 1982 roku Thomas 

Furness z Amerykańskich Powietrznych Sił Zbrojnych skonstruował system VCASS (Visually 

Coupled Airborne Systems  Simulator)  - symulator lotów wykorzystujący HMD, który 

pozwolił na obserwację widoku z okna samolotu przy wykorzystaniu rzeczywistości 

rozszerzonej. Także NASA opracowała  jeden w kolejnych systemów to VIVED – Virtual 

Visual Environment Display (Mazuryk i Geravautz, 1999, s.2). 
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Pierwszym komersyjnie dostępnym systemem VR były Data Glove – pierwsze rękawice 

manipulacyjne mające stanowić „kontroler” wirtualnej rzeczywistości i Eyephone HMD 

wyprodukowane przez firmę VPL i jej założyciela Jarona Laniera – informatyka i artysty, 

którego uważa się za autora terminu Wirtualna Rzeczywistość (Asanowicz, 2011,s.9)74. 

Dzisiaj wirtualna rzeczywistość zdaje się być o wiele bardziej dostępna dla przeciętnego 

użytkownika. Najbardziej powszechne rozwiązania do „zanurzenia” się w wirtualnej 

rzeczywistości to proste, plastikowe, a nawet kartonowe obudowy, do których w specjalnie 

przygotowaną przegrodę wkłada się osobisty telefon komórkowy z dużym wyświetlaczem, 

podłączony do sieci  internetowej i zaopatrzony w odpowiednią aplikację. 

Istnieją również bardziej zaawansowane urządzania, które zapewniają większą 

interaktywność i immersyjność, głównie dedykowane grom komputerowym. Niektóre modele 

gogli VR wyposażone są w szereg czujników i powiązane z nimi oprogramowanie. Są to 

między innymi: akcelerometr (czujnik przyspieszenia), którego zadaniem jest wykrywanie 

i reakcja na ruchy głowy i ciała, jakie wykonuje użytkownik gogli, czujnik zbliżeniowy, czujnik 

magnetyczny.  Gogle wyposażone są w wbudowany żyroskop, który wykorzystując pomiar 

prędkości kątowej, rozpoznaje położenie gogli i ruchy, jakie wykonuje użytkownik. Wysokie 

rozdzielczości wbudowanych wyświetlaczy pozwalają na obserwowanie obrazu o bardzo 

dobrej jakości (np. 4K). Przy zastosowaniu dedykowanego systemu audio oraz kinetycznych 

kontrolerów manualnych rośnie poziom integracji multimedialnej i interaktywności urządzeń. 

Efektywność finansowa jest uzależniona od jakości. Najtańsze urządzenia (obudowy) 

można kupić już za kilkadziesiąt złotych, Google Carboard za kilkanaście złotych lub można 

wykonać ją samemu. Zaawansowane urządzenia, które mogą mieć również zastosowanie 

w muzeach to koszt rzędu kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Tak, jak w przypadku 

pozostałych technologii multimedialnych mogących posłużyć do prezentacji cyfrowych 

rekonstrukcji, koszt przygotowania kontentu uzależniony jest od  ilości wyświetlanych 

elementów, „obszerności” wirtualnej rzeczywistości, ilości renderowanych detali, faktur, 

jakości obrazu, a co za tym idzie ilości danych cyfrowych. Chcąc uzyskać wysoki poziom 

immersyjnosci, interaktywności oraz wysoki realizm wizualizacji trzeba przewidzieć 

relatywnie duże koszty opracowania kontentu. Sama technologia została oceniona jako trwała 

– oczywiście na rynku pojawiają się coraz to nowe  modele urządzeń, a duży potencjał 

rozwojowy związany jest zarówno ze sprzętem (hardware), jak i oprogramowaniem (software) 

oraz grafiką komputerową. 

 

 

 

 
74Jaron Lanier w ostatnich latach znany jest z poglądów potępiających media społecznościowe, popularną 

Wikipedię oraz nadużycia wielkich firm operujących w świecie wirtualnym. Więcej informacji na ten temat można 

znaleźć w książce Laniera z 2010 roku pod tytułem YouAre Not a Gadget: A Manifesto (Nie jesteś gadżetem. 

Manifest). 
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HMD / GOGLE VR 
 

Nr Oceniany aspekt  
Ocena w skali od 1 do 10  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

I. Stopień zaawansowania technologicznego.                      
II. Stopień integracji środowiska rzeczywistego i wirtualnego.                      
III. Poziom immersyjności.                      
V. Poziom możliwej interaktywności.                       
VI. Poziom integracji multimedialnej.                      
VII. Stopień ułatwienia syntezy wzrokowej artefaktu.            

VIII. Możliwość zastosowania in situ.            

IX. Dostępność.                      
X. Efektywność cenowa zakupu.                      
XI. Efektywność cenowa eksploatacji.                      
XII. Efektywność cenowa opracowania kontentu.                      
XIII. Trwałość technologii w czasie.                      
XIV.  Potencjał rozwojowy.                      

             
Fig.40 Tabela oceny gogli do wirtualnej rzeczywistości, jako metody prezentacji wirtualnej rekonstrukcji 

i ochrony zabytków. Opracowanie własne.  

W roku 1992 powstał system CAVE polegający na wyświetlaniu stereoskopowego obrazu na 

czterech ścianach małego sześciennego pomieszczenia, który tworzył specyficzne interaktywne 

środowisko wirtualne, pozwalające na uzyskanie zbliżonego do naturalnego  pola widzenia. 

System CAVE był interaktywny i immersyjny – dawał możliwość poruszania się w wirtualnej 

rzeczywistości. Technologia ta została przetestowana w ramach amerykańskiego projektu Giza 

Archives (inicjatywą wspierającą badania nad egipskimi piramidami i grobowcami) przy 

pomocy kompletnego zestawu rozwiązań informatycznych do symulacji i wizualizacji danych 

archeologicznych, mających w rezultacie stworzyć w pełni interaktywną bazę dostępną dla 

każdego. W ramach prowadzonych badań firma Dessault Systèmes wraz z Bostońskim 

Muzeum Sztuk Pięknych prezentowali materiał badawczy z wykorzystaniem technologii 

CAVE oraz Real Time 3D. Zwiedzający mieli szansę znaleźć się na terenie egipskich nekropolii 

w interaktywnym trójwymiarowym środowisku, które powstało na podstawie 

zdigitalizowanych danych archeologicznych. Dzięki zastosowaniu specjalistycznego sprzętu 

i oprogramowania uzyskane zostało wrażenie trójwymiarowej głębi nie tylko przed oczami 

użytkownika, ale również wokół niego. Interaktywne narzędzia, takie jak stereoskopowe 

okulary i specjalne rękawice pozwalały swobodnie przemieszczać się po terenie nekropolii oraz 

obserwować poszczególne obiekty architektoniczne i archeologiczne w naturalnej skali 

zarówno z zewnątrz, jak i od wewnątrz (Derwisz, 2013, s.88). Wadą technologii CAVE, 

dostrzeganą od razu po jego wdrożeniu, były  jego duże rozmiary, wysoka cena oraz 

konieczność zastosowania delikatnych i wyspecjalizowanych urządzeń (Mazuryk i Gervautz 

1996, , s.44). Między innymi te czynniki zadecydowały, że system nie przetrwał próby czasu 

i został wyparty przez inne, mniejsze, łatwiejsze w obsłudze i bardziej dostępne urządzenia. 

Jako technologia aktualnie nie używana i trudno dostępna, system CAVE nie podlegał ocenie 

w przeprowadzonej  przez autorkę ankiecie.  
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Fig. 41a      Fig. 41b 

Fig.41 a) System CAVE zastosowany w projekcie Giza Archives, 

http://article.wn.com/view/2012/05/08/dassault_syst_mes_recreates_giza_necropolis_with_its_3dexper/  dostęp 

05.01.2013;  b) Diagram ze schematem działania środowiska CAVE (Mazuryk i Gervautz 1996, , s.44).  

 

3.6.2 Wybrane przykłady zastosowania 

 

Rzeczywistość wirtualna to temat, którym podejmuje coraz większa ilość 

przedsiębiorców na całym świecie. Gry komputerowe, reklama, rozrywka (np. kina 3D) to 

nie jedyne dziedziny intensywnie rozwijające się w tym obszarze. Według statystyk, 

to właśnie branża turystyczna staje się jedną z największych kategorii dla rozwoju VR. 

Temu zjawisku dodatkowo sprzyja izolacja, ograniczenie mobilności ludzi i wyraźne 

zmniejszenie natężenia ruchu turystycznego, wynikające z sytuacji spowodowanej 

wybuchem pandemii Covid-19. Komercyjne projekty, które w ostatnim czasie zyskały na 

popularności, są bardzo liczne, warto wymienić między innymi: National Geographic 

Explore VR, Odrodzenie Rzymu: Panteon stworzony przez firmę Flyover Zone, czy 

projekty: Olimpia, Jerozolima i Ateny autorstwa australijskiej firmy Lithodomos. 

 

http://article.wn.com/view/2012/05/08/dassault_syst_mes_recreates_giza_necropolis_with_its_3dexper/
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Fig.42 grafika prezentująca wirtualną rzeczywistość, jako dopełnienie fizycznej formy zwiedzania zabytków. 

Korzystając z aplikacji VR w terenie użytkownik ma podgląd na rekonstrukcję wirtualną i stan faktyczny obiektu. 

Żródło https://archeologia.com.pl/wirtualna-rzeczywistosc-w-archeologii/  dostęp 24.01.2021 

Ciekawym przykładem cyfrowej rekonstrukcji i prezentacji z wykorzystaniem 

wirtualnej rzeczywistości może być projekt „Ateny w VR” przygotowany przez Lithodomos. 

Firma składa się ze specjalistów w dziedzinie archeologii, architektury, informatyki i grafiki 

komputerowej, którzy wspólnie tworzą rekonstrukcje cyfrowe popularnych zabytków 

archeologicznych w oparciu o źródła naukowe. Rekonstrukcje Lithodomosu można podziwiać 

na wiele sposobów, przygotowane zostały aplikacje dedykowane do użytku na komputerach 

stacjonarnych, urządzeniach mobilnych (wirtualne przewodniki, które można uruchomić 

podczas realnego zwiedzania), w kinach sferycznych (ekrany 360 stopni), a nawet w wersji 

mappingu architektonicznego oraz przeznaczone do odtwarzania za pomocą gogli VR. 

W obrębie starożytnych Aten opracowano cyfrowe modele Akropolu z Partenonem 

i Propylejami, czy Agory Ateńskiej z uwzględnieniem najważniejszych budowli, jak Odeon 

Agrypy, Stoa Środkowa, Stoa Attalosa, Droga Panatenajska i innych historycznych obiektów.  

Użytkownicy na całym świecie, niezależnie od lokalizacji mogą pobrać aktualną aplikację 

i uruchomić program wprost na swoim telefonie komórkowym. Aplikacja po uruchomieniu 

przełącza obraz w tryb stereoskopowy, zatem do jej wydajnego użytkowania potrzebne będą 

również gogle VR - choćby w najprostszej postaci kartonowej obudowy. Przemieszczanie się 

po zwizualizowanym terenie i przełączanie poszczególnych treści jest intuicyjne. Wystarczy na 

moment zatrzymać niewielki znacznik na interesującym nas kierunku lub obiekcie 

(oznaczonym ikoną), aby podążyć w danym kierunku lub uruchomić materiał audio i video.  

Na załączonych zdjęciach widać przykładowe kadry w trybie stereoskopowym (fig.42). 

W każdym momencie użytkownik może włączyć mapę wszystkich obiektów objętych aplikacją 

i przenieść się w dowolne miejsce, lub opuścić aplikację. Poruszanie się po wirtualnej 

rzeczywistości wymaga czasu na przyzwyczajenie zmysłów, a jego długość uzależniona jest od 

kwestii osobniczych. Im bardziej dynamiczny kontent, tym więcej osób może odczuwać 

niepożądane objawy, jak zawroty głowy, czy mdłości. W wypadku tej konkretnej aplikacji 

problem nie jest nasilony, gdyż jest ona raczej statyczna. 

https://archeologia.com.pl/wirtualna-rzeczywistosc-w-archeologii/
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Fig. 43 Poszczególne kadry stanowiące zrzuty z ekranu z aplikacji Athens in VR produkcji firmy Lithodomos. 
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  W 2016 roku w warszawskim Parku Miniatur zaprezentowana została wystawa pod 

tytułem „Wirtualna podróż”. Na jej potrzeby zrekonstruowano zabudowę w obszarze placu 

Piłsudzkiego w wersji historycznej z lat 30. ubiegłego wieku. Jednym z obiektów, poddanych 

wirtualnej odbudowie był Pałac Saski – którego fizyczna odbudowa w ostatnich latach była 

poddana szerokiej debacie75; powołane zostało stowarzyszenie dążące do przywrócenia Pałacu, 

a Prezydent RP w dniu 11 listopada 2019 r. podpisał deklarację o  jego restytucji76. Autorzy 

wystawy „Wirtualna Podróż”77 wraz z zespołami opracowali cyfrowe modele i barwne 

wizualizacje, dostępne w postaci wielkoformatowych zdjęć, a także zapewnili możliwość 

przeniesienia się na plac Piłsudzkiego przy wykorzystaniu wirtualnej, a także rozszerzonej 

rzeczywistości. Zwiedzający mieli możliwość obserwowania placu z kilku różnych punktów, 

a 360-stopniowy widok zapewniał wysoki poziom inercji w wirtualną rzeczywistość. 

Wygenerowano obrazy o  wysokiej rozdzielczości (6000x3000 pikseli), a dzięki wykorzystaniu 

licznych detali i faktur opartych na archiwalnych fotografiach udało się zachować duży poziom 

realizmu. Dodatkowo autorzy wprowadzili elementy wirtualnej kreacji „ożywiając” obrazy 

cyfrowymi ruchomymi postaciami, dorożkami, czy automobilami z epoki. Wystawę uzupełniła 

wirtualna animacja przejazdu powozem wzdłuż placu, z uwzględnieniem realistycznych 

efektów dźwiękowych (stukanie kopyt, turkotanie kół po brukowanej nawierzchni, odgłosy 

ruchu ulicznego) oraz kilka stanowisk wykorzystujących aplikacje do rozszerzonej 

rzeczywistości dedykowanej na personalne urządzenia mobilne.  

   

Fig. 44a      Fig. 44b 

Fig. 44 a) i b). Zwiedzający wystawę „Wirtualna podróż” wyposażeni w gogle VR „zanurzeni” w wirtualnej 

rzeczywistości. Zdjęcia pochodzą z witryny https://warszawa.naszemiasto.pl/przenies-sie-do-warszawy-lat-30-

wirtualna-podroz-mozliwa/ar/c13-3895643 dostęp 06.09 2020  

Na potrzeby debaty na temat podjęcia fizycznej rekonstrukcji zachodniej pierzei placu 

Piłsudzkiego w tym samym czasie udostępniona została również realistyczna wizualizacja 

projektu odbudowy kompleksu pałacowego. Cyfrowe rekonstrukcje Pałacu Saskiego, Pałacu 

Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej zostały wkomponowane w aktualne sferyczne 

 
75 Informacje prasowe i nagrania z debat dostępne na http://saski2018.pl/aktualnosci/, dostęp 06.09.2020 
76 Informacje ze strony internetowej Prezydenta RP https://www.prezydent.pl/aktualnosci/rocznica-

niepodleglosci/aktualnosci/art,62,11-listopada---symboliczny-poczatek-odbudowy-palacu-saskiego.html, dostęp 

06.09.2020  
77 Organizatorem wystawy był warszawski Park Miniatur, pomysłodawcą i twórcą, firma Time Tec, producentem 

firma Tralabum.  

https://warszawa.naszemiasto.pl/przenies-sie-do-warszawy-lat-30-wirtualna-podroz-mozliwa/ar/c13-3895643
https://warszawa.naszemiasto.pl/przenies-sie-do-warszawy-lat-30-wirtualna-podroz-mozliwa/ar/c13-3895643
http://saski2018.pl/aktualnosci/
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/rocznica-niepodleglosci/aktualnosci/art,62,11-listopada---symboliczny-poczatek-odbudowy-palacu-saskiego.html
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/rocznica-niepodleglosci/aktualnosci/art,62,11-listopada---symboliczny-poczatek-odbudowy-palacu-saskiego.html
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zdjęcia panoramiczne wykonane z kilku różnych ujęć. Efektem pracy twórców aplikacji stała 

się „wirtualna wycieczka” prezentująca  spodziewane efekty odbudowy. 

W ten sposób cyfrowa rekonstrukcja  i prezentacja w wirtualnej rzeczywistości tego 

samego obiektu zostały wykorzystane w dwóch odmiennych celach. W przypadku wystawy 

„Wirtualna Podróż” postawiono głównie na aspekt edukacyjny, przedstawiając przeszłość - 

Warszawę sprzed ponad osiemdziesięciu lat, natomiast w drugim przypadku zwizualizowano 

przyszłość, która urzeczywistnia się w planach odbudowy pałacu. Poza celami 

marketingowymi, którym zwykle służą tego typu wizualizacje, chodziło również o zapoznanie 

szerokiej opinii publicznej z planowanym przedsięwzięciem. 

   

Fig. 45a      Fig. 45b 

Fig.45 a) Kadr z animacji będącej częścią wystawy „Wirtualna Podróż” z widocznym modelem Pałacu Saskiego 

z lat trzydziestych ubiegłego wieku https://pap-mediaroom.pl/wirtualna-podroz-po-warszawie-lat-trzydziestych, 

dostęp 06.09.2020; b) Panoramiczny widok na projektowaną rekonstrukcję Pałacu Saskiego osadzonego w 

aktualnym kontekście, żródłohttps://warszawa.naszemiasto.pl/mozna-juz-zwiedzac-wirtualny-palac-saski-

zdjecia/ar/c3-2699992, dostęp 06.09.2020  

 

3.7 Co przyniesie przyszłość? 

 

Postępujące bardzo szybko zmiany technologii mają wpływ na rozwój procesów 

inwentaryzacji 3D zabytków, rekonstrukcji wirtualnej obiektów, a także ich prezentacji 

multimedialnej. Zmiany te obserwuje się na kilku równoległych polach: 

• Rozwój, miniaturyzacja, eliminowanie niedoskonałości  urządzeń do prezentacji 

multimedialnej (display units). Ogromny potencjał przedstawiają zwłaszcza 

urządzenia do doświadczania rozszerzonej rzeczywistości (AR). Obserwujemy 

miniaturyzację urządzeń wyświetlających (mikroprojektorów), poszerzanie ich pola 

widzenia, możliwość interakcji, płynność, jakość obrazu. Równocześnie można 

zaobserwować ciągły spadek cen, mający wpływ na większą dostępność ww. 

narzędzi. Być może podejście do wyświetlania wirtualnej i rozszerzonej 

rzeczywistości zmieni się i do korzystania z nich nie będą potrzebne dodatkowe 

gogle .Pewnym rozwiązaniem byłoby wykorzystanie soczewek, szkieł 

https://pap-mediaroom.pl/wirtualna-podroz-po-warszawie-lat-trzydziestych
https://warszawa.naszemiasto.pl/mozna-juz-zwiedzac-wirtualny-palac-saski-zdjecia/ar/c3-2699992
https://warszawa.naszemiasto.pl/mozna-juz-zwiedzac-wirtualny-palac-saski-zdjecia/ar/c3-2699992
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kontaktowych lub lekkich okularów, które niczym nie różniłyby się od okularów 

jakie nosimy na co dzień. 78 

 

• Technologie AR i VR – rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości długo pozostawały 

niedocenione w dziedzinie ochrony zabytków. Ich ograniczenia związane były 

również z  możliwością wykorzystania w trybie bezprzewodowym ze względu na 

ogromną ilość danych wymagających przesyłu. Zmiany mogą nadejść wraz 

z upowszechnianiem się technologii mobilnej piątej generacji zwanej popularnie 

siecią 5G79. Dzięki możliwości sprawnego przesyłu dużej ilości danych w trybie 

real time (z ang. w czasie rzeczywistym), obrazy oglądane w technologii VR i AR 

będą mogły być dużo bardziej szczegółowe, a przy tym interaktywne, co wpłynie 

pozytywnie na aspekt edukacyjny i popularyzatorski tych technologii.  

 

 

• Poza zmysłem wzroku, który w dzisiejszych czasach musi nadążać za wciąż 

rozwijającymi się technologiami, dysponujemy słuchem, węchem, dotykiem 

i smakiem. By dana technologia prezentacji rekonstrukcji wirtualnej obiektów 

historycznych mogła zostać nazwana w pełni immersyjną80 powinna oferować coś 

więcej niż możliwość obserwacji. W tym celu naukowcy pracują również nad 

wirtualizacją dźwięku81. Wirtualizacja dźwięku to taka symulacja fizyki dźwięku 

w wygenerowanej przestrzeni 3D, która powstaje na podstawie analizy architektury 

danej  „sceny” oraz materiałów użytych do jej budowy między innymi odbić, 

transmisji, tłumień. Naturalne, wysoce realistyczne dźwięki  - odgłosy kroków, 

echa, pogłosy wpływają na jakość rekonstruowanej przestrzeni, umożliwiając jej 

doskonalszy odbiór. Dodatkowo rozwiązanie to może mieć niebagatelny wpływ na 

rekonstrukcje wzbogacone o wirtualną kreację scen historycznych (np. realistyczne 

dźwięki chóru gregoriańskiego słyszane w rekonstruowanej katedrze), co z kolei 

podnosi walor edukacyjny i popularyzatorski. 

 

 

 

 

 
78 Takie przewidywania pojawiają się w wielu artykułach prasowych branży IT, między innymi: 

https://epicvr.pl/pl/jaka-bedzie-przyszlosc-wirtualnej-rzeczywistosci-jak-branza-vr-zmieni-sie-za-5-i-10-lat/   

dostęp 08.01.2021  
79 Paradowski A., Jak będzie wyglądała przyszłość VR po wprowadzeniu 5G? , https://marketinglink.pl/jak-

bedzie-wygladala-przyszlosc-vr-po-wprowadzeniu-5g/, dostęp 11.10.2019  
80 Immersyjność – proces zanurzania się, a równocześnie pochłaniania osoby korzystającej z danej technologii 

przez rzeczywistość elektroniczną. Inaczej:  zanurzenie zmysłów. https://pl.wikipedia.org/wiki/Immersyjność  

dostęp 01.12.2019 
81 Wirtualizacją dźwięku zajmuje się m. in. zespół Techmo Voice Technologies z Krakowa prowadzonym przez 

Bartosza Ziółko z Akademii Górniczo Hutniczej, prezesa Techmo sp. z o.o.  

https://epicvr.pl/pl/jaka-bedzie-przyszlosc-wirtualnej-rzeczywistosci-jak-branza-vr-zmieni-sie-za-5-i-10-lat/
https://marketinglink.pl/jak-bedzie-wygladala-przyszlosc-vr-po-wprowadzeniu-5g/
https://marketinglink.pl/jak-bedzie-wygladala-przyszlosc-vr-po-wprowadzeniu-5g/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Immersyjność
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4. POTENCJAŁ WDROŻENIOWY W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH 

 

4.1 Kościół NMP na Zamku Wysokim w Malborku – studium przypadku. 

 

4.1.1 Zarys historii i działań konserwatorskich. 

 

Do rozważań nad możliwością wdrożenia wirtualnej rekonstrukcji i jej multimedialnej 

prezentacji w ochronie obiektów zabytkowych wybrano wnętrze Kościoła Najświętszej Marii 

na Zamku Wysokim w Malborku. Historia zamku sięga XIII wieku: liczne przebudowy, 

powtarzające się zniszczenia wojenne oraz przechodzenie z rąk do rąk powoduje, że obiekt 

obfituje w naturalne nawarstwienia stylowe. 

Zespół zamkowy w Malborku stanowi jeden z najbardziej charakterystycznych 

elementów krajobrazu północno-wschodniej Polski i jeden z najbardziej rozpoznawalnych 

zabytków, nie tylko jako budowla o średniowiecznym rodowodzie, ale także jako klasyczny 

przykład zabytku ilustrującego rozwój europejskiej myśli konserwatorskiej. Od 1994 roku 

stanowi, zgodnie z zarządzeniem Prezydenta RP, Pomnik Historii, a w grudniu 1997 roku został 

wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, co potwierdziło rangę zamku wśród 

najważniejszych europejskich dóbr kultury (Mierzwiński, 1998, ss.5-6). 

 

 
 

Fig.46 Panorama zamku w Malborku od strony Nogatu. Źródło: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_w_Malborku   dostęp: 22.03.2021  

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_w_Malborku
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Zamek wznosi się nad rzeką Nogat, na północ od zespołu staromiejskiego Malborka 

i składa się z Zamku Wysokiego – konwentualnego, Zamku Średniego, który stanowił część 

rezydencjonalną wielkich mistrzów Zakonu Krzyżackiego oraz Przedzamcza i systemu 

fortyfikacyjnego (Jesionowski, 2006, s. 63). Budowa najstarszego, północnego skrzydła 

rozpoczęła się  pod koniec XIII wieku, prawdopodobnie około roku 1280 r. Jako jedną 

z pierwszych budowli zaczęto wznosić zamkowy kościół, którego datowanie przyjmuje się na 

lata 1280-1290, mimo, iż niektóre jego części były ukończone później (Torbus, 2016, s.10). 

Pierwszy kościół, a właściwie kaplica zamkowa, zamknięta była w czworobocznym założeniu 

Zamku Wysokiego. Jak wskazuje teoria dziewiętnastowiecznego badacza Johanna Matza 

(fig.47a), wnętrze, doświetlone sześcioma oknami, zakryto trójprzęsłowym sklepieniem 

krzyżowo-żebrowym z trójwałkowymi służkami. Od wschodu kaplica zakończona została 

pięcioma bokami ośmioboku, a w powstałych w ten sposób  narożnikach umieszczono 

zakrystie. W grubości południowej ściany znalazła się wieżyczka schodowa prowadzącą na 

ganki obronne. Wejście do kaplicy prowadziło z krużganków przez portal umieszczony 

w ostrołukowej arkadzie, tzw. Złotą Bramę. W części zachodniej ścianę zdobiła murowana 

empora. Wnętrze wyposażone było w stalle, a w górnej części pokryte było czerwonym 

tynkiem. Nie zachowała się posadzka, ale prawdopodobne jest, że mogły ją stanowić znalezione 

i eksponowane aktualnie w lapidarium płytki ceramiczne z motywem plecionki i  odciśniętym 

gryfem (Jesionowski, 2006, ss.72-74). Zainteresowany dziejami budowy kościoła NMP Konrad 

Steinbrecht zanegował tezę Matza, wysuwając własną, o zakończeniu wschodniej ściany 

kaplicy prostą ścianą oraz występującym tam sklepieniu z żebrem trójdzielnym (fig. 47b). 

Z uwagi na ówczesną pozycję Steinbrechta, jego błędne założenia zostały wówczas 

powszechnie zaakceptowane. Jednakże tezy Matza w większości potwierdził Maciej Kilarski, 

który prowadził szczegółowe badania architektoniczne po Drugiej Wojnie Światowej. 

Zniszczenia, wtedy dokonane, między innymi dewastacja tynków odsłaniająca wątki ceglane, 

pozwoliły na ostateczne potwierdzenie istnienia pięciokątnego zamknięcia prezbiterium 

kościoła (Jesionowski, 2006, ss. 70-71). Pod koniec XIII wieku istniała już część skrzydła 

południowego Zamku Wysokiego oraz regularne, czteroskrzydłowe założenie z dziedzińcem w 

środku. 

 

   
Fig. 47a      Fig. 47b 

Fig. 47 Pierwszy kościół zamkowy; a)Rekonstrukcja J. Matz, 1881, WAP Gdańsk, oddział Malbork V/22/244, 

negatyw nr 308/80, za (Jesionowski, 2006, s.69); b)Rekonstrukcja według Steinbrechta, Die Baukunst des 

Deutschen Ritterordens in Preussen, Bd.II: Preussen zur Zeit der Landmeister, Berlin 1888, s.91, rys.123, za: 

(Jesionowski, 2016, s. 155).  
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Pierwsza przebudowa miała miejsce w 1309 roku, kiedy Malbork stał się siedzibą 

Wielkiego Mistrza oraz władz Zakonu Krzyżackiego. Wiązało się to z rozbudową zamku 

i uwzględnieniem funkcji stołecznej. Powstała wówczas trójskrzydłowa zabudowa Zamku 

Średniego oraz Przedzamcze. Przedzamcze, nazwane w późniejszym okresie Zamkiem Niskim, 

stanowiło zaplecze gospodarcze i militarne, mieszcząc mieszkania, spichrze, warsztaty, browar 

i inne funkcje, a także zbrojownię, nazywaną Karawanem. W Zamku Średnim umieszczono 

wielką komturię i infirmerie, komnaty dla gości i dostojników Zakonu oraz wielki refektarz. 

W wyniku przebudowy ukształtowała się również docelowa zabudowa czterech skrzydeł 

Zamku Wysokiego – dobudowano dormitorium, przebudowano refektarz i izbę konwentu. 

Całość założenia otoczona została murem warownym z licznymi wieżami i czterema bramami 

(Kilarski, 2007, ss.11-12). Rozpoczęto także przebudowę kaplicy zamkowej. Rozebrano ścianę 

wschodnią i rozbudowano ją o ponad dziewiętnaście metrów, umieszczając tym samym 

prezbiterium i część kościoła poza bryłą pierwotnego czworobocznego założenia Zamku 

Wysokiego. Przebudowana została Złota Brama, zamurowano okna północne  i przebudowano 

okna południowe, a jako dekorację wnętrza wprowadzono arkadki ceramiczne na ścianach 

wzdłużnych oraz wykonano nowe stalle. Kościół przekryto ośmioramiennym sklepieniem 

gwiaździstym. Posadzka, widoczna na akwarelach Johana Carla Schultza, stanowiących cenną 

ikonografię z czasów przed dziewiętnastowiecznymi pracami konserwatorskimi, 

prawdopodobnie wykonana była z dużych płyt wapiennych (Jesionowski, 2006, ss.74-75). 

W kolejnych latach przebudowano emporę w ścianie zachodniej nadając jej charakterystyczną, 

pięciokątną formę z  gankiem bogato zdobionym maswerkową balustradą. W głębokiej niszy 

wschodniej zewnętrznej elewacji kościoła powstała ogromna, ośmiometrowa figura Marii 

z Dzieciątkiem, pokryta barwną mozaiką. Figura Madonny aż do końca Drugiej Wojny 

Światowej była największą zachowaną średniowieczną rzeźbą w Europie (Torbus, 2017, ss. 20-

21).  Pod wysuniętym poza bryłę zamku kościołem, utworzono kaplicę grobową św. Anny, 

przekrytą również sklepieniem gwiaździstym. Do wnętrza kaplicy prowadziły dwa bogato 

zdobione portale wejściowe.  

W roku 1457, po długich latach coraz ostrzejszego konfliktu polsko – krzyżackiego 

zamek, zastawiony wcześniej w zastaw przez pogrążonych w kryzysie Krzyżaków, został 

wykupiony i tym samym przeszedł w ręce króla polskiego Kazimierza Jagiellończyka. Od tego 

momentu przez kolejne 300 lat zamek był jedną z rezydencji królów polskich i siedzibą 

polskich urzędów. W pierwszej połowie siedemnastego wieku wprowadzono liczne zmiany  

i modernizacje systemu obronnego, umożliwiające wykorzystanie ówczesnych technik 

obronnych. Do pogorszenia stanu zamku przyczynił się wielki pożar dachów Zamku 

Wysokiego w 1644 roku (Kilarski, 2007, ss.13-14). Nie istnieje wiele dokumentów, ani badań 

dotyczących dziejów Kościoła NMP w okresie pod panowaniem polskich królów. Wiemy, że 

pod koniec XVI wieku zarejestrowano zły stan techniczny budynku i przeciekające dachy. 

W wieku XVII kaplica była wielokrotnie niszczona w czasie wojny szwedzko-polskiej, a także 

we wspomnianym wyżej pożarze. Po 1966 roku kościół NMP przejęli we władanie jezuici, 

którzy przeprowadzili wiele prac remontowych. W drugiej połowie XVII i w pierwszej połowie 

XVIII wieku kolejne naprawy przerywane były zniszczeniami spowodowanymi działaniami 

zbrojnymi i pożarami. Wszystkie prace prowadzone w tym okresie miały jednak charakter 

jedynie remontowy i gotycka architektura kościoła pozostała niezmienna (Hochleitner, 2016, 

ss.127-130).  
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W ręce pruskie Zamek w Malborku przeszedł po pierwszym rozbiorze Polski w roku 

1772. Wtedy to nastąpiły najbardziej radykalne adaptacje i przekształcenia struktury obiektu, 

który przeznaczono na koszary, magazyny oraz mieszkania dla rzemieślników. 

W podupadającym zamku pracami wyburzeniowymi i przebudową kierował David Gilly, 

którego odwiedzał syn, Friedrich Gilly – architekt i rysownik. Młody Gilly zafascynował się 

gotycką architekturą, którą zaczęto wtedy utożsamiać z narodową niemiecką sztuką budowlaną 

i zaczął uwieczniać fragmenty zamku w swoich szkicach. Po powrocie do Berlina, szkice 

Gilly’ego trafiły w ręce kolejnego artysty Fryderyka Fricka, który opracował je w technice 

akwatinty, co pozwoliło na zwielokrotnianie i rozpropagowanie wizerunków zamku. W roku 

1799 Frick wręczył cesarzowi Wilhelmowi III album ze zbiorem akwatint stanowiący owoc 

wspólnej pracy, zapoczątkowanej przez F. Gilly’ego.  Te słynne grafiki, apele o ocalenie 

Malborka i ogólny zwrot w stronę romantyzmu, wpłynęły na wydanie rozkazu gabinetowego 

przez króla w 1804 roku, który zakazywał kolejnych wyburzeń (Kilarski, 2007, ss.15-17). 

 

    
Fig. 48a       Fig. 48b 

Fig. 48a Zamek Wysoki, widok od południowego wschodu, akwarela nieznanego autora, 1802, za: (Kilarski, 2007, 

15); Fig. 48b Rycina „Kościół zamkowy” Friedrich Frick wg rys. Friedricha Gilly z 1794r. akwatinta, za: 

Mierzwiński, 2016, s.40). 

 

W następnych latach władze pruskie zadecydowały o odbudowie i restauracji założenia 

i już w 1917 roku w Malborku rozpoczęły się prace przy elewacjach, w zespole bramnym, 

Wielkim Refektarzu, we wnętrzach Pałacu Wielkich Mistrzów oraz w kościele na Zamku 

Wysokim. Prace objął swoim patronatem ówczesny prezydent Prus Teodor von Schön. 

Po krótkim okresie, w którym renowacją kierował Konrad Costenoble, rolę tę przejął  August 

Gersdorff, którego wspomagał malarz i architekt Friedrich von Schinkel i historyk Johannes 

Voigt. Pierwszy etap restauracji zamku w Malborku można określić mianem romantycznego 

historyzmu (Bukal, 2008, s.94). Prace toczyły się przede wszystkim na Zamku Średnim. 

W duchu romantyzmu odrestaurowano pomieszczenia w Pałacu Wielkich Mistrzów, skrzydła 

zachodnie i północne otrzymały blanki, nad Wielką Komturią został wzniesiony trójkątny 

szczyt. Na Zamku Wysokim usunięto barokowy hełm i zastosowano neogotyckie zwieńczenie. 

W połowie XIX wieku decyzje restauratorów zaczęły się spotykać z coraz większą krytyką. 
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Nieprzychylny był im Aleksander Ferdinand von Quast, pierwszy konserwator zabytków Prus, 

który finalnie przejął kierownictwo prac. Jako zwolennik poprzedzania robót przy obiektach 

zabytkowych badaniami archeologicznymi i architektonicznymi, był inicjatorem prac 

inwentaryzacyjnych i poszukiwawczych. W roku 1851 wydał książkę pod tytułem „Schloss 

Marienburg”, co zapoczątkowało ukształtowanie koncepcji odbudowy zamku, która 

zrealizowana została przez Karola Steinbrechta pod koniec wieku XIX. Prace prowadzone 

przez Steinbrechta wykonywane były zgodnie z nowoczesnymi, jak na owe czasy, metodami 

i zasadami sztuki konserwatorskiej. Wszystkie poprzedzały badania architektoniczne 

i archeologiczne, a także studia archiwalne i porównawcze.  

 

   
Fig. 49a       Fig. 49b 

Fig. 49 a) Elewacja chóru kościoła NMP z figurą Madonny z Dzieciątkiem, widok od wschodu, 1906, 

MZM/DH/790, za: (Dobry, 2016, s.146); b) Widok wnętrza kościoła NMP w kierunku wschodnim – widok na 

prezbiterium, lata 30 XX wieku, za: (Rząd, 2018, s.176) 

 

W latach 1882-1923 Steinbrecht przeprowadził jednorodną stylowo konserwację 

i rekonstrukcję zamku, prezentującą wyobrażenie o tym, jak mógł wyglądać u schyłku 

średniowiecza. Wnętrza uzupełniono stylizowanymi dekoracjami, sprzętami – zarówno 

oryginałami pochodzącymi z różnych destynacji, jak i replikami (Mierzwiński, 1998, ss.31-34). 

W początkowym okresie, gdy pracami w Malborku kierował Steinbrecht, działania w kościele 

NMP na Zamku Wysokim skupiały się na restauracji i częściowej rekonstrukcji wystroju 

malarskiego, wymianie i wykonaniu nowego oszklenia witrażowego,  konserwacji Złotej 

Bramy, a także rekonstrukcji empory z maswerkowymi dekoracjami i jej scaleniu 

kolorystycznym. W 1889 roku po zdjęciu wapiennych płyt posadzkowych, które mimo, że 

oryginalne nie znalazły uznania Steinbrechta, odnaleziono pod posadzką fragmenty 

wielobarwnych, ceramicznych płytek i na tej podstawie zdecydowano o wykonaniu nowej, 
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ceramicznej i wielobarwnej posadzki o geometrycznych wzorach. W tym samym czasie 

rozpoczęto remont wieży głównej wraz z zadaszeniem. Kolejne prace związane były 

z całkowitą przebudową dachu, któremu przywrócono dawną wysokość i kąt nachylenia połaci, 

następnie Steinbrecht zajął się wykonaniem dekoracyjnego wieńca szczytów na koronie muru. 

Były one wykonane z cegły z detalami z piaskowca oraz blendami z maswerkowymi 

wypełnieniami. Kolejny, mniejszy rząd szczytów powstał  na lizenach ponad partią cokołową. 

Decyzja o tak bogatych dekoracjach od początku budziła kontrowersje zwłaszcza, że nie 

zachowały się materiały źródłowe, które mogły ją uzasadniać. Ostatnimi pracami 

restauracyjnymi była naprawa uszkodzonej mozaiki na figurze Madonny (Dobry, 2016, ss. 134-

142). Mimo starannych badań i naukowych podstaw prowadzonych prac, w wielu miejscach 

Steinbrecht nie ustrzegł się regotyzacji noszącej znamiona fantazji twórczej. 

 

 

     
Fig.50a            Fig. 50b 

Fig. 50 a) Kościół zamkowy i kaplica św. Anny po II Wojnie Światowej, początek prac zabezpieczających 1958/59 

fot. Maciej Kilarski (Kilarski, 2007, s.71); b) Widok na prezbiterium i usytuowaną poniżej kaplicę św. Anny w 

trakcie odbudowy, AF-MZM, za:(Kilarski, 2007, s.88). 

 

W wyniku działań wojennych II Wojny Światowej zamek w Malborku doznał bardzo 

poważnych uszkodzeń, całkowicie zrujnowana podczas ostrzału artyleryjskiego Armii 

Czerwonej w 1945 roku została wschodnia część Kościoła NMP, między innymi: ściany, 

sklepienia kościoła i kaplicy św. Anny, elementy rzeźby i dekoracji oraz  posąg Madonny 

w zewnętrznej niszy prezbiterium. Zamieniony w gruzy zabytek czekać musiał kilkanaście lat 

na pierwsze prace restauracyjne82. Pierwsze badania naukowe rozpoczęto w roku 1957, a prace 

przy zabezpieczeniu i odbudowie postępowały etapami od 1958 roku. Początkowo komisja 

konserwatorska zadecydowała o pozostawieniu kościoła i kaplicy w formie trwałej ruiny, jako 

 
82 Dzieje odbudowy i konserwacji zespołu zamkowego w latach 1945 – 2000 szczegółowo opisuje Maciej Kilarski 

w książce wydanej  2007 roku (Kilarski, 2007). 
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pamiątki zniszczeń Drugiej Wojny Światowej, jednakże w latach sześćdziesiątych, po 

utworzeniu Muzeum Zamkowego, wizja ta uległa zmianie. Biorąc pod uwagę konieczność 

odtworzenia i uporządkowania sylwety zamku zadecydowano o odbudowie bryły kościoła. 

Odbudowano wysunięte wieloboczne prezbiterium, a mury magistralne spięto wieńcem 

żelbetowym.  Wnętrze kościoła przekryto stropem wykonanym z płyt bytomskich oraz 

wzniesiono wysoki dach oparty na stalowej więźbie. W ościeżach zamontowano maswerki. Od 

lat 70. XX wieku postępowały prace konserwatorskie we wnętrzu. Zabezpieczono ocalałe 

resztki polichromii, wydobyto  z gruzu detale, a w latach 80. przeprowadzono konserwacje 

empory oraz tynki Złotej Bramy. Od 2000 roku kościół NMP został udostępniony do 

zwiedzania (Mierzwiński, 2016, ss. 247-248).  

 

 

4.1.2 Zrealizowana koncepcja fizycznej rekonstrukcji 2016 

 

Dalsza odbudowa wnętrza kościoła NMP pozostawała żywym i burzliwym tematem 

dyskusji w środowisku konserwatorskim. W 2001 roku Dyrektor Muzeum Zamkowego 

Mariusz Mierzwiński zorganizował międzynarodowe spotkanie specjalistów ochrony 

zabytków, które odbyło się w Malborku, we wnętrzu kościoła. Wzięło w nim udział wielu 

naukowców z Niemiec, Finlandii, Austrii, Belgii oraz Polski83. Przeprowadzona dyskusja 

potwierdziła rozbieżne stanowiska i możliwe kierunki działań. Część naukowców postulowała 

zachowanie wnętrza w obecnym kształcie i przeprowadzenie jedynie niezbędnej konserwacji, 

część propagowała odbudowę sklepień i odtworzenie średniowiecznego wnętrza. W kolejnych 

latach problem podejmowany był wielokrotnie, na rozmaitych konferencjach naukowych84, 

przeprowadzono także liczne badania85 architektoniczne, archeologiczne, badania tynków, 

wystroju plastycznego, a także inwentaryzacje fotogrametryczne i laserowe.  W 2012 roku 

opracowano program prac restauracyjnych skrzydła północnego Zamku Wysokiego oraz 

założenia w stosunku do przyszłej funkcji kościoła, na podstawie których wyklarowały się trzy 

możliwe kierunki działania dla przyszłych prac konserwatorskich: podejście purystyczne 

(zachowawcze), podejście rekonstruktorskie (z pełnym odtworzeniem wnętrza) oraz podejście 

pośrednie, które finalnie zrealizowano. Jego główne cele zakładały odtworzenie historycznej 

integralnej przestrzeni z czasów sprzed wojennych zniszczeń, a szczególnie gotyckiego 

sklepienia, wykonanie posadzki, konserwację zachowanych autentycznych elementów wnętrza 

i odtworzenie niektórych detali, a także rekonstrukcję witraży i ośmiometrowej figury 

Madonny w zewnętrznej niszy prezbiterium. Program funkcjonalny zakładał udostępnienie 

turystom wnętrza kościoła oraz stworzenie w nim nowej przestrzeni, służącej celom 

ekspozycyjnym.  

 
83  Między innymi: Ernst Badstubner, Manfred Fischer, Dethard von Winterfeld, Manfred Kiesow, Achim Hubel, 

Knut Drake, Manfred Wehdorn, Andre De Naeyer, Andrzej Tomaszewski, Marian Araszyński, Jan Tajchman, 

Szczęsny Skibiński i Andrzej Kadłuczka. 
84Między innymi podczas corocznych zgromadzeń członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Zamków 

i Muzeów Nadbałtyckich. 
85Między innymi kompleksowe badania technologiczne polichromii, zapraw, kamieni i glazur ceramicznych oraz 

badania architektoniczne w roku 2002.  
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Jeszcze do 2014 roku, turyści odwiedzający Kościół Zamkowy w Malborku mogli 

naocznie przekonać się o tragicznej historii zamku. Wnętrze pozostawało w znacznej części 

w ruinie, ukazując przytłaczający ogrom wojennych zniszczeń. Pozbawione sklepienia wnętrze 

przekryte betonowym stropem, ogołocone z tynków ściany poorane głębokimi śladami ostrzału 

artyleryjskiego, spalony ołtarz, zdewastowana empora i elementy wyposażenia rzeźbiarskiego 

oraz nadpalony krzyż tworzyły dojmujący obraz tego, co niegdyś stanowiło jedno 

najpiękniejszych i najbogatszych dzieł architektury i sztuki. Autentyzm tego miejsca wzbudzał 

ogromne emocje wśród zwiedzających. To, o czym próbowano po II Wojnie Światowej 

zapomnieć, podnieść z gruzów  i odbudować, w tym miejscu po latach stało się – przewrotnie 

- wartością dokumentacyjną, historyczną, ale również emocjonalną (Bukal, 2008, s.99). 

 

       
      Fig.51a                  Fig. 51b 

Fig.51a) Widok na prezbiterium kościoła NMP, 2013, fot. autorki; b) Widok na prezbiterium po zakończeniu prac 

restauratorskich z rekonstrukcją sklepienia, 2016, https://zamek.malbork.pl/wystawy-i-wnetrza/kosciol-zamkowy-

pw-nmp-27   dostęp: 11.02.2021 

 

W 2013 roku przystąpiono jednak do przygotowywania dokumentacji konserwatorskiej  

i budowlano-wykonawczej poprzedzającej planowaną odbudowę. Istniejąca dokumentacja 

archiwalna została przeanalizowana i uzupełniona o badania i symulacje z wykorzystaniem 

współczesnych narzędzi komputerowych. Wykonano między innymi model sklepienia 

https://zamek.malbork.pl/wystawy-i-wnetrza/kosciol-zamkowy-pw-nmp-27
https://zamek.malbork.pl/wystawy-i-wnetrza/kosciol-zamkowy-pw-nmp-27
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gwiaździstego86 i wirtualną anastylozę zachowanych elementów cyborium, która posłużyła do 

zaprojektowania rekonstrukcji maswerkowych dekoracji z wykorzystaniem autentycznych 

części. Pierwotny projekt zakładał uzupełnienie tynków w zachowanej, oryginalnej części 

świątyni oraz rekonstrukcję wypraw kolorystycznych, przy jednoczesnym pozostawieniu 

w surowej cegle elementów rekonstruowanych po 1945 roku (ścian prezbiterium 

i planowanych do odbudowy sklepień). Jednakże w toku prac zdecydowano się na zmianę 

koncepcji. Podjęto decyzję o wykorzystaniu oryginalnych elementów (np. kamiennych 

zworników) i wmurowanie ich w sklepienia i emporę. W związku z koniecznością podniesienia 

o 15 cm docelowego poziomu posadzki, w nową kamienną podłogę, nawiązującą do etapu 

sprzed panowania pruskiego, wbudowano przeszklenia, które pozwoliły na ekspozycję 

zachowanych fragmentów steinbrechtowskiej wielobarwnej posadzki. Przede wszystkim 

podjęto jednak decyzję o zachowaniu autentycznych fragmentów kościoła w zastanej postaci, 

poddanej jedynie skrupulatnej konserwacji, bez wykonywania wypraw tynkarskich 

i rekonstrukcji polichromii oraz  dekoracji. Części nowe, wzniesione w okresie powojennej 

odbudowy oraz sklepienia aktualnie rekonstruowane, zdecydowano się pokryć tynkami, by 

jeszcze wyraźniej rozróżnić części zrekonstruowane od autentycznych. Zgodnie z planem 

wykonano replikę  monumentalnej figury Madonny z Dzieciątkiem (Jonakowski, 2016, ss.270-

280). Prace konserwatorskie w kościele NMP na Zamku Wysokim w Malborku toczyły się 

w latach 2014-2016 i były finansowane z programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa 

kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego. W kwietniu 2016 roku 

ponownie udostępniono wnętrze kościoła zwiedzającym. 

 

 

4.1.3 Wirtualna rekonstrukcja i możliwe formy prezentacji multimedialnej 

 

W kontekście rozbieżnych postaw i poglądów związanych z kształtowaniem się nowej 

doktryny konserwatorskiej, ścierających się w momencie podejmowania decyzji 

o rekonstrukcji danego zabytku (podobnie, jak to miało miejsce w przypadku kościoła NMP 

w Malborku) zasadne jest każdorazowe rozważenie wykorzystania technologii rekonstrukcji 

wirtualnej i jej multimedialnej prezentacji jako metody ochrony i sposobu zapewnienia dostępu 

do dziedzictwa kulturowego. Współczesna technologia wydaje się być na tyle zaawansowana, 

by pozwolić na wirtualne, a jednak faktyczne dla odbiorcy, odtworzenie bryły, wnętrza lub 

detalu, zaprezentowanych w naturalnej skali, w realnym kontekście, z odpowiednią głębią 

i proporcjami. Możliwe staje się również odtworzenie kolejnych faz powstawania, przebudowy 

i historycznej modyfikacji obiektu. Taki rodzaj prezentacji historycznych procesów przemian 

kościoła zamkowego NMP w Malborku podnoszony był również w toku dyskusji dotyczącej 

jego dalszej rekonstrukcji w pierwszej dekadzie XXI wieku, przed podjęciem ostatecznej 

decyzji o fizycznej odbudowie.  

 
86Zachowało się czternaście z dwudziestu punktów podparcia sklepienia gwiaździstego, przy czym w najbardziej 

zniszczonym przęśle jedynie trzy z ośmiu punktów, co stanowiło dużą trudność podczas projektowania 

rekonstrukcji. Relacja zaczerpnięta z witryny MZM, która na bieżąco relacjonowała postęp prac 

http://funduszeeog.zamek.malbork.pl/index.php?mod=aktualnosci&aid=20   dostęp 02.02.2021  

http://funduszeeog.zamek.malbork.pl/index.php?mod=aktualnosci&aid=20
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W 2015 roku autorka, w ramach zadania badawczego pod nazwą: „Nowe kierunki, 

rozwiązania, technologie i materiały w praktyce ochrony dziedzictwa kulturowego”, 

opracowała rekonstrukcję cyfrową niektórych elementów wnętrza kościoła NMP na Zamku 

Wysokim w Malborku w zakresie jego modelu, wizualizacji i animacji, a także analizę 

wybranych metod prezentacji multimedialnej.  

W pierwszej kolejności przeprowadzono badania literaturowe w zakresie budowy i faz 

historycznych, uwzględniających kolejne przekształcenia oraz dotychczasowe działania 

konserwatorskie w kościele87. Materiały wyjściowe do wykonania modelu cyfrowego 

zawierały ponadto inwentaryzację i skaning laserowy, a także projekt konserwatorski 

wykonany na potrzeby planowanej inwestycji88, fotogrametrię cyfrową89 oraz zdjęcia cyfrowe 

wykonane przez autorkę w 2013 roku. Opracowany został model 3D stanu istniejącego przed 

rokiem 2014, czyli przed podjęciem ostatnich działań konserwatorskich i robót budowlanych. 

Następnie zrekonstruowano cyfrowo sklepienie gwiaździste oraz emporę z cyborium. W zakres 

opracowania wchodził model wnętrza kościoła NMP bez elewacji zewnętrznych, dachu, czy 

kaplicy św. Anny usytuowanej poniżej. 

 

Fig. 52 Model wnętrza kościoła NMP na Zamku Wysokim w Malborku z rekonstrukcją sklepienia i empory. 

J. Derwisz i M. Lebiedź 2015.   

Opracowane zostały dwa modele wirtualne wnętrz: pierwszy obrazuje stan po powojennej 

odbudowie, zachowany do 2014 roku. Dzięki dokładnemu teksturowaniu opartemu na 

fotografiach cyfrowych o wysokiej rozdzielczości, wizualizacje oddają stan wnętrza 

z zachowanymi śladami zniszczeń z okresu II Wojny Światowej, w większości pozbawionego 

tynków i ogołoconego z dawnego wystroju malarskiego. Ponad fragmentarycznie 

zachowanymi spływami sklepiennymi widać powojenny stop wykonany z prefabrykowanych 

płyt bytomskich.  Na ścianach wzdłużnych wymodelowano ostrołukowe fryzy arkadowe, na 

zachodnim zamknięciu pozostałości empory i cyborium. Surowa, gładka cegła wskazująca na 

etap powojennej odbudowy murów obwodowych, została odznaczona materiałowo zgodnie ze 

 
87 Opisano w rozdziale 4.1.1. 
88 Inwentaryzacja i projekt budowlano-wykonawczy udostępniony był dostępny w związku z zamówieniem 

publicznym na roboty budowlane i konserwatorskie planowane w skrzydle północnym na stronie 

https://zamek.malbork.pl/zamowienia-publiczne 
89Wykonana w 1981 przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne, udostępnione autorce do 

wglądu przez MZM. 
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stanem faktycznym. Na wizualizacjach nie uwidoczniono  elementów zabezpieczających – 

stempli podpierających cyborium, drewnianych pomostów i barierek, jako elementów 

tymczasowych, nie posiadających wartości historycznej. Założono jednolitą, neutralną 

posadzkę na docelowym poziomie użytkowym.  

 

    
   Fig.53a       Fig. 53b 

Fig. 53 Wizualizacja cyfrowego modelu wnętrza kościoła NMP na Zamku Wysokim w Malborku sprzed 2014 roku 

a) Widok na ścianę zachodnią; b) Fragment ściany północnej. Opracowanie J. Derwisz i M. Lebiedź 

 

Drugi model uwzględnia zrekonstruowane czternastowieczne sklepienia gwiaździste 

oraz emporę przy zachodniej ścianie. Elementy, których fizycznie brakowało we wnętrzu 

kościoła na początku 2014 roku, w wirtualnej rekonstrukcji zostały odznaczone materiałowo 

od oryginalnych elementów i wyposażenia zachowanego in situ. Zadecydowano 

o pozostawieniu ich w formie białego modelu, któremu na wizualizacjach docelowo nadano 

pewien stopień przezroczystości. Półprzezroczyste elementy rekonstruowane nie kontrastują 

tak mocno z oryginalnymi reliktami,  nie konkurują z nimi wizualnie i nie przytłaczają wnętrza, 

a jednocześnie pozwalają na dostrzeżenie oryginalnie zachowanych form. 



 

98 

    
           Fig.54a       Fig. 54 

Fig.54 Wizualizacja cyfrowego modelu wnętrza NMP wraz z rekonstrukcją sklepień gwiaździstych i empory wraz 

z cyborium; a)  widok na ścianę zachodnią elementy zrekonstruowane odznaczone materiałowo – zachowano 

konwencje neutralnego, białego modelu; b) Widok na prezbiterium – rekonstruowane cyfrowo sklepienie 

przedstawione w neutralnej formie białego modelu z dodatkowo zadaną przezroczystością. Opracowanie 

J. Derwisz, M. Lebiedź.    

W ramach projektu wykonano również krótką animację prezentującą multimedialną 

rekonstrukcję cyfrową średniowiecznych sklepień i empory jako głównych elementów 

zapewniających podstawową integralność i wizualną syntezę wnętrza kościoła NMP na Zamku 

Wysokim w Malborku (fig. 55), bez konieczności przeprowadzania ingerencji budowlanej – 

zachowując nienaruszalność substancji. Docelowo zakres opracowania wirtualnej rekonstrukcji 

zabytku mógłby objąć wszystkie fazy jego przekształceń z uwzględnieniem pierwszego, 

trzynastowiecznego kościoła, następnie jego czternastowiecznej rozbudowy, wnętrza o 

barokowym wyposażeniu znanego z akwareli Schulza, neogotyckiej steinbrechtowskiej 

regotyzacji, powojennej ruiny, odbudowy z lat 1958-2000, aż do czasów obecnych.  

Warto przeanalizować, które z prezentowanych w niniejszej pracy systemów 

multimedialnych mogłyby posłużyć do prezentacji wirtualnej rekonstrukcji wnętrza kościoła 

NMP w Malborku, stanowiąc atrakcyjną, a zarazem nieinwazyjną metodę ekspozycji, 

posiadającą walory zarówno estetyczne, jak i dydaktyczne.  

Pierwszą z omawianych metod prezentacji są muzea wirtualne, umożliwiające 

zwiedzanie zabytku online za pośrednictwem dedykowanej witryny internetowej. Muzeum 

Zamkowe w Malborku udostępniło taką możliwość już w 2014 roku. Dzięki panoramicznym, 

interaktywnym zdjęciom 360° wykonanym w najważniejszych i najbardziej atrakcyjnych 

punktach malborskiego zamku, w tym również we wnętrzu kościoła NMP, internauci mogą 
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zwiedzić obiekt pozostając w domach, przed ekranami swoich komputerów.90 Panoramiczne 

zdjęcie wnętrza kościoła można uzupełnić o takie same ujęcia zwizualizowanej rekonstrukcji 

poszczególnych faz powstawania obiektu. Takie rozwiązanie nie zapewnia co prawda 

bezpośredniego obcowania z dziedzictwem kulturowym, ani nie daje możliwości zobaczenia 

rekonstrukcji wirtualnej in situ, w kontekście fizycznego obiektu, posiada jednak 

niezaprzeczalny walor dydaktyczny i popularyzatorski. Równocześnie, taka forma zdalnego 

zwiedzania umożliwia osobom z dysfunkcjami narządów ruchu na obejrzenie miejsc 

o utrudnionym dostępie, które ze względu na specyfikę zabudowań średniowiecznego zamku 

nie zawsze są możliwe do dostosowania dla osób z niepełnosprawnościami. W obecnym czasie, 

przy ograniczeniach mobilności społecznej oraz cyklicznych zamknięciach placówek 

muzealnych związanych z pandemią Covid-19, muzea wirtualne stają się coraz popularniejszą 

formą dostępu do dziedzictwa kulturowego91. Z takiej formy „zwiedzania” korzystają dzieci, 

młodzież szkolna, studenci i nie tylko. Przez wzgląd na istniejącą już platformę udostępniającą 

wirtualny spacer po zamku w Malborku, koszt umożliwienia prezentacji multimedialnej za 

pomocą tego medium zostałby ograniczony do wyprodukowania wartościowego kontentu – 

poszczególnych faz rekonstrukcji kościoła – i włączenie go w program oferowany przez MZM.  

Urządzenia holograficzne typu gaboty, piramidy projekcyjne oraz hologramy ledowe, 

zgodnie z wcześniejszą analizą sprawdzają się przede wszystkim do prezentacji  rekonstrukcji 

zabytków archeologicznych, detali architektonicznych i innych niedużych gabarytowo 

elementów. W przypadku multimedialnej prezentacji rekonstrukcji bryły i wnętrza kościoła 

NMP mogłyby pełnić funkcję pomocniczą dla prezentacji wybranych detali, czy elementów 

wyposażenia wnętrza.  

Istnieją co najmniej dwie metody wykorzystania mappingu do multimedialnej 

prezentacji rekonstrukcji wirtualnej kościoła NMP in situ. Pierwszy zakłada wykorzystanie 

pojedynczego ruchomego projektora, osadzonego na specjalnie przygotowanym stanowisku we 

wnętrzu kościoła, wyposażonego w moduł sterowania i obsługiwanego pojedynczo przez 

zwiedzających.92. Nakierowując projektor na dowolne fragmenty wnętrza, widz obserwuje 

zrekonstruowane cyfrowo sklepienia, wystrój architektoniczny i malarski świątyni w dowolnie 

wybranej fazie rozwojowej. Minusem tego rozwiązania jest fragmentaryczność 

prezentowanego materiału multimedialnego, co utrudnia syntezę wzrokową. Taki rodzaj 

projekcji zdecydowanie powinien być wspierany przez dodatkowe urządzenia multimedialne 

i stanowić jeden z elementów kompleksowego rozwiązania ekspozycyjnego. Druga metoda 

z wykorzystaniem mappingu 3D polega na rozmieszczeniu we wnętrzu kościoła kilku 

projektorów, skoordynowanych i połączonych systemowo w celu odtwarzania jednego 

komplementarnego kontentu multimedialnego. Projekcja mappingu może odbywać się 

w formie cyklu spektaklów światło-dźwięk prezentujących uprzednio przygotowaną projekcję 

 
90 Wirtualna wycieczka opracowana przez firmę E-kontakt Paweł Jarzębiński dostępna jest w witrynie: 

https://muzeumzamkowewmalborku.wkraj.pl/html5/index.php?id=34844#34844/0   dostęp. 04.02,2021  
91 W Internecie zbiory udostęniają największe światowe muzea, jak Luwr, czy British Museum. Wiele placówek 

do swojej oferty dodaje spacery panoramiczne, czy inne formy wirtualnego zwiedzania. O takiej ofercie muzeów 

w czasie pandemii pisze między innymi portal  https://sznyt.pl/2020/03/20/wybieramy-najciekawsza-oferte-

muzeow-nie-tylko-dostepna-online/   dostęp 05.02.2021  
92 Podobnie do przytoczonego w rozdziale 3.4.1 przykładu kaplicy Graethem  w  Limburgii (Nofal i inni, 2018, 

s.s.2-3) 

https://muzeumzamkowewmalborku.wkraj.pl/html5/index.php?id=34844#34844/0
https://sznyt.pl/2020/03/20/wybieramy-najciekawsza-oferte-muzeow-nie-tylko-dostepna-online/
https://sznyt.pl/2020/03/20/wybieramy-najciekawsza-oferte-muzeow-nie-tylko-dostepna-online/
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zawierającą wybrane fazy historyczne kościoła zamkowego. Rozwiązanie to umożliwia syntezę 

wzrokową rekonstruowanych cyfrowo elementów z uwzględnieniem ich stopniowych 

przekształceń na przestrzeni wieków, bez konieczności wyboru i fizycznej rekonstrukcji 

którejkolwiek, jednolitej stylowo fazy. Dzięki aplikacji obrazu bezpośrednio na strukturę 

zabytkowego obiektu uzyskać można wysoki stopień integracji wizualnej środowiska 

rzeczywistego i wirtualnego, co wpływa na walor edukacyjny przedsięwzięcia. Projekcje 

mappingu architektonicznego najlepiej sprawdzają się w miejscach z ograniczonym dostępem 

światła dziennego lub po zmierzchu, co w przypadku świątyni wyposażonej w duże okna może 

stanowić ograniczenie. Należałoby zastosować projektory o bardzo dużej jasności, co wpływa 

na koszty, lub ograniczyć prezentacje do wieczornych, zaplanowanych „spektakli” 

odbywających się o określonych godzinach.  

Rzeczywistość wirtualna (VR) doświadczana za pomocą gogli z wyświetlaczem, lub 

zestawów umożliwiających umieszczenie wewnątrz obudowy własnego telefonu 

komórkowego (smartfonu), stanowi relatywnie tanie i dostępne rozwiązanie multimedialne 

służące do prezentowania cyfrowej rekonstrukcji faz rozwojowych omawianego zabytku. 

Technologię tę można zastosować  na miejscu – we wnętrzu kościoła NMP, przygotowując 

stanowiska ekspozycyjne zaopatrzone w adekwatny sprzęt, umożliwiający przeniesienie się 

w wirtualną przestrzeń historyczną. Takie doświadczenie ma charakter indywidualny; w tym 

samym momencie tylko jedna osoba ma możliwość korzystania z pary gogli, choć stanowisko 

można oczywiście wyposażyć w więcej urządzeń. Doświadczanie wirtualnej rzeczywistości 

może u niektórych użytkowników wywoływać zawroty głowy, zatem warto uwzględnić dostęp 

do miejsca siedzącego. W kontekście zabytkowej przestrzeni kościoła zamkowego, stworzenie 

opisanego stanowiska VR powinno być poprzedzone wykonaniem indywidualnego, 

przemyślanego projektu, spełniającego wymagania technologiczne, a jednocześnie 

estetycznego, gwarantującego brak negatywnego wpływu na chronione dziedzictwo. Wirtualna 

rzeczywistość, jako forma prezentacji cyfrowej rekonstrukcji, może być doświadczana również 

poza autentycznym obiektem, na przykład na zajęciach edukacyjnych w szkołach, bądź 

w domach przez użytkowników indywidualnych. Ten sam kontent multimedialny, 

przygotowany do wyświetlania w postaci obrazu stereoskopowego, może zostać udostępniony 

za pośrednictwem Internetu. Taką wirtualną wycieczkę czasoprzestrzenną mógłby odbyć 

każdy, kto zainstaluje odpowiednią aplikację na swoim smartfonie i będzie dysponował choćby 

podstawową obudową np. typu Google Cardboard VR93.  

 Animacja prezentująca poszczególne etapy budowy i przekształceń tak 

skomplikowanego przestrzennie obiektu jak wnętrze kościoła NMP na Zamku Wysokim 

w Malborku stanowi bardzo rozbudowany materiał graficzny. Z tego powodu optymalne 

wykorzystanie rozszerzonej rzeczywistości jako środowiska i metody prezentacji cyfrowych 

rekonstrukcji na obecnym etapie rozwoju technologii możliwe jest przede wszystkim przy 

pomocy aplikacji dedykowanych zastosowaniu w urządzeniach mobilnych typu tablety 

i smartfony. Dzięki możliwości wykorzystania przez zwiedzających własnych urządzeń 

technologia jest ogólnodostępna, wymaga jedynie zorganizowania punktu sprawnego 

 
93Taką obudowę można kupić już za kilkanaście złotych, albo pobrać szablon do własnoręcznego wykonania, 

dostępny jest  na stronie https://arvr.google.com/intl/pl_pl/cardboard/  30.02.2021  

https://arvr.google.com/intl/pl_pl/cardboard/
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pobierania aplikacji przed wkroczeniem w przestrzeń ekspozycyjną. Niemniej, Muzeum 

zobligowane jest do dysponowania pewnym zasobem np. tabletów i wypożyczania ich chętnym 

osobom. Prezentowanie cyfrowej rekonstrukcji za pomocą aplikacji na urządzenia mobilne 

zapewnia integrację środowiska rzeczywistego, którym jest obecny stan wnętrza kościoła 

zamkowego, z symultanicznie podglądanym na ekranie środowiskiem wirtualnym, 

uwzględniającym poszczególne fazy rekonstrukcji.  

 

        
           Fig.55a       Fig. 55b 

Fig. 55 a) i b)) Animacja prezentująca symulację wirtualnej rekonstrukcji elementów wnętrza kościoła NMP na 

Zamku Wysokim w Malborku. Poszczególne kadry ukazujące stopniowe ukazywanie się rekonstruowanych 

obiektów na tle modelu ówczesnego stanu zabytku. Opracowanie J. Derwisz, M. Lebiedź.    

Przeprowadzona analiza wykazuje, że aplikowanie rekonstrukcji wirtualnej za pomocą 

różnych rozwiązań multimedialnych in situ w zabytkowym kościele NMP na Zamku Wysokim 

w Malborku powoduje powstanie rzeczywistości wirtualnej lub rozszerzonej, której odbiór jest 

na tyle realny, by umożliwić bezpośrednie obcowanie z historią. Metoda może mieć 

zastosowanie badawcze, edukacyjne, jak również popularyzatorskie dla dziedzictwa 

kulturowego. Wykorzystanie wirtualnej rekonstrukcji i  jej prezentacji multimedialnej może 

pozwolić na nieinwazyjne dla zabytku, a jednocześnie faktyczne dla odbiorcy odtworzenie 

obiektu architektonicznego - jego bryły, wnętrza oraz detalu, zaprezentowanych w naturalnej 

skali i autentycznym kontekście. 
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5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

 

 

Na podstawie przeprowadzonych studiów literaturowych oraz analizy przykładów 

zastosowania wirtualnej rekonstrukcji zabytków i ich multimedialnej prezentacji wyciągnąć 

należy szereg wniosków, które stanowić będą odpowiedzi na pytania postawione we 

wprowadzeniu do niniejszej pracy. 

Powszechny dostęp do Internetu oraz intensywny rozwój technologiczny na początku XXI 

wieku stał się katalizatorem zmian dla metod ochrony, prezentacji i upowszechniania wiedzy 

o dziedzictwie kulturowym. Trójwymiarowe wizualizacje obiektów o wartości historycznej, 

artystycznej, czy naukowej stały się dziś standardem (Kolenda i Markiewicz, 2017, s.428).  

Modelowanie komputerowe jest już pełnoprawną metodą badawczą, coraz chętniej stosowaną 

w środowisku naukowym i niewątpliwie stanowiącą cenne narzędzie, które cechuje szybkość, 

elastyczność i niezawodność realizacji. Metody cyfrowe są z powodzeniem stosowane 

w połączeniu z tradycyjnymi metodami dokumentowania wykopalisk archeologicznych i badań 

architektonicznych. Prezentacja rekonstrukcji wirtualnych, opartych na rzetelnych badaniach 

naukowych, stwarza platformę do weryfikacji hipotez badawczych, ale przede wszystkim 

wpływa na spektakularny rozwój popularyzacji wiedzy (Koszewski i inni, 2019, s. 453). 

Prezentowanie rekonstrukcji za pomocą środków multimedialnych jak mapping 

architektoniczny, VR, AR czy wyświetlacze holograficzne, umożliwia odbiorcom syntezę 

wzrokową oraz przysposobienie informacji o danym obiekcie w sposób empiryczny. Projekcja 

in-situ pozwala na badanie i porównywanie istniejącej architektury obiektu z poprzednimi 

fazami jego budowy. Wpływa także pozytywnie na zrozumienie kolejnych faz przekształceń 

i zapamiętywanie poszczególnych cech dziedzictwa na przestrzeni następujących po sobie epok 

(Nofal i inni, 2018, s.14). Wirtualna rekonstrukcja, zapewnia dostęp do wyników badań 

naukowych zarówno w muzeach, jak i za pośrednictwem sieci Internet, a przez to wspiera 

proces demokratyzacji wiedzy. Dostęp do informacji cyfrowej jest bowiem ograniczony 

jedynie dostępnością sieci (Kuroczyński, 2017, s. 459). 

Modele i repliki cyfrowe mają szerokie zastosowanie we współczesnym muzealnictwie, 

wspierając proces udostępniania społeczeństwu światowego dziedzictwa kulturowego. 

Największe muzea eksponują w danym momencie maksymalnie około 5% swoich zbiorów, 

reszta znajduje się w magazynach, do których nie mają dostępu zwiedzający (Quinn, 

2019,s.150). Digitalizacja i cyfrowa rekonstrukcja umożliwiają multimedialną prezentację 

zbiorów, zarówno w ramach wzbogacania oferty tradycyjnych placówek, jak i w postaci 

muzeów wirtualnych online. Postać cyfrową mogą przyjmować nie tylko same zabytki, ale 

również ich autentyczne otoczenie. Obiekty archeologiczne prezentowane w muzeach zwykle 

pochodzą z odległych stanowisk i wykopalisk prowadzonych wyprzedzająco w stosunku do 

inwestycji budowlanych. Przewiezione do muzeum w celu konserwacji i ekspozycji, 

jednocześnie zostają pozbawione swojego oryginalnego kontekstu. Zastosowanie rozszerzonej 

i wirtualnej rzeczywistości w celu przywołania kontekstu znalezisk archeologicznych 

prezentowanych na wystawach, ułatwia transfer wiedzy i zwiększa świadomość zwiedzającego 
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(Zöllner i inni, 2009, s. 1).Opracowywanie cyfrowych modeli zabytków stanowi metodę 

archiwizacji danych o dużym stopniu odwzorowania rzeczywistości. Rekonstrukcja wirtualna 

wykorzystywana jest również do dokumentowania badań niszczących, np. wykopalisk 

archeologicznych, poprzez tworzenie na bieżąco modelu 3d in situ (Tsiafaki i Michailidou, 

2015, s.38). 

Wirtualna rekonstrukcja i prezentacja za pomocą technologii multimedialnych wspomaga 

proces edukacji archeologicznej, historycznej i architektonicznej. Warto przywołać przykład 

Uniwersytetu Yale, gdzie w ramach zajęć dydaktycznych studenci przenoszą się za pomocą 

wirtualnej rzeczywistości do starożytnego miasta Nimrud, położonego trzydzieści kilometrów 

na południe od Mosulu w Iraku, by zwiedzić Pałac Północno-Zachodni, a właściwie jego 

wirtualną rekonstrukcję. Projekt dydaktyczny prowadzony na Yale nabiera dodatkowego 

znaczenia, jeśli ma się świadomość, że cenny zabytek archeologiczny, jakim były ruiny miasta 

Nimrud i Pałacu, zostały w 2015 roku wysadzone w powietrze przez islamskich terrorystów94. 

Obiekty już zniszczone lub zagrożone zniszczeniem w wyniku wojen i katastrof, stanowią 

znaczny procent światowego dziedzictwa kulturowego95. Cyfrowe inwentaryzacje 

i rekonstrukcje tych miejsc, stanowią współczesną metodę dokumentowania i ochrony 

zabytków oraz mogą posłużyć do ich ponownego odtworzenia w przyszłości. Poza zagrożeniem 

w wyniku konfliktu zbrojnego czy katastrofy naturalnej, zabytki mogą być wyłączone 

z możliwości zwiedzania z różnych powodów: ze względu na aktualny zły stan techniczny, 

trudną dostępność poszczególnych części (np. podziemia, więźba dachowa), lokalizację pod 

wodą, pod ziemią, na terenach zamkniętych, etc. Należy wspomnieć także o obecnych (2020-

2021) ograniczeniach w ruchu turystycznym, spowodowanych pandemią Covid-19. Wirtualne 

zwiedzanie może być jedną z metod udostępniania zabytków społeczeństwu, a także wsparciem 

w zapewnieniu dostępu osobom z niepełnosprawnościami. Rzeczywistość wirtualna 

w połączeniu z technologiami multimedialnymi wpływa pozytywnie na proces uczenia się 

i ułatwia zapamiętywanie dzięki immersji i działaniom interaktywnym. Wirtualne zwiedzanie 

nie zastąpi wizyty w obiekcie zabytkowym – poza warstwą wizualną dopiero doświadczenie 

autentyzmu obiektu oraz poczucie genius loci daje możliwość poznania realnej wartości 

zabytku – jednak może stanowić alternatywę pozwalającą na dostęp do dziedzictwa 

kulturowego. Prezentacja multimedialna cyfrowych modeli i replik obiektów zabytkowych 

może także wspierać ochronę dziedzictwa, zagrożonego procesami niszczenia i nadmiernej 

eksploatacji ruchem turystycznym (Kadłuczka, 2018, ss.204-205). 

 

 Otoczeni multimediami, z niemal ciągłym dostępem do Internetu, czerpiemy wiedzę 

i uczymy się w sposób zupełnie inny niż jeszcze dwadzieścia, trzydzieści lat temu. Wpisując 

dowolne hasło w wyszukiwarce internetowej w kilka sekund możemy uzyskać dostęp do 

ogromnej ilości informacji, często bezrefleksyjnie przyjmując serwowane nam dane. Cyfrowy 

obraz historycznej rzeczywistości, jakim są wizualizacje obiektów zabytkowych, wpisuje się 

 
94 Więcej informacji dostępnych w witrynie Uniwersytety Yale https://news.yale.edu/2017/09/25/students-visit-

lost-archaeological-treasure-virtual-reality   dostęp: 30.01.2021  
95UNESCO prowadzi międzynarodową listę dziedzictwa zagrożonego,  zgodnie z postanowieniami 

art.11 Konwencji o Ochronie Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego 

http://whc.unesco.org/pg.cfm?CID=86&l=EN  dostęp 03.02.2021,  

https://news.yale.edu/2017/09/25/students-visit-lost-archaeological-treasure-virtual-reality
https://news.yale.edu/2017/09/25/students-visit-lost-archaeological-treasure-virtual-reality
http://whc.unesco.org/pg.cfm?CID=86&l=EN
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w wizualną narrację otaczającej nas rzeczywistości, utrwalając w świadomości odbiorcy 

konkretny obraz (Kępczyńska-Walcczak. 2014, s.90), który powinien być oparty na rzetelnej 

wiedzy i stanowić wynik interdyscyplinarnych badań naukowych. Zastosowanie wirtualnej 

rekonstrukcji i jej multimedialnej prezentacji wpływa na poziom atrakcyjności 

przekazywanych danych, a co za tym idzie pozwala na dotarcie do szerszych grup odbiorców 

oraz popularyzację wiedzy o dziedzictwie kulturowym. Demokratyzacja wiedzy ma wpływ na 

zaangażowanie wielu grup społecznych, a w konsekwencji lepszą opiekę nad zabytkami 

(Sroczyńska, 2012, 1315).   

 W ramach przeprowadzonej analizy przywołano wybrane przykłady, prezentujące 

dotychczasowe zastosowanie cyfrowych rekonstrukcji oraz ich multimedialnych prezentacji, 

które potwierdzają powyższe wnioski. Wirtualna rekonstrukcja Pałacu Królewskiego 

w Łobzowie została zastosowana jako narzędzie o walorze edukacyjnym i badawczym, dając 

pole do kolejnych interpretacji i badań naukowych. Twórcom projektu związanego 

z odtworzeniem barokowego pałacu w Gładyszach udało się dodatkowo stworzyć prototyp 

otwartego środowiska badawczego, nastwionego nie tylko na udostępnianie wiedzy o samym 

zabytku, ale także o metodach badawczych, źródłach historycznych oraz paradanych, 

związanych z samym procesem cyfrowej rekonstrukcji. Takie podejście ma pozytywny wpływ 

na zwiększenie dostępności specjalistycznej wiedzy konserwatorskiej, a co za tym idzie jej 

demokratyzacji. Inne muzea wirtualne, przywołane w niniejszej pracy, między innymi 

MuseoArcheologicaVirtuale w Herkulanum, czy Virtual Museum of Iraq stanowią przykład 

skutecznej metody udostępniania społeczeństwu dziedzictwa zagrożonego procesami 

niszczenia i nadmiernej eksploatacji ruchem turystycznym lub konfliktami zbrojnymi. Również 

tradycyjne muzea coraz częściej przekonują się do korzystania z nowoczesnych narzędzi 

multimedialnych, w celu prezentacji informacji o zabytkach. Takimi narzędziami mogą być 

między innymi gabloty i ściany holograficzne. Zastosowanie prezentacji cyfrowych zabytków 

w warunkach muzealnych, sprzyja ułatwieniu syntezy wzrokowej, a co za tym idzie podnosi 

atrakcyjność prezentowanych treści oraz pozytywnie wpływa na przyswajanie wiedzy. 

Przekonać o tym mogą się między innymi zwiedzający ekspozycję „Śladem europejskiej 

tożsamości Krakowa” w oddziale Muzeum Krakowa – Rynek Podziemny. W pracy przywołano 

również  przykłady zastosowania rzeczywistości rozszerzonej – przestrzennej jak mapping 3D 

oraz przejrzystej, doświadczanej za pomocą urządzeń przenośnych. Dzięki zastosowaniu 

mappingu 3D do zrekonstruowania wystroju malarskiego wnętrza kościoła San Climente 

w Tahull połączono środowisko rzeczywiste i wirtualne, co umożliwiło zachowanie 

integralności zabytku, przy jednoczesnym poszanowaniu substancji autentycznej. Cyfrowa 

rekonstrukcja i multimedialna prezentacja średniowiecznych fresków stała się tu realną 

alternatywą dla rekonstrukcji fizycznej, wnosząc dodatkowy walor edukacyjny – 

przedstawiając nie tylko same malowidła, ale także sposób ich powstawania, z uwzględnieniem 

romańskiej techniki malarskiej. Rozszerzona rzeczywistość z wykorzystaniem aplikacji na 

urządzenia mobilne, to jedna z bardziej efektywnych i dostępnych metod prezentowania 

rekonstrukcji cyfrowych zabytków. Jednym z pierwszych takich systemów był opisany w pracy 

projekt Archeoguide, który już dwadzieścia lat temu stał się łącznikiem pomiędzy turystyką 

i rekreacją, edukacją i nauką. Dziś tego typu aplikacje są coraz bardziej popularne, 

umożliwiając integrację rzeczywistych i cyfrowych obrazów oraz przyczyniając się do 
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upowszechniania i popularyzacji wiedzy. Najbardziej immersyjną technologią, opisaną 

w niniejszej pracy, jest wirtualna rzeczywistość – VR. Analizowane przykłady: projekt „Athens 

in VR” oraz „Wirtualna Podróż” po przedwojennej Warszawie, po raz kolejny udowadniają 

wartość edukacyjną i popularyzatorską, stanowiące wsparcie, a nawet alternatywę dla 

tradycyjnie pojętej turystyki.  

Przywołany w rozdziale czwartym przykład kościoła NMP na Zamku Wysokim 

w Malborku zdaje się potwierdzać, że aplikowanie rekonstrukcji wirtualnej za pomocą różnych 

rozwiązań multimedialnych in situ umożliwia stworzenie rzeczywistości wirtualnej lub 

rozszerzonej o wysokim stopniu realizmu. Narzędzia multimedialne są w stanie przywrócić 

integralność wizualną wnętrza zabytkowego i umożliwić bezpośrednie obcowanie z historią. 

Wykorzystanie wirtualnej rekonstrukcji i  jej prezentacji multimedialnej pozwala bowiem na 

nieinwazyjne dla zabytku, a faktyczne dla odbiorcy odtworzenie obiektu architektonicznego. 

Przeprowadzona w pracy analiza wykazuje i słabe strony metody cyfrowej rekonstrukcji 

i multimedialnej prezentacji zabytków. Wydaje się jednak, że większość z nich, wraz 

z poszerzaniem spektrum prac badawczych, zaangażowaniem interdyscyplinarnych środowisk 

naukowych oraz rozwojem samej technologii, może być skutecznie eliminowana. 

 

 Jednym z argumentów wymienianych przez krytyków jest dekontekstualizacja obiektów 

zabytkowych, która dokonuje się w procesie ich wirtualnej rekonstrukcji (Sroczyńska, 2012, 

s.1310). Ten argument wydaje się aktualny jedynie w przypadku metod prezentacji 

wykorzystujących podstawowe środki multimedialne, jak komputery i monitory, choć również 

i te mogą zostać zaopatrzone w dedykowane obudowy i zastąpić tradycyjne tablice z opisami 

towarzyszące autentycznym zabytkom. Większość wyszczególnionych w niniejszej pracy 

technologii prezentacji multimedialnej uwzględnia możliwość zastosowania in situ 

z uwzględnieniem naturalnego kontekstu obiektu zabytkowego.  

 

Główna obawa sceptyków dotyczy przesadnej wizualnej atrakcyjności warstwy graficznej, 

która może konkurować, a nawet przytłaczać zabytek, zwłaszcza, gdy jego autentyczna forma 

i stan zachowania odbiega od oczekiwań zwiedzających. Tendencja ta jest faktycznie 

zauważalna, a wynika z przewagi bodźców wzrokowych w procesach poznawczych oraz 

z wszechobecnej wizualizacji - produktowej i projektowej, stosowanej jako metoda 

marketingowa, forma rozrywki (gry komputerowe), kultury (film, widowiska, koncerty).  

Natłok różnorodnych symulacji, podanych w postaci gotowych rozwiązań, może prowadzić do 

braku samodzielnego myślenia, analizy i umiejętności wyciągania wniosków (Sroczyńska, 

2012, s.1310). Dodatkowo, jeśli cyfrowe rekonstrukcje nie zostały oparte na przesłankach 

naukowych i nie zachowują zasad Karty Londyńskiej i Karty z Sevilli, mogą przedstawiać 

fałszywe dane i prowadzić do nadinterpretacji. Rozpatrując rekonstrukcję cyfrową i jej 

multimedialną prezentację jako metodę naukową i popularyzatorską, nie zaś marketingową, 

hiper realistyczne czy „bajkowe” wizualizacje historycznych faz obiektu  zabytkowego nie są 

pożądane. Im bardziej realistyczna jest reprezentacja w postaci wizualizacji modelu 3D, tym 

bardziej prawdopodobne jest, że hipoteza, na której została oparta nie jest naukowo 

udokumentowana (Kuroczyński, 2017, s.457).  
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Stworzenie merytorycznie, technicznie i wizualnie wartościowej rekonstrukcji wirtualnej 

wymaga współpracy specjalistów różnych dziedzin: historyków, archeologów, architektów, 

informatyków, grafików komputerowych i wielu innych. Powstanie tak rozbudowanego 

zaplecza może być skomplikowane, czasochłonne i kosztochłonne, nie zawsze możliwe do 

realizacji, zwłaszcza w przypadku projektów o mniejszej skali i budżecie. Niemniej, utrzymanie 

wysokiego poziomu wymagań dotyczących nie tylko jakości grafiki, ale przede wszystkim 

wysokich standardów jakości informacji będących nośnikiem wiedzy, jest niezbędne by 

wirtualny zabytek mógł pełnić rolę rzetelnego, wiarygodnego medium przyczyniającego się do 

ochrony i popularyzacji dziedzictwa kulturowego (Kępczyńska-Walczak, 2014, s.96). 

 

Mimo coraz doskonalszego oprogramowania, szybszego sprzętu komputerowego oraz 

lepiej przygotowanych i biegłych specjalistów, zajmujących się budową modeli i wizualizacją 

3D, w dalszym ciągu problemem wdrożeniowym tego typu rozwiązań jest wysoki koszt 

przygotowania prezentacji multimedialnych i sprzętu audio-video. Co więcej, przygotowanie 

wirtualnego modelu wymaga specjalistycznego oprogramowania komputerowego, a drogie, 

komercyjne licencje niejednokrotnie uniemożliwiają publikację i archiwizację modeli 3D  na 

zasadzie „open source”.96Brakuje także infrastruktury cyfrowej niezbędnej do archiwizacji, 

a zmieniające się w czasie standardy i formaty plików utrudniają długoterminową dostępność 

zasobów (Kuroczyński, 2017, s. 459).  

 

Problemem, którego nie należy bagatelizować w dyskusji o technologiach multimedialnych 

w kontekście ochrony i popularyzacji zabytków, jest problem cyfrowego wykluczenia. Może 

być on rozumiany w dwójnasób. Przede wszystkim, wykorzystanie technologii ICT jako 

jedynego sposobu prezentacji rekonstrukcji zabytku, czy szerzej informacji o dziedzictwie 

kulturowym, może być problematyczna w odbiorze dla osób starszych lub obarczonych 

niektórymi formami niepełnosprawności. Z drugiej strony, skomplikowane technologie 

multimedialne wymagają dostępu do szybkiej sieci internetowej, co może być również 

przyczyną wykluczenia z procesu demokratyzacji wiedzy osób mieszkających w regionach bez 

dostępu do takiego medium. W jednym i w drugim przypadku należy zadbać, aby wirtualna 

rekonstrukcja i technologie multimedialne wykorzystywane do jej prezentacji, nie były jedyną 

metodą udostępniania społeczeństwu zasobów dziedzictwa kulturowego, a raczej stanowiły  

komplementarną wobec tradycyjnych metod formę edukacji, ochrony i popularyzacji.  

 

Mimo wspomnianych słabości, przywołane przykłady oraz przeprowadzone analizy 

i badania literaturowe potwierdzają, że rekonstrukcja wirtualna i jej prezentacja multimedialna 

umożliwia bezpośredni kontakt z „historyczną rzeczywistością”, stając się ważną drogą do 

zaspokojenia prawa dostępu społeczeństwa do dziedzictwa kulturowego, a także stanowi 

wartościową alternatywę w metodologii ochrony zabytków.  

 
9696Istnieje jednak coraz więcej darmowych programów do tworzenia  i wizualizowania obiektów cyfrowych (np. 

program Blender), a w ich udoskonalanie zaangażowana jest międzynarodowe środowisko informatyków, 

grafików i projektantów. 
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  W kontekście zaprezentowanych przykładów można stwierdzić, że rekonstrukcja 

wirtualna, w pewnych okolicznościach może stać się alternatywą dla fizycznej rekonstrukcji 

obiektów architektonicznych, a przede wszystkim wnętrz, detali i wystroju malarskiego, 

stanowiących o ich integralności. Jednak należy zauważyć, że cyfrowa rekonstrukcja, jest 

przede wszystkim istotną metodą badawczą, edukacyjną i dokumentacyjną w dziedzinie 

konserwacji zabytków, zaś jej multimedialna prezentacja z wykorzystaniem wirtualnych 

muzeów, mappingu 3D, środowisk VR i AR oraz holografii cyfrowej może być uznana za 

pełnowartościowe narzędzie eksponowania zabytków architektonicznych i archeologicznych.  

W dobie kultu obrazu i wszechobecnych multimediów nie należy zapominać 

o podstawowych wartościach dziedzictwa kulturowego, a wśród nich o autentyzmie, 

uwzględniającym wartości różnych kręgów kulturowych. Wirtualna rekonstrukcja i jej 

multimedialna prezentacja powinna być uzupełnieniem i wsparciem tradycyjnych metod 

badania, ekspozycji i ochrony zabytków, nie zaś celem samym w sobie.  
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https://www.prezydent.pl/aktualnosci/rocznica-niepodleglosci/aktualnosci/art,62,11-listopada---symboliczny-poczatek-odbudowy-palacu-saskiego.html
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03.02.2021] 

 

34. Universidad de Barelona, 2015, Pioneering app makes a 3D reconstruction of the history of the Iberian 

citadel of Calafell 

https://www.ub.edu/web/ub/en/menu_eines/noticies/2015/02/020.html?fbclid=IwAR1FlbI3I2

5_nOKOZYwgSyxyBoLAg5MOM0lCpzYAbsI5JIVtkTI9i9OEO_c    [dostęp 12.02.2021] 

 

35. V-must, http://www.v-must.net/  [dostęp 05.03.2017] 

 

36. Wikipedia  https://pl.wikipedia.org  [dostęp 10.03 2021] 

 

37. Zarządzanie metadanymi – wprowadzenie, 2014, Komisja Europejska, 

https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/d2.1.2_training_module_1.4_introduction_to_met

adata_management_pl_edp.pdf  [dostęp 30.03.2021] 
 

38. 3D icons http://3dicons.ceti.gr/   [dostęp 08.12.2020] 

 

 

 

6.3 Spis ilustracji. 

 

 

Fig.1 1a) HMD Ivana Sutherlanda; b) CyberMaxx; c) Sim Eye;  d) i-glasses!. (Mazuryk i Gervautz, 1999, s.46) 

  

Fig. 2a) Fragment planu Krakowa z 1657. http://www.wawel.net dostęp 19.06.2015 godz 10:10; b) Widok 

Krakowa od północnego zachodu - 1619 rok. Panorama Krakowa, kopia "Civitates orbis terrarum". Autorem 

rytów  był Mattheus Merian, na zlecenie Justusa Hondiusa II wydawcy amsterdamskiego. Źródło: 

http://www.wawel.net dostęp 19.06.2015  

 

Fig. 3a). Rekonstrukcja cyfrowa Królewskiej Rezydencji w Łobzowie (faza Trevano) – rzut parteru. b). Cyfrowy 

model Królewskiej rezydencji w Łobzowie (Faza Trevano) poddany podstawowej wizualizacji z nałożeniem 

kolorów  - widok z lotu ptaka. Autorzy: J. Derwisz, S. Kiesiewicz, Ł. Maurer i A. Wójtowicz Materiały własne 

autorki. 

 

Fig. 4. Zestawienie historycznych faz przebudowy Pałacu w Łobzowie – porównanie modeli 3D. Od lewej: 

Fortalicjum Kazimierza Wielkiego (autor: P.Pikulski na podstawie rekonstrukcji opracowanych w trakcie 

Warszatów w IHiKZ D.Długosz, E.Furlepa, A.Jurek, Ł.Kadeła, A.Stauer-Jurek), Pałac Stefana Batorego, 

prawdopodobnie według projektu Santi Gucci (autor P.Pikulski na podstawie rekonstrukcji opracowanych 

w trakcie Warszatów w IHiKZ przez B.Dendura, A.Derlatka, A.Fitta, M.Kapołka, E.Waryś), Pałac Władysława IV 

Wazy prawdopodobnie według projektu Giovanni Trevano (autor P.Pikulski na podstawie rekonstrukcji 

opracowanych w trakcie Warszatów w IHiKZ przez J.Derwisz, S.Kiesiewicz, Ł.Maurer, A.Wójtowicz). Żródło: 

(Pikulski, 2019, s.52). 

 

Fig. 5.  Witryna projektu „Wirtualne rekonstrukcje w międzynarodowych środowiskach badawczych – portal 

pałace i parki w byłych Prusach Wschodnich” – widoczna rekonstrukcja fazy trzeciej z roku 1940. Żródło: 

http://schlodien.patrimonium.net/schlodien_vm.html#   dostęp: 19.01.2021  

 

Fig. 6 a) i b). Widoki strony internetowej prezentującej rekonstrukcję wirtualną Pałacu Gładysze z uwzględnieniem 

paradanych i metadanych. http://www.patrimonium.net/ dostęp: 19.01.2021  

 

Fig. 7 Kontinuum wirtualności – zwana „Osią Milgrama”. Opracowanie autorki na podstawie uproszczonej 

reprezentacji kontinuum wirtualności pochodzącej z publikacji Johna Milgrama (Milgram, 1994, s. 3). 

http://whc.unesco.org/pg.cfm?CID=86&l=EN
https://www.ub.edu/web/ub/en/menu_eines/noticies/2015/02/020.html?fbclid=IwAR1FlbI3I25_nOKOZYwgSyxyBoLAg5MOM0lCpzYAbsI5JIVtkTI9i9OEO_c
https://www.ub.edu/web/ub/en/menu_eines/noticies/2015/02/020.html?fbclid=IwAR1FlbI3I25_nOKOZYwgSyxyBoLAg5MOM0lCpzYAbsI5JIVtkTI9i9OEO_c
http://www.v-must.net/
https://pl.wikipedia.org/
https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/d2.1.2_training_module_1.4_introduction_to_metadata_management_pl_edp.pdf
https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/d2.1.2_training_module_1.4_introduction_to_metadata_management_pl_edp.pdf
http://3dicons.ceti.gr/
http://www.wawel.net/
http://www.wawel.net/
http://schlodien.patrimonium.net/schlodien_vm.html
http://www.patrimonium.net/
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Fig. 8. Kontinuum wirtualności uzupełnione o omawiane w dysertacji technologie multimedialne służące do 

prezentacji wirtualnej rekonstrukcji. Wykonanie autorki na bazie uproszczonej reprezentacji kontinuum 

wirtualności Johna Milgrama (Milgram i Kishino, 1994, s. 3). 

 

Fig. 9. Wzór tabeli zastosowanej do oceny poszczególnych technologii – mediów służących prezentacji wirtualnej 

rekonstrukcji obiektów zabytkowych. Na skali 1-10 pola zaznaczono przykładowo. Opracowanie własne. 

 

Fig. 10 Tabela oceny muzeów wirtualnych jako metody prezentacji wirtualnej rekonstrukcji  i ochrony zabytków. 

Opracowanie własne.  

 

Fig 11. Model zdobionej bransolety z okresu kultury łużyckiej – eksponat Muzeum w Grudziądzu dostępny 

w postaci trójwymiarowej animacji na stronie internetowej placówki. Zrzut z ekranu. Adres witryny: 

http://muzeum.grudziadz.pl/strona-410-zdobiona_bransoleta_z_tasmy_nicwald.html   dostęp 02.02.2021  

Fig 12. Kopalnia Soli w Wieliczce, początek Trasy Muzealnej, możliwość wirtualnego zwiedzania zapewniona 

została w witrynie internetowej https://www.ai360.pl/panoramy/279   dostęp 05.02.2021  

Fig. 13 Kadr z „wirtualnego spaceru” po  Muzeum II Wojny Światowej - Westerplatte – zewnętrzna ścieżka 

zwiedzania uzupełniona o elementy rozszerzonej rzeczywistości – w tym wypadku jest to fotomontaż 

z uwzględnieniem nieistniejącego budynku Kasyna Podoficerskiego. Witryna https://spacer.muzeum1939.pl/pl/  

dostęp 05.01.2021  

Fig. 14 Kadr z „wirtualnego spaceru” po  Muzeum II Wojny Światowej - Westerplatte – zewnętrzna ścieżka 

zwiedzania to samo ujęcie w wersji stereoskopowej umożliwiającej wejście do wirtualnej realności za pomocą 

gogli i kompatybilnego telefonu komórkowego. Witryna https://spacer.muzeum1939.pl/pl/  dostęp 05.01.2021. 

15 a). Projekt V-must Virtual Museum Transnational Network http://www.v-must.net/  dostęp 05.03.2020.,  b) 

Przykład wirtualnych eksponatów (w tym rekonstrukcji cyfrowych) Museo Archeologica Virtuale 

www.museomav.it dostęp 02.02.2013. 

 

Fig 16. Przykład muzeum wirtualnego: The Virtual Museum of Iraq, dostępne na stronie internetowej: 

http://www.virtualmuseumiraq.cnr.it/prehome.htm 

 

Fig. 17 a) Rysunek przedstawiający efekt „Ducha Peppera” w teatrze w XIX wieku. b). Podstawowa zasada 

wykorzystania tego samego efektu w wersji cyfrowej. Ilustracje pochodzą z publikacji materiałów z konferencji 

CHNT 23 (Pietroni i inni, 2020, s. 4). 

 

Fig.18 Piramida holograficzna Dreamoc XL4 o wymiarach podstawy ok. 100x60cm żródło: 

https://www.realfiction.com/holographic-displays  dostęp 01.12.2020 

 

Fig.19 Szklana ściana do projekcji holograficznej DeepFrame źródło: 

https://www.realfiction.com/solutions/deepframe   dostęp 09.01.2021 

 

Fig. 20 a) i b) Ekran mgłowy z interaktywną projekcją o efekcie hologramu polskiego producenta Leia Display 

System źródło: http://leiadisplay.com/pl-pl/media/  dostęp 23.02.2021 

 

Fig. 21. Urządzenia holograficzne firmy Ledholo. a)  Ściana Ledholo Matrix z LED-owymi wirnikami widocznymi 

w trakcie spoczynku. b) Gablota Ledholo Box z wyświetlanym kontentem multimedialnym – w tym wypadku jest to 

cyfrowy model butów.  Źródło: https://ledholo.com/  dostęp 23.02.2021 

 

Fig. 22 Tabela oceny wyświetlaczy holograficznych, jako metody prezentacji wirtualnej rekonstrukcji  i ochrony 

zabytków. Opracowanie własne.  

 

http://muzeum.grudziadz.pl/strona-410-zdobiona_bransoleta_z_tasmy_nicwald.html
https://www.ai360.pl/panoramy/279
https://spacer.muzeum1939.pl/pl/
https://spacer.muzeum1939.pl/pl/
http://www.v-must.net/
http://www.museomav.it/
http://www.virtualmuseumiraq.cnr.it/prehome.htm
https://www.realfiction.com/holographic-displays
https://www.realfiction.com/solutions/deepframe
http://leiadisplay.com/pl-pl/media/
https://ledholo.com/
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Fig 23 Plan Muzeum Podziemnego i wystawy „Śladami europejskiej tożsamości Krakowa, źródło: Muzeum 

Historyczne Miasta Krakowa materiały promocyjne. https://muzeumkrakowa.pl/oddzialy/rynek-podziemny   

dostęp 08.12.2012  

 

Fig 24 a) Model ratusza z oku około 1500, b) jeden z licznych modeli czternastowiecznych ozdób i przedmiotów 

codziennego użytku; prezentowane w cyfrowym urządzeniu holograficznym  (Dreamoc). Fot. Ze zbiorów autorki. 

 

Fig. 25  Jeden z licznych modeli czternastowiecznych ozdób i przedmiotów codziennego użytku prezentowany 

w cyfrowym urządzeniu holograficznym  w kontekście ekspozycji Śladem europejskiej tożsamości Krakowa 

w oddziale Muzeum Krakowa – Rynek Podziemny (Dreamoc). Fot. Ze zbiorów autorki. 

Fig.. 26 a) Kadry z programu MadMapper – oprogramowania umożliwiającego tworzenie mappingu – ilustrujące 

pracę nad animacją z il.1. Źródło: www.madmapper.com   dostęp 03.01.2013, b) Przykład mappingu wykonanego 

w Polsce przez firmę TRIAS Event Engineering na budynku hotelu Novotel w Warszawie. Fotografia udostępniona 

przez firmę TRIAS S.A.  

 

Fig 27 a) Mapping w wersji interaktywnej dzięki urządzeniu pozwalająemy na sterowanie wyświetlanym obrazem 

bezpośrednio przez użytkownika; b) Mapping niewidocznej więźby dachowej kaplicy Graethem. (Nofal i inni, 2018 

ss. 9-12).  

 

Fig. 28 Tabela oceny mappingu architektonicznego, jako metody prezentacji wirtualnej rekonstrukcji i ochrony 

zabytków. Opracowanie własne.  

Fig. 29 Świadek ziemny w Podziemiach Rynku – Oddziale Muzeum Krakowa – przykład zastosowania mappingu 

w celu wyeksponowania warstw kulturowych wraz z ich datowaniem. Fot. Ze zbiorów autorki. 

Fig 30 a). Widok absydy z zachowaną kopią fresku stan z lat 1955-2013; b). Widok absydy w obecnym stanie 

(zdjęcie z 2013 roku). Żrółdło: http://pantocrator.cat/en/projectes/   dostęp 04.11.2020. c). Widok absydy z  

mappingiem przedstawiającym kopię autentycznych fragmentów fresku przechowywanych fizycznie w Muzeum 

Narodowym Sztuki Katalońskiej w Barcelonie.. d) Widok absydy z mappingiem rekonstrukcji cyfrowej 

średniowiecznego fresku. Żrółdło: http://pantocrator.cat/en/projectes/   dostęp 04.11.2020.  

 

Fig 31. Ilustracja przedstawia etapy cyfrowej konserwacji i częściowej rekonstrukcji postaci Cgrystusa. Żrółdło: 

http://pantocrator.cat/en/projectes/   dostęp 04.11.2020.  

 

Fig 32. Ilustracja przedstawia etapy rekonstrukcji cyfrowej postaci św. Klemensa. Żrółdło: 

http://pantocrator.cat/en/projectes/   dostęp 04.11.2020.  

 

Fig 33. Kolejne etapy w procesie tworzenia mappingu/ Żrółdło: http://pantocrator.cat/en/projectes/   dostęp 

04.11.2020  

 

Fig. 34. Wybrane kadry z animacji przedstawiającej wirtualną rekonstrukcję średniowiecznego fresku w absydzie 

kościoła w Tahull Żrółdło: http://pantocrator.cat/en/projectes/   dostęp 04.11.2020.  

 

Fig 35 a) Gogle do rozszerzonej rzeczywistości Microsoft Hololens, zdjęcie zaczerpnięte z witryny 

https://www.amazon.co.uk/Microsoft-Hololens-Development-US-Version-Black/dp/B01F4IQQYQ          dostęp 

25.12.2020;  b) Wizualizacja potencjalnych możliwości Hololens – rekonstrukcja historycznego wyglądu obiektu 

in situ – w otoczeniu autentycznych ruin. Materiał z filmu promocyjnego https://www.vrltube.com/main/microsoft-

hololens-holotour/  dostęp 25.12.2020.   

 

Fig. 36 Tabela oceny gogli do rozszerzonej rzeczywistości (AR), jako metody prezentacji wirtualnej rekonstrukcji 

i ochrony zabytków. Opracowanie własne.  

https://muzeumkrakowa.pl/oddzialy/rynek-podziemny
http://www.madmapper.com/
http://pantocrator.cat/en/projectes/
http://pantocrator.cat/en/projectes/
http://pantocrator.cat/en/projectes/
http://pantocrator.cat/en/projectes/
http://pantocrator.cat/en/projectes/
http://pantocrator.cat/en/projectes/
https://www.amazon.co.uk/Microsoft-Hololens-Development-US-Version-Black/dp/B01F4IQQYQ
https://www.vrltube.com/main/microsoft-hololens-holotour/
https://www.vrltube.com/main/microsoft-hololens-holotour/
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Fig. 37 Tabela oceny aplikacji mobilnych do rozszerzonej rzeczywistości, jako metody prezentacji wirtualnej 

rekonstrukcji i ochrony zabytków. Opracowanie własne.  

Fig 38 a) Widok świątyni Hery w obecnej kondycji. b). Widok renderu cyfrowej rekonstrukcji świątyni Hery, jako 

elementu rozszerzonej rzeczywistości prezentowanej przez system Archeoguide (Vlahakis i inni, 2002, s. 57). 

Fig.39 a), Użytkownik w trakcie zwiedzania z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości. Wyposażony 

w przenośny komputer, gogle HMD, kamerę i odbiornik GPS, b) Użytkownik korzystający z rozszerzonej 

rzeczywistości Archeoguide za pomoc tabletu  (Vlahakis i inni, 2002, s. 57). 

Fig. 40 Tabela oceny gogli do wirtualnej rzeczywistości, jako metody prezentacji wirtualnej rekonstrukcji 

i ochrony zabytków. Opracowanie własne.  

Fig.41 a). System CAVE zastosowany w projekcie Giza Archives, 

http://article.wn.com/view/2012/05/08/dassault_syst_mes_recreates_giza_necropolis_with_its_3dexper/  dostęp 

05.01.2013,  b, Diagram ze schematem działania środowiska CAVE (Mazuryk i Gervautz 1996, , s.44).  

Fig. 42 grafika prezentująca wirtualną rzeczywistość, jako dopełnienie fizycznej formy zwiedzania zabytków. 

Korzystając z aplikacji VR w terenie użytkownik ma podgląd na rekonstrukcję wirtualną i stan faktyczny obiektu. 

Żródło https://archeologia.com.pl/wirtualna-rzeczywistosc-w-archeologii/  dostęp 24.01.2021 

Fig. 43 Poszczególne kadry stanowiące zrzuty z ekranu z plikacji Athens in VR produkcji firmy Lithodomos. 

Fig. 44 a) i b). Zwiedzający wystawę „Wirtualna podróż” wyposażeni w gogle VR „zanurzeni” w wirtualnej 

rzeczywistości. Zdjęcia pochodzą z witryny https://warszawa.naszemiasto.pl/przenies-sie-do-warszawy-lat-30-

wirtualna-podroz-mozliwa/ar/c13-3895643  dostęp 06.09 2020  

Fig. 45 a). Kadr z animacji będącej częścią wystawy „Wirtualna Podróż” z widocznym modelem Pałacu Saskiego 

z lat trzydziestych ubiegłego wieku https://pap-mediaroom.pl/wirtualna-podroz-po-warszawie-lat-trzydziestych   

dostęp 06.09.2020; b). Panoramiczny widok na projektowaną rekonstrukcję Pałacu Saskiego osadzonego w 

aktualnym kontekście, żródło https://warszawa.naszemiasto.pl/mozna-juz-zwiedzac-wirtualny-palac-saski-

zdjecia/ar/c3-2699992  dostęp 06.09.2020  

 

Fig.46 Panorama zamku w Malborku od strony Nogatu. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_w_Malborku   

dostęp: 22.03.2021  

 

Fig. 47 Pierwszy kościół zamkowy; a) rekonstrukcja J. Matz, 1881, WAP Gdańsk, oddział Malbork V/22/244, 

negatyw nr 308/80, za (Jesionowski, 2006, s.69); b)rekonstrukcja według Steinbrechta, Die Baukunst des 

Deutschen Ritterordens in Preussen, Bd.II: Preussen zur Zeit der Landmeister, Berlin 1888, s.91, rys.123, za: 

(Jesionowski, 2016, s. 155).  

Fig. 48 a) Zamek Wysoki, widok od południowego wschodu, akwarela nieznanego autora, 1802, za: (Kilarski, 

2007, 15); b) Rycina „Kościół zamkowy” Friedrich Frick wg rys. Friedricha Gilly z 1794r. akwatinta, za: 

Mierzwiński, 2016, s.40). 

 

Fig. 49 a) Elewacja chóru kościoła NMP z figurą Madonny z Dzieciątkiem, widok od wschodu, 1906, 

MZM/DH/790, za: (Dobry, 2016, s.146); b) Widok wnętrza kościoła NMP w kierunku wschodnim – widok na 

prezbiterium, lata 30 XX wieku, , za: (Rząd, 2018, s.176) 

 

Fig. 50 a) Kościół zamkowy i kaplica św. Anny po II Wojnie Światowej, początek prac zabezpieczających 1958/59 

fot. Maciej Kilarski (Kilarski, 2007, s.71); b) Widok na prezbiterium i usytuowaną poniżej kaplicę św. Anny 

w trakcie odbudow, AF-MZM, za:(Kilarski, 2007, s.88). 

 

http://article.wn.com/view/2012/05/08/dassault_syst_mes_recreates_giza_necropolis_with_its_3dexper/
https://archeologia.com.pl/wirtualna-rzeczywistosc-w-archeologii/
https://warszawa.naszemiasto.pl/przenies-sie-do-warszawy-lat-30-wirtualna-podroz-mozliwa/ar/c13-3895643
https://warszawa.naszemiasto.pl/przenies-sie-do-warszawy-lat-30-wirtualna-podroz-mozliwa/ar/c13-3895643
https://warszawa.naszemiasto.pl/mozna-juz-zwiedzac-wirtualny-palac-saski-zdjecia/ar/c3-2699992
https://warszawa.naszemiasto.pl/mozna-juz-zwiedzac-wirtualny-palac-saski-zdjecia/ar/c3-2699992
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_w_Malborku
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Fig.51a) Widok na prezbiterium kościoła NMP, 2013, fot. autorki; b) Widok na prezbiterium po zakończeniu prac 

restauratorskich z rekonstrukcją sklepienia, 2016, https://zamek.malbork.pl/wystawy-i-wnetrza/kosciol-zamkowy-

pw-nmp-27   dostęp: 11.02.2021r.  

Fig. 52 Model wnętrza kościoła NMP na Zamku Wysokim w Malborku z rekonstrukcją sklepienia i empory. 

J. Derwisz i M. Lebiedź 2015.   

Fig. 53 Wizualizacja cyfrowego modelu wnętrza kościoła NMP na Zamku Wysokim w Malborku sprzed 2014 roku 

a) Widok na ścianę zachodnią; b) Fragment ściany północnej. Opracowanie J.Derwisz i M. Lebiedź 

 

Fig.54 Wizualizacja cyfrowego modelu wnętrza NMP wraz z rekonstrukcją sklepień gwiaździstych i empory wraz 

z cyborium; a)  widok na ścianę zachodnią elementy zrekonstruowane odznaczone materiałowo – zachowano 

konwencje neutralnego, białego modelu; b) Widok na prezbiterium – rekonstruowane cyfrowo sklepienie 

przedstawione w neutralnej formie białego modelu z dodatkowo zadaną przezroczystością. Opracowanie J. 

Derwisz, M. Lebiedź.    

Fig. 55 a) i b)) Animacja prezentująca symulację wirtualnej rekonstrukcji elementów wnętrza kościoła NMP na 

Zamku Wysokim w Malborku. Poszczególne kadry ukazujące stopniowe ukazywanie się rekonstruowanych 

obiektów na tle modelu ówczesnego stanu zabytku. Opracowanie J. Derwisz, M. Lebiedź.    
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