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Uwagi wstępne 
 
 
„Miasto [...] jest organizmem żywym, stale podlegającym zmianom [...]. W pewnych okre-
sach przechodzi stadia swego rozwoju i rozrostu, w innych [...] ulega kataklizmom zadają-
cym mu rany lub ciosy śmiertelne. Zdrowy i prężny organizm miejski potrafi rany leczyć 
i zabliźniać, a nawet odradzać się po ciężkich, niemal śmiertelnych ciosach, słabszy ulega 
im i przez długie okresy zmaga się z nimi, czasem bezskutecznie”. 

Stanisław Bobiński1 

 
Praca przedstawia ewolucję poglądów na temat metod odbudowy i rewaloryzacji dzielnic 

staromiejskich w Polsce po 1989 r. na tle historycznym, z odniesieniem do rozwiązań zagra-
nicznych. Na przykładach wybranych projektów i realizacji omówiono zagadnienia transfor-
macji starych dzielnic, które nie zostały zagospodarowane po zniszczeniach ostatniej wojny. 
Niezabudowane zespoły staromiejskie wymagały przeprowadzenia strukturalnej moderniza-
cji, uzupełnień i poprawienia wizerunku ze względu na zdegradowany krajobraz architekto-
niczny i układ przestrzenny. Możliwość przeprowadzenia zmian w tak rozległym zakresie 
związana była z procesem transformacji ustrojowej Polski, uruchomionym na przełomie lat 
80. i 90. XX w. W nowej epoce przywrócone zostały prawa własności prywatnej, stworzono 
odpowiednie warunki do rozwoju gospodarki wolnorynkowej. Najważniejsze inwestycje bu-
dowlane po 1989 r. wyróżniały się, w porównaniu z kryzysowymi realizacjami z lat 80. XX w., 
indywidualnością kompozycji, nowoczesnymi rozwiązaniami funkcjonalnymi, dbałością 
o wykończenie elewacji, zastosowaniem zaawansowanych technologii budowlanych. Prace 
architektoniczne w obrębie starych dzielnic i w zabytkowych obiektach realizowano we wła-
ściwym dla tych miejsc kształcie i standardzie, przywracając zatartą przez minione półwiecze 
tożsamość historycznych centrów. 

Odbudowa układów staromiejskich po 1989 r. opierała się na programach konserwator-
skich dostosowanych do lokalnej specyfiki poszczególnych ośrodków miejskich, których ce-
lem było skoordynowanie działań służących ukształtowaniu właściwego charakteru architek-
tonicznego i przestrzennego nowej zabudowy w zniszczonych zespołach. Szczegółowe zasa-
dy konserwatorskie i urbanistyczno-architektoniczne, określone w programach odbudowy 
historycznych miast, dążyły do odzwierciedlenia w ich strukturze dyspozycji przestrzennych 
charakterystycznych dla starych dzielnic. Zakładały konieczność nawiązania nowymi forma-
mi do zasad kompozycyjnych historycznej zabudowy. Nowe realizacje w obrębie staromiej-
skich zespołów powstawały głównie jako inwestycje prywatnych przedsiębiorców, indywidu-
alnych i zrzeszonych w spółdzielniach. Architekci we współpracy z konserwatorami zabyt-
ków dążyli do stworzenia reminiscencji historycznych układów, odnoszących się do wyglądu 
zniszczonych miast, z ich złożonością kompozycyjno-formalną i funkcjonalno-użytkową. 
Kwartały nowej zabudowy i uzupełniania istniejących, historycznych oraz współczesnych 
budynków, stanowiły integralną część układów przestrzennych, przywracanych na podstawie 
archiwalnych planów katastralnych. Odtwarzanie wiekowych struktur w epoce zaawansowa-
nych technologii i rozwoju technologicznego może wydawać się niewłaściwe ze względu na 
współczesne wymagania – odbudowa historycznych układów (przede wszystkim o średnio-

                                                 
1 S. B o b iń s k i, Urbanistyka polskich miast przedlokacyjnych, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
1975, s. 13. 
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wiecznej metryce) w miastach, w których nie zachowała się dawna cenna zabudowa, ma zna-
czenie dla zachowania ciągłości miejsca i określenia przez lokalną społeczność tożsamości, 
przywracanej dzięki postawom mieszkańców (współuczestniczącym jako inwestorzy, projek-
tanci lub użytkownicy w kształtowaniu najstarszej dzielnicy) oraz kulturowym i emocjonal-
nym związkom z przestrzenią pierwotnego centrum współczesnego ośrodka miejskiego. 

Od lat 90. XX w. wolnorynkowa struktura gospodarcza sprzyjała rozwojowi architektury 
i powiązanych z działalnością budowlaną gałęzi przemysłu i usług. Powstały odpowiednie 
warunki dla realizacji nowych inwestycji w obrębie zaniedbanych dzielnic historycznych. Do 
1989 r. w granicach zespołów staromiejskich nie było jednoznacznie uregulowanej struktury 
własnościowej, znaczne różnice występowały na tzw. ziemiach odzyskanych (na których 
upaństwowiono grunty i nieruchomości), w porównaniu z ośrodkami zamieszkałymi przez 
przedwojennych mieszkańców i ich rodziny. Właściwa dla starych dzielnic struktura własno-
ściowa składała się z układu odrębnych parcel, odzwierciedlona w indywidualnych formach 
zabudowy. W nowych uwarunkowaniach prawnych i gospodarczych, związanych z transfor-
macją ustrojową, stworzono możliwości dla realizacji przez prywatnych przedsiębiorców dłu-
gofalowych programów inwestycyjnych, we wcześniejszym półwieczu realizowanych przez 
scentralizowane przedsiębiorstwa i instytucje publiczne. W prowadzonej przez spółdzielnie 
mieszkaniowe zabudowie cennych kulturowo obszarów nastąpiło zdominowanie przestrzeni 
(wyróżniającej się przed zniszczeniami wojennymi kameralnością i dążeniem do indywidual-
ności, odzwierciedlającej odrębność właścicieli nieruchomości) przez schematyczne rozpla-
nowanie bloków – domów mieszkalnych, nieodnoszące się do tradycji miejsca. 

W okresie systemowej transformacji uwolniony został indywidualizm postaw architektów 
i przedsiębiorczych inwestorów. Likwidacja ograniczeń administracyjnych, prawnych, eko-
nomicznych i technologicznych wspierała kreatywność rozwiązań urbanistycznych, kompo-
zycyjnych i formalnoplastycznych. W ostatnim dziesięcioleciu ubiegłego wieku powstały 
możliwości urzeczywistnienia przez prywatnych inwestorów długoterminowych i wielkofor-
matowych inicjatyw gospodarczych. Proces zabudowy działek zlokalizowanych w granicach 
dzielnic staromiejskich, wymagający dużych nakładów i wszechstronnej organizacji inwesty-
cji, wiązał się – przy uwzględnieniu wymagań konserwatorskich i planistycznych – ze staran-
nym przygotowaniem indywidualnych projektów współczesnych domów mieszkalno-usługo-
wych, stanowiących reminiscencję patrycjuszowsko-kupieckich kamienic (odróżniających się 
od wyglądu i rozwiązania funkcjonalnego wielorodzinnych budynków lokalizowanych 
w śródmieściach i na terenach podmiejskich). Po 1989 r. rozwinięty został proces – zainicjo-
wany na początku lat 80. XX w. badaniami archeologicznymi w Elblągu – którego efektem 
stała się odbudowa struktur dawnych miast w układach urbanistycznych i kształtach zabudo-
wy przywołujących ich dawny wygląd (przeważnie w ogólnych dyspozycjach przestrzennych 
rozplanowania ulic i placów, kwartałów, podziałów katastralnych, odrębności sylwet sąsiadu-
jących kamienic i ich gabarytów), znany z materiałów archiwalnych. Podejmowano decyzje 
o rekonstrukcji w wybranych miejscach historycznych form, które w zniszczonych zespołach 
stanowiły reminiscencję zrujnowanych dominant; stanowiły „punkt odniesienia” do kształto-
wania elementów nowej struktury. Nowe układy zabudowy, powstające na podstawie daw-
nych planów i podziałów katastralnych, stanowią współczesną reminiscencję struktury funk-
cjonalno-przestrzennej dawnych miast, które przez stulecia wypełniały kupieckie i miesz-
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czańskie kamienice. Proces zagospodarowania i współczesnej zabudowy historycznych dziel-
nic planowano w kilku etapach. Przewidziana wcześniej i skoordynowana cykliczność po-
szczególnych etapów umożliwiała analizę uzyskanych efektów i wprowadzenie na podstawie 
zdobytego doświadczenia koniecznych modyfikacji. Do najbardziej znanych przykładów od-
budowy i zagospodarowania historycznych dzielnic w Polsce po 1989 r. należą inwestycje 
w Elblągu, Gdańsku, Głogowie, Kołobrzegu, Szczecinie. 

Zniszczonej struktury miejskiego organizmu, który przez stulecia ulegał przeobrażeniom, 
rozwijał się w okresach koniunktury i tracił na znaczeniu w niesprzyjających czasach, nie 
można przywrócić. Podejmowane współcześnie w miastach europejskich teoretyczne i reali-
zacyjne prace nad odpowiednim sposobem zabudowy i zagospodarowania zniszczonych za-
bytkowych układów urbanistycznych stanowią indywidualne poszukiwania nad wykrystali-
zowaniem właściwych dla danego miejsca zasad i metod postępowania.  

Autentyczność zabytkowych struktur przestrzennych i dawnych zabudowań stanowi bez-
cenną wartość. Współczesna architektura, sąsiadująca z zachowanymi historycznymi budyn-
kami, zostaje wyeksponowana dzięki atrakcyjności formalnoplastycznych klasycznych kom-
pozycji; opracowywana z zamiarem integracji z zabytkowym krajobrazem lub zestawiona na 
zasadzie kontrastu stanowi nowy element w kształtowanej przez stulecia przestrzeni. Odbu-
dowa większych zespołów, pozbawionych dawnego kontekstu i zachowanych we fragmen-
tach, stanowi wyzwanie dla ich pomyślnej realizacji. Celem podejmowanych prac jest wła-
ściwe zagospodarowanie zniszczonych układów, których potencjał (decydujący w przeszłości 
o ich koniunkturze gospodarczej i ekonomicznej) został zahamowany, oraz przywrócenie toż-
samości zdegradowanego miejsca – dawnego historycznego i kulturowego centrum. Współ-
czesna odbudowa istotna jest również dla wykreowania (symbolicznego, funkcjonalnego 
i kulturowego) centrum w strukturze współczesnych miast, stanowiąc kontynuację wielowie-
kowej tradycji dawnych ośrodków. Przywracanie tożsamości i wartości kulturowych należy 
do ważnych elementów we współczesnym kształtowaniu zdegradowanych dzielnic, szczegól-
nie dla powojennych mieszkańców ośrodków miejskich położonych na Ziemiach Zachodnich 
i Północnych. 

W projektach nowej architektury, lokalizowanej w obrębie zespołów staromiejskich, po-
szukiwano indywidualności kompozycyjnej i formalnoplastycznej (nawiązując do historycz-
nych przykładów), stanowiącej reminiscencję wyglądu dawnych miast, odzwierciedlającej 
narastanie zróżnicowanej skali brył i ewolucję rozwiązań elewacyjnych. Koncepcji architek-
tonicznych dla przywrócenia tożsamości miejsca poszukiwano również w ogromnej różno-
rodności opracowań plastycznych, bogactwie faktur i materiałów tworzonych bez powiązania 
z tradycją miejsca, które nie stanowiły interpretacji lokalnych wzorów. Niewłaściwym kie-
runkiem przy nawiązywaniu do przeszłości było stosowanie powtórzeń i cytatów historycz-
nych rozwiązań architektonicznych, które nie miały walorów autentyczności. Rekonstrukcje 
podejmowane były w wyjątkowych lokalizacjach. 

Na podstawie porównania metod i koncepcji ideowych, stosowanych w pracach nad przy-
wracaniem układów zniszczonych i zdegradowanych dzielnic zabytkowych, można zaryzy-
kować twierdzenie, że nie jest możliwe zaproponowanie takiego programu inwestycyjnego 
w obrębie starych miast, który zostanie bez zastrzeżeń zaakceptowany przez konserwatorów, 
architektów, użytkowników i obserwatorów reprezentujących różne środowiska. Przedsta-
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wione charakterystyczne prace nad odbudową struktur dawnych ośrodków miejskich repre-
zentują indywidualne koncepcje i poszukiwania, dostosowane do złożonych lokalnych uwa-
runkowań. Do najbardziej interesujących należą realizacje z miast Europy Zachodniej, wy-
różniające się inwencją twórczą projektantów, możliwościami technologicznymi, standardem 
oraz kompleksowym zakresem podejmowanych prac, dostosowywanych – z poszanowaniem 
historii i lokalnej tradycji – do potencjału, potrzeb i oczekiwań. Charakterystyczną tendencją 
realizacji z obszarów dawnych miast w Polsce było przywracanie kostiumów historycznych 
oraz fasadowość. W procesie transformacji zespołów staromiejskich kluczowym aspektem 
było odtworzenie dawnego planu, skali i podstawowych dyspozycji przestrzennych, okre-
ślających ogólne zasady kształtowania indywidualnej architektury nowych budynków, odno-
szącej się do kontekstu, charakteru i tradycji miejsca. 

Programy konserwatorskie, koncepcje zagospodarowania i zabudowy zniszczonych ukła-
dów staromiejskich, realizowane w obrębie historycznych dzielnic, stanowiły kompleks za-
gadnień z różnych dyscyplin badawczych, naukowych i artystycznych, m.in. archeologii, kon-
serwacji i ochrony zabytków, historii sztuki, archiwistyki, architektury, urbanistyki i plano-
wania przestrzennego, konstrukcji budowlanych i fundamentowania, geodezji i geologii, eko-
nomii, socjologii, demografii. 

Zakres materiałów naukowych, monografii, artykułów, opracowań studialnych, wystąpień 
publicznych, prezentacji projektów i programów konserwatorskich, związanych z tematem 
monografii, spowodował konieczność dokonania selekcji źródeł, przy zachowaniu właści-
wych proporcji w prezentacji teorii i poglądów, dla wykrystalizowania właściwego spojrzenia 
na złożone zagadnienie zagospodarowania, odbudowy zrujnowanych zabytkowych ośrodków 
miejskich oraz na proces ich współczesnej zabudowy. 

Praca prezentuje badania nad procesem transformacji historycznych dzielnic, krystalizo-
wania się koncepcji, zasad i teorii konserwatorskich, dotyczących odbudowy i współczesnej 
zabudowy zespołów staromiejskich w Polsce pod koniec XX i na początku XXI w. Komplek-
sowe prace nad przywracaniem dawnych struktur oraz koncepcje współczesnej zabudowy 
przedstawiono na wybranych przykładach, prezentujących charakterystyczne projekty i reali-
zacje powstałe w Polsce po 1989 r. W zarysie przedstawiono europejskie programy odbudo-
wy i zabudowy zabytkowych miast po zniszczeniach ostatniej wojny i w czasach współcze-
snych. 

Celem pracy było możliwie wielostronne przedstawienie zagadnienia odbudowy i rewalo-
ryzacji dawnych struktur miejskich sięgających metryką czasów średniowiecza, a także wska-
zanie dla współczesnych realizacji zasad postępowania w złożonym procesie zabudowy i za-
gospodarowania staromiejskich układów przestrzennych, uwzględniających wymagania i po-
trzeby nowoczesności, z zachowaniem tradycji miejsca, poszanowaniem i uwypukleniem wa-
lorów dziedzictwa kulturowego. W pracy przedstawiono informacje o niewłaściwych dla sta-
romiejskich lokalizacji decyzjach i zastosowanych niepomyślnych rozwiązaniach funkcjonal-
no-kompozycyjnych, zasygnalizowano także zalecenia, ogólne wnioski i propozycje pozwala-
jące na naprawę i uniknięcie niekorzystnych rozwiązań w przyszłości. 

Podstawę interpretacji badawczej stanowi wykazanie, że realizowany w okresie trans-
formacji proces odbudowy i rewaloryzacji historycznych zespołów zabudowy prowadził (lub 
został oparty na założeniu i planach osiągnięcia takiego celu) do ukształtowania w ich grani-



 13

cach takiej struktury, która zostanie dostosowana do wymagań i oczekiwań współczesnych 
użytkowników, zachowując niepowtarzalne walory zabytkowego miejsca. Transformacja sta-
romiejskiego zespołu pozwala na stworzenie w granicach miasta lokacyjnego szczególnego 
rodzaju wielofunkcyjnego centrum, służącego identyfikacji mieszkańców, określającego in-
dywidualność kulturową i eksponującego wartości artystyczne oraz tradycję historyczną. Or-
ganizowane w przestrzeni zabytkowych centrów wydarzenia kulturalne: spektakle, koncerty, 
przedsięwzięcia edukacyjne, ekspozycje i wystawy, wpływają na określenie tożsamości 
współczesnych ośrodków miejskich. Atrakcyjny i wieloaspektowy pod względem kulturo-
wym i artystycznego dziedzictwa, zrównoważony w strukturze przestrzennej, organizm daw-
nych miast stanowi w epoce globalizacji i standaryzacji odniesienie dla harmonijnego kształ-
towania zurbanizowanych przestrzeni. Dla historycznych ośrodków miejskich istotny aspekt 
zawarty jest w ich turystycznym potencjale, stanowiący w najbardziej atrakcyjnych, pod 
względem kulturowym, artystycznym i krajobrazowym, rejonach ważną gałąź lokalnego 
przemysłu. Uprzywilejowane lokalizacje w obrębie historycznych centrów wiążą się z reali-
zacją kosztownych inwestycji przygotowywanych dla elitarnej grupy użytkowników i wyróż-
niających się niestandardowymi rozwiązaniami kompozycyjno-formalnymi i funkcjonalnymi. 
W zabytkowych centrach powstają siedziby najbogatszych przedsiębiorstw, apartamenty 
o niepowtarzalnym charakterze, sąsiadujące z pracowniami artystów, lokalami o funkcji cha-
rakterystycznej dla przebudowywanych starych dzielnic. Realizacja w historycznych dzielni-
cach programów rewaloryzacyjnych prowadzi do ukształtowania właściwej dla tradycji miej-
sca struktury – atrakcyjnej i o szczególnym charakterze funkcjonalnym i architektonicznym – 
będącej nowoczesnym sercem w najstarszym centrum współczesnych aglomeracji. 

W pracy wykazano, że w realizowanych projektach i programach konserwatorskich istnie-
je możliwość zaspokojenia nowoczesnych wymagań, stworzenia wyróżniających się rozwią-
zań współczesnej architektury, wpisujących się w zabytkowy krajobraz, zachowujących war-
tości dziedzictwa kulturowego i czytelną strukturę przekształcanych układów. 

 
 

Miasto – kontekst historyczny 
 
Miasto, jak pisze L. M u m f o r d, „[...] jest najbardziej konkretnym, najbardziej trwałym 

i najbardziej inspirującym wyrazem człowieczego geniuszu społecznego”2, stanowi odzwier-
ciedlenie tysięcy lat działalności człowieka, uznawane jest za najwyższy stopień jego cywili-
zacji. Według Nowej encyklopedii powszechnej PWN miasto to „[...] historycznie ukształto-
wany typ osiedla, wyznaczony istnieniem społeczności skoncentrowanej na obszarze o od-
rębnej organizacji, uznanej i określonej prawnie, wytwarzającej zespół trwałych urządzeń 
materialnych, o specyficznej fizjonomii, którą można uznać za wyróżniający się z otoczenia 
typ krajobrazu. Podstawową przyczyną zakładania i rozwoju miasta była naturalna tendencja 
do tworzenia się organizacji społecznych umożliwiających zwiększenie efektywności pracy 
ludzkiej. W różnych okresach historycznych, formacjach gospodarczych oraz regionach geo-
graficznych, miasta różniły się funkcjami, wielkością i formą. […] Znaczna rozbudowa miast 

                                                 
2 L. M u m f o r d, The City in History, cyt. za: W. K o s iń s k i, Miasto i piękno miasta, Kraków, Wydawnictwo 

Politechniki Krakowskiej, 2011, s. 9. 
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rozpoczęła się od 2 poł. XVIII w. w związku z rewolucją przemysłową; odkrycia naukowe 
i wynalazki techniczne (maszyna parowa) sprzyjały procesom urbanizacyjnym (migracje ze 
wsi do miast); żywiołowość tych procesów powodowała różnicowanie się statusów społecz-
nych ludności, powstawały nadmiernie zagęszczone i nędzne dzielnice robotnicze i wykwint-
ne śródmieścia. Rozwój nauk społecznych i przyrodniczych, zwłaszcza wiedzy w zakresie 
higieny publicznej, wzmógł od poł. XIX w. działania na rzecz uzdrowienia środowiska miej-
skiego”3. Stare miasta stanowią obraz największych osiągnięć w tradycyjnej sztuce budowa-
nia osiedli zamieszkałych przez człowieka i są wyrazem najwyższego kunsztu artystycznego 
tworzonej przez niego architektury. Ciągłość zasad lokacji, planowania i kształtowania struk-
tury miast, powiązanych ze staraniami o kreowanie wartości estetycznych i uzyskanie pożą-
danego prestiżu miejsca, tworzonych równolegle z dążeniem do optymalizowania walorów 
użytkowych, została przerwana w okresie rewolucji przemysłowej, także po uruchomieniu 
procesów urbanizacyjnych, w których poszukiwano rozwiązań dla złagodzenia problemów 
mieszkaniowych i higieniczno-sanitarnych, realizowanych w następnym stuleciu w ramach 
idei miasta funkcjonalnego. W dzielnicach fabrycznych i zespołach zabudowy zamieszkałych 
przez uboższe warstwy społeczne potrzeby estetyczne, w odniesieniu do przestrzeni miejskiej, 
uległy marginalizacji. W następnym stuleciu, wraz z rozwojem ośrodków miejskich i budową 
osiedli mieszkaniowych, aspekty formalne uległy marginalizacji, która objęła także obszary 
przemysłowe i peryferyjne. Proces wywołany przez rewolucję przemysłową przyczynił się do 
stopniowego pogarszania jakości przestrzeni miejskiej oraz warunków życia środowisk ro-
botniczych. Na oblicza miast, rozbudowywanych w czasach przemysłowego rozwoju, prze-
możny wpływ wywarły efekty kapitalistycznej gry rynkowej. Miasta przestały być organi-
zmami, nad którymi opiekę sprawowali możnowładcy (świeccy, kościelni) lub zarządy 
mieszczan. W XIX w. ekspansja przemysłowych ośrodków miejskich wykraczała zdecydo-
wanie poza granice, określane linią średniowiecznych murów obronnych. 

Alternatywną, utopijną, ideą była organizacja miasta bez centrum4, organicznie powiąza-
nego ze środowiskiem naturalnym, z idealistyczną perspektywą poprawy warunków życia w 
zatłoczonych dzielnicach dzięki wykorzystaniu nowoczesnych środków transportu, umożli-
wiających dalszą ich urbanizację – „[...] tyle że już nie miasta–murów […]; za poszukiwa-
niami takiego kształtu stała wrażliwość społeczna, na ogół socjalistyczna, a nie konserwatyw-
na, autorów koncepcji urbanistycznych”5. 

Inny model matrycy miasta – pozwalający na potencjalnie nieograniczony rozwój i stwo-
rzenie porównywalnych warunków życia mieszkańców, ujednoliconych i kontrolowanych 
w celu „redystrybucji bogactwa społecznego” – przedstawił w Barcelonie w latach 60. XIX w. 
I. C e r d à6. 

Skalę rozwoju przestrzennego miast odzwierciedlają przekształcenia Berlina, Mediolanu, 
Paryża, Wiednia. W XIX w. działalność twórcza architektów dotyczyła dzielnic zamieszka-

                                                 
3 Hasło: Miasto, [w:] Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 4 (M–P), Warszawa, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, 1997, s. 186–187. 
4 W. B e n j a m i n, Pasaże, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2006, s. 49, 879. 
5 H. I z d e b s k i, Ideologia i zagospodarowanie przestrzeni. Doktrynalne prawno-polityczne uwarunkowania 

urbanistyki i architektury, Warszawa, Wolters Kluwer, 2013, s. 44. 
6 Ibidem, s. 49. 
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łych przez elity. W śródmieściach dbałość estetyczna widoczna była w kompozycji kamienic 
z efektownymi westybulami bramnymi, w elegancji publicznych przestrzeni, w ukształtowa-
niu promenad spacerowych, bulwarów i placów, natomiast wnętrza bloków kamienicowej 
zabudowy były pozbawione starannego wykończenia i dekoracji. Dzielnice fabryczne rozbu-
dowywano w wyniku doraźnych potrzeb, których skala nie zawsze była możliwa do uregulo-
wania w planach urbanistycznych. Kompleksy budynków przemysłowych sąsiadowały z ubo-
gą zabudową mieszkaniową, niski standard domów z niewielkimi lokalami odzwierciedlony 
został w ich wyglądzie. Konstrukcja hal i wymagania technologiczne wpływały na powsta-
wanie struktur przemysłowych o nieznanych wcześniej na taką skalę rozwiązaniach budowla-
nych; obiekty produkcyjne miały kod estetyczny, wyróżniający architekturę industrialną od 
domów mieszkalnych i gmachów użyteczności publicznej. Rozbudowa miast w 20-leciu mię-
dzywojennym realizowana była z zachowaniem miejskiego charakteru dzięki regulacjom pie-
rzejowym, kontekstualizmowi estetycznemu i nawiązaniu do gabarytów sąsiedniej zabudowy. 
Powstające w pionierskim okresie lat 20. i 30. XX w., dla popularyzacji racjonalnych idei 
architektury funkcjonalnej, osiedla i kolonie podmiejskie (z wyjątkiem projektów najwybit-
niejszych twórców) cechowały się niższym standardem technologicznym i estetycznym. Były 
też krytykowane za uproszczoną postkubistyczną estetykę, prowadzącą do kulturowego psu-
cia miasta, a także za niską jakość wykończenia i infrastruktury. Były jednak próbą rozwiąza-
nia problemów mieszkaniowych ubogich warstw społecznych. 

Po 1945 r., na skutek wojennego kataklizmu, w większości zrujnowanych miast podjęto 
próby przywrócenia w przestrzeni i charakterze starych dzielnic tradycyjnych wartości wy-
kraczających poza semantykę określeń: wartości materialne, funkcjonalne, kulturowe, arty-
styczne, emocjonalne. Odbudowę i nową zabudowę rozpoczęto na podstawie różnych kon-
cepcji ideowych, tworząc w starych ośrodkach miejskich nowe rozwiązania urbanistyczne, 
kompozycyjno-formalne, koncentrując się na przebudowie systemów komunikacyjnych oraz 
na rozgęszczeniu nadmiernie zwartych wnętrz bloków zabudowy. 

Po 1945 r. obraz miast uległ radykalnej zmianie, spowodowanej przez zabudowę zrujno-
wanych kwartałów oraz rozbudowę istniejących układów na podstawie nowych koncepcji 
przestrzennych (zdominowanych przez inwestycje komunikacyjne), realizowanych z zasto-
sowaniem uprzemysłowionych technologii budowlanych. W efekcie w wielu ośrodkach miej-
skich powstały monotonne osiedla z wolnostojącymi blokami i pozbawionymi indywidualne-
go wyrazu domami mieszkalnymi – wkraczającymi do dzielnic historycznych. Prefabrykowa-
ne budownictwo nie spełniło pokładanych w nim nadziei: z jednej strony nie zaspokoiło po-
trzeb mieszkaniowych społeczeństwa, z drugiej strony doprowadziło do pogorszenia jakości 
mieszkalnictwa. 

Podobne tendencje – przekształcania dawnych układów miejskich w nowe struktury prze-
strzenne – dominowały w obu częściach podzielonej Europy. W miastach demokratycznego 
Zachodu w przybliżeniu po dwóch dekadach od uruchomienia procesów ich gruntownej 
urbanistyczno-architektonicznej modernizacji nastąpił kryzys ideowy, wyrażony sprzeciwem 
względem dominacji modernistycznej doktryny. Dyskusje o konieczności wprowadzenia 
zmian zbiegły się w czasie z rewoltą systemową środowisk akademickich i części intelektual-
nych elit. W następnych latach późnomodernistyczne koncepcje i postmodernistyczne ekspe-
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rymenty odmienić miały wcześniejsze niekorzystne tendencje postkubistycznej7 i funkcjonali-
stycznej dominacji w środowiskach miejskich. W miastach Europy Zachodniej zainicjowano 
powstanie nowych programów, które doprowadziły do zmian w krajobrazie miast. Na wscho-
dzie kontynentu drakońska polityka gospodarcza, wynikająca z realiów nowego ustroju (tzw. 
realnego socjalizmu), doprowadziła po kilku dziesięcioleciach do degradacji przestrzeni miej-
skich. Z kolei „socmodernizm” dominujący po odrzuceniu w 1956 r. nawiązującej do prze-
szłości doktryny socrealizmu8 – która według jej teoretyków była reakcją na „[...] ideologicz-
ny kosmopolityzm burżuazyjnej architektury [...] niebezpieczeństwa konstruktywizmu i funk-
cjonalizmu”9 – zniszczył tradycyjny obraz miasta, realizując w historycznych dzielnicach 
wolnostojące bloki mieszkalne i pawilony usługowe burzące dawny ład przestrzenny. Nega-
tywnymi czynnikami były rozwiązania konstrukcyjne i elewacyjne, odzwierciedlające niską 
jakość przemysłowej produkcji i ograniczenia możliwości budowlanych technologii. Ośrodki 
zniszczone w czasie wojny ulegały degradacji także ze względu na: skalę zaniedbań w tech-
nicznym utrzymaniu budynków; dominację administracyjnych procedur i przepisów ograni-
czających uczestnictwo społeczeństwa w podejmowaniu decyzji; priorytet ekonomiczności 
inwestycji, prowadzący do minimalizowania kosztów; obowiązywanie normatywów, których 
restrykcyjne wymagania negatywnie wpływały na indywidualizowanie rozwiązań funkcjo-
nalnych i podporządkowywanie wyrazu estetycznego utylitarności potrzeb. Preferowanie gi-
gantomanii i masowości, obniżania standardów i kosztów budowy doprowadziło do wymu-
szonego zredukowania aspiracji autorów i zminimalizowania aspektów formalno-
plastycznych architektonicznych rozwiązań. Upadek socjalistycznego modernizmu następo-
wał, w przybliżeniu, z dwudziestoletnim opóźnieniem, w porównaniu z przekształceniami 
funkcjonalistycznej architektury w państwach Europy Zachodniej10. 

Oczekiwania społeczne pozytywnych zmian, spodziewanych po rozpoczęciu w Polsce 
w 1989 r. procesu transformacji ustrojowej – mimo niepodważalnych zdobyczy ustrojowych 
dla suwerenności państwa i polskiej racji stanu oraz przeobrażeń w zakresie społecznym 
i gospodarczym – nie zostały w minionym ćwierćwieczu spełnione w zadowalającym zakre-
sie. Do niezrealizowanych zagadnień należy jakość przestrzeni publicznej miast i obszarów 
zurbanizowanych. Zawiodły optymistyczne prognozy naprawy sytuacji w zakresie ładu prze-
strzennego wraz z ugruntowywaniem się struktur państwa demokratycznego, gwarantującego 
prawa wolności obywatelskiej, własności prywatnej, zasady wolnej konkurencji w ekonomii 
i nieskrępowane prowadzenie działalności gospodarczej, czyli państwa wspierającego ważne 
dla dobra społecznego inicjatywy obywatelskie, dbającego o właściwe warunki życia i po-
prawę egzystencji uboższych warstw społecznych. Rozległy zakres powstających od 1989 r. 
komercyjnych inwestycji budowlanych zaspokoił znaczną część niezrealizowanych w powo-
jennych dziesięcioleciach potrzeb. Nie zapominając o aktywności prywatnych przedsiębior-
ców i znaczących realizacjach, zaryzykować można twierdzenie, że część nowych inwestycji 

                                                 
7 J. W u j e k, Mity i utopie architektury XX wieku, Warszawa, Wydawnictwo Arkady, 1986, s. 62. 
8 E. G o l d z a m t, Zagadnienie realizmu socjalistycznego w architekturze, [w:] O polską architekturę socjali-

styczną, Materiały z krajowej partyjnej narady architektów, Warszawa, 21 czerwca 1949 r., Warszawa, Pań-
stwowe Wydawnictwo Techniczne, 1950, s. 15. 

9 Ibidem, s. 8, 10. 
10 W. K o s iń s k i, Miasto i piękno…, op. cit., s. 9–12. 
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powstała bez właściwego przygotowania i według założeń odzwierciedlających dążenie do 
maksymalizacji zysków, ze szkodą dla dbałości o jakość estetyczną przestrzeni miast i stan-
dard architektury. Jednak znaczna część zrealizowanych ze środków publicznych projektów, 
szczególnie obiektów użyteczności publicznej, reprezentuje wysoki poziom kultury budowla-
nej, najwybitniejsi twórcy z uznaniem zestawiani są na międzynarodowym forum z utytuło-
wanymi architektami. W Polsce realizowane są wybitne pod względem artystycznym koncep-
cje przedstawicieli zglobalizowanego środowiska architektonicznego. Należy podkreślić sta-
rania inwestorów prywatnych o kształtowanie, wyróżniających się wśród chaotycznego oto-
czenia, enklaw zabudowy mieszkaniowej, budowanych zgodnie z najwyższymi standardami 
urządzenia krajobrazu, otoczenia, opracowania form elewacyjnych i architektury wnętrza. 

Inwestycje budowlane nie zostały – pomimo środowiskowych propozycji i programów – 
w zadowalający i wszechstronny sposób ujęte w zasadach prawnych i normach postępowania. 
Utrudnienie dla projektantów i inwestorów stanowi też podporządkowanie cyklu inwesty-
cyjnego rozbudowanemu systemowi administracji. Status architekta zmienił się po 1989 r., 
pojawiła się nieznana wcześniej odpowiedzialność za skalę przygotowań inwestycji. Jednak, 
mimo oczekiwań, w kapitalistycznej epoce nie ukształtował się oczekiwany etos profesji ar-
chitekta, na który uwagę zwracał L. Niemojewski, pisząc: „Nie każdy zdaje sobie sprawę, 
jak wielką bierze na siebie odpowiedzialność – sięgając po linię i cyrkiel architekta. [...] Je-
steś architektem, to prawda. Lecz nim zostałeś architektem, już byłeś człowiekiem. Więc 
przede wszystkim musisz żyć godnie jako człowiek, uczciwie jak człowiek przeżyć całe twoje 
życie, a dopiero w ramach twego uczciwego życia możesz wypełnić trud architekta, […] nig-
dy architekt nie wznosi się wyżej, nigdy nie zdobywa większych praw do szacunku kolegów 
i wdzięczności swego narodu, niż gdy jawnie schyla głowę przed dziełem innego architekta 
i dając mu swoją pieczę, swój trud i swoje starania, przywraca piękno zakryte pyłem zapo-
mnienia lub skorupą obojętności” 11. 

Realizowana po 1989 r. odbudowa starych miast stała się na szerokim forum budownictwa 
mieszkaniowego szczególnym zjawiskiem. Przejawem zainteresowania mieszkańców ocze-
kiwanymi zmianami wizerunków ich miast był popierany przez lokalne społeczności proces 
przywracania historycznego oblicza zniszczonym zabytkowym dzielnicom, polegający na 
stworzeniu reminiscencji dawnych układów w ośrodkach, w których odtworzenie zniszczonej 
struktury przestrzennej było niemożliwe poprzez realizację blokowej zabudowy historycz-
nych kwartałów, sytuowanie pawilonów w granicach placów rynkowych i zatarcie starych 
ciągów komunikacyjnych. Dążenia społeczne do ukształtowania ładu przestrzennego, przy-
wrócenia harmonii w krajobrazie zrujnowanych miast, połączone z racjonalnością działań 
zmierzających do zachowania równowagi pomiędzy przeszłością a nowymi czasami, wspiera-
ły zespoły specjalistów pracujących przy nowym zabudowywaniu starych dzielnic, na który 
nie miała negatywnego wpływu świadomość, że wiele ośrodków przed 1939 r. nie znajdowa-
ło się w granicach Rzeczypospolitej – związane były z jej historią i kulturą. Uwidocznił się 
szacunek dla uniwersalnych wartości kultury minionych epok i racjonalna interpretacja świa-
dectw historycznych (przy konieczności oswojenia się obywateli przesiedlonych z terenów II 
Rzeczypospolitej, nazwanych Kresami Wschodnimi, z obcym wyglądem miast zamieszkałych 
do 1945 r. przez dawnych okupantów). 

                                                 
11 L. N i e m o j e w s k i, Uczniowie cieśli (Rozważania nad zawodem architekta), Warszawa, Wydawnictwo 

Trzaska, Evert i Michalski, 1948, s. 11, 219, 222. 
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Obraz największych miast i aglomeracji odzwierciedla ogromne problemy współczesnego 
świata, których rozwiązanie nie jest możliwe w formule tradycyjnie kształtowanych organiz-
mów miejskich. Według nowoczesnych metod planistycznych współcześnie poszukuje się 
rozwiązań (w powiązaniu z doskonalonymi metodami zarządzania, ekonomii, zagadnień spo-
łecznych) służących uregulowaniu procesów gwałtownego rozwoju – rozrastania się wielkich 
ośrodków miejskich i złagodzeniu występujących w ich obrębie konfliktów. Podejmowane 
próby stworzenia właściwych rozwiązań naprawczych i rozwojowych, w odniesieniu do skali  
realnych problemów, w wielu rejonach nie są wystarczające12. 

Cenne dla współczesnych ośrodków miejskich zabytkowe centra ulegały przekształceniom 
i deformacji w XIX i XX w. Ich niepowtarzalny charakter uwidoczniony został w „[...] har-
monijnym układzie wnętrz działek, ulic (z dominującym wnętrzem rynku) i całego makro-
wnętrza wypełnionego architekturą o tradycyjnej skali i formie”13, poddany sanacji, moderni-
zacji technicznej, zabiegom renowacyjnym wraz z uzupełnieniami i intensyfikacją funkcjo-
nalną. 

 
 
Przebudowa miast europejskich w XIX i na początku XX wieku 

 
 
„Nie można […] potępiać każdej przebudowy miasta związanej z burzeniem istniejących 
budynków. Przekształcanie miast stosownie do zmieniających się potrzeb, aspiracji 
i możliwości społecznych jest zjawiskiem jak najbardziej naturalnym; stanowi ono przejaw, 
a zarazem i warunek postępu cywilizacyjnego. […] Trudno mieć pretensję do mieszczan, 
którzy przebudowywali swe domy, aby były wygodniejsze i odpowiadały zmienionym 
upodobaniom estetycznym, zgłasza kiedy stare budowle uważano za przejaw «barbarzyń-
stwa» architektonicznego, a przynajmniej zacofania cywilizacyjnego”. 

Wacław Ostrowski 14 

 
Dzisiejszy wygląd europejskich ośrodków miejskich, który uważamy za okazałe dziedzic-

two wielowiekowej przeszłości odzwierciedlające proces narastania, ewolucji nurtów i ten-
dencji stylowych, w znacznym zakresie stanowi obraz przeprowadzonych w XIX w. rozle-
głych prac, polegających na przebudowie starych dzielnic – usprawnieniu komunikacji, prze-
kształceniu zdekapitalizowanej zabudowy, określeniu wizerunku centrum wiekowych struktur 
urbanistycznych przez reprezentacyjność przestrzeni i okazałość architektury. 
                                                 
12 Złożone problemy funkcjonowania i perspektywy światowych aglomeracji na początku XXI stulecia były 

tematem przewodnim 10. Międzynarodowego Biennale Architektury w Wenecji w 2006, przygotowanego pod 
hasłem: Miasto. Architektura i społeczeństwo. Przedstawione wnioski nie skłaniały do optymizmu. W epoce 
globalizacji, unifikującej kierunki rozwoju i lokalne inicjatywy, architektura należy do dziedzin odizolowa-
nych od skomplikowanych zagadnień współczesnego świata; jej reprezentanci (odpowiednio względem statu-
su społecznego grupy zawodowej) nie angażują się w wystarczającym stopniu w prowadzone przez inne śro-
dowiska multidyscyplinarne debaty na temat przyszłości naszej planety. R. B u r n e t,  M. K a n a i, City-
building in an age of global urban transformation, [w]: Cities, architecture and society, vol. 1, Venice, La 
Biennale di Venezia, Marsilio Editori, 2006, s. 3–23; P. F i u k,  A. H o ł u b o w s k a, 10. Biennale Architektu-
ry w Wenecji, 2006 – miasta, architektura i społeczeństwo. Oblicza miast współczesnego świata; idee, opinie, 
refleksje, Przestrzeń i Forma, 2007, R. 7–8, s. 97–118; La Città Nuova. Italia-y-2026. Invito a VEMA, red. 
F. Purini, N. Marzot, L. Sacchi, Bologna, Editrice Compositori, 2006, pass. 

13 E. M a ł a c h o w i c z, Konserwacja i rewaloryzacja architektury w środowisku kulturowym, Wrocław, Oficy-
na Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007, s. 302. 

14 W. O s t r o w s k i, Zespoły zabytkowe a urbanistyka, Warszawa, Wydawnictwo Arkady, 1980, s. 12. 
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W historii architektury następowały zmiany struktury przestrzennej i form zabudowy, 
przekształcające wartościowe pod względem artystycznym budynki i burzące harmonię zasta-
nych struktur przestrzennych; jak pisze B. R y m a s z e ws k i: „[...] historyczność miast do-
strzegano, ale wartość – którą byśmy dziś określili jako zabytkową – widziano prawie wy-
łącznie w obiektach monumentalnych, […] mimo świadomości, że mury obronne i niektóre 
kamienice liczą po kilkaset lat, tylko wyjątkowo uznawano sensowność ich utrzymania”15. 
Współcześnie tworząc architektoniczne uzupełnienia układów urbanistycznych, podkreślając 
znaczenie strukturalnych i kompozycyjnych nawiązań do historycznej zabudowy – podpo-
rządkowanych doktrynie konserwatorskiej, lokalnej tradycji i wymaganiom nowych czasów – 
nie zawsze podkreślamy, że „[…] «wiekowy» pozostał tylko układ urbanistyczny zespołów 
staromiejskich. Ich postać architektoniczna jest w dużej mierze owocem zasadniczej przemia-
ny, jaką przeszły Stare Miasta z XIX wieku w okresie gruntownej modernizacji. Wówczas to 
w znacznym stopniu przebudowano większość domów, sporą ich część wyburzając do fun-
damentów, łączono też parcele wznosząc na nich potężne budowle obce tradycji starej zabu-
dowy. W wyniku przekształcenia ośrodków staromiejskich w nowoczesne centra – city – 
zniknęły budowle o proweniencji średniowieczno-nowożytnej, a ich miejsce zajęła architektu-
ra nowoczesna. Proces ten odbywał się do końca XIX wieku przy znikomym udziale urzędów 
konserwatorskich, które dopiero wówczas tworzono i przy niewielkiej pozycji władz miej-
skich, które miały ograniczony wpływ na prywatne przedsięwzięcia inwestorskie. […] dzi-
siejsze rozważania na temat nowej architektury w zabytkowym otoczeniu staromiejskim do-
tyczą przede wszystkim właśnie owej XIX-wiecznej tkanki architektonicznej. Do niej to pra-
gną dopasować się lub z nią konkurować współcześni twórcy, przy podobnie, jak sto lat temu, 
pozytywnym lub negatywnym nastawieniu do tych działań kolegów po fachu oraz publiczno-
ści”16. 

Prowadzone na starym kontynencie, w stuleciu rewolucji przemysłowej, przebudowy miast 
w duchu historyzmu i eklektyzmu, sentymentalne i purystyczne restauracje architektonicz-
nych pomników – realizowane w „[...] przekonaniu, że można wskrzesić ruiny do życia i do-
kończyć budowli w dawnym stylu tylko na podstawie intuicji i uczucia”17 – podporządkowa-
no instytucjonalnej opiece i objęto badaniami naukowymi. Podkreślano znaczenie zachowania 
dawnego wyglądu najstarszych miast, poprawiano ich zniekształcony wizerunek w duchu 
historyzmu. Odrębne zagadnienie w historii dawnych miast stanowi skala zmian w obrębie 
starych centrów, przeprowadzonych w XIX w. i 20-leciu międzywojennym, która w znacz-
nym zakresie zmodyfikowała wygląd historycznej zabudowy starych miast. Poprzez jej prze-
budowę, eklektyczne rekompozycje, estetyczne modyfikacje stworzono w wielu ośrodkach 
wyidealizowane neostylowe wyobrażenia dawnej architektury, które mają obecnie wartość 
zabytkową i stanowią dokument epoki, a przez sugestywność formalnoplastyczną są postrze-
gane jako dzieła klasycznych stylów18. 

                                                 
15 B. R y m a s z e w s k i, O przetrwanie dawnych miast, Warszawa, Wydawnictwo Arkady, 1984, s. 42. 
16 A. Z a b ł o c k a - K o s, Nowe w naprawdę starym. XIX-wieczne przebudowy zespołów staromiejskich na przy-

kładzie wrocławskiego city, [w:] Architektura współczesna w mieście zabytkowym. Konferencja naukowa, Wrocław 
27–28 listopada 2000, red. A. Zwierzchowski, Wrocław, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2003, s. 93. 

17 E. M a ł a c h o w i c z, Konserwacja i rewaloryzacja..., op. cit., s. 34. 
18 Więcej o przekształceniach architektonicznych centrum Wrocławia w XIX w. zob. A. Z a b ł o c k a - K o s, 

Zrozumieć miasto. Centrum Wrocławia na drodze ku nowoczesnemu «city». 1807–1858, Wrocław, Wydaw-
nictwo Via Nova, 2006, s. 72–109, 138–368. 
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Rozległa skala inwestycji budowlanych w stuleciu wielkiego rozwoju przemysłu, odkryć 
naukowych i technologicznych – wraz z rewolucją w konstruowaniu metalowych i stalowych 
struktur, niemożliwych wcześniej do wznoszenia na podobną skalę – a także rozwój monu-
mentalnych założeń urbanistycznych epoki fin de siècle, skutkował rozplanowaniem nowych 
miast i osiedli, rozbudową przemysłowych ośrodków, przekształceniem zabudowy w centrach 
najbardziej rozwiniętych europejskich ośrodków miejskich. 

Przebudowano obiekty monumentalne, ukończono fasady budowli sakralnych, dopełniając 
kompozycję i sylwety najokazalszych pomników przeszłości: katedr we Florencji19, w Medio-
lanie, Kolonii, kościoła Santa Croce w stolicy Toskanii. Wielkie projekty konserwatorskich 
renowacji i idealizowanych purystycznych rekonstrukcji powstały we Francji (E. V i o l e t -
- l e - D u c), romantyczne stylizacje dla malborskiego zamku szkicował K.F. S c h i n k e l, 
a w innej formie realizował K. S t e i n b r e c h t. Wielkie przekształcenia najcenniejszych po-
mników polskiej architektury i mieszczańskiej zabudowy dokonane zostały w Krakowie oraz 
Warszawie. W miastach zabytkowych powstawały zaprojektowane w kostiumach klasycz-
nych stylów okazałe budowle, określające monumentalnością kompozycji architektonicznych 
i skalą urbanistycznego kontekstu reprezentacyjność przestrzeni centrum stolicy i ważnych 
miast20. We Włoszech przebudowano centrum Florencji dla funkcji stołecznych (stolica w 
latach 1864–1871) z poszerzeniem ulic i przebudową Starego Rynku (Piazza del Mercato 
Vecchio), kształtując monumentalny plac Republiki (Piazza della Repubblica)21; przeprowa-
dzono przez najstarszą część Rzymu arterię Corso Vittorio Emanuele II i Via del Plebiscito; 
wzniesiono w starożytnej części Wiecznego Miasta dla uczczenia zjednoczenia Włoch Ołtarz 
Ojczyzny – pomnik króla Wiktora Emanuela II (Altare della Patria, Monumento a Vítor Ema-
nuel II da Itália) i Grób Nieznanego Żołnierza; zrealizowano wizytówkę Mediolanu – prze-
szklony pasaż, Galerię Wiktora Emanuela II (Galleria Vittorio Emanuele II). W założonej 
przez Fenicjan Barcelonie, rzymskiej kolonii z III w. p.n.e., w ostatnich latach XIX i na po-
czątku XX w. – realizując pierwowzór programu Turystyczny marketing zabytkowego miasta, 
wdrażanego w następnych dziesięcioleciach przez administrację wielu ośrodków miejskich 
Europy – gruntownie przebudowano zaniedbaną średniowieczną dzielnicę Barri Gòtic (resty-
lizacja elewacji katedry, Pałacu Królewskiego, rezydencji, kamienic), poszerzono główne 
ciągi komunikacyjne historycznego centrum (m.in. Carrer de Ferran i Carrer de Jaume I, od-
powiadające dawnej osi wschód–zachód rzymskiego castrum), wyburzono kwartały z doma-

                                                 
19 S. C i p r i a n i  et al., Due granduchi tre re e una facciata. Opera di santa Maria del Fiore di Firenze. 1987 

di Mostra per il primo centenario dello scoprimento della facciata, Firenze, Alinea Editrice, 1987, pass.; 
G. K a b u s, Zur Veränderung der städtebaulichen Struktur innerstädtischer Gebiete im Prozeß der 
Umgestaltung, [w:] Studien zu Städtebau und Architektur: herausgegeben zum 60. Geburtstag von Ule Lam-
mert und aus Anlass der Neubildung des Instituts für Städtebau und Architektur vor 20 Jahren, red. A. Behr, 
U. Lammert, Berlin, Institut für Städtebau und Architektur, Bauakademie der DDR, 1986, s. 43–45. 

20 M. A r s z yń s k i, Idea, pamięć, troska. Rola zabytków w przestrzeni społecznej i formy działań na rzecz ich 
zachowania. Od starożytności do połowy XX wieku, Malbork, Wydawnictwo Muzeum Zamkowe w Malborku, 
2007, s. 116–183; J. F r y c z, Restauracja i konserwacja zabytków architektury w Polsce w latach 1795–1918, 
Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975, s. 87–261; K. P o sp i e s z n y, Konrada Steinbrechta 
metoda restauracji Malborka. Zamek Wysoki (1882–1902), [w:] Architectura et historia. Studia Mariano 
Arszyński septuagenario dedicata, red. M. Woźniak, Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 
1999, s. 249–281. 

21 C.M. B i l l i, Il vecchio centro «A nuova vita restituito»..., op. cit., s. 117–130; A. M u z z e t t o, La celebra-
zione del decoro urbano. Il centro riordinato nel disegno della Firenze moderna, [w:] Il Disegno della città. 
L’urbanistica a Firenze nell’Ottocento e nel Novocento, Firenze, Accademia delle Arti del Disegno, Alinea 
Editrice, 1986, s. 101–116, 117–130; D. K ł o s e k - K o z ło w s k a, Ochrona wartości kulturowych miast 
a urbanistyka, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2007, s. 29‒37, 63–66. 
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mi ubogich mieszkańców dla ukształtowania przestronnych placów: Sant Jaume, Real i Nova 
– przed katedrą22. 

W zabytkowych centrach wyburzano i przebudowywano stare domy, a liczne wartościowe 
architektonicznie kamienice, domy należące do zamożnych mieszczan, patrycjuszowskie pa-
łace gruntownie przekształcano. Zanikała tradycyjna forma kamienicy, wyróżniającej się od 
domów czynszowych i pałaców przemysłowców skalą i charakterystycznym podziałem funk-
cji: na górnych kondygnacjach urządzano mieszkanie rodziny właściciela, na parterze znaj-
dował się prowadzony przez nią kantor handlowy; zaplecze magazynowe usytuowane było  
w piwnicy, oficynie i na poddaszu23. Nowa zabudowa centrum dostosowana została do uno-
wocześnionej formy działalności handlowo-usługowej. Szkieletowe konstrukcje umożliwiały 
optymalizację organizacji przestrzeni użytkowej domów towarowych z olśniewającymi wiel-
kością witrynami i przeszkleniami kolejnych kondygnacji. Oryginalna konstrukcja, którą 
stworzył E. O t i s, zaprezentowana w połowie stulecia pary i elektryczności24, zrewolucjoni-
zowała przemysł budowlany. Wysokie i komfortowe domy mieszkalne, biurowe i handlowe 
budowano w zabytkowych centrach, na miejscu wyburzanych kamienic, po scaleniu parcel 
rozmierzonych w średniowieczu. Funkcja handlowa przeniesiona została z arkadowych pod-
cieni kamienic, sukiennic, otwartej przestrzeni placów targowych do wnętrz obszernych bu-
dynków handlowych, przekształcających się w nowoczesne domy towarowe. Tradycyjny 
układ mieszkań, urządzanych na wyższych kondygnacjach kamienic, wyparty został przez 
rozrastającą się powierzchnię sklepów i niemieszkalnych lokali użytkowych. Elewacje bu-
dynków do pierwszych dekad XX w. wznoszono jako kompozycje klasycznych stylów lub 
w nawiązujących do nich kostiumach, uwzględniając tradycyjny krajobraz architektoniczny 
miast europejskich. Narodziny funkcjonalnej i strukturalnej nowoczesności odzwierciedlone 
zostały w kameralnych układach staromiejskich przez nieznane wcześniej modularne kompo-
zycje o przeskalowanych gabarytach. 

 
 

                                                 
22 J. B u s g u e t s, Barcelona. The urban evolution of a compact city, Cambridge MA (USA), Harvard Univer-

sity Graduate School of Design, Nicoldi Editore, 2005, s. 106–117; A. C ó c o l a  G a n t, El barrio gótico de 
Barcelona. De símbolo nacional a parque temático, Barcelona, Scripta Nova. Revista Electrónica de 
Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, [online], http://www.ub.es /geocrit/sn/sn-371.htm, 
dostęp: 14.06.2015. 

23 B. B r o d z k a,  J. C i a r k o w s k i, Konserwacja i kreacja architektury. Jan Tejchman i jego działalność, 
Toruń, Wydawnictwo Tako, 2014, s. 90–109, 181–195; M. C ho r o w s k a, Średniowieczna kamienica miesz-
czańska we Wrocławiu, Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1994, s. 3–78; 
P. K o r d u b a, Patrycjuszowski dom gdański w czasach nowożytnych, Warszawa, Wydawnictwo Neriton, 
2005, pass.; A. M i ł o bę d z k i, Mieszczański dom Europy Północnej – parę uwag o metodzie badania, [w:] 
Kamienica w krajach Europy Północnej, red. M.J. Sołtysik, Gdańsk, Nadbałtyckie Centrum Kultury, 2004, 
s. 89–95. 

24 Koncepcja dźwigu przedstawiona została po raz pierwszy podczas światowej wystawy w Nowym Jorku 
w 1853 r., nowatorskie urządzenie zainstalowano w tym mieście cztery lata później – w domu handlowym 
E.V. Houghwota. 
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Definiowanie przestrzeni dawnych miast przez odbudowę 
i współczesną zabudowę25 

 
 

„Architektura [...] jest sztuką tworzenia ładu w otoczeniu w celu lepszego dostosowania go do 
zaspokojenia wielorakich fizycznych, materialnych i kulturowych potrzeb ludzi przez planową 
przemianę naturalnego środowiska oraz budowanie form i wydzielanie przestrzeni o różnym 
przeznaczeniu”. 

Lech Kłosiewicz26 

 
Miasta historyczne, których budowę oparto na ideach, przepisach, wymaganiach i możli-

wościach technicznych właściwych danej epoce, podlegały zmianom w kolejnych stuleciach, 
dostosowując się do potrzeb, upodobań i możliwości następujących po sobie pokoleń. W wy-
niku ewolucyjnego procesu najstarsze organizmy miejskie ukształtowane zostały jako złożone 
struktury przestrzenne, wyróżniające się indywidualnością rozwiązań architektonicznych i or-
ganizacji przestrzeni. Proces zmian następował w kolejnych epokach stylowych, „artystyczna 
ewolucja” sztuki budowania stała się swoistym „[...] współczynnikiem […], współtowarzy-
szącym zjawiskiem powszechnego rozkwitu kultury”27. W czasach współczesnych zmiany 
idei, wpływając na kształtowanie i definiowanie przestrzeni miast – wykorzystując nowocze-
sne środki przekazu – następowały w skróconej perspektywie czasowej, umożliwiając bezpo-
średnią prezentację nowych teorii na międzynarodowym forum publicznym. 

Najcenniejsza dla historycznych ośrodków miejskich oryginalna struktura przestrzenna 
z oryginalnymi budowlami i niepowtarzalnym nastrojem, nie jest możliwa do odtworzeniem 
w przypadku wielkich zniszczeń. We współczesnych miastach charakter przestrzeni architek-
tonicznej historycznych dzielnic jest określany przez stan zachowania oryginalnej substancji 
z minionych epok i skalę odniesień kulturowych w zagospodarowaniu przestrzeni publicznej. 
Zachowanie dawnego charakteru historycznego układu uzależnione jest od kontynuacji utrwa-
lonych w przeszłości zasad kształtowania przestrzeni, kompozycji i form zabudowy, zaburza-
nych przez dominację nowoczesnych rozwiązań. 

O kształtowaniu przestrzeni miast decydowały przepisy i zasady sztuki budowlanej, moż-
liwości ekonomiczne i techniczne, wymagania i upodobania użytkowników, a także aspekty 
formalnoplastyczne wykraczające poza sferę utylitarności. Współcześnie zmiany idei, odno-
szących się do zasad kształtowania i definiowania przestrzeni miasta, następują w szerszym 
horyzoncie czasowym i z większym rezonansem terytorialnym, skracając perspektywę odnie-
sień nawet do kilkuletnich cyklów. Miasta o wielowiekowej tradycji, które nie zostały znisz-
czone na skutek wojennych kataklizmów, zachowały główne elementy pierwotnej struktury 
przestrzennej: odrębność terytorialną; rozplanowanie z osiami komunikacyjnymi i przestrze-
niami placów targowych; dominanty świątyń i gmachów municypalnych; sylwetę indywidu-

                                                 
25 P. F i u k, Archetyp kamienicy staromiejskiej – współczesna forma domu mieszczańskiego, Czasopismo Tech-

niczne Instytutu Projektowania Architektonicznego WA Politechniki Krakowskiej (numer specjalny Międzyna-
rodowej Konferencji Naukowej „Definiowanie przestrzeni architektonicznej. Architektoniczne tworzywo”), 
2006, R. 9, z. 103, s. 191–193. 

26 L. K ł o s i e w i c z, Hasło «architektura», Kwartalnik Architektury i Urbanistyki. Teoria i Historia, 2001, 
R. 46, z. 1/2, s. 7. 

27 P. M e y e r, Historia sztuki europejskiej, t. 1. Od starożytności do schyłku średniowiecza, Warszawa, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, 1973, s. 22. 
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alnych zabudowań mieszczańskich. Strukturę przekształcano ze względu na uwarunkowania 
militarne, techniczne, legislacyjne, gospodarcze. Niezależnie od skali zachowania oryginalnej 
substancji i pozycji w systemie współczesnej gospodarki, opartej na turystyce, zabytkowe 
ośrodki miejskie nie funkcjonują wyłącznie poprzez odniesienia do przeszłości, wymagają 
natomiast takiego dostosowania do nowych wymagań technologicznych i praktycznych, które 
uwzględnią kulturowe dziedzictwo. 

W ubiegłym stuleciu w historycznych miastach zrealizowano koncepcje urbanistyczno-
-architektoniczne, podporządkowane racjonalistycznym zasadom planowania i nienawią-
zujące do kodu formalnoplastycznego klasycznych stylów architektonicznych. Nowoczesna 
architektura, wykorzystująca rozwinięte technologie i nowe materiały (atrakcyjna również 
pod względem komfortu użytkowego), dzięki kreatywności autorów – nieograniczanych 
przez presję minimalizowania kosztów inwestycji – podporządkowujących rozwiązania kom-
pozycyjne i plastyczne kontekstowi środowiska kulturowego, uzupełnia dawny układ 
o współczesne ponadutylitarne wartości. W koncepcjach awangardowej architektury, lokali-
zowanej w zabytkowych dzielnicach, podkreślano nowoczesność technologiczną i formalną, 
mającą na celu wyeksponowanie nowych rozwiązań poprzez wykorzystanie efektownego pod 
względem plastycznym tła starej zabudowy. 

Współcześnie w miastach, które zachowały dawną zwartą strukturę, nowe realizacje po-
wstają z konieczności wykorzystania ograniczonej przestrzeni, polegają na przekształceniu 
i rozbudowie istniejących budynków, a także na adaptacji trudnych do zabudowy fragmentów 
wnętrz kwartałów, pozbawionych intymności, walorów widokowych, kontaktu z zielenią 
i odpowiedniego nasłonecznienia, co przy dopełnieniu tkanki historycznej w sposób istotny 
wpływa na podniesienie wartości materialnej nieruchomości związanej z prestiżem lokalizacji 
w centrum zabytkowych dzielnic. 

 
 
Aspekty rewaloryzacji zabytkowych dzielnic w latach 1945–1989 

 
 
„Troska o dziedzictwo nie może ograniczać się do sprawy zachowania cennej tkanki histo-
rycznej czy też pięknych krajobrazów miejskich. Wymaga także zajęcia się potrzebami lu-
dzi, żyjących w zabytkowym środowisku. Należy dbać o warunki mieszkania i pracy, o ich 
poprawę, jeśli to konieczne. W przypadkach prac rewaloryzacyjnych, wymagających 
opróżnienia budynków, trzeba umożliwi ć mieszkańcom powrót po ukończeniu robót albo 
przeniesienie się do innych odpowiadających im mieszkań. Ochrona zabytków musi być 
wpisana w szeroką akcję dostosowania miasta do nowych zadań i poprawy warunków życia 
jego ludności. Stosunek do dziedzictwa kulturowego powinien stanowić jeden z przejawów 
harmonijnej symbiozy ludności ze środowiskiem, w jakim żyje”. 

Wacław Ostrowski 28 

 
Podstawy kierunkowe realizacji kompleksowych programów konserwatorskich w dzielni-

cach staromiejskich ukształtowane zostały w ciągu trzech powojennych dziesięcioleci. 
W pierwszej dekadzie uwaga, ze zrozumiałych względów, skoncentrowana była na odbudo-
wie całych zabytkowych dzielnic, obróconych w ruinę na skutek wojennego kataklizmu. 

                                                 
28 W. O s t r o w s k i, Wprowadzenie do historii budowy miast. Ludzie i środowisko, Warszawa, Oficyna Wy-

dawnicza Politechniki Warszawskiej, 2001, s. 231–232. 
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Funkcja odbudowywanych zespołów powiązana była z układem pozostałych części miasta. 
Przywracane zabytkowe centrum najściślej zintegrowano z sąsiednimi dzielnicami w układzie 
powojennej Warszawy. W stolicy dzięki współpracy konserwatorów i architektów z urbani-
stami stworzono modelowy przykład ratowania historycznych zespołów. Skomplikowane 
uwarunkowania nie pozwalały na konsekwentną realizację tej metody we wszystkich odbu-
dowywanych ośrodkach. Wpływ na ograniczenia ścisłej współpracy pomiędzy autorami pla-
nów zagospodarowywania zrujnowanych starych miast miały nawet rozbieżności wywołane 
zawodowymi ambicjami projektantów. Efekty uzależnione były od czynników, na które nie-
wielki wpływ mieli planiści przestrzenni i służby konserwatorskie. Największy wpływ na 
formę realizowanych prac miała bowiem sytuacja polityczno-gospodarcza. Odbudowywane 
kamienice w większości przeznaczano na mieszkania, dostosowywane do obowiązujących 
wówczas niskich standardów metrażowych. Było to równoznaczne z rezygnacją z przywraca-
nia układów wewnątrzblokowych i oznaczało zabudowę parcel niezgodnie z obrysem daw-
nych kamienic, powiększanych o oficyny. Koncepcje architektoniczne, oparte na generalnym 
założeniu przywrócenia dawnych struktur zniszczonych historycznych ośrodków, zreduko-
wano do frontów starych domów i reprezentacyjnych elewacji. W wielu przypadkach nie 
przywracano oryginalnych form zewnętrznych zniszczonych budynków, lecz realizowano 
historyzujące stylizacje i kompozycyjne uproszczenia, swobodnie odnoszące się do archiwal-
nych przekazów dokumentujących ich dawny wygląd. 

Gdańskie Stare Miasto było przykładem rezygnacji z przywrócenia charakterystycznej dla 
tego handlowego ośrodka pierwotnej struktury urbanistycznej z zabudową na wąskich i głę-
bokich parcelach, z wewnętrznymi podwórzami, wnętrzami dawnych kupieckich domów, 
których wyróżniającą cechą były wysokie sienie, ozdabiane unikatowymi rozrzeźbionymi 
schodami zabiegowymi, prowadzącymi na antresolę i do kupieckiego kantoru – rozpoznawal-
nego elementu hanzeatyckich miast (Gdańska, Torunia). Głębokość domów znacznie skróco-
no, miejscami nawet o kilkanaście metrów, w porównaniu z ich dawnymi rozmiarami i roz-
piętością traktów. Na ogół pozostawiono dawne szerokości narożnych kamienic. Stare fasady 
wykorzystane zostały jako kurtyny, za którymi budowano mieszkania dostosowane do współ-
czesnych, właściwych dla budownictwa osiedlowego, wymagań: metrażu lokali, wysokości 
kondygnacji, głębokości budynków, warunków nasłonecznienia. Odbudowa prowadzona 
przez Zakład Osiedli Robotniczych była kompromisem umożliwiającym realizację długofa-
lowego państwowego planu inwestycyjnego za cenę ograniczeń w spełnieniu konserwator-
skich postulatów odtwarzania elementów historycznej struktury. Podziały mieszkań nie od-
powiadały historycznym szerokościom kamienic. Na uznanych za mniej cenne elewacjach 
dokonywano korekt wielkości dawnych otworów okiennych, dostosowując je do współcze-
snych konstrukcji stropów. 

Istnieją odmienne przykłady – zachowanie wysokich okien dawnych sieni, które od strony 
wnętrza zostały podzielone przez ukryte nowe stropy. Wewnątrz bloków zabudowy powstały 
otwarte place. Przestrzeń, która przez stulecia wydzielona była przez odrębne parcele z wielo-
traktową oficynową zabudową, wyznaczającą wewnętrzne niewielkie podwórza, po 1945 r. 
urządzono jako zieleńce z pawilonowymi budynkami przedszkoli i szkół, infrastrukturą 
i urządzeniami typowymi dla wielorodzinnych osiedli mieszkaniowych (parkingi, wolnosto-
jące budynki stacji transformatorowych, miejsca gromadzenia odpadów, place zabaw i placy-
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ki gospodarcze). Stary układ zabudowy przywrócono zaledwie na dwóch parcelach29. Powo-
jenna odbudowa najstarszej części Gdańska, prowadząca do zlokalizowania głównie obiektów 
mieszkaniowych, zablokowała jedyne w swoim rodzaju miejsce dla budowy nowego centrum 
odpowiedniego dla tradycji historycznej, rangi kulturowej i skali przestrzennej miasta. „Fak-
tem jest jednak, że gdyby nie przebudowano tych zespołów staromiejskich na cele mieszkal-
nie do dziś zapewne nie byłyby zrekonstruowane. Bowiem w całym tym okresie odbudowy 
programy usługowe były nader skromne”30. 

Również we Wrocławiu zwolennicy wiernej rekonstrukcji nie urzeczywistnili planów 
przywrócenia dawnego układu urbanistycznego Starego Miasta. Odbudowę wrocławskiej sta-
rówki realizowano na podstawie archiwalnych fotografii oraz rysunków i sztychów z XVIII 
i XIX wieku. Ważny materiał źródłowy stanowiło opracowanie R. S t e i n a, architekta i kon-
serwatora zabytków, który w latach 30. ubiegłego wieku (z myślą o ratowaniu wrocławskich 
kamieniczek) przygotował projekt ideowy wraz z sugestywnymi architektonicznymi rekon-
strukcjami pierzei rynku według jego domniemywanego wyglądu z około 1800 roku. Zgro-
madził obszerny materiał historyczny, w licznych publikacjach propagował przywrócenie 
barokowo-klasycystycznego wyglądu staromiejskiego centrum (dalekosiężne plany przekre-
ślił wybuch II wojny światowej; ogólną ideę podjęto po 1945 r.)31. S t e i n  zaangażował się 
w ochronę dawnego centrum Wrocławia w obliczu realizowanych i planowanych do realizacji 
nowoczesnych budowli, co miało zmienić jego wizerunek. Protestował szczególnie w związ-
ku z postulatem miejskiego radcy budowlanego M. B e rg a  z 1920 r. wybudowania masyw-
nego, w znacznej części przeszklonego, wieżowca w sąsiedztwie gotyckiego ratusza. Na po-
trzeby tego postulatu (stanowiącego fragment planu miasta idealnego dla Wrocławia, podkre-
ślonego w centrum dominantami wysokościowymi) konieczne było rozebranie śródrynkowe-
go bloku kamieniczek32. 

W odbudowywanych kamienicach, mieszczących przed wojną reprezentacyjne siedziby 
patrycjuszy i zamożnych mieszczan, zaplanowano możliwie największą liczbę małych lokali. 
Za bogatymi nowożytnymi dekoracjami elewacji ukrywano niewielkie robotnicze mieszkania 
(np. o pow. 45 m2). Dla sąsiadujących kamienic wznoszono wspólną klatkę schodową, czy-
niąc z dekoracyjnego portalu oprawę wejścia do sklepu na parterze. Na wyższe kondygnacje 
takiej kamienicy przechodzono przez sąsiedni budynek. Zachowane autentyczne elementy 
dekoracyjne (kamienne kolumny i portale, polichromowane drewniane belki stropowe) prze-

                                                 
29 L. K r z y ż a n o w s k i, Gdańsk, [w:] Zabytki urbanistyki i architektury w Polsce. Odbudowa i konserwacja, 

t. 1, red. W. Kalinowski, Warszawa, Wydawnictwo Arkady, 1986, s. 97–100. 
30 B. M a l i s z o w a, Śródmieście. Wybrane zagadnienia planowania, Warszawa, Wydawnictwo Arkady, 1974, 

s. 24. 
31 Po latach okazało się, że w pewnych szczegółach nazbyt polegano na tym materiale, podobnie jak to widzimy 

na obrazach C a n a l e t t a,  przy odbudowie Warszawy, co nie umniejsza ogromnego wkładu tych oryginal-
nych źródeł do wielkich przedsięwzięć, jakimi było przywracanie historycznego wyglądu zburzonych daw-
nych miast. 

32 W latach 1930–1931 narożnik Rynku i pl. Solnego zabudowano obszernym biurowcem dawnej Miejskiej 
Kasy Oszczędności, wg projektu H. R u m p a, którego dziesięciokondygnacyjna wysokość odzwierciedlała 
ówczesne ambicje mieszkańców miasta; utrwalił się on jako gmach przeskalowany i zaburzający harmonię są-
siednich plastycznych fasad – zob. J. I l k o s z,  B. S tö r t k u h l, Wysokościowce dla Wrocławia, [w:] Leksy-
kon architektury Wrocławia, red. R. Eysymontt, J. Ilkosz, A. Tomaszewicz, J. Urbanik, Wrocław, Wydawnic-
two Via Nova, 2011, s. 112–114, 298; G. T h u m, Obce miasto Wrocław 1945 i potem, Wrocław, Wydawnic-
two Via Nova, 2005, s. 389–395. 
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noszono z oryginalnych miejsc i wbudowywano w inne odbudowywane kamienice. Ze 
względu na oszczędność środków przy rekonstrukcji starych kamienic wykorzystywano oca-
lałe szkieletowe konstrukcje żelbetowe nowoczesnych obiektów. Skutkowało to odstąpieniem 
od historycznych proporcjii, koniecznością dostosowania koncepcji elewacji do gabarytów 
i podziałów wynikających z istniejących proporcji, poziomów stropów i modułów konstruk-
cyjnych. Przykładem takiej kontrowersyjnej rekonstrukcji historycznej (w oparciu o szkielet 
konstrukcyjny późniejszego obiektu) jest renesansowa kamienica Pod Złotą Koroną, przebu-
dowana i rozbudowana w XVI w. W 1903 r. rozebrano najstarszy wówczas patrycjuszowski 
dom przy rynku, usytuowany w południowo-wschodnim narożniku, a na jego miejscu wznie-
siono wielofunkcyjny dom towarowy Goldene Krone z secesyjnym frontem; obiekt powstał 
na skrzyżowaniu głównych traktów kupieckich Wrocławia, przy których wzniesiono więk-
szość przedwojennych domów handlowych: obecnych ulic Świdnickiej, Oławskiej, Ruskiej, 
południowej pierzei rynku i północnej pl. Solnego. Powojenna rekonstrukcja kamienicy była 
ważna przede wszystkim ze względu na renesansową attykę, naśladowaną w innych budyn-
kach miasta, na Śląsku i w Czechach, świadczącą o słowiańskich korzeniach miasta33. 

Przekształcenie staromiejskiego centrum w dzielnicę mieszkaniową miało różne konse-
kwencje dla jego układu urbanistycznego. Za efektownymi historycznymi fasadami powstały 
domy o niewielkiej głębokości traktów, za którymi – w miejscu patrycjuszowskich dziedziń-
ców – urządzano obszerne ogólnodostępne podwórza ze skwerami i z placami zabaw dla 
dzieci. Dla zapewnienia właściwego nasłonecznienia wszystkich lokali mieszkalnych posta-
nowiono nie odtwarzać wewnątrzblokowej zabudowy. Wnętrza staromiejskich kwartałów 
stały się, niezgodnie z tradycją wcześniej gęsto zabudowanego historycznego centrum, otwar-
tymi skwerami z zielenią o charakterze osiedlowym. Niezależnie od tych uwag przestrzeń 
rynku i pl. Solnego z jednolitym charakterem barokowo-klasycystycznych fasad prezentuje 
się okazale i wyróżnia stolicę Dolnego Śląska jako miasta o architekturze tożsamej z najważ-
niejszymi europejskimi ośrodkami miejskimi. Historyczne centrum, niezależnie do niedosko-
nałości konserwatorskich interwencji i architektonicznych fantazji, ukształtowano jako atrak-
cyjną przestrzeń miasta. 

Plany stworzenia nowoczesnego centrum, poprzez realizację współczesnych form architek-
tonicznych wkomponowanych w funkcjonalistyczny układ urbanistyczny, nie spełniły ocze-
kiwań. Wrocławski Nowy Targ z mieszkaniami na parterach, gdańskie kwartały zdominowa-
ne przez funkcję mieszkaniową i administracyjną, wprowadzoną do powojennych kamienic 
pozbawionych pawilonów usługowych i sklepów, dawne szczecińskie forum equorum34 
(pl. Orła Białego – centrum osiedla z lat 50. i 60. XX w., pełniące rolę rynku staromiejskiego 
do czasu odbudowy Podzamcza), ze względu na niewielką ilość lokali handlowych i gastro-
nomicznych oraz znaczny udział substancji budowlanej stanowiącej zasoby spółdzielni, oka-
zał się w powojennych latach opuszczonym miejscem. Odtworzenie wyglądu historycznych 

                                                 
33 Między innymi na jej kształcie wzorowano regotyzację szczytów wschodniej i zachodniej fasady ratusza, 

prowadzoną w latach 1949–1952 (proj.: M. B u k o w s k i) w poszukiwaniu rodzimych motywów architekto-
nicznych (w tym przypadku rzekomo rodzimego motywu attyki w kształcie tzw. jaskółczego ogona). W latach 
1957–1960 zbudowano obecną sylwetę kamienicy (proj.: Z. P o l i t o w s k i), która ze względu na koniecz-
ność dostosowania do niezniszczonego w czasie wojny rdzenia konstrukcyjnego z 1904 r. powstała z zabu-
rzeniem pierwotnych proporcji, układu i liczby okien, kształtu dachu, wysokości (sylweta wyższa o 4,5 m od 
pierwotnej), a nawet kształtu wieńczącej attyki – zob. hasło: Kamienica Pod Złotą Koroną, [w:] Leksykon ar-
chitektury..., op. cit., s. 305–306; G. T h u m, Obce miasto…, op. cit. s. 379, 389, 395. 

34 Hasło: Orła Białego, plac, [w:] Encyklopedia Szczecina, red. T. Białecki i in., Szczecin, Szczecińskie Towa-
rzystwo Kultury, 2015, s. 660–661. 
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placów rynkowych – znanych z Drezna, Elbląga, Frankfurtu nad Menem, Hildesheim – skła-
nia do porównania z modernistycznymi koncepcjami kształtowania publicznych przestrzeni 
w obrębie starych miast (funkcjonalistyczne koncepcje wypadają szczególnie niekorzystnie 
w zestawieniu z tradycyjnym wyglądem zrekonstruowanych dawnych przestrzeni targowych). 

Otrzymanie mieszkania w „zrekonstruowanych” dzielnicach traktowano jako wyróżnienie 
(szczególnie wobec powojennego deficytu mieszkaniowego); nie przykładano większej wagi 
do wynikających z jego usytuowania niedogodności, które uwidocznione zostały w konfron-
tacji ze współczesnym standardem. Rozpoczęcie procesu odbudowy historycznych dzielnic 
opierano na założeniu nadania rdzeniom ośrodków miejskich, wyróżniających się tradycją 
średniowiecznych lokacji, dominującej funkcji jako centrów usługowych i kulturalnych po-
wiązanych z turystyką. Ograniczenia wynikające z warunków scentralizowanej gospodarki 
i brak środków na przygotowanie odpowiedniej infrastruktury uniemożliwiły ukształtowanie 
takiej struktury w obrębie najstarszych dzielnic, którą uważano za właściwą już pod koniec lat 
40. ubiegłego stulecia. 

Usługi gastronomiczne, handlowe i hotelowe w miejskich ośrodkach historycznych rozwi-
nęły się jako inicjatywy (czasem również presja) prywatnych inwestorów po zmianach poli-
tyczno-gospodarczych lat 90. XX w. We wcześniejszych dekadach napływ turystów niewiel-
kie przynosił korzyści mieszkańcom starówek, powodował uciążliwości (m.in. w zaopatrze-
niu w deficytowe towary). W latach 70. XX w. próby otwarcia Polski na świat uruchomiły 
proces turystycznego zagospodarowywania zabytkowych miast. Brak bezpośrednich motywa-
cji ekonomicznych powodował realizowanie z oporami programów rewaloryzacyjnych, roz-
poczętych w najważniejszych „zrekonstruowanych” ośrodkach (przede wszystkim w War-
szawie, Gdańsku, we Wrocławiu i w Poznaniu) oraz w starych centrach zachowanych bez 
zniszczeń wojennych (m.in. w Toruniu, Krakowie, Zamościu). 

Do początku lat 60. XX w. powstał system prawny sprzyjający programom ochrony i re-
waloryzacji miast historycznych, jednak ich realizacji nie wspierała ówczesna sytuacja go-
spodarcza Polski. Środki finansowe uzależnione były od budżetów państwowych różnych 
szczebli, a możliwości realizacyjne ograniczał system scentralizowanej gospodarki. 

Wdrożenie pod koniec lat 50. XX w. trybu opracowań studiów historyczno-urbani-
stycznych przyczyniło się do prawidłowego ukierunkowania prac na obszarach starych dziel-
nic. Na podstawie porozumienia z 1953 r. Departamentu Urbanistyki Ministerstwa Budownic-
twa Miast i Osiedli oraz Centralnego Zarządu Biur Projektowych Budownictwa Miejskiego 
z Zarządem Ochrony i Konserwacji Zabytków w Ministerstwie Kultury i Sztuki przyjęto jako 
powszechną zasadę opracowywanie studiów historyczno-urbanistycznych dla zabytkowych 
miast35. Rozszerzona została skala badań archeologicznych i architektonicznych, nastąpiła 
ściślejsza współpraca konserwatorów zabytków, architektów i urbanistów; przy znaczącym 
udziale historyków sztuki36. Partnerstwo to pozytywnie wpłynęło na osiągnięcie pozytywnych 
efektów w pracach adaptacyjnych na zabytkowych obszarach. 

 
                                                 
35 Z. Ś w i e c h o w s k i, Problematyka studiów historyczno-urbanistycznych do planów zagospodarowania prze-

strzennego. Studia z historii budowy miast polskich, Prace Instytutu Urbanistyki i Architektury, 1957, R. 6, 
z. 2/17, s. 7. Początkowo prace nad studiami historycznymi do planów zagospodarowania przestrzennego re-
alizowane były w Dziale Dokumentacji Naukowej Pracowni Konserwacji Zabytków. 

36 D. K ł o s e k - K o z ł o w s k a, Ochrona wartości..., op. cit., s. 97–107. 



 28

Antynomia interesów publicznych i prywatnych w procesach rewaloryzacji 
 
Nie jest możliwe zadekretowanie zasad i uniwersalnych wytycznych, dotyczących pro-

jektowania i realizacji współczesnej zabudowy w historycznych ośrodkach, bez dyskusji 
w gronie przedstawicieli środowisk zawodowych, lokalnej społeczności, użytkowników, pra-
cowników służb konserwatorskich i administracji preferujących różne poglądy – od konser-
watywnych, przez kompromisowe, dążące do harmonizowania przeciwieństw w rozwiąza-
niach architektonicznych, do nowoczesnych. Aby uzyskać oczekiwane efekty przeprowadze-
nia kosztownych inwestycji, polegających na adaptacji starych i budowie nowych domów na 
obszarach objętych ochroną konserwatorską, należy przede wszystkim konsekwentnie prze-
prowadzać programy konserwatorskie i wieloetapowe prace budowlane, których zwieńczenie 
– przy zaistnieniu sprzyjających okoliczności – stanowi architektoniczna kreacja. Akty praw-
ne, wymagania administracyjne dotyczące planów zagospodarowania i ładu przestrzennego 
definiują ogólne normy, nie określają natomiast zasad satysfakcjonującego indywidualizowa-
nia projektów, nie zastępują szacunku dla tradycji, wartości artystycznych i dziedzictwa kul-
turowego. Nie mają też wpływu na aktywność przedsiębiorców, jakość pracy wykonawców, 
realizowany standard techniczno-użytkowy. 

Przygotowanie programów rewaloryzacyjnych wymagało zachowania proporcji pomiędzy 
racjami i siłą perswazji stron uczestniczących w planowanych pracach. Argumenty nie za-
pewniały równowagi w podejmowanych dyskusjach, prowadzących do ograniczania zakresu 
koniecznych inwestycji i zabiegów konserwatorskich. Zasadnicze różnice interesów rysowały 
się pomiędzy oczekiwaniami właścicieli nieruchomości, życzeniami mieszkańców a wzglę-
dami społecznymi. Akceptacja prac rewaloryzacyjnych odzwierciedlała skalę kompromisu, 
zawartego pomiędzy szlachetnymi intencjami lokalnej społeczności (dalekimi od realiów), 
racjami konserwatorskimi a dążeniami autorów programów rewaloryzacyjnych. 

Odbudowa zespołów staromiejskich po 1945 r. realizowana była ze środków państwo-
wych; poza wyjątkowymi sytuacjami nie występowały utrudnienia wymagające uregulowań 
własnościowych. Dekret z 8 marca 1946 r. O mieniu poniemieckim i porzuconym upaństwo-
wił wi ększość terenów, wraz z ocalałą zabudową i ze zrujnowanymi pozostałościami domów. 
Ograniczenie prywatnych właścicieli w dysponowaniu gruntami inwestycyjnymi nie istniało 
na ziemiach Polski zachodniej i północnej. Stan własnościowy w miastach na tzw. ziemiach 
odzyskanych – na których znaczna część zabudowań była w 1945 r. zniszczona w trakcie 
działań wojennych, wypalona przez pożary i zdewastowana po wojnie – sprzyjał realizacji 
nowej zabudowy nieograniczonej przez historyczne i emocjonalne odniesienia; fragmenty 
parterów w nowych budynkach mieszkalnych przeznaczano na lokale usługowe lub pozba-
wiano je funkcji handlowej (w pawilonach o standardowych rozwiązaniach konstrukcyjnych, 
w mniejszych ośrodkach lokalizowanych także pośrodku średniowiecznych rynków). W le-
wobrzeżnej Warszawie na mocy specjalnego dekretu tuż po wojnie dokonano automatycznej 
nacjonalizacji działek budowlanych i nieruchomości. Problem prywatnej własności parcel 
i kamienic objętych pracami rewaloryzacyjnymi najbardziej uwidocznił się w Poznaniu37. 

                                                 
37 B. R y m a s z e w s k i, Zbieżności i rozbieżności interesów indywidualnych i ogólnych w związku z rewalory-

zacją zespołów staromiejskich, [w:] Strategie rewaloryzacji miast w Polsce i w innych krajach. Materiały 
z konferencji zorganizowanej przez Sekcję Historii Architektury i Urbanistyki oraz Konserwacji Zabytków 
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Rewaloryzacja starej zabudowy wyglądała odmiennie w regionach Polski, w których nie 
zniesiono prywatnej własności nieruchomości. W miastach z zasadniczo nienaruszonym pra-
wem własności, w których większość parcel i zabudowań należała do indywidualnych osób, 
istniały przeszkody w realizacji sanacji starej zabudowy i prac adaptacyjnych. Prywatnym 
właścicielom, podporządkowanym biurokratycznemu systemowi uspołecznionej gospodarki, 
w przytłaczającej większości uniemożliwiono wykonanie koniecznych kosztownych prac; 
lokalne władze nakazywały przeprowadzenie ograniczonego zakresu robót, zazwyczaj reali-
zowanego w niewystarczającym stopniu. Natomiast swobodę w planowaniu i realizacji kom-
pleksowych inwestycji zapewniały decyzje o wywłaszczeniu, podejmowane zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami, wprowadzonymi przez powojenną administrację38. 

Organizacyjnym i prawnym ułatwieniem w przygotowywaniu od 1989 r. planów komplek-
sowej realizacji nowej zabudowy i zagospodarowywaniu przestrzeni publicznych na obsza-
rach dzielnic staromiejskich było scentralizowanie własności tych terenów. Dla stworzenia 
sprzyjających warunków organizacyjno-prawnych do rozwoju niezabudowanych i zaniedba-
nych terenów historycznych centrów prace projektowe i cykl budowlany wymagały uregulo-
wania statusu prawnego nieruchomości, dokonywanego w każdym z miast według odmien-
nych decyzji administracyjnych. Rozbieżności intencji między inwestorami, inicjującymi bu-
dowlane przedsięwzięcia, a projektantami, autorami programów rewaloryzacji, służbą kon-
serwatorską zostają zarysowane w ośrodkach staromiejskich o utrwalonej własności indywi-
dualnych osób. Uregulowanie kwestii prawnych w zakresie ochrony zabytkowych układów 
przestrzennych i zasad ich właściwej współczesnej zabudowy należy do wymagań i zasad 
określonych w planach zagospodarowania przestrzennego. 

Wymagania ochrony i konserwacji zabytków, stanowiące integralną część planów zago-
spodarowania przestrzennego dawnych miast, powstają przy udziale zespołów ekspertów 
opracowujących studia historyczno-urbanistyczne, koncepcje studialne i projekty rewaloryza-
cji. Na obszarach starych miast (w Elblągu, Głogowie, Kołobrzegu, Szczecinie) i w innych 
miastach Polski zachodniej i północnej prowadzono rozległy zakres inwestycji, polegających 
na przywróceniu ich dawnej struktury przestrzennej; sprzyjające uwarunkowania stworzyły 
powojenna komunalizacja i nacjonalizacja terenów przekształcanych pod względem własno-
ściowym. Nowe budynki wznoszono na starych murach piwnicznych, pozostałościach wybu-
rzonych kamienic, których relikty (szczególnie gotyckie mury i sklepienia) zabezpieczono 
i wyeksponowano w unikatowych wnętrzach. Odbudowa kwartałów przywróciła elementy 
starego układu urbanistycznego; dotyczyła przede wszystkim urządzenia ciągów ulicznych 
i przestrzeni dawnych placów targowych, a w mniejszym stopniu wnętrz bloków zabudowy. 

Rozległy zakres koniecznej rewaloryzacji zespołów staromiejskich w Polsce wymaga na-
kładów wykraczających poza potencjał przeznaczanych na ten cel środków publicznych. Zre-
alizowane w pierwszych dekadach III Rzeczypospolitej Polskiej udane adaptacje historycznej 
i nowej zabudowy, dostosowane do krajobrazu architektonicznego zabytkowych dzielnic, 
wskazują na konieczność współpracy inwestorów indywidualnych oraz instytucji publicz-
nych. 

                                                                                                                                                         
Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN w Warszawie, Warszawa, 15 kwietnia 1998 r., Warszawa, Ośrodek 
Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, 2000, s. 44–46. 

38 J. S a l m, Miasta po trzykroć odbudowywane. Koleje losu historycznych ośrodków miejskich Polski Północno-
Wschodniej w XX wieku, [w:] Tożsamość miasta odbudowanego. Autentyzm – Integralność – Kontynuacja. 
Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Gdańsk, 10–11 maja 2001 r., red. R. Cielątkowska, 
Gdańsk, Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, 2001, s. 109–112. 
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Poszukiwanie indywidualności i archetypu kamienicy staromiejskiej39 
 

„Archetyp to formuła symboliczna, która zaczyna funkcjonować wszędzie tam, gdzie albo 
nie występują żadne pojęcia świadome, albo w ogóle nie mogą one zaistnieć ze względu na 
powody natury wewnętrznej lub zewnętrznej. Treści nieświadomości zbiorowej reprezen-
towane są w świadomości przez wyraziste skłonności czy ujęcia. Indywiduum z reguły 
traktuje je jako uwarunkowane przez przedmiot — jest to mylne ujęcie, ponieważ pochodzą 
one z nieświadomej struktury psyche, tyle że zostają wyzwolone przez oddziaływanie 
przedmiotu. Te subiektywne skłonności i ujęcia są jednak silniejsze od wpływu przedmio-
tu, a ich wartość psychiczna jest wyższa, tak że narzucają się one wszystkim wrażeniom”. 

Carl Gustav Jung40 

„[…] Są miasta piękne i brzydkie… Przypadek byłby dziwny, skoro pięknych starych miast 
jest tak wiele, że trudno je wyliczyć, podczas gdy na nowożytne za dużo palców jednej rę-
ki. A może to wrażenie wywołuje patyna starości, dodająca uroku, lub sugestia odległych 
wspomnień historycznych, sam poetyczny powiew wieków przeszłych”. 

Stanisław Tomkowicz41 
 
Obserwując miasta, których ciągłość historyczna nie została zaburzona, można dostrzec 

w psychice zamieszkujących je społeczności, zbiorowej pamięci i podświadomości, utrwale-
nie „zapisów”, będących powtórzeniami doświadczeń wielu pokoleń. Określają one tożsa-
mość kulturową, indywidualność i niepowtarzalne cechy „własnego miejsca”. Do wyróżnia-
jących cech należy sposób aranżacji przestrzeni publicznej, atrakcyjność architektoniczna 
dominant, które wpływają na identyfikację mieszkańców z lokalnym środowiskiem i wyróż-
nianie się poszczególnych ośrodków miejskich. Dla wyeksponowania ciągłości historycznej 
i kulturowej tradycji, istotna jest retrospekcja dawnej struktury urbanistycznej i form architek-
tonicznych epok stylowych. W zniszczonych miastach istniała konieczność przywrócenia 
form dawnej architektury i prezentacji ich wyglądu z czasów przedwojennej świetności. Ten-
dencje do odtworzenia atmosfery zabytkowego miejsca (niemożliwe współcześnie dla satys-
fakcjonującej realizacji) wynikały z negatywnego odbioru powojennej zabudowy historycz-
nych dzielnic – wówczas nazywanej nowoczesną. Pozorna odbudowa z lat 90. XX w., oparta 
na schematycznych „historyzujących” rozwiązaniach elewacyjnych nałożonych na ściany 
wielorodzinnych budynków z lat powojennych (znana m.in. z Gorzowa Wielkopolskiego, ze 
Świdnicy, z pomorskich Chojnic), oczekiwana przez część mieszkańców zdegradowanych 
ośrodków staromiejskich, nie jest akceptowaną metodą ze względu na odstępstwo od zasad 
konserwatorskich i architektonicznej kreacji. Odrębny dyskusyjny zakres prac określa poten-
cjał oczekiwań użytkowych i technologicznych, realizowanych w starej substancji budowla-
nej. W miastach, które utraciły architektoniczne świadectwa wielowiekowej historii, podjęto 
starania zmierzające do odtworzenia zniszczonej cennej zabudowy i określenia współczesne-
go archetypu kamienicy staromiejskiej. 

Dziedzictwo przeszłości tworzą dzieła najznakomitsze. Okazałość najwybitniejszych bu-
dowli odzwierciedla wysoką pozycję materialną i społeczną dawnych mecenasów, ich aspira-
cje do bycia koneserem i mecenasem sztuk. Najwybitniejsi architekci dążyli do stworzenia 

                                                 
39 P. F i u k, Próba poszukiwania piękna w formie współczesnych kamienic staromiejskich, Czasopismo Tech-

niczne Instytutu Projektowania Architektonicznego WA Politechniki Krakowskiej (numer specjalny Międzyna-
rodowej Konferencji Naukowej „Definiowanie przestrzeni architektonicznej. Co z tym pięknem architektury 
współczesnej?”), 2007, R. 104, z. 13, s. 235–239. 

40 C.G. J u n g, Typy psychologiczne, tłum. R. R e s z k e, Warszawa, Wydawnictwo Wrota, 1996, s. 625. 
41 S. T o m k o w i c z, cyt. za: W. K o s iń s k i, Miasto i piękno…, op. cit., s. 23. 
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budowli, w których strukturach przestrzennych i formach poszukiwano piękna i doskonałości, 
a poprzez duchowość architektury sakralnej – zbliżenia do mistycznego świata absolutu. 

Twórcza działalność architektów w kształtowaniu i organizacji przestrzeni miast stanowiła 
odzwierciedlenie przemian zachodzących w życiu społeczeństw i cywilizacji danej epoki42. 
Jej oblicze było obrazem i syntezą złożonych czynników: geograficznych, gospodarczo-
ekonomicznych, technicznych, społeczno-politycznych, kulturowych i innych indywidual-
nych względów wynikających z lokalnych uwarunkowań danej epoki. Szczególną wartością 
architektury było poszukiwanie piękna i jego utrwalenie w kształtach budowli oraz dbałość 
o przestrzeń otoczenia. Architektura w minionych stuleciach i współcześnie określa charakter 
miejsca, kształtuje wizerunek inwestora, odzwierciedla jego pozycję ekonomiczną i kulturowe 
aspiracje. Najwybitniejsze realizacje wywierają wpływ na otoczenie, stają się wzorem, inspi-
racją, kształtują kanon i styl – są piękne i zaliczane do elitarnego kręgu dzieł sztuki. Obraz 
współczesnej architektury kształtowany jest w trakcie złożonego procesu transformacji zasta-
nych układów i ewolucji utrwalonych w historii form, przeciwstawionych nowym ideom, 
indywidualnym rozwiązaniom formalnoplastycznym i strukturalno-przestrzennym. W kolej-
nych dekadach pojawiały się tendencje, których utrwalenie się jako nowych kierunków nastę-
powało poprzez weryfikację czynnika czasu, surowo osądzającego idee powierzchowne, nie-
przemyślane koncepcje i pozbawione konsekwencji dążenia do rozwiązania ważnych proble-
mów funkcjonalnych, technicznych i społecznych – skoncentrowane na efektownych, uprosz-
czonych przedstawieniach formalnych. Akceptacja nowych idei i koncepcji, uznanie indywi-
dualnych wartości stanowi złożony i długotrwały proces konfrontacji z utrwalonymi zasadami 
– pod względem możliwości rozwiązywania złożonych problemów swojego czasu, spełnienia 
oczekiwań społecznych, aspiracji użytkowników; wymagają także podporządkowania się 
sprzecznym kryteriom. 

Dla utrwalenia się nowych zjawisk ważna jest obecność w świadomości publicznej przede 
wszystkim uznanych realizacji, których wysoką ocenę potwierdziły publikacje w prestiżo-
wych periodykach, katalogach i albumach, oceny krytyków, użytkowników i mieszkańców. 
W utrwalaniu się nowych idei, wywierających wpływ na środowisko architektów oraz uru-
chomienie procesu kontynuacji, istotna jest prezentacja na ważnych wystawach. Z materiali-
zacją nowych idei związane są także nagrody dla oryginalnych projektów w prestiżowych 
konkursach architektonicznych i popularyzacja dzięki ich realizacji. Nowe tendencje w archi-
tekturze utrwalone zostają poprzez powszechne uznanie kolejnych nowatorskich realizacji, 
odzwierciedlających kreatywność artystyczną i konceptualną, uznanie społeczne i środowi-
skowe. Nowe tendencje, wyróżniające się oryginalnością idei, indywidualnością estetyczną, 
utrwalone zostają poprzez uruchomienie procesu kontynuacji. Uproszczeniem jest postrzega-
nie ich przez pryzmat stylistyki i zewnętrznego kostiumu, bez odniesień do złożoności kształ-
tujących ją elementów. 

W Polsce po 1989 r. nową jakością w architekturze stały się projekty i realizacje związane 
z odbudową i transformacją zespołów staromiejskich (lub ich fragmentów). Przy złożoności 
problemów, z którymi związane są współczesne realizacje na obszarach centrów miast histo-
rycznych, do dylematów wywołujących emocje należy piękno. Polskiej architektury sprzed 

                                                 
42 P. B i e g ań s k i, Architektura. Sztuka kształtowania przestrzeni, Warszawa, Wydawnictwa Artystyczne i Fil-

mowe, 1974, s. 21. 
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1989 r. zazwyczaj nie wyróżniano tym pojęciem. W odbiorze społecznym znaczna część po-
wojennych układów urbanistycznych i zrealizowanych domów należała do sfery budownic-
twa, a nie do architektury postrzeganej przez pryzmat sztuki kształtowania przestrzeni. Po-
tencjał twórczy środowiska architektonicznego nie został zmaterializowany, pomimo stwo-
rzenia wyróżniających się pod względem strukturalnym rozwiązań przestrzennych i atrakcyj-
nych koncepcji formalnoplastycznych. Współczesne realizacje wyróżniają się starannością 
wykonania, nowoczesną estetyką i pięknem powściągliwych form architektonicznych. Poten-
cjał inwestycyjny w epoce transformacji zmieniony został dzięki wolnorynkowym warunkom 
ekonomicznym i możliwości nieskrępowanego prowadzenia działalności gospodarczej, 
wspieranymi przez nienaruszalność prawa własności. Wyeliminowanie od 1989 r. ograniczeń 
systemowych pozwoliło na prowadzenie działalności budowlanej podporządkowanej obiek-
tywnym uwarunkowaniom rynkowym oraz przedsiębiorczości inwestorów. Istotna zmiana 
charakteru działalności budowlanej wiązała się z dostępem do rozwiniętych technologii i ma-
teriałów, zapewniających właściwy standard inwestycji, który w indywidualnych projektach 
wykorzystywany był dla spełnienia oczekiwań i aspiracji inwestorów. 

Realizacje procesów odbudowy i nowej zabudowy historycznych zespołów należy podpo-
rządkować wymaganiom architektoniczno-konserwatorskim, społeczno-politycznym, praw-
no-ekonomicznym, technicznym. Teoretyczne podstawy inwestycji określone są przez specja-
listyczne prace: opracowania studialne, ekspertyzy, koncepcje przygotowywane z odniesie-
niem do specyfiki i lokalnych uwarunkowań. Autorzy współczesnych projektów architekto-
nicznych zabudowy starych miast poszukują koncepcji stylowych i rozwiązań formalnych 
odpowiednich dla wielowiekowej tradycji i charakteru przestrzeni historycznych dzielnic. 
Złożony proces prowadzi do wykrystalizowania koncepcji nowej zabudowy z jednej strony 
spełniających wymagania służb konserwatorskich, oczekiwania inwestorów i opinii publicz-
nej, z drugiej strony natomiast wyróżniających się kreatywnością plastyczno-strukturalną. 
Uwarunkowania lokalizacyjne historycznych dzielnic (niezależnie od ograniczeń wynikają-
cych z wytycznych konserwatorskich, niewielkiego potencjału przestrzeni parcel, warunków 
nasłonecznienia, komunikacji) stanowią inspiracje dla projektantów – przygotowania niety-
powego dla budowlanych inwestycji procesu twórczego. Współcześnie wykrystalizowane 
zostały, różniące się od siebie, tendencje i nurty ideowe architektonicznych realizacji w obrę-
bie starych miast, takie jak: 
– stylizacja, 
– rekonstrukcja, 
– restrukturalizacja, 
– retrowersja, 
– nowoczesna kreacja, 
– zasada neutralnego sąsiedztwa, 
– współczesna interpretacja historycznej zabudowy. 

W rozwiązaniach kompozycyjnych kamienic zlokalizowanych w obrębie dawnych miast 
transponowane są także formy architektoniczne odzwierciedlające nowatorskie tendencje 
strukturalno-plastyczne. Współczesna awangardowa architektura – kontynuując znany z prze-
szłości proces ewolucji form, odpowiadających duchowi swojego czasu zmieniającym się 
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tendencjom i upodobaniom – dostosowywana jest również do krajobrazu miejskiego z pierze-
jową obudową ulic i placów43. 

Poszukiwanie piękna w nowych rozwiązaniach architektonicznych nawiązujących do hi-
storycznego sąsiedztwa nie powinno polegać na cytatach, powtórzeniach i bezpośrednich sko-
jarzeniach z przeszłością. Tradycyjną postawę odzwierciedla nawiązanie „dialogu z warto-
ściami”, emanującymi z dawnej architektury. Piękno zawarte jest w oryginalnych autorskich 
wypowiedziach, autentycznych kreacjach, nieograniczonych przez konwencje niewłaściwie 
rozumianego „konserwatorskiego” projektowania architektury w środowisku zabytkowym 
(przez część środowiska budowlanego błędnie utożsamianego ze stosowaniem na elewacjach 
historycznych odniesień, z odtwarzaniem form zapożyczonych z sąsiedztwa lub upodobnio-
nych do otaczających starych domów). 

Właściwe jest kreowanie indywidualnych form architektonicznych, atrakcyjnych pod 
względem plastycznym – zarazem odnoszących się do kontekstu miejsca i podziałów struktu-
ry dawnej dzielnicy – i jednoznacznie odzwierciedlających czasy powstania, niemaskujących 
faktur zastosowanych materiałów i użytych technologii związanych z dostosowaniem nowych 
budynków do współczesnych wymagań użytkowych. Sztuką jest wykreowanie dzieła archi-
tektonicznego, wyróżniającego się atrakcyjnością nowoczesnego wyrazu plastycznego, za-
chowującego właściwą relację – równowagę i harmonię z artystycznymi walorami historycz-
nej dzielnicy. Koherencji z zabytkową strukturą nie zapewniają uproszczone cytaty i zastoso-
wanie elementów kompozycyjnych odnoszących się do utrwalonego wyobrażenia o archety-
pie kamienicy staromiejskiej. Konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na detale, faktury 
materiałów wykończeniowych, barwy lub ich wymowny brak. Strukturę kamienic staromiej-
skich odróżnia od zabudowy śródmiejskiej i domów zlokalizowanych w obrębie osiedli wie-
lorodzinnych odrębność przyziemia, przeważnie o funkcji handlowo-usługowej, okazałość 
kompozycyjna wyższych mieszkalnych kondygnacji, zróżnicowanie plastycznych form zwień-
czenia. Elewacje wkomponowywano w ciągi pierzei ulic i placów jako integralny element 
zróżnicowanych układów dawnych miast. Różnorodne formy kamienic staromiejskich wyni-
kały z tradycji mieszczańskich, kupieckich i patrycjuszowskich społeczności. Dekorowane 
fronty kamienic ilustrują odwieczne dążenia właścicieli do wyróżnienia się wśród lokalnego 
mieszczaństwa, rywalizacji w działalności kupieckiej i rzemieślniczej; podkreślały pozycję 
materialną i status społeczny gospodarzy, odzwierciedlały także ich aspiracje do bycia znaw-
cą i mecenasem sztuki. 

 
 

Interwencje w istniejącą tkankę, dogęszczenie dawnych zespołów zabudowy 
 
Urbanistyczna tkanka i historyczna substancja budowlana nie powinny podlegać presji do-

raźnych rozbiórek, realizowanych ze względu na kryzysowe uwarunkowania – zniszczone 
wartościowe układy przestrzenne nie są możliwe do przywrócenia w zadowalającej postaci. 

                                                 
43 W historii architektury współczesnej znane są przykłady awangardowych koncepcji, dostosowanych skalą do 

zabytkowego sąsiedztwa (Café De Unie przy Mauritsweg w Rotterdamie z 1925 r., autorstwa J.P. O u d a, zre-
konstruowana po 1945 r. w pobliżu pierwotnej lokalizacji), zmodyfikowanych po interwencji władz budowla-
nych na skutek protestu wpływowych przedstawicieli wiedeńskich środowisk (dom handlowy Goldmana i Sa-
latscha w Wiedniu przy Michaelerplatz 3, z lat 1909–1911, autorstwa A. L o o s a) – zob. J.-L. C o h e n, The 
future of architecture. Since 1889, New York, Phaidon, 2012, s. 92–97, 143‒146; A. S a r n i t z, A. Loos 
1870–1933. Architekt, krytyk, dandys, Köln, Taschen/TMC Art, 2006, s. 37–39. 
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Podejmowane w wyjątkowych sytuacjach współczesne rekonstrukcyjne i odbudowy, oparte 
na stylizacji dawnych form, nie rekompensują walorów przestrzennych wyróżniających starą 
architekturę z jej oryginalnością i niepowtarzalnym nastrojem. Nawarstwienia starego miasta, 
ze zmieniającą się przez stulecia strukturą przestrzenną, opowiadają jego prawdziwą historię: 
okresów koniunktury i rozwoju przestrzennego, stagnacji gospodarczej lub kryzysu. Ślady 
dawnych epok stanowią kronikę życia miejskiego, której elementy architektoniczne należy 
zachować jako świadectwa przeszłości. W przypadku przekształceń i adaptacji dawnej zabu-
dowy istotna jest ochrona wartości kultury materialnej i artystycznej, wyeksponowanie orygi-
nalnych pozostałości oraz dbałość o niezacieranie nawarstwień stylowych. 

Najstarsze dzielnice stanowią rdzeń układów urbanistycznych rozbudowanych ośrodków 
miejskich, w których gęstość zabudowy była odzwierciedleniem w kolejnych dekadach ich 
historii warunków gospodarczych i ekonomicznych, wpływających na wzrost liczby napły-
wowych mieszkańców. Na ograniczonym obszarze nastąpiło zagęszczenie funkcji, istniały 
problemy z zapewnieniem właściwych warunków do życia. Struktura przestrzenna rozwijają-
cych się ośrodków przemysłowych odzwierciedlała dopuszczalną skalę zagęszczenia, ulega-
jącą poprawie przy odśrodkowym przesunięciu granic układów urbanistycznych (ogranicza-
nych przez wymagania władz wojskowych, szczególnie miast–twierdz, których status prze-
kształcano w epoce rewolucji przemysłowej zmieniającej diametralnie metody produkcji uzbro-
jenia, wpływających na powstanie nowych doktryn obronnych). W XIX w. nowe dzielnice 
i osiedla wyznaczano wokół zagęszczonych historycznych zespołów – centrów rozrastających 
się miast – których zabudowa ulegała przekształceniom i dostosowaniu do rozwijających się 
funkcji handlowo-usługowych. 

Współcześnie dawne struktury miejskie odzwierciedlające gęstość zabudowy i proporcję 
zaludnienia, odpowiadającą złożonym lokalnym uwarunkowaniom, nie zawsze są możliwe do 
utrzymania w racjonalnych granicach, bez zmniejszenia potencjału rozwojowego. Ograniczo-
na wielkość dawnych miast, przede wszystkim ze względów militarnych, powodowała ich 
nadmierne zagęszczenie, którego zmiana nastąpiła w okresie rewolucji przemysłowej, w dwu-
dziestoleciu międzywojennym oraz w ubiegłym stuleciu, przez rozplanowanie w kolejnych 
pierścieniach wokół starego miasta dzielnic śródmiejskich, zespołów mieszkań spółdziel-
czych i towarzystw budowlanych, wielorodzinnych osiedli, zabudowy willowej i jednoro-
dzinnej. 

Współczesne zjawisko dogęszczania centrum ogranicza proces powiększania się mniej-
szych miast i nadmiernego rozrastania aglomeracji, wywołany przez ich przeludnienie. 
Utrzymanie w rozbudowujących się ośrodkach miejskich równowagi, pod względem struktu-
ry funkcjonalno-przestrzennej, wiąże się z zachowaniem naturalnego krajobrazu i warunków 
ekologicznych wokół terenów zurbanizowanych. Wykorzystanie potencjału przestrzennego 
dzielnic staromiejskich, śródmieścia i terenów osiedli podmiejskich, objętych efektywnym 
systemem komunikacji publicznej, wewnątrzmiejskich tras tranzytowych, służy ograniczeniu 
ruchu samochodów osobowych. 

Tożsamość miast historycznych kreowana jest poprzez kulturowe dziedzictwo – odmiennie 
od ośrodków zdominowanych przez procesy globalizacyjne, powodujące upodobnienie od-
rębnych struktur, unifikację rozwiązań funkcjonalno-użytkowych, kompozycyjnych, prze-
strzennych. Proces rozległego przenikania się wpływów globalizacyjnych obejmuje aspekty 
socjologiczne i ekonomiczne, w mniejszym stopniu zależny jest od architektury postrzeganej 
jako sztuka kształtowania przestrzeni.  
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Zabudowa wnętrz kwartałów w projektach odbudowy 
dzielnic staromiejskich 
 

W starych dzielnicach wnętrza kwartałów wypełnione były oficynami i obiektami gospo-
darczymi, które – ze względu na rozbudowę i nadbudowę o kolejne kondygnacje – wpływały 
na pogorszenie warunków mieszkaniowych, szczególnie w lokalach doświetlanych przez 
okna otwierające się na podwórze. Przez współczesnego odbiorcę widok wąskich uliczek 
z nieregularną spatynowaną zabudową postrzegany jest przez pryzmat malowniczości i stwa-
rzanego nastroju. Zagęszczanie zabudowy wewnątrz kwartałów i podnoszenie wysokości bu-
dynków, dodatkowo zacieniających podwórza i wąskie ulice, nasiliło się w drugiej połowie 
XIX i na początku XX w. – w okresie rozwoju uprzemysłowionych miast (kilka dekad przed 
zniszczeniem starych dzielnic w wielu europejskich ośrodkach miejskich). 

Przeznaczenie wnętrz kwartałów, pełniących funkcję zaplecza gospodarczego, komunika-
cji pomiędzy frontowymi traktami kamienic i oficynami, przestrzeni odizolowanej od ruchu 
ulicznego, wzbogaconej zielenią, odzwierciedla nieregularna linia tylnych elewacji, dostoso-
wana do zmieniającej się głębokości traktów starych zabudowań, rozbudowywanych w róż-
nych okresach i przekształcanych przez kolejnych właścicieli. 

Współczesne realizacje, powstające na podstawie autorskich założeń projektowych, mają 
na celu stworzenie w nowej strukturze architektonicznej kreatywnej reminiscencji przeszłości 
– przywracają, w zazwyczaj otwartych wnętrzach zespołów mieszkaniowych, charaktery-
styczne dla starych dzielnic usytuowanie oficyn, wozowni, stajni i innych obiektów gospo-
darczych powiązanych z mieszczańskimi domami. We współczesnych koncepcjach zabudowy 
wnętrz staromiejskich kwartałów przywrócenia dyspozycji przestrzennych dawnego układu 
poszukuje się (m.in. w reminiscencji usytuowania oficyn i ich wyglądu) mniej oficjalnego od 
głównych budynków. Pełnią różne funkcje: w kondygnacjach parterów – handlowe i usługo-
we, obsługi turystycznej, gastronomiczne, na wyższych piętrach – mieszkalne i biurowe. No-
we budynki oficyny, dawniej o utylitarnym charakterze, w przekształconej i zindywidualizo-
wanej formie (z balkonami, loggiami, tarasami w miejscu pulpitowych dachów) – wraz z za-
gospodarowaniem podwórzy pokazującym zarys historycznych podziałów własnościowych 
i głębokości traktów kamienic, ze schodami terenowymi niwelującymi charakterystyczne dla 
dawnych miast różnice w konfiguracji terenu, z ceramicznymi i kamiennymi nawierzchniami, 
z kratami bram, odpowiednio dobraną zielenią – odzwierciedlają odmienność przestrzeni 
znajdujących się za „parawanami” bogatych elewacji. Umiejętnie komponowane wnętrza 
kwartałów kształtuje, wzorem dawnej parcelacji, prywatne strefy i zaułki z dostępem do 
wspólnej części dziedzińca. 

Mniej udane projekty zabudowy staromiejskich dzielnic spowodowały powstanie nieatrak-
cyjnych wnętrz, przypominających blokowy charakter, których uproszczone, podobne do 
frontowych, elewacje osłaniają znormalizowane moduły konstrukcyjne i powtarzalne sekcje, 
pozbawione odniesienia do pierwotnego zarysu wyburzonych kamienic i podziałów własno-
ściowych. Zagospodarowanie tych wnętrz nie nawiązuje do historycznej tradycji miejsca, 
pozostawia otwartą przestrzeń bez właściwego urządzenia, umożliwiając niezgodnie z inten-
cją projektanta wykorzystanie utwardzonej nawierzchni (często wykonanej z elementów be-
tonowych) jako miejsc parkingowych oraz strefy nieosłoniętego zaplecza lokali handlowo-
usługowych i urządzeń technicznych. 
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Tożsamość miejsca i kontekst kulturowy a względy estetyczne i użytkowe 

 
 

„Fenomen miasta, od zarania dziejów intrygujący filozofów, badaczy i projektantów, przez 
wielu historyków budowy miast przyrównywany jest do palimpsestu – starożytnego lub 
średniowiecznego rękopisu, którego cenne pergaminowe strony przez wieki wykorzysty-
wane były do wielokrotnego zapisu. Tak jak w palimpseście, gdzie upływający czas wypeł-
niał dawne strony nowym, aktualnym tekstem, tak kolejne epoki wpisywały w strukturę 
miasta liczne zmiany, przystosowując ją do pojawiających się nowych i stale innych po-
trzeb. Wprowadzano je, wymazując treść nieaktualną, a gdzie nie starczyło miejsca, pisano 
pomiędzy wierszami i po nieczytelnym już śladzie, korzystając z dawnego, przydatnego 
jeszcze wątku. Podobnie miasto, sprawdzone długim trwaniem i użytkowaniem, to szcze-
gólne miejsce na ziemi celnie wybrane mądrością mędrców i przychylnością bogów, było 
niezwykle cenne, jak cenny i długo użyteczny był pergamin”. 

Danuta Kłosek-Kozłowska44 

 
W historii budowy miast zniszczeniu uległy dzieła architektoniczne, które współcześnie 

stanowiłyby bezcenne świadectwo materialne minionych epok znane z archiwalnych opisów 
ich artystycznego kunsztu i technicznej innowacyjności. W procesie dostosowywania istnieją-
cych miast do zmieniających się wymagań, niemożliwe było zachowanie wszystkich starych 
budynków, „[...] tak, jak gromadzi się książki. Jest jasne, że nie należy przekształcać starych 
miast w muzea o ulicach wypełniających się tłumem turystów i pustoszejących po ich odpły-
wie. Jednakże proces ciągłego oczyszczania i ponownego zapisywania palimpsestów, proces 
usuwania przejawów działalności urbanistycznej pokoleń, które odeszły, […] powinien być 
starannie kontrolowany, ażeby nie powodował niszczenia cennego dziedzictwa kulturowe-
go”45. J. Żórawski za istotę twórczości architektonicznej uznawał zasadę „dobrej kontynuacji” 
– z odniesieniami do istotnych wątków historycznych w celu ich utrwalenia lub twórczego 
przetworzenia zgodnie ze skalą obiektu architektonicznego oraz z urbanistycznymi perspek-
tywami46. 

Identyfikację wartości kulturowych starych ośrodków miejskich wspiera historia budowy 
miast, istotna dla określenia zasad kształtowania przestrzeni i podejmowanych współcześnie 
decyzji urbanistycznych i architektonicznych, które przy udziale konserwatorów wpływają na 
przetrwanie we właściwym stanie dawnych struktur z indywidualnymi cechami języka prze-
strzeni oraz ze świadectwami materialnymi i niematerialnymi tworzącymi ich kulturową toż-
samość. Zachowanie dawnych zespołów urbanistycznych wymaga wszechstronnego 
uwzględnienia problematyki ochrony dziedzictwa kulturowego w planach zagospodarowania. 
Kształtowanie przestrzeni i kierunki rozwoju historycznych struktur (przy zapewnieniu 
współczesnych wymagań funkcjonowania miast) powinny opierać się na zasadzie „dobrej 
kontynuacji”, umożliwiającej scalenie zdegradowanych części w harmonijną całość i od-
zwierciedlając przeszłość starych zurbanizowanych organizmów. Na współudział społeczno-

                                                 
44 D. K ł o s e k - K o z ł o w s k a, Ochrona wartości..., op. cit., s. 111. 
45 W. O s t r o w s k i, Zespoły zabytkowe a urbanistyka, Warszawa, Wydawnictwo Arkady, 1980, s. 11. Autor 

przywołuje znamienny przykład odrzucenia projektu, dostosowującego do nowych upodobań estetycznych go-
tycką architekturę Pałacu Dożów, przedstawionego przez A. P a l l a d i a  (pracującego przy upiększeniu kilku 
wnętrz gmachu). 

46 J. Ż ó r a w s k i, O budowie formy architektonicznej, Warszawa, Wydawnictwo Arkady, 1973, s. 115–130. 
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ści lokalnej w procesie ochrony i rewaloryzacji starych zespołów urbanistycznych istotny 
wpływ wywiera zarówno odwołanie się do emocji i wiedzy mieszkańców, oparte na znajomo-
ści bogatej historii, jak i wyeksponowanie w możliwie pełnym zakresie dziedzictwa arty-
stycznego i architektonicznego (niezachowanego w oryginalnej substancji ze względu na jej 
zrujnowanie z lat 1939–1945 i powojenną degradację). Procesy rewitalizacji wymagają nie 
tylko współpracy z samorządem lokalnym, instytucjami publicznymi, przedsiębiorcami, ale 
też partycypacji mieszkańców w realizacji zmian w obrębie przestrzeni historycznych ośrod-
ków, wynikających z koniecznego dostosowania do współczesnych wymagań. Miasta euro-
pejskie – z dominującymi cechami, określonymi w średniowieczu – ulegały „[...] przemianom 
struktur w obszarze miejskiego centrum, które pozostając zazwyczaj przez wieki w tym sa-
mym miejscu, stale poddawane było działaniom modernizacyjnym, misternym zabiegom in-
tegrującym lub też nowemu kształtowaniu. Ta swoista strukturalno-typograficzna «pamięć 
miasta», zapisana w charakterystyce rozplanowania i parcelacji, jest najtrwalszą cechą miasta 
[…]” 47. Tożsamość miast ugruntowana została w złożonym procesie kulturowym i cywiliza-
cyjnym, zależnym od wpływów środowiska naturalnego i czynników geograficznych. Od-
miennie od narzuconego w XX stuleciu (również w historycznych ośrodkach) funkcjonali-
stycznego i modernistycznego sposobu użytkowania przestrzeni i estetyki architektonicznej 
„[…] od zarania dziejów miast rozumiano, że zarówno modernizowana przestrzeń – z uwagi 
na indywidualne cechy wykształcone w historii, jak też nowo planowane miasta – ze względu 
na zindywidualizowane środowisko i topografię, niełatwo poddają się jakiejkolwiek standary-
zacji czy typizacji”48. 

Obszary dzielnic staromiejskich, obecnie wyodrębnione z układów współczesnych miast 
jako ważna, a czasem niezależna część, były w historii tych ośrodków wielofunkcyjnym 
kompleksem, obejmującym złożone i zróżnicowane aspekty zurbanizowanego organizmu – 
od mieszkaniowych, handlowych i usługowych, produkcji i rzemiosła, komunikacji i trans-
portu towarów do zapewniających warunki obrony przed nieprzyjacielem. Współcześnie zło-
żona struktura starych dzielnic poddawana jest procesowi transformacji (uruchomionemu w 
latach 60. XX w.), którego celem jest dostosowanie ich układów do współczesnych potrzeb i 
wymagań użytkowych. Współcześnie pełnią one funkcję centrów przede wszystkim w godzi-
nach popołudniowych i w dniach wolnych od pracy; wówczas gwarnym tłumem wypełniają 
się lokale gastronomiczne, zwiększony ruch klientów widoczny jest w ekskluzywnych skle-
pach, galeriach z pracami artystów oraz w muzeach, placówkach kulturalnych, zabytkowych 
świątyniach – ważnych dla identyfikacji starych ośrodków miejskich. 

Atrakcyjność i szczególną rangę dzielnic staromiejskich w strukturze współczesnych 
aglomeracji tworzy wiele elementów. Stare ośrodki miejskie często postrzegane są przez pry-
zmat pamięci o ważnych wydarzeniach historycznych w ich granicach. Wiele miast rozsławi-
ły zamieszkujące je ważne osobistości (nawet, jeżeli były to epizody w ich biografii). 
W przypadku wielkich dzieł naukowych i artystycznych ich powstanie w powszechnej świa-
domości wiąże się z odniesieniem do konkretnych miast. Szczególną pozycję w historii i dzie-
jach sztuki zajmują najznakomitsze pomniki architektury, rzeźby, malarstwa, związane z po-
szczególnymi miastami. Historyczne ośrodki, najważniejsze pod względem wartości kulturo-
                                                 
47 D. K ł o s e k - K o z ł o w s k a, Ochrona wartości..., op. cit., s. 122. 
48 Ibidem, s. 132. 
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wej, wyróżniają się rozplanowaniem założeń urbanistycznych, wzbogaconych o cenne obiek-
ty architektoniczne. 

Z pewnymi miastami związany jest szczególny rodzaj społecznej pamięci – nasyconej 
emocjami i wywołującej wzruszenie w kolejnych pokoleniach jego mieszkańców. Historycz-
ne dzielnice są przede wszystkim złożonym organizmem, w którym – niezależnie od tradycji 
miejsca, wartości artystycznej znajdujących się w jego granicach obiektów kultury, emocji 
wywołanych szczególnymi wydarzeniami, sławy mieszkających tu i tworzących ważnych 
postaci – przez stulecia mieszkały tysiące osób, a kolejne pokolenia współtworzyły skompli-
kowany proces rozwoju gospodarki, rzemiosła, manufaktur, przemysłu, handlu, usług, kultu-
ry, edukacji, transportu, funkcji mieszkaniowej. Najważniejszą rolą miast było utrwalanie 
kolejnych etapów rozwoju cywilizacyjnego kontynentu. Złożony i długotrwały proces dopro-
wadził do nadmiernego współcześnie zagęszczenia wielu organizmów miejskich. 

Historyczne dzielnice nie pełnią już od dziesięcioleci funkcji kupieckiego centrum, funk-
cjonującego w dawnych formach organizacji handlu i usług, a funkcja mieszkaniowa nie do-
minuje w ich strukturze. Współcześnie stały się one uprzywilejowanym miejscem o szczegól-
nych wartościach – tradycja i dziedzictwo przeszłości odzwierciedlone są w lokalizacji muze-
ów, galerii, obiektów kultury i sztuki, powiązanych z instytucjami artystycznymi i edukacyj-
nymi. Przestrzeń starych dzielnic wyróżnia szczególny klimat i nieuchwytny nastrój, decydu-
jący o niepowtarzalności enklaw ukształtowanych przez historyczne budynki. Zabytkowe 
dzielnice są również atrakcyjnym miejscem lokalizowania siedzib firm, pracowni i biur pry-
watnych przedsiębiorców, którzy zyskują na prestiżu dzięki otoczeniu cennych starych ka-
mienic. 

Elementem programów rewitalizacyjnych dzielnic staromiejskich jest również realizacja 
nowej architektury mieszkaniowej jako uzupełnień i przekształceń dawnych układów przez 
wprowadzanie funkcji mieszkaniowej zapewniającej „życie” miejskie w różnych porach dnia. 
Obecnie obserwuje się wypieranie z najbardziej prestiżowych lokalizacji użytkowników 
mieszkań, zapewniając właścicielom nieruchomości korzystniejsze warunki ekonomiczne, co 
powoduje, że przestrzenie, od stuleci wypełnione przez ruch pojazdów i pełne gwaru uliczne-
go, stają się miejscami opuszczonymi po zamknięciu biur i instytucji oraz sklepów i punktów 
usługowych (co widoczne jest m.in. w centrum Rotterdamu, bocznych ulicach Głównego 
Miasta w Gdańsku). Problem pustoszenia miejsc publicznych w historycznych centrach 
w mniejszym stopniu dotyczy głównych ciągów spacerowych i rynków staromiejskich. 

W centrach starych miast, których dawna zabudowa nie uległa zniszczeniu i degradacji, 
odmiennym problemem jest wyznaczenie przestrzeni dla realizacji nowych inwestycji. Do 
cennych należą również fragmenty posesji, które w swoich skromnych granicach lub w ra-
mach połączenia z sąsiednimi zabudowaniami umożliwiają przygotowanie nowych inwesty-
cji. Zaplanowanie złożonego cyklu zabudowy niewielkich i położonych w zwartych układach 
działek wymaga poniesienia dużych nakładów, które rekompensowane są możliwością stwo-
rzenia, ze względu na wyjątkową lokalizację, interesującej architektury, wyróżniającej inwe-
stora i użytkowników, korzystających z lokali lub mieszkań położonych w atrakcyjnym są- 
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siedztwie, posiadających unikatowe rozplanowanie49. Skala nakładów, których wymagają in-
westycje w centrach starych ośrodków, szczególnie w bogatych miastach, związana jest 
z wysokim standardem użytkowym i technologicznym, oczekiwanym przez inwestorów od 
przedsiębiorstw budowlanych oraz od projektantów. Znane są przykłady współczesnych, wy-
różniających się pod względem kompozycyjnym, technologicznym i funkcjonalnym, rozwią-
zań architektonicznych, w których kontekst zabytkowego sąsiedztwa wykorzystany jest do 
podkreślenia nowoczesności – synonimu wysokich standardów – przyczyniającej się także do 
określenia wysokiego poziomu materialnego tych inwestycji. Odrębnym problemem wielu 
zabytkowych dzielnic jest konieczność dokonania sanacji i rewitalizacji dawnej zabudowy, 
której substancja nie odpowiada obecnym standardom, współczesnym wymaganiom użytko-
wym i technicznym. 

Do okoliczności sprzyjających architektom należą oczekiwania inwestorów – dążących do 
stworzenia projektów kreatywnych pod względem indywidualności plastycznej, wyróżniają-
cych się od otoczenia wyglądem i standardem – zapewniających także właściwe zasoby mate-
rialne i technologiczne. 

 

Kontekst historyczny w centrach biznesowych i ośrodkach przemysłowych 
 
 

„Szybkie przeobrażenia krajobrazu kulturowego współczesnych miast, nierzadko powodu-
jące ich degradację, to rezultat postępującej gwałtownie od lat siedemdziesiątych XX wieku 
liberalizacji rynku i decentralizacji. Skala i złożoność miasta już dawno wymusiły kom-
pleksowe widzenie jego przestrzeni kulturowej. […] Przechodzenie od snu o mieście ideal-
nym do myślenia w kategoriach krajobrazu kulturowego pozwoliło odczytać miasto nie 
tylko w wymiarze funkcjonalnym, ale również artystycznym — jako dzieło sztuki”. 

Jacek Purchla50 

 
Zwarte układy dawnej zabudowy – atrakcyjne dla przyjezdnych i turystów – ze względów 

krajobrazowych przywołują wyidealizowane obrazy przeszłości bezcenne dla odzwierciedle-
nia wyglądu historycznych miast, zaś współcześnie – z powodu ich uprzywilejowanej lokali-
zacji w rozbudowanych strukturach urbanistycznych – wartość materialną, historyczną i emo-
cjonalną, stając się ponownie atrakcyjne dla urządzenia mieszkań apartamentów (wyróżniają-
cych się niepowtarzalnym sąsiedztwem i atmosferą miejsca) oraz siedzib firm i instytucji, dla 
których ograniczenia związane z położeniem w zabytkowej dzielnicy nie decydują o nieko-
rzystnych warunkach rozwoju – położenie w historycznym centrum stanowi bowiem dodat-
kowy czynnik marketingowy. 

O współczesnym znaczeniu miast, które osiągnęły pozycję najważniejszych ośrodków biz-
nesowo-finansowych i handlowych, stanowiącym kontynuację osiągniętej pozycji w prze-
szłości (na przykład Frankfurtu nad Menem, Hamburga, Rotterdamu), decyduje nie popular-
                                                 
49 Często jako ekskluzywne wielopoziomowe apartamenty z tarasami, zapewniającymi na najwyższych pozio-

mach panoramiczne widoki na historyczną dzielnicę (m.in. zespół Friedrichswerder w Berlinie) – zob. 
P. F i u k, Berlin-Friedrichswerder. Przywracanie tożsamości historycznej dzielnicy, [w:] Nowoczesność w ar-
chitekturze. Transformacja – Technologia – Tożsamość, t. 1, red. J. Pallado, Gliwice, Wydział Architektury 
Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 2012, s. 89–98. 

50 J. P u r c h l a, Powrót Josepha Rykwerta, [w:] J. R y k w e r t, Pokusa miejsca. Przeszłość i przyszłość miast, 
Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury, 2013, s. 7. 
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ność wśród turystycznych atrakcji, akcentowana rozsławionymi zabytkami, tylko znaczenie 
w systemie globalnej gospodarki. Dla ich wizerunku istotne jest podkreślanie ciągłości histo-
rycznej, kulturowej tradycji, osiągnięć technicznych i naukowych, sukcesów w przedsięwzię-
ciach przemysłowych i handlowych, które służą budowie zaufania i bezpieczeństwa w kon-
taktach biznesowych i realizowanych współcześnie transakcjach finansowo-gospodarczych. 
Dla podkreślenia nowoczesności zaawansowanych technologicznie budynków wykorzysty-
wane jest tło bogatej historycznej architektury – powstałej (podobnie jak współczesne siedzi-
by firm należących do elity przedsiębiorców) jako obiekty określające pozycję i prestiż daw-
nych fundatorów. Na zachowanie najcenniejszych budowli i ich przystosowanie do współcze-
snych wymagań, przeznaczane są znaczne środki instytucji publicznych i prywatnych inwe-
storów. Skala prac konserwatorskich, prowadzonych dla uwypuklenia okazałości dawnych 
budowli, prowadzi do wyidealizowanego „poprawiania” dawnych dzieł sztuki architektonicz-
nej oraz ich otoczenia. 

Wiele elementów zapewnia ochronę cennych zabytkowych miast przed procesem ich prze-
kształcania w centra finansowo-biznesowe i logistyczno-gospodarcze (Ateny, Florencja, Kra-
ków, Lizbona, Lubeka, Madryt, Wenecja) oraz decyduje o usytuowaniu poza obszarem histo-
rycznego rdzenia kompleksów zdominowanych przez siedziby międzynarodowych instytucji 
i korporacji. Realizacja tych centrów oparta jest na nowoczesnym infrastrukturalno-technolo-
gicznym zapleczu, sprawnym systemie transportu i komunikacji, korzystnych warunkach dla 
przedsięwzięć budowlanych (Esposizione Universale di Roma, la Dèfense w Paryżu, Poble-
nou w Barcelonie, Potsdamer Platz w Berlinie, Bankenviertel we Frankfurcie nad Menem). 
Najważniejszym elementem ochrony zabytkowych miast jest ich bezcenna, kształtowana 
przez stulecia, wartość dla kultury i historii odrębnych państw, stanowiąc jednocześnie uni-
wersalne dziedzictwo europejskiego kontynentu. 

Miasto jest żywym organizmem, wymagającym wprowadzenia nieodzownych zmian, które 
powinny mieć ograniczoną skalę w ośrodkach zabytkowych. Współczesne procesy urbani-
styczne charakteryzuje niespotykaną w historii gwałtowność przeobrażeń, których zakres 
i ograniczenia terminowe powodują problemy z zachowaniem równowagi i spójności charak-
teryzujących minione epoki. Występujący współcześnie kryzys estetyczny znacznej części 
zabudowy i ładu przestrzennego terenów zurbanizowanych ma zasięg globalny. W obliczu 
tych zagrożeń ważna jest ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego. Dążenie do roz-
woju, naturalne (dla aktywności mieszkańców, chęci do unowocześnienia warunków pracy 
i zamieszkania) procesy gospodarcze i presja rynku nie powinny prowadzić do realizacji in-
westycji w oderwaniu od kontekstu kulturowego i społecznego. W warunkach przytłaczającej 
dominacji aspektów technologicznych istnieje zagrożenie zachwiania równowagi pomiędzy 
wzrostem ekonomicznym a cywilizacyjnym rozwojem. 

 
 

Tożsamość i dziedzictwo przeszłości a przemysł turystyczny 
 
Poznanie historycznego dziedzictwa wzmacnia w społeczeństwie postawy patriotyczne, 

odnoszące się: w węższym zakresie – do lokalnego środowiska, w ogólnokrajowym – do od-
rębności narodów, w szerokim horyzoncie uniwersalnych wartości – do wspólnej europejskiej 
kultury artystycznej i dorobku naukowego, pogłębiając więzi z dokonanymi na kontynencie 
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w przeszłości, osiągnięciami oraz utrwalając poczucie przynależności do rozległego kręgu 
tradycji europejskiej. Poznanie historii odległych narodów pozwala odkryć bogactwo kształ-
towanej przez stulecia zróżnicowanej kultury. Dumni ze swojej historii mieszkańcy, właści-
ciele oraz przedstawiciele lokalnych władz starają się cenne obiekty architektury przedstawić 
z uwypukleniem ich walorów artystycznych i eksponowaniem aspektów estetycznych, pro-
wadzących do niezgodnego z naukowymi badaniami korygowania niedoskonałości formalno-
plastycznych i kompozycyjnych. Ekspozycja najcenniejszych obiektów związana jest z roz-
wojem „zabytkowej turystyki”, która wynika, między innymi, ze wzrastającej chęci poznania 
miejsc historycznych, zainteresowania dziejami kultury własnego środowiska i obcych kra-
jów. Jednocześnie stanowi źródło znacznych dochodów władz państwowych, lokalnej admi-
nistracji oraz prywatnych przedsiębiorców. W okresie dynamicznego rozwoju przemysłu tu-
rystycznego zabytki architektury pełnią funkcję swoistego towaru, eksponowanego w atrak-
cyjnej formie plastycznej i w jak najlepszym stanie technicznym. Dawne budowle poddawane 
są zabiegom, których skali nie zna obserwator niezorientowany w teorii konserwatorskiej, 
uznający za wzorcowe prace zabezpieczenia i restauracji starych budowli, w praktyce służące 
uwypukleniu tradycji i zachowaniu ciągłości oraz możliwie atrakcyjnej ekspozycji51. 

 
 

Plany urbanistyczne w procesach rewaloryzacyjnych 
 

Odbudowa i rewaloryzacja dzielnic historycznych należy do złożonych procesów, w któ-
rych łączą się teoretyczne zagadnienia: ochrony konserwatorskiej, urbanistyki i historii archi-
tektury z praktycznymi problemami techniczno-infrastrukturalnymi, ekonomicznymi, praw-
nymi i społecznymi. W epoce podporządkowanej scentralizowanej gospodarce koncepcje 
rewaloryzacji starych miast koncentrowano na tworzeniu procedur służących wdrożeniu do 
planów urbanistycznych wytycznych i wymagań konserwatorskich. Określenie wymagań: 
urbanistycznych, architektonicznych i konserwatorskich, stanowiących elementy nowych pla-
nów zabudowy i zagospodarowania, poprzedzało przeprowadzenie badań naukowych i przy-
gotowanie interdyscyplinarnych opracowań studialnych. 

W warunkach gospodarki wolnorynkowej istotne jest tworzenie mechanizmów prawnych, 
administracyjnych i ekonomicznych, umożliwiających zachowanie równowagi w procesach 
modernizacji zabytkowej substancji, przy dążeniu do utrzymania we właściwym stanie struk-
tury miast historycznych. Akceptowane powinny być nowe inwestycje, których realizacja – 
podnosząc standard użytkowy starych dzielnic i sprzyjając ich ekonomicznemu rozwojowi – 
nie wpłynie negatywnie na zabytkowy krajobraz i jego walory kulturowe. 

Do instrumentów polityki przestrzennej i strategii rewaloryzacji dawnych układów należą 
plany urbanistyczne (sporządzone na podstawie opracowań studialnych z różnych dziedzin), 
które po uchwaleniu przez lokalne samorządy i uzyskaniu statusu prawa lokalnego, służą 
określeniu perspektyw terenów zurbanizowanych, tworząc jednocześnie zasady ochrony cen-
nych historycznych układów przestrzennych przed degradacją i doraźnymi inwestycjami. 
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wyznaczają kierunki rozwoju i możliwo- 
 

                                                 
51 A. T o m a s z e w s k i, Konserwatorstwo pomiędzy «estetyką» i autentyzmem, Ochrona Zabytków, 1988, R. 3, 

z. 162, s. 147–148. 
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ści inwestycyjne miast, określają szczegółowe wymagania dotyczące kształtowania zabudowy  
w obrębie zabytkowych dzielnic52. 
 
 
Rewitalizacja dzielnic staromiejskich – aspekty 
gospodarczo-ekonomiczne53 

 
 

„Wolne wybory samorządowe po 1989 r. były w powojennej Polsce pierwszym poważnym 
politycznym impulsem na rzecz ochrony mieszczańskiego mienia. Z definicji samorządowe 
społeczeństwo miejskie stało się ponownie «upodmiotowione». Stworzone zostały również 
polityczne podstawy przywrócenia rangi prywatnej własności budynków i warsztatów pra-
cy. Czy szanse te zostały wykorzystane?”. 

Rafał Eysymontt54 

 
Procesy rewitalizacji zespołów staromiejskich obejmują zadania inwestycyjne złożone pod 

względem organizacyjnym, ekonomicznym i inżynieryjnym, łączące kompleksowo funkcje 
użyteczności publicznej, usługowo-handlowe, mieszkaniowe, transportowe, wymagające roz-
wiązania przeciwstawnych interesów właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców. Wiążą się 
z aspektami prawno-administracyjnymi, społecznymi i planistycznymi, dla których nadrzęd-
nym celem powinno być zachowanie istniejącego dziedzictwa artystycznego i wyeksponowa-
nie ukrytych, ze względu na zaniedbania, wartości kulturowych. Połączenie ich w skoordy-
nowany system działań, mających na celu przywrócenie w zniszczonym organizmie właści-
wego stanu (pod względem standardu technicznego, użytkowości i estetyki), współcześnie 
opiera się na równoważeniu współtworzących elementów, przygotowaniu warunków dla roz-
woju, powiązanego z systemem gospodarczym i przy aktywizacji społeczności lokalnych. 

W Polsce przed 1989 r. programy rewitalizacyjne przygotowywano w perspektywie wielo-
letnich przedsięwzięć, finansowanych z budżetu państwa, decyzje podejmowano na szczeblu 
centralnym. W latach 1960–1980 programy rewaloryzacyjne i rewitalizacyjne przygotowano 
dla dzielnic staromiejskich w wybranych miastach, m.in.: Elbląga, Krakowa, Zamościa. Przed 
1989 r. jedna z przyczyn ograniczonych możliwości zwiększenia zakresu prac rewitalizacyj-

                                                 
52 T. Z a rę b s k a, Słowo wstępne, [w:] Strategie rewaloryzacji miast w Polsce i w innych krajach. Materiały 

z konferencji zorganizowanej przez Sekcję Historii Architektury i Urbanistyki oraz Konserwacji Zabytków 
Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN w Warszawie, Warszawa, 15 kwietnia 1998 r., Seria Studia i Mate-
riały. Krajobrazy, Warszawa, Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, 2000, s. 7; D. K ł o s e k -
- K o z ł o w s k a, Ochrona wartości..., op. cit., s. 172‒177. 

53 Wielostronne aspekty rewitalizacji dzielnic zabytkowych przedstawione zostały w publikacjach 
K. S k a l s k i e g o: Rewitalizacja starych dzielnic miejskich, [w:] Rewitalizacja, rehabilitacja, restrukturyza-
cja. Odnowa miast, red. Z. Ziobrowski i in., Kraków, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział 
w Krakowie, 2000, pass.; O budowie systemu rewitalizacji dawnych dzielnic miejskich, Kraków, Krakowski 
Instytut Nieruchomości, 1996, pass.; Programy rewitalizacji w Polsce – bilans, perspektywy, zarządzanie. 
Rewitalizacja miasta w Polsce. Pierwsze doświadczenia, red. P. Lorens, Biblioteka Urbanisty, 2007, R. 10, 
pass.; Ochrona i przebudowa miejskich zespołów zabytkowych – Francja, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony 
Zabytków, Seria B, 1985, R. 76, pass.; Metody planowania i realizacji programów rewitalizacyjnych przed-
stawia Podręcznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji, 
Warszawa, Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, 2003. 

54 R. E y s y m o n t t, Rewaloryzacja miast na Dolnym Śląsku po 1990 roku. Analiza wybranych przykładów. 
Ochrona Zabytków, 2004, R. 1/2, s. 21. 
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nych wynikała z zaniedbań w przemyśle budowlanym i z zastoju w mieszkalnictwie. Przy 
niskim współczynniku 300 mieszkań na 1000 mieszkańców niemożliwe było uruchomienie 
procesu rozgęszczania mieszkań w obrębie dzielnic zabytkowych (skutku powojennych do-
kwaterowań lokatorów do dużych gospodarstw domowych w starych kamienicach i aparta-
mentów w śródmiejskich domach czynszowych z XIX/XX w.), który spowodowałby automa-
tyczne wydłużenie okresu oczekiwania na przydział lokali w spółdzielniach mieszkaniowych. 
Ze względu na potencjalne niebezpieczeństwo władze centralne – poza wybranymi miastami–
pomnikami kultury (objętymi specjalnymi programami rządowymi) – hamowały w latach 70. 
XX w. rozpoczęcie procesów rewitalizacji w historycznych ośrodkach55. 

W istniejących obecnie w Polsce warunkach rozwoju gospodarki wolnorynkowej, perspek-
tywach ekonomicznych, zmianach prawnych i społecznych, uruchomione zostały procesy 
korzystnych inwestycji wewnątrz miast, szczególnie na dogodnie położonych nieruchomo-
ściach. Do obiektów o szczególnej wartości należą zabytki i budynki położone w atrakcyjnie 
zlokalizowanych dzielnicach historycznych. Powyższa tendencja nie odzwierciedla uwarun-
kowań wynikających ze wzrostu liczby ludności w ośrodkach miejskich – znaczna część adap-
towanej i modernizowanej substancji budowlanej, także nowe lokale, należą do niewielkiej 
grupy zamożnych osób prywatnych i przedsiębiorców; szczególną wartością odnowionych 
mieszkań i nowoczesnych apartamentów jest ich niepowtarzalna lokalizacja, wyróżniająca się 
unikatowymi walorami staromiejskiego krajobrazu i sąsiedztwem historycznych budowli. 

Współczesna tendencja do zamieszkiwania w centrach miast i w obrębie zabytkowych 
dzielnic wiąże się z potrzebą oszczędzania terenów budowlanych, przede wszystkim jednak 
jest „[...] poszukiwaniem wysokiej jakości przestrzeni miejskiej”56 – wynika ze wzrostu war-
tości gruntów i parceli budowlanych oraz cen sprzedaży i wysokości czynszów wynajmowa-
nych lokali położonych w centrach aglomeracji i dużych miast. Przyciągnięcie do centrów 
współczesnych ośrodków miejskich nowych inwestycji, instytucji i przedsiębiorstw, należą-
cych do różnych sektorów działalności gospodarczej, przyczynia się do podniesienia standar-
dów technicznych i infrastrukturalnych, rozwoju usług, polepszenia warunków pracy, a także 
jakości życia w mieszkaniowych enklawach, wpływając bezpośrednio na rozwój ekonomicz-
ny dzielnicy i miasta. 

 
 

Uprzemysłowiona technologia budowlana na obszarze staromiejskim 
 
Zagrożeniem dla krajobrazu zabytkowych dzielnic stało się forsowanie poglądów o nie-

opłacalności naprawiania starej zdekapitalizowanej zabudowy, nasilone w latach 70. XX w. 
wraz z ożywieniem budownictwa mieszkaniowego opartego na uprzemysłowionej technologii 
typizacji i standaryzacji. Zakładano, że zwiększenie ilości nowych lokali mieszkalnych nastą-
pi dzięki zastosowaniu na szeroką skalę prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych i ele-
wacyjnych, wytwarzanych w „fabrykach domów”. Rozwój „masowej” zunifikowanej techno-
logii budowlanej, właściwej ze względów ekonomicznych i technologicznych, szczególnie 

                                                 
55 K. S k a l s k i, Rewitalizacja starych…, op. cit., s. 33–34. 
56 Ibidem, s. 42. 
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w przypadku kompleksów i rozbudowanych struktur – realizowanej z powodzeniem za grani-
cą (we Francji i w Niemczech) – wymagającej odpowiedniego przygotowania skomplikowa-
nych procesów inwestycyjnych, przyczynił się do pogłębienia trwającego od lat powojennych 
deficytu w możliwościach remontowych istniejących budynków. 

Obszary starej wyburzanej zabudowy, ze względu na położenie w rejonach centrów miast 
i wyposażenie infrastrukturalne, traktowano jako tereny atrakcyjne dla realizacji nowych 
osiedli. Według rachunku ekonomicznego, przygotowywanego przez przedsiębiorstwa bu-
dowlane, opłacalne było budowanie nowych, a nie naprawianie starych domów, gdyż w sys-
temie gospodarki nakazowo-rozdzielczej wartość kosztorysowa i wynagrodzenie uzależnione 
były od wysokości „wkładów materiałowych”, zawsze wyższych w przypadku kompleksowej 
realizacji nowej zabudowy niż przy remontach obiektów istniejących. Tendencja ta w dużym 
stopniu przyczyniła się do dekapitalizacji zabytkowej zabudowy57. 

W okresie powstawania wielkich osiedli mieszkaniowych z powtarzalnym układem do-
mów i modularnym zestawianiem sekcji – realizowanych przy zastosowaniu „ciężkich” tech-
nologii, wymagających niwelacji terenu dla potrzeb samojezdnych dźwigów, rozległej prze-
strzeni składowej i manewrowej dla dojazdu samochodów ciężarowych – kłopotliwe dla pro-
wadzenia inwestycji budowlanych historyczne zespoły i pojedyncze parcele, zlokalizowane 
przy wąskich i nieregularnych uliczkach, pozostały niezabudowane. Stały się miejscami za-
kłócającymi percepcję przestrzeni w centrach dawnych miast, od których wyglądu oczekuje 
się ciągłości kulturowej i równowagi przestrzennej. 

 
 

Nurt tradycyjny w odbudowie dawnych miast – postmodernizm 
w opozycji do funkcjonalizmu 
 
 

„Postmodernizm architektury budynków odrzucał abstrakcyjną estetykę modernizmu 
i przywoływał w jej miejsce figuratywne doświadczenia klasycyzmu; postmodernizm ar-
chitektury miasta odrzucał corbusierowską «płynącą przestrzeń» i przywracał figuratywne 
przestrzenie «miasta ulic i placów». […] nie powiodła się pierwsza neoklasyczna próba 
zbudowania […] estetyki budynków. Druga próba, już mniej radykalna, odniosła sukces: 
Zaha Hadid odkryła możliwość odwołania się nie do antycznego klasycyzmu, ale do «zale-
dwie stuletniej» historii estetyki rewolucyjnego konstruktywizmu. Ta próba szybko przyję-
ła nazwę Nowego Modernizmu, a architekci, odetchnąwszy po porażce pierwszego post-
modernizmu, oddali się ponownie marzeniom o szklanych domach, tyle że szklanych, jak 
nigdy przedtem. To popadnięcie architektury budynków w swoisty konstruktywistyczny hi-
storyzm spowodowało, że […] wyzwoliła się [ona] z naiwnego neoklasycyzmu lat osiem-
dziesiątych”. 

Jacek Dominiczak58 

 
W drugiej połowie lat 70. XX w., na tle modernistycznych koncepcji wyróżniał się nurt ar-

chitektury nawiązującej do tradycji, którego przedstawiciele w planach urbanistycznych od-
budowy starych miast dążyli do: 

                                                 
57 B. R y m a s z e w s k i, Zbieżności i rozbieżności…, op. cit., s. 45–46. 
58 J. D o m i n i c z a k, Dotyk i pieszczota: subtelne terytoria architektury dialogicznej, [w:] Co to jest architektu-

ra? Antologia. t. 2, red. A. Budak, Kraków, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, 2008, s. 75. 
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– odzwierciedlenia głównych elementów kompozycyjnych zniszczonych układów prze-
strzennych; 

– zachowania skali dawnej zabudowy; 
– stworzenia korelacji przestrzennych i powiązania z przedwojennym wyglądem budynków 

pod względem plastycznym, przy eliminacji możliwości stosowania form historycznych. 
Od przełomu lat 70. i 80. XX w., wraz z falą postmodernizmu, dla części projektantów 

upraszczanie form architektonicznych, stanowiących próbę współczesnego odzwierciedlania 
klasycznych stylów, stało się zasadą przy opracowywaniu wyglądu nowej zabudowy, sytu-
owanej w granicach dzielnic historycznych. Historyzujące stylizacje stanowiły wyróżniającą 
się grupę projektów, przygotowywanych w obrębie głównego nurtu architektury postmoder-
nistycznej, odwołującej się do tradycji i klasycznych rozwiązań kompozycyjnych59. 

Po upadku idei modernistycznej w rozpowszechnieniu postmodernistycznych koncepcji 
szukano rozwiązania problemów architektury wywodzącej się ze środowiska Bauhausu 
i CIAM, szczególnie zmian w wyglądzie wielorodzinnych osiedli zdominowanych przez mo-
notonny układ znormalizowanych bloków. Zainteresowanie ideami modernistycznymi nastą-
piło na przełomie XX i XXI w., zostało odzwierciedlone w nurcie neomodernizmu i minima-
lizmu (popularnych przede wszystkim wśród młodszej generacji projektantów). Neomoder-
nizm był reakcją na pospolitość zbyt bogatych w rozwiązania formalnoplastyczne i kolory-
styczne realizacji w dwóch ostatnich dziesięcioleciach XX w. Odmiennie niż w postmoderni-
zmie przedstawiciele neomodernizmu – poszukując właściwych zasad nowej architektury – 
poszukiwali rozwiązań estetycznych i funkcjonalnych w racjonalnej geometrii, powściągli-
wości formalnej, oszczędności środków wyrazu, priorytecie funkcjonalności i walorach użyt-
kowych, nawiązując do pionierskiego okresu Ruchu Nowoczesnego. Po doświadczeniach 
rozwoju nowego nurtu okazało się, że realizacja postmodernistycznych zasad, odwołujących 
się do tradycji i klasycznych rozwiązań kompozycyjnych, nie wpłynęła na zasadniczą zmianę 
urbanistyki i architektury, a także na rozwiązania problemów wielorodzinnych osiedli w roz-
rastających się miastach. 

Postmodernizm w niewielkim stopniu wpłynął na rozwiązanie codziennych potrzeb miesz-
kańców. Jak pisze A. F r a n t a  „Modernizm był aktywny, a nawet «bojowy» w lansowaniu 
nowych idei, walczył. Postmodernizm (nowa Karta Ateńska z 1997 r.) jest kompromisowy, 
a nawet kapitulancki […]. Tę postawę utrwala w nowym pokoleniu architektów urbanistów – 
coraz bardziej dzielonym, coraz bardziej skłonnym do służenia klientowi płacącemu […]. 
Przy takiej postawie przyszłość architektury rysuje się w ciemnych barwach. Jej jakość i po-
wszechna «pozytywna użyteczność», jej społeczna i kulturowa rola jest zagrożona”60. 

Rozwinięciem modernistycznych idei z lat 20. XX w. była realizacja układów urbanistycz-
nych, służących stworzeniu odpowiednich warunków mieszkaniowych i poprawie jakości 
życia w zatłoczonych śródmieściach i peryferyjnych dzielnicach miast przemysłowych, po-
zbawionych wygód i udogodnień, „[...] z zapewnieniem dostępu do powietrza, słońca i ziele- 
                                                 
59 Architektura postmodernistyczna posiada cechy historyzmu, charakterystycznego dla drugiej połowy XIX 

i przełomu następnego stulecia. W końcu XVIII w. ukończono odbudowę dawnych budowli i zrealizowano 
nowe gmachy, zachowując przyjętą przed dziesięcioleciami konwencję stylową; wznoszono również wyima-
ginowane architektoniczne ruiny, nieodnoszące się do tradycji miejsca (architektura romantyczna przeważnie 
miała charakter budowli przeznaczonych dla prywatnych właścicieli) – zob. Z. T o ł ł o c z k o, «Sen architek-
ta», czyli o historii i historyzmie architektury XIX i XX wieku. Studia i materiały, Kraków, Wydawnictwo Po-
litechniki Krakowskiej, 2002, s. 297. 

60 A. F r a n t a, Notatki architekta o modernizmie, jego źródłach, istocie, przemianach, Kwartalnik Architektury 
i Urbanistyki. Teoria i Historia, 2000, R. 14, z. 2, s. 104. 
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ni”61. Ekonomiczność procesów budowlanych planowano osiągnąć poprzez zastosowanie 
powtarzalnych rozwiązań, zaawansowanie technologiczne, uprzemysłowienie produkcji 
znormalizowanych elementów konstrukcyjnych. Głoszono prymat zracjonalizowanej techno-
logii budowlanej, uwolnionej od zbędnych ornamentów dekoracyjnych, którą scharakteryzo-
wał D. K o z ł o w s k i: „Fabryki domów» wypluwały tysiące jednakowych części żelbetowych 
ścian i stropów służących do realizacji największego osiągnięcia modernizmu w zakresie ar-
chitektury mieszkaniowej – «bloku mieszkalnego» – miejsca, w którym nikt nie mógł mieć 
gorszych warunków zamieszkania od innych, ale także nikt nie mógł mieć warunków lep-
szych; gdy widzowie znużeni byli rzekomym puryzmem sterylnych form architektury, pro-
stopadłościanów o kształtach wynikających z ilości pięter, wielkości mieszkań i ekonomiki 
toru dźwigu montującego prefabrykaty, a mieszkańcy osiedli nie doczekali się drzew i zieleni, 
tła i uzupełnienia, które było warunkiem życia w takim mieście”62. 

Próbami zmiany monotonii wielorodzinnych budynków, wznoszonych z elementów prefa-
brykowanych, były realizacje R. Bofilla z lat 70. i 80. XX w., który do dekoracji domów pod-
paryskiego zespołu Marne-la-Vallée stosował betonowe detale, imitujące znany z historii ar-
chitektury wygląd gzymsów, kanelurowanych kolumn, cokołów, attyk; architekt nie podpo-
rządkował się modernistycznemu zakwestionowaniu niepowiązanej ze strukturą budynku 
ornamentacji, gdy potrzebę piękna zastąpiono estetyką „gry brył w świetle” – przypominał, że 
dawniej budynki wykonywano z kamienia i cegły, ze starannym wykończeniem detali oraz 
z dbałością o otoczenie. 

Charakterystycznym elementem wielorodzinnych budynków historycznych miast Nie-
mieckiej Republiki Demokratycznej było stosowanie żelbetowych elementów prefabrykowa-
nych, wzbogaconych o „detal” ceramicznych okładzin oraz odchylanie od strony ulicy płasz-
czyzn najwyższych kondygnacji – poprzez artykulację zróżnicowanych fakturowo modułów 
i zarysów trapezowych szczytów wieńczących starano się przywoływać skojarzenia z wyglą-
dem sylwet kamienic staromiejskich (Berlin Wschodni, Greifswald, Prenzlau, Rostock, Stral-
sund)63. 

 
 

 

                                                 
61 Szymon i Helena Syrkusowie, Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie, http://culture.pl/pl/tworca/szymon-i-

helena-syrkusowie, [online], dostęp: 3.01.2017; J. R o g u s k a, Helena i Szymon Syrkusowie: koncepcja typiza-
cji i uprzemysłowienia architektury mieszkaniowej, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki. Teoria i Historia, 
2000, R. 45, z. 2, s. 105–119. 

62 D. K o z ł o w s k i, Trwałość i trwanie architektury (betonowej), [w:] XVII Ogólnopolska Konferencja Nauko-
wa „Warsztat pracy projektanta konstrukcji”, Ustroń–Gliwice, [b.w.], 2002, s. 17. 

63 Rozdziały monografii: U. H a r t u n g, Die «Umgestaltungsgebiete» im Greifswald Stadtkern – Architektur und 
Menschenbild, [w:] Architektur und Städtebau im südlichen Ostseeraum von 1970 bis zur Gegenwart. Ent-
wicklungslinien – Brüche – Kontinuitäten, red. B. Lichtnan, Berlin, Lukas Verlag, 2007, s. 252–266; U. K i e l, 
Abbruch – Rekonstruktion – Ersatzneubau. Die Umgestaltung der Greifswalder Altstadt in den 1970/80er 
Jahren, op. cit., s. 217–239; M. L i s s o k, Stadterneuerung und städtebauliche Denkmalpflege vor und nach 
der politischen Wende 1989/90 am Beispiel der Stralsunder Innenstadt, op. cit., s. 102–117; F. M o h r, Verfall 
– Erhalt – Erneuerung. Erfahrungen bei der Realisierung des Umgestaltungsprozesses mit der Plattenbauwei-
se in Greifswald, op. cit., s. 240‒251; A. S c h a c h t, Retrospektive Tendenzen in Architektur und Städtebau 
seit 1975 an Beispielen aus Mecklenburg-Vorpommern, op. cit., s. 281–292. 
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Pluralizm w architekturze, kultywowanie historyzmu 
 

Zwolennicy idei konserwatywnych poprzez idealistyczne inicjatywy dążyli do zjednocze-
nia Europy, wykraczając poza osiągnięcie celów ekonomicznych, militarnych i politycznych 
– dla realizacji historycznych ideałów Europy uniwersalistycznej. Doświadczenia pierwszej 
połowy XX w. utrwaliły w mieszkańcach Europy pogląd, że jedyną drogą dla zachowania 
niepodległości, wolności, współistnienia narodów na Starym Kontynencie i ich kulturowego 
dziedzictwa jest zjednoczenie na wszystkich możliwych płaszczyznach, przy zachowaniu 
zasady pluralizmu, poszanowania narodowych tradycji państw i regionów tworzących wspól-
ne europejskie patrymonium. Od utworzenia Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (w 1957 r.), 
przekształconej we Wspólnotę Europejską (w 1992 r.) poszerzającą zakres współpracy poza 
obszar gospodarki, przemianowaną na Unię Europejską (w 2007 r.), uwidoczniły się sprzężo-
ne ze sobą zjawiska: umocnienia i witalności kultur narodowych przywiązanych do histo-
rycznej spuścizny, z jednoczesną świadomością wspólnotowości wyrosłej w państwach Sta-
rego Kontynentu z tych samych źródeł. Dla wielu wspólnotowość kultur i historycznej spu-
ścizny państw oraz narodów europejskich traktowana jest jako imperatyw. 

Tendencje konserwatywne widoczne były też w nurcie architektury nazwanym neohistory-
zmem, stanowiącym element szeroko rozumianego zjawiska postmodernizmu. Neohistoryzm 
z upodobaniem do urządzania historyczno-eklektycznych wnętrz był ucieczką od jednostajno-
ści awangardy – zarówno w okresie dwudziestolecia międzywojennego, jak i w latach 70. 
i 80. XX w. Środowisko modernistycznych osiedli prowadziło do alienacji mieszkańców, 
głównie należących do uboższych warstw społecznych. Funkcjonalizm nie zaspokajał este-
tycznych wymagań i aspiracji kulturowych użytkowników, nieulegających modzie na archi-
tekturę odcinającą się od tradycji. Niezależnie od dominujących w architekturze XX w. idei 
modernistycznych predylekcja do historyzmu i tradycji nie wygasła. Zamiłowanie do kla-
sycznych form i tradycyjnych koncepcji przestrzennych nasiliło się w latach 70. i 80. ubiegłe-
go stulecia. 

W architekturze operującej odwołaniami do rozwiązań historycznych krzyżują się odmien-
ne postawy – absorpcji i eliminacji. W architekturze tego nurtu, podobnie we współczesnej 
kulturze odnoszącej się do tradycji, dawne wzory ulegają absorpcji w oryginalnej formie 
i zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem lub przeciwnie – ich podstawowe założenia estetycz-
ne i artystyczne służą innym funkcjom, bez związku z podłożem ideowym. W przypadku 
zjawiska eliminacji dawne wzory nie zostają oderwane od właściwych im ideowych korzeni, 
funkcjonują niezależnie od zmieniającej się rzeczywistości, a ich odbiór ewoluuje, powodując 
eliminację wartości aksjologicznych. Zjawisko postmodernizmu kształtowało człowieka wie-
lowymiarowego, natomiast modernizm pragnął modelować człowieka jednowymiarowego. 
Historyzm kreował architekturę pluralistyczną, modernizm odmiennie – lansował architekturę 
monistyczną. 

Według L. K o ł a k o w s k i e g o  tradycjonalny historyzm nie ma większych szans na ko-
lejne ożywienie. Istotą tego „archaicznego historyzmu” jest tęsknota za ideową i duchową 
identyfikacją zachodniej euro-amerykańskiej cywilizacji. Aktualna jest natomiast konieczność 
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odniesienia względem tradycji i historycznej wielowarstwowości kulturowej64. Nurt postmo-
dernizmu w architekturze na przełomie lat 70. i 80. XX w. realizował na szeroką skalę odnie-
sienia do historycznej przeszłości. Zjawisku temu towarzyszyło powstanie licznych prac teo-
retycznych; podstawy postmodernizmu wyłożył amerykański architekt R. V e n t u r i  w wy-
danej w 1966 r. przez Museum of Modern Art w Nowym Yorku książce Complexity and 
contradiction in architecture. V e n t u r i  popularyzował pogląd o zasadności powrotu do za-
interesowania przeszłością poprzez studiowanie stylów historycznych. Uznając złożoność, 
wielowarstwowość i niejednorodność architektury jednocześnie negował powściągliwość 
zabudowy współczesnych miast, podkreślając wyraźnie w słynnym stwierdzeniu, że „Więcej 
nie znaczy mniej” („More is not less”)65. W tym czasie nastąpił zwrot w zainteresowaniu eks-
perymentami stylowymi z XIX i początku XX w. Przywołane zostały nierozstrzygnięte daw-
ne dylematy architektów – szczególnie nasilone w okresie odkryć konstrukcyjnych, materia-
łowych, uprzemysłowienia produkcji epoki rewolucji przemysłowej – reprezentują artystów 
czy inżynierów? (proces kształcenia realizowany był na uczelniach artystycznych i technicz-
nych). 

Według L. K r i e r a  historyzm – nostalgiczny powrót do stylistycznych figur i formuł 
przeszłości odpowiadał życzeniom dużej części współczesnych społeczeństw, funkcjonował 
swobodnie w wielowątkowej architekturze dwóch ostatnich dziesięcioleci XX w. oraz w cią-
gu ponad 20 lat naszego stulecia. Według pochodzącego z Luksemburga uznanego twórcy 
i teoretyka: „Pastisze jakiegokolwiek stylu, nawet modernistyczne, powinno się oceniać wy-
łącznie na podstawie ich piękna, jakości i przydatności. W każdym razie lapsusy czy pomyłki 
związane z architekturą tradycyjną są dla większości ludzi bardziej do zniesienia niż moderni-
styczna abstrakcja i brutalizm. Na przykład barokowe ekscesy architektury przeszłości znacz-
nie lepiej przetrwały załamanie się totalitarnych reżimów niż kamienne pustynie modernizmu. 
[…] Architektura tradycyjna wciąż pozostaje żywym językiem, mimo że wielu architektów 
straciło wolę uczenia się jej gramatyki i stosowania jej słownictwa. Przeszłe i teraźniejsze 
kryzysy nie spowodowały ani degradacji, ani zachwaszczenia tego języka: zamieszanie co do 
prawideł, znaczenia, repertuaru i słownictwa jest tylko chwilowe. Przekazywanie tej wiedzy 
i «know-how» uległo jedynie brutalnemu przerwaniu ciągłości. Ponowna edukacja w celu 
odtworzenia dyscyplin architektury tradycyjnej jest nie tylko możliwa, ale znajduje się już 
w pełnym toku. Przekaz wartości nie odbywa się ani mechanicznie, ani przymusowo, lecz 
jedynie na skutek determinacji i rozumowania: stanowi kulturowy wybór. […] Architektura 
tradycyjna nie stanowi systemu zamkniętego, rozwija się nieustannie dzięki stale dokonywa-
nym udoskonaleniom. […] Kreatywność, indywidualna jakość i oryginalność tradycyjnych 
form osiedleńczych i budynków polega na dostosowaniu form i planów do różnych warun-
ków lokalnych”66. 

                                                 
64 Z. T o ł ł o c z k o, «Sen architekta», czyli…, op. cit., s. 302, 305–307, 308, przywołująca prace 

L. K o ł a k o w s k i e g o, Reprodukcja kulturalna i zapominanie, [w:] Czy diabeł może być zbawiony i 27 in-
nych kazań, Londyn, Wydawnictwo Aneks, 1984, s. 73; Moje słuszne poglądy na wszystko, Kraków, Wydaw-
nictwo Znak, 1999, s. 114–15. 

65 R. V e n t u r i, Complexity and Contradiction in Architecture, 2nd ed., New York, The Museum of Modern Art 
Papers on Architecture, 1990, s. 16. 

66 L. K r i e r, Architektura. Wybór czy przeznaczenie, Warszawa, Wydawnictwo Arkady, 2001, s. 178–79, 181. 
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Brytyjski następca tronu książę K a r o l  wywoływał debaty publiczne, tworzył i wspierał 
inicjatywy odnoszące się do problemów współczesnej architektury. Protestował przeciw bu-
dowie nowoczesnych biurowców w zabytkowym centrum, niskiej jakości socjalnego budow-
nictwa Londynu, która prowadziła do degradacji fragmentów stolicy. Z myślą o stworzeniu 
alternatywy dla współczesnej urbanizacji, powiązanej z szerszą wizją odbudowy lokalnej sa-
morządności, uruchomił (realizowaną z powodzeniem od 1993 r. według planu ogólnego 
L. K r i e r a ) rozbudowę powiatowego miasta Dorchester w Księstwie Kornwalii (ceremo-
nialne hrabstwo Dorset w Anglii), nazwaną Poundbury. Nowa enklawa, przewidziana dla 
kilku tysięcy mieszkańców (planowane zakończenie w 2025 r.), kształtowana jest z przywró-
ceniem tradycyjnych dla angielskich miasteczek zasad kompozycji urbanistycznej i dawnych 
form architektonicznych „[...] tak, aby nie kłóciły się z wcześniejszą zabudową. […] Domy 
zbudowane zaledwie trzy lata temu wyglądały tak, jakby stały tam od zawsze; […] zbudowa-
ne współcześnie były zwyczajne w najlepszym tego słowa znaczeniu, wpisane w angielską 
tradycję” 67. Poundbury powstało jako demonstracja poglądów i pomysłów księcia K a r o l a  
o architekturze68, chociaż „[...] niektórzy uważają, że wygląda jak plan filmowy”69. Dla za-
pewnienia pożądanej różnorodności kompozycji formalnych ograniczono liczbę budynków 
rozwiązywanych przez poszczególnych autorów. Poprzez programową wernakularność – któ-
ra nie stanowi odzwierciedlenia nostalgii lub braku wyobraźni twórców – dążono do ukształ-
towania zindywidualizowanej przestrzeni, umożliwiającej identyfikację z miejscem pracy 
i zamieszkania. 

Potwierdzeniem szerokiej akceptacji społecznej dla historyzującej architektury – jako 
wpływowego nurtu, powstającego na marginesie największych programów inwestycyjnych, 
przygotowywanych przez developerów i spółdzielnie mieszkaniowe – są liczne realizacje 
osiedli mieszkaniowych, domów mieszkalnych, willi, rezydencji (zazwyczaj zamieszkałych 
przez osoby zamożne, wywodzące się z warstwy średniej, które formami „bogatej” architek-
tury pragnęły określić swój status). Historyzujące formy tworzono również dla bezpośrednie-
go nawiązania do wyglądu sąsiadujących starych i okazałych budynków – kamienic w zabyt-
kowych dzielnicach i reprezentacyjnych domów na przedmieściach. Z odniesieniami neosty-
lowymi i historyzującymi sugestiami kompozycyjnymi wznoszone są również budynki na 
osiedlach mieszkaniowych położonych poza centrami współczesnych miast – postrzegane 
jako domy o większej (niekoniecznie tylko pozornie) wartości materialnej, w porównaniu 
z oszczędnymi formami wielorodzinnej zabudowy. Niekonwencjonalny wygląd stylizowa-
nych domów, upodobniający się do okazałych historycznych budynków, ułatwia także identy-
fikację z miejscem zamieszkania. 

Pomimo osiągnięć i pozytywnego wpływu na ożywienie polskiej architektury lat 80. XX w. 
we współczesnej literaturze postmodernizm oceniany jest również pejoratywnie. Według 

                                                 
67 C. B i e l e c k i, Sztuka budowania. Współczesny paradygmat, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki 

Warszawskiej, 2013, s. 85, 88. 
68 Brytyjski następca tronu K a r o l, książę Walii, własną (antymodernistyczną) wizję Londynu i nowej brytyj-

skiej architektury przedstawił w książce: A vision of Britain. A personal view of architecture, Londyn, Pub-
lished by Doubleday, 1989, pass. 

69 W. R y b c z yń s k i, Behind the facade, The Journal of the American Institute of Architects, http:/www:// ar-
chitectmagazine.com/international-propjects/behind-the-facade-of-prince-charless-poundbury.aspx, [online], 
dostęp: 24.02.2015. 
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W. K o s iń s k i e g o  podkreślić należy, że „[...] prezentuje obecnie w odniesieniu do architek-
tury silnie pejoratywną wykładnię, jest bliskoznaczne z kiczem, nieautentycznością i ogólnie 
niskimi standardami ideowymi i artystycznymi”70. Istotne wątpliwości dotyczą także współ-
czesnego przywoływania rozwiązań, znanych z architektonicznej przeszłości – zarówno re-
prezentowanej przez okresy architektury porządkowej, jak i związanej z odniesieniami do 
tradycji Ruchu Nowoczesnego. J. D o m i n i c z a k  uważa, że: „[...] architektura ma już za 
sobą inicjującą postmodernistyczną manifestację, że skończyła się już debata nad jej pierwszą 
radykalną formułą. Ale nie cieszy [...] sposób, w jaki architektura […] w gwałtownym ataku 
lęku wycofuje się w modernistyczny historyzm, w inspirację własną przeszłością” 71. 

 
 

Postmodernizm a Ruch Nowoczesny 
 
Postmodernizm był reakcją na zunifikowaną i monotonna architekturę nowego stylu, wy-

wodzącą się z kręgu Bauhausu i środowiska CIAM, która – według krytyków tego nurtu – 
doprowadziła do przeskalowania, nudy i dehumanizacji przestrzeni współczesnych miast. 
Rozwijający się od lat. 20. XX w. nurt modernistycznej architektury, nazwany stylem mię-
dzynarodowym72, odnosił się do budynków i układów urbanistycznych powstałych w od-
miennych kręgach światowej kultury i tradycji budowlanej, które łączyły wspólne cechy: 
funkcjonalizm planu i struktury, prostota i minimalizm, brak ornamentacji jako odzwiercie-
dlenie idei nienawiązywania do stylów minionych epok. 

E. G o m b r i c h  pisze: „Pozbywając się wszystkich dekoracji, nowocześni architekci ze-
rwali z wielowiekową tradycją. Zlikwidowano cały system fikcyjnych «porządków» rozwija-
jący się od czasów Brunelleschiego i oczyszczono fasady z pajęczyny fałszywych gzymsów, 
wolut i pilastrów. Kiedy po raz pierwszy oglądano te domy, wydawały się nieznośnie nagie 
i ogołocone. Teraz jednak wszyscy przyzwyczaili się do ich wyglądu i nauczyli się cenić czy-
ste linie i proste formy nowoczesnej technicznej stylistyki.[...] Teorie Bauhausu sprowadza 
się czasem do hasła «funkcjonalizmu» – przekonania, że jeśli tylko projekt odpowiada swo-
jemu przeznaczeniu, to nie musimy martwić się o jego estetykę. W przekonaniu tym kryje 
sięz pewnością wiele prawdy. W każdym razie pomogło ono pozbyć się niepotrzebnych i po-
zbawionych gustu ozdób, którymi dziewiętnastowieczna sztuka zaśmieciła nasze miasta i 
mieszkania. Jednak podobnie jak wszystkie hasła, także to opiera się na uproszczeniu. Z pew-
nością istnieją rzeczy, które chociaż poprawne pod względem funkcjonalnym, są raczej 
brzydkie, a przynajmniej nieciekawe”73. 

Ruch Nowoczesny wyszedł na początku ubiegłego stulecia od wiary w analizę naukową 
problemów miast i dążył do zdefiniowania standardów mogących ukształtować „uprzejme 

                                                 
70 W. K o s iń s k i, Miasto i piękno…, op. cit., s. 13. 
71 J. D o m i n i c z a k,  Dotyk i pieszczota…, op. cit., s. 91. 
72  Termin „styl międzynarodowy” stworzyli Amerykanie, P. J o h n s o n i H.R. H i t c h c o c k, używając tego 

określenia w tytule zorganizowanej przez siebie w 1932 r. wystawy w Museum of Modern Art (MoMA) 
w Nowym Jorku, przełomowej w świecie idei nowoczesnej architektury, zob. H.-R.H i tc h c o c k, P. J o h n -
s o n, The International Style, New York, Published by W.W. Norton, 1932. 

73 E.H. G o m b r i c h, O sztuce, Warszawa, Wydawnictwo Rebis, 2007, s. 559–560. 
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i uporządkowane społeczeństwo74 dzięki rozwiązaniu praktycznych zadań, takich jak miesz-
kalnictwo socjalne i środowisko miejskie. Organizacja nowych założeń była m.in. reakcją na 
[...] niezwykły chaos stłoczonych domów, upchanych jak garderoba w szafie”75 dawnych 
miast po przekształceniach z epoki rewolucji przemysłowej, w których „wewnętrzne podwó-
rza zapchane są kominami i budynkami fabryk76, oraz protestem przeciwko nieludzkim wa-
runkom zamieszkania uboższych warstw społecznych w dziewiętnastowiecznych osiedlach 
robotniczych i jednocześnie marzeniem o zielonych osiedlach urządzanych w otwartych prze-
strzeniach, z mieszkaniami posiadającymi nieskrępowany dostęp do zieleni – również jako 
ogrodów na dachach – i światła słonecznego. 

Nadmierne skupienie na związkach pomiędzy nasłonecznieniem a rozmieszczeniem bu-
dynków prowadziło często do rozplanowywania przesadnie sterylnych układów z równole-
głymi rzędami zabudowy mieszkaniowej, natomiast względy ekonomiczne i dążenie do ra-
cjonalizacji kosztownych procesów budowlanych doprowadziły do realizacji zunifikowanych 
rozwiązań; w wymienionych elementach dostrzegano czynniki wpływające na niepowodzenie 
idei funkcjonalistycznej urbanistyki. 

Istotą funkcjonalistycznych założeń ideowych była ocena, że ówczesne złożone problemy 
społeczne oraz niepowodzenia poszczególnych osób wynikają z niedoskonałości środowiska 
mieszkaniowego, a także przekonanie o możliwości udoskonalenia kondycji człowieka przez 
rozwiązania nowej architektury, która przywracając podstawowe znaczenia sztuce budowla-
nej, pozwoli odzyskać prawdziwe cele działalności rzemieślniczej i artystycznej przy wzno-
szeniu domów dla indywidualnych mieszkańców. 

Elementarne formy i racjonalistyczne zasady funkcjonalistycznej architektury interpreto-
wano jako protest przeciwko dezawuowanym wówczas tradycyjnym motywom plastycznym 
i akademickim historyzującym kompozycjom. Cele, jakie nowy nurt stawiał przed twórcami, 
oparte były na pozytywnej wierze – zarówno w człowieka, jak i w architekturę, mogących bez 
przeszkód rozwijać humanistyczne miasta nowej ery. Ludzka potrzeba piękna zaspokajana 
miała być w wyniku zastosowania podstawowych form i proporcjonalnej geometrii oraz dzię-
ki funkcjonalnej odpowiedzialności (L e  C o r b u s i e r)77. Nowa architektura, oparta na ra-
cjonalizacji sposobu myślenia, postrzegana była jako nieunikniony i logiczny produkt intelek-
tualnych i technicznych warunków tamtej epoki (W. Gr o p i u s)78. 

Styl międzynarodowy dominował w architekturze świata zachodniego w przybliżeniu 
przez trzy dekady. Stanowi epizod w historii architektury obejmującej tysiące lat poszukiwań 
i ewolucji rozwiązań funkcji i form, kształtowania się stylów, ale spowodował – przy niekwe-
stionowanych osiągnięciach – również negatywne skutki dla przestrzeni licznych miast. Wie-
le projektów zrealizowano w uproszczonej wersji, niezgodnej z oryginalnymi autorskimi ide-
ami i koncepcjami; liczne budynki poddane zostały po latach przebudowie, deformującej ich 
pierwotny wygląd. Sugestywną krytykę funkcjonalizmu przedstawił D. W a t k i n: „Podjęta 
przez modernizm próba ludzkiej transformacji za sprawą architektonicznej rewolucji i znisz-

                                                 
74 W. G r o p i u s, The new architecture and the Bauhaus, London, Faber & Faber Limited, 1935, s. 27. 
75 S. G i e d i o n, Przestrzeń, czas i architektura. Narodziny nowej tradycji, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, 1968, s. 721. 
76 Ibid. s. 507–602. 
77 L e  C o r b u s i e r, Towards a new architecture, Londyn, Published by Praeger, 1960, s. 141. 
78 Ch. N o r b e r t - S c h u l t z, Znaczenie w architekturze Zachodu, Wydawnictwo Murator, Warszawa 1999, 

s. 186–188. 
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czenia pamięci groziła naruszeniem godności człowieka i jego poczucia tożsamości. Ogromna 
liczba banalnych budowli w stylu międzynarodowym, pozbawionych wszelkiej poezji i histo-
rycznych odniesień, wznoszonych na całym świecie przez miernych architektów, miała swój 
udział w zerwaniu więzi między tą architekturą a społeczeństwem, co w latach osiemdziesią-
tych gwałtownie objawiło się wrogością okazywaną […] architekturze nowoczesnej”79. 

 
 

Kryzys modernistycznej urbanistyki 
 
Wiele przyczyn złożyło się na niepowodzenie procesu polegającego na wprowadzaniu 

w obręb dawnych miast i starych dzielnic – ukształtowanych według tradycyjnych zasad 
urbanistycznych – nowych modernistycznych koncepcji przestrzenno-funkcjonalnych (za-
zwyczaj w formie powtarzalnych modułów–bloków, rozstawionych na miejscu dawnych ka-
mienic według zdyscyplinowanej geometrycznej dyspozycji, o charakterystycznej dla wieko-
wych organizmów nieregularności podziałów), których realizacja była właściwa postkubi-
stycznym strukturom wielorodzinnych podmiejskich osiedli. Sukcesy awangardowej architek-
tury przysłoniły niedoskonałości Ruchu Nowoczesnego. Rewolucyjną nadgorliwością tłuma-
czy się, przynajmniej częściowo, popełnione błędy i metodologiczne zaniechania. Moderniści 
nie docenili wartości, dostrzeganych w historycznych nawarstwieniach krajobrazu miast – 
dlatego z taką łatwością wyburzano domy o mniejszej wartości artystycznej, doprowadzając 
do utraty niepowtarzalnego charakteru i tożsamości wielu starych ośrodków miejskich. 
W efekcie uproszczeń, z którym powszechnie utożsamiane jest powojenne masowe uprzemy-
słowione budownictwo80, „tynk i papa” wyparły tradycyjne materiały i stare technologie: ce-
ramikę, kamień, drewno, metale kolorowe, służące budowniczym od wieków przy kreowaniu 
wartości estetycznych i strukturalno-konstrukcyjnych architektury81. 

Współczesna architektura zrezygnowała z potencjału, jakie oferowało rzemiosło artystycz-
ne; pozbawiona została niemal całkowicie wartości estetycznych, jakie dawało rzemiosło 
w tradycyjnej formie kowalstwa artystycznego, kamieniarstwa, technik glazurowania i bar-
wienia ceramiki, wytwarzania indywidualnej stolarki, które zastąpiono nowymi rozwiązania-
mi materiałowymi i plastycznymi. Do wyjątków należą wyszukane współczesne rozwiązania 
fasad (np. licowanych arkuszami płyt ze stali nierdzewnej bądź wykończonych elementami 
stalowymi pokrytymi porcelanową glazurą lub łatwą do czyszczenia emalią, skutecznie imitu-
jącą kamień – budzących skojarzenia z karoseriami współczesnych pojazdów mechanicz-
nych). Dla przełamania monotonii i nużących schematycznych rozwiązań z wielu względów 
nie wykorzystano we właściwym stopniu walorów plastycznych, jakie pozwalały uzyskać we 
współczesnych rozwiązaniach architektonicznych: detale high-tech, okładziny z syntetycz-
nych i kompozytowych materiałów, mozaiki i wielobarwne płaszczyzny, reliefy betonowych 
faktur, struktury szkieletu konstrukcyjnego. 

                                                 
79 D. W a t k i n, Historia architektury zachodniej, Warszawa, Wydawnictwo Arkady, 2001, s. 572–573. 
80 Schematyzacja i banalizacja rozwiązań spowodowana była nie tylko względami ekonomicznymi; przyczyny 

obszerniej przedstawił A. F r a n t a, Notatki architekta…, op. cit., s. 103–104. 
81 A. B a s i s t a, Kompozycja dzieła architektonicznego, Kraków, Wydawnictwo Universitas, 2006, s. 230‒241. 
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W proporcjonalnie niewielu współczesnych budynkach (szczególnie zlokalizowanych 
w miastach zabytkowych) wykorzystane zostały przy kształtowaniu architektonicznych kom-
pozycji duże możliwości formalnoplastyczne nowych i zaawansowanych technologii – wła-
ściwe dla odzwierciedlenia ducha epoki oraz aspiracji jej naukowych i artystycznych elit. Na 
działalność budowlaną decydujący wpływ wywierały czynniki natury ekonomicznej oraz ko-
nieczność zaspokojenia potrzeb użytkowych i funkcjonalnych. Ze względu na zrealizowane 
uproszczone rozwiązania pod względem funkcjonalno-przestrzennym oraz schematyczne 
formalnoplastyczne elewacje, a także oszczędności technologiczno-materiałowe, powojenna 
architektura uznawana jest za synonim utylitarności. Powszechnie uważa się, że tradycyjne 
formy architektoniczne wykonane z naturalnych materiałów „starzeją się piękniej”, a przy-
czyną złego (po upływie lat) wyglądu współczesnych budynków jest zastosowanie na dużą 
skalę betonu, stali, aluminium, tworzyw sztucznych i materiałów syntetycznych. Niezależnie 
od wymienionych cech materiałów i nie uwzględniając problemów technicznych, „[...] dla 
architektury historycznej wiek nie musi być wadą. Zabytki, na których zaznaczył się upływ 
czasu, rzadko wywołują negatywne odczucia. Wykorzystywane tradycyjne materiały starzeją 
się w sposób widoczny, ale szlachetnie, nie budząc niechęci. […] Sytuacja architektury po-
wstałej w ciągu ostatnich stu, a nawet dwustu lat jest inna. Wydaje się, że znaczna część jej 
twórców nie troszczy się o to, jak będzie ona wyglądała już nie za kilkaset, ale nawet za kil-
kadziesiąt lat. Być może jest to wynikające z tempa życia poczucie tymczasowości. Wyraz 
epoki, w której rzeczy, zanim zużyją się fizycznie, zastępowane są przez inne. Wiele współ-
czesnych obiektów pozostanie pięknymi tylko wtedy, gdy będą wyglądać jak nowe. Starzenie 
się jest im obce. Znaczna część materiałów obecnie stosowanych wygląda estetycznie, gdy 
nie widać na nich upływu czasu. Poddawane są ciągłym zabiegom technicznym, utrzymują-
cym je w nienagannym stanie. […] Więc raczej nie pojawi się na nich świadcząca o ich wieku 
«patyna»”82. 

Surowość modernistycznej estetyki wynikała z przeciwstawienia przez pionierów nowo-
czesnego ruchu swoich wizji wynaturzeniom i patologii XIX-wiecznego miasta, uosabianych 
w nieautentycznym, przeładowanym wystroju neostylowym i secesyjnym. Twórcy moderni-
stycznej architektury transponowali dawne postrzeganie formy i wystroju do rozwiązań pod-
porządkowanych zgeometryzowaniu struktur, ściśle powiązanych z konstrukcyjnymi i użyt-
kowymi elementami budynków83. W dwudziestoleciu międzywojennym powstały koncepcje 
wyburzania starych kamienic i monumentalnych budynków, które planowano zastąpić no-
wymi obiektami, dostosowywanymi do nowych wymagań użytkowych, technologicznych  
oraz nowej estetyki84. „Arogancja modernistów”85 w odniesieniu do zastanego środowiska 
kulturowego uwidoczniła się na większą skalę w późniejszych latach, szczególnie po II woj-
nie światowej. Modernistyczni architekci zaniechali utrzymywanej przez stulecia zasady rów-

                                                 
82 A. O w e r c z u k, Destrukcyjny czynnik czasu a piękno architektury, Biblioteka Cyfrowa Politechniki 

Krakowskiej, http://suw.biblos.pk.edu.pl, [online], dostęp: 11.03.2013. 
83 A. B a s i s t a, Kompozycja dzieła…, op. cit., s. 205. 
84 Ilustrację radykalnej modernistycznej kompozycji, planowanej do realizacji w zabytkowym mieście, stanowi 

projekt domu handlowego przygotowanego dla centrum Gdańska w latach 30. XX w. (zmodyfikowany po in-
gerencji władz konserwatorskich przez wprowadzenie – na rozległej horyzontalnej elewacji, z pasmowym 
układem okien obejmujących szerokość kilku średniowiecznych parcel, powstałej w pierwszej fazie – rytmu 
szczytów oraz rozdrobniony podział otworów, nawiązujący do wyglądu i podziałów sąsiednich kamieniczek) 
– zob. E. M a ł a c h o w i c z, Ochrona środowiska kulturowego, t. 1, Wrocław, Wydawnictwo Politechniki 
Wrocławskiej, 982, s. 226–227. 

85 A. F r a n t a, Notatki architekta…, op. cit., s. 104. 
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nowagi i dobrej kontynuacji, wprowadzając zbyt śmiało do zastanych struktur miejskich nie-
potrzebnie i nadmiernie kontrastujące formy. Odstąpienie od wartości, jakie od wieków zwią-
zane były z głównym nurtem architektury europejskiej – polegających m.in. na wpisywaniu 
się w zastane otoczenie skalą i formą – w konsekwencji negatywnie wpłynęło na zmianę cha-
rakteru i krajobrazu wielu jednorodnie skomponowanych zespołów urbanistycznych i histo-
rycznych ośrodków miejskich. 

Symbolem niepowodzenia modernistycznej architektury stało się wysadzenie w powietrze 
w 1972 r. wielorodzinnego osiedla Pruitt-Igoe w Saint Louis, zbudowanego według zasad 
funkcjonalistycznej urbanistyki w latach 1952–195586 – uznane przez historyków za symbo-
liczny koniec modernistycznej urbanistyki i modernistycznej architektonicznej ideologii, oraz 
równocześnie za umowny punkt zwrotny, odnoszący się do narodzin postmodernistycznego 
zjawiska w architekturze87. Wydarzenie z północnoamerykańskiego stanu Missouri przywoła-
ło problem kontynuacji kultury w zachodniej cywilizacji i ożywiło konserwatywne idee pod-
kreślające konieczność zachowywania właściwych relacji pomiędzy wykształconymi w prze-
szłości tradycyjnymi wartościami (odnoszącymi się również do zasad planowania układów 
urbanistycznych i rozwiązań architektonicznych) a wymaganiami współczesnych społe-
czeństw. Po trzech dekadach od ugruntowania się awangardowych idei w urbanistyce i po 
dwóch dziesięcioleciach przeobrażeń pojawiły się opinie wyrażające ubolewanie nad zani-
kiem w powojennych strukturach urbanistycznych cech „miejskości” – przetrwałych w zur-
banizowanych układach od czasów starożytnych do początku XX w. – kreujących na prze-
strzeni stuleci emocjonalną więź i poczucie wspólnoty, a także sprzyjających ugruntowaniu 
procesu komunikacji społecznej pomiędzy mieszkańcami złożonych komunalnych organi-
zmów. Uważa się, że wielkie założenia stylu międzynarodowego (podobnie jak neoklasycyzm 
III Rzeszy) niszczyły – na równi z nalotami bombowymi – tradycyjną miejskość, rozumianą 
jako przenikającą się tkankę, z nakładanymi kolejnymi warstwami rozwoju miast88. 

Powszechny dystans wobec dziedzictwa powstałej w miastach zabytkowych moderni-
stycznej architektury – której stan techniczny i materiały wykończeniowe uległy po kilku-
dziesięciu latach znacznej dekapitalizacji – uwidocznił się pod koniec XX w. w licznych ini-
cjatywach dążących do rekonstrukcji obrazu miasta historycznego (lub jego fragmentów), 
zgodnego z pamięcią najstarszych jego mieszkańców, w oparciu o archiwalne materiały iko-
nograficzne. W Niemczech najważniejszymi przykładami powrotu, na przełomie XX i XXI w., 
do wyglądu centrów starych miast sprzed 1939 r. należą: Drezno, Frankfurt nad Menem i Hil-
desheim. 

 
 
 

                                                 
86 Architekt M. Y a m a s a k i  ogromną sławę zyskał za projekt bliźniaczych wież (nieistniejących od tragiczne-

go dnia 11 września 2011 r.) nowojorskiego Word Trade Center (1966–1973) – zob. http://www.economist. 
com/blogs/prospero/2011/10/american-public-housing; City St. Louis, The Economist, http://www.pruitt-
igoe.com /urban-history, [online], dostęp: 05.03.2013. 

87 Za pierwszy budynek nazwanego po latach stylu postmodernistycznego w architekturze uznany jest The Van-
na Venturi House, powstały w dzielnicy Chestnut Hill w Filadelfii, autorstwa R. V e n t u r i e g o  (proj. 1962–
1964). Podstawy teoretyczne i ideowe postmodernizmu – zob. R. V e n t u r i,  Complexity and Contradic-
tion…, op. cit., pass. 

88 Z. T o ł ł o c z k o, «Sen architekta», czyli…, op. cit., s. 298, przywołuje klasyczną pracę: W.J. S i e d l e r,  
E. N i g g e m e y e r,  G. A n g r e s s, Die gemordete Stadt. Abgesang auf Putte und Straβe, Platz und Baum, 
München, Wydawnictwo Herbig, 1964. 
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Cykliczność i kontynuacja architektury – analogia do procesów natury 
 
 
„Modne idee, które przybrały kształty opublikowanych teorii i propozycji eksperymental-
nych albo zrealizowanych projektów i były szeroko rozpropagowane zarówno wśród pu-
bliczności, jak i innych architektów, wykazują duże podobieństwo reprodukcji i zapocząt-
kowania nowego potomstwa”. 

Colin Fournier89 

 
Analogie do zestawu występujących w środowisku biologicznym komórek, poddawanych 

procesowi ewolucji, dostrzegane są w budowanych przez człowieka układach urbanistycz-
nych, które w miarę potrzeb rozrastają się lub kurczą; modyfikacji ulegają elementy organi-
zmu wymieniającego zbędne składniki. Segmenty jednorodnych struktur urbanistycznych 
przywodzą na myśl złożoność tkanki organizmów przyrodniczych, a poszczególne, dostoso-
wane wzajemnie do ogólnego planu, składniki wydają się naturalnie zrośnięte i uporządko-
wane według nadrzędnej ogólnej koncepcji. 

C. F o u r n i e r, pisząc o współczesnym generatywnym podejściu do projektowania z zasto-
sowaniem modeli ewolucyjnych (takich jak automaty komórkowe, systemy samoorganizują-
ce, algorytmy genetyczne), które zaczynają wywierać coraz większy wpływ także na architek-
turę, podkreśla, że „[...] wciąż oczekuje się, że projekty architektoniczne przyjdą na świat 
w pełni ukształtowane, wyłonią się z płodnego i pełnego dobrej woli umysłu architekta–
stwórcy […]. Powszechnie przyjęty proces architektonicznej morfogenezy wciąż oparty jest 
na zrytualizowanej serii kroków projektowych, polegających całkowicie na estetycznych 
uprzedzeniach projektanta”90. 

Metody generatywnego projektowania, w analogii do ewolucji naturalnej, nawiązują do 
idei ewoluowania projektów, które – zaczynając od podstawowych elementów, poprzez serie 
kombinacji, przypadkowych mutacji i procesów selekcji – finalnie przybierają postać złożo-
nych układów. Wykorzystanie coraz potężniejszych komputerów, dostępnych obecnie i udo-
skonalanych, wpływa w istotny sposób na rozwiązania architektoniczne; standardowe wyko-
rzystanie programów, służące przyspieszeniu i zracjonalizowaniu złożonego wielobranżowe-
go procesu projektowego, staje się już nie tylko usprawniającym urządzeniem kreślarskim, 
używanym dla zapisu wybranej koncepcji, lecz także twórczym instrumentem projektowym. 
W przeciwieństwie do używanych powszechnie programów cyfrowych – jako usprawnienia 
powtarzalnych czynności w celu odciążenia architekta poszukującego inwencji i twórczej 
ekspresji – komputery nowej generacji zdolne są (poprzez wielokrotne powtórzenia i anali-
tyczne przetworzenie danych) do generowania innowacyjnych rozwiązań oraz sugerowania 
inspirujących idei, wykraczających poza znaną człowiekowi sferę możliwości kombinacyj-
nych i złożoności strukturalnych. 

Fundamentalną różnicą jest zmiana w sposobie tworzenia architektury – przejście od do-
tychczasowego tradycyjnego sposobu do nowej kreacji, ze znanymi zasadami i efektami, 
znajdującej się w pewnym zakresie poza kontrolą projektanta (pamiętając, że autor podejmuje 
decyzje o zmianach algorytmów) z samoorganizującymi się modelami wykorzystującymi tak 
wielką ilość zmiennych, że nie oczekuje się od powstałych złożonych układów tradycyjnie 
postrzeganej równowagi i konwencjonalnej logiki, występujących w procesie ewolucji natu-
                                                 
89 C. F o u r n i e r, «Igrając z ogniem». Bimorficzny paradygmat, [w:] Co to jest…, op. cit., s. 405. 
90 Ibidem, s. 401. 
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ralnej. Architektura staje przed wyzwaniem – potencjalnie już od etapu koncepcji, nie podle-
gając ograniczeniom, wynikającym z przyzwyczajeń i przyjmowanych konwencji, a także 
utrudnieniom, wynikającym z pragmatycznych wymagań fazy produkcyjnej, podobnie jak 
zachodzące w świecie natury procesy generujące kolejne mutacje. Według F o u r n i e r a  jest 
to moment w dziejach architektury o rewolucyjnym potencjale, skłaniający do zbliżenia się 
do natury – nie poprzez imitację form i zewnętrznego wyglądu (powierzchownej mody na 
biomorfizm), dążąc do nowych organicznych rozwiązań strukturalnych, polegających na po-
znaniu i wyrażeniu w architekturze procesów świata naturalnego, a nie jego replik. 

Prymarnym czynnikiem powrotu do natury jest konieczność rozwiązania problemów eko-
logicznych i ochrony zdegradowanego środowiska. Architekci ulegają dotychczas utrwalo-
nemu paradygmatowi estetyki powiązanej z funkcjonalnością, nie wykorzystując poten-
cjału formalnego biomorfizmu dla tworzenia systemów organicznych. W nowych rozwią-
zaniach inżynieryjnych poszukuje się sposobów na poprawę warunków życia w rozrastają-
cych się współczesnych miastach i aglomeracjach. Poprzez biomorfizm poszukuje się analo-
gii do świata organizmów żywych, próbując określić możliwości zachowania stanu równo-
wagi przestrzeni zdominowanej przez współczesną cywilizację i środowiska naturalnego. 
W długofalowej perspektywie wpływ bimorfizmu na architekturę wiązać się będzie m.in. 
z poszukiwaniem rozwiązań w celu ochrony ekosystemu. 

Nauki biologiczne po dekadach ekspansji procesu uprzemysłowienia odgrywają coraz 
większą rolę w rozwiązaniu problemów ekonomicznych, społecznych i kulturowych. W prze-
szłości człowiek wykazywał w działalności budowlanej uniwersalne predyspozycje do imito-
wania natury, zaniedbując potencjał współistnienia w harmonii ze środowiskiem naturalnym. 
Możliwości urządzeń cybernetycznych w kreowaniu oryginalnych rozwiązań, osiągnięcia 
konstrukcyjne i hydromechaniczne otwierają przed inżynierami perspektywy stworzenia no-
wej jakości przestrzeni prowadzących potencjalnie do gruntownych przeobrażeń ekosystemu 
i struktur zurbanizowanych91. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
91 Ibidem, s. 381–409. Eksperymenty i poszukiwania rozwiązań strukturalnych domów, osiedli i miast przyszło-
ści, zintegrowanych ze środowiskiem przyrodniczym, opartych na właściwym gospodarowaniu energią 
i recyklingu, należały do znaczących zagadnień prezentowanych podczas kolejnych edycji biennale architek-
tury w Wenecji (w latach 2010 i 2012), a także eksponowanych w 2013 r. na międzynarodowej wystawie ar-
chitektonicznej IBA w Hamburgu. 
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Ryc. 1.1. Zwarta struktura zindywidualizowanej zabudo-
wy historycznego centrum miasta: Dubrownik – widok 
z północnej części obwarowań w stronę Morza Adriatyc-
kiego 
Źródło: fot. autora, 2010. 

Ryc. 1.2. Graz – Kunsthaus, nowoczesna 
architektura w strukturze Starego Miasta 
(projekt: P. Cook i C. Fournier) 
Źródło: fot. S. Gzell, 2006 (zbiory prywatne). 

 

   
Ryc. 1.3. Zachowana zabytkowa architektura Starego 
Miasta: Kraków, ul. Świętego Jana i Pijarska 

Źródło: fot. autora, 2006, 2017. 

Ryc. 1.4. Odbudowane kamienice staro-
miejskie: Warszawa, ul. Piwna i Wąski 
Dunaj 

 

 

  
Ryc. 1.5. Zachowane kamienice staromiejskie w za-
chodniej pierzei wrocławskiego Rynku 
Źródło: fot. autora, 2013, 2016. 

Ryc. 1.6. Odbudowana panorama dawnego 
Gdańska, fragment Długiego Pobrzeża nad Starą 
Motławą 
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Ryc. 1.7. Zachowana zabytkowa struktura Starego Miasta w Lublinie. a) fragment Rynku i ul. Grodz-
kiej; b) zaułek ul. Ku Farze od strony ul. Rybnej 
Źródło: fot. autora, 2016. 

 

  
Ryc. 1.8. Północno-wschodnia pierzeja Starego Rynku w Płocku  
po renowacji starych kamienic 
Źródło: fot. autora, 2006, 2017. 

Ryc. 1.9. Zachowane kamienice 
północnej pierzei ul. Szerokiej 
w Toruniu 
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Wprowadzenie92 
 
 
„Przy rozpatrywaniu wszelkich przemian zachodzących w układzie osiedli o charakterze 
miejskim najważniejszą czynnością, wprowadzającą ład w uszeregowanie zjawisk, jest sto-
sowanie logicznej i usystematyzowanej myśli urbanistycznej, uwzględniającej całokształt 
czynników terenowych i miastotwórczych, mających określony wpływ na kierunek, cha-
rakter i zakres tych przemian. Pod określeniem „myśli urbanistycznej” należy przyjąć za-
równo współczesne kierunki twórczego komponowania nowo powstających osiedli czy sa-
nację już istniejących starych dzielnic miejskich, jak i systematyczne poznawanie właści-
wości historycznych zasad rozmieszczania oraz planowania miast i osiedli w minionych 
epokach, szeregowanie form przestrzennych w cykl rozwojowy, ustalanie różnic formal-
nych i kierunku przemian zachodzących z upływem wieków”. 

Stanisław Bobiński93 

 
Po zakończeniu II wojny światowej nastąpiły nowe uwarunkowania polityczne, których 

rezultatem był podział Europy; we wschodniej części uformowany został tzw. blok państw 
socjalistycznych. Historyczne podstawy odnoszenia się do dziedzictwa kulturowego były po-
dobne na obszarze kontynentu; nowa sytuacja geopolityczna narzucała szczególne warunki 
w krajach bloku wschodniego, z decydującym wpływem polityki również w tej dziedzinie. 
Mimo podziału kontynentu teoretyczne zasady ochrony zabytków odnoszono do bogactwa 
i złożoności europejskiego dziedzictwa, podkreślając uniwersalną wartość kultury; różnice 
uwidoczniły się w praktyce oraz w zastosowaniu naukowych założeń i ideowych koncepcji. 
Bezpośrednio po zakończeniu wojny generalne założenia władz, zgodne ze społecznymi 
oczekiwaniami, przewidywały odbudowę zniszczonych miast w oparciu o prognozowany 
powojenny rozwój ekonomiczny i nowoczesną produkcję przemysłową. W planach gospo-
darczego rozwoju budownictwa tradycyjne metody budowlane zastępowano uprzemysłowio-
nymi technologiami, stosowanymi z powodzeniem na obszarach starych miast oraz przy na-
prawie zniszczonych zabytków. 

Wśród państw socjalistycznych wyróżniała się postawa Polski – szczególnie dotkniętej 
rozmiarami zniszczeń94 – której obywatele, pomimo przeciwności dziejowych, odczuwali 
dumę z własnej historii. Wyrazem tej postawy była inicjatywa, realizowana bezpośrednio po 
zakończeniu wojny, odbudowy zniszczonych historycznych ośrodków, przede wszystkim 
stołecznego miasta Warszawy. Godny odnotowania jest fakt, że ogromny narodowy wysiłek, 
odzwierciedlający dążenie Polaków do zachowania narodowej identyfikacji, został uznany za 
wydarzenie szczególnej wagi; zyskał także zasłużony podziw i szacunek na międzynarodo-
wym forum, który został potwierdzony wpisaniem w 1980 r. odbudowanej Warszawy na listę 
                                                 
92 O historii dawnych zespołów miejskich, złożonych aspektach zachowania ich struktury, adaptacji dawnej 

zabudowy oraz wprowadzania nowej architektury do zabytkowego środowiska pisało wielu znakomitych au-
torów, których prace i opracowania studialne wywarły znaczący wpływ na kształtowanie się poglądów i ewo-
lucję zasad konserwatorskich po zniszczeniach wojennych oraz w kolejnych dekadach. Wybór literatury oma-
wiającej problemy konserwatorskie, historię zespołów miejskich i aspekty nowej architektury w środowisku 
zabytkowym zamieszczono w Bibliografii. 

93 S. B o b iń s k i, Urbanistyka polskich…, op. cit., s. 13. 
94 Zazwyczaj skojarzenia z tragedią największych ofiar II wojny światowej wiążą są z Hiroszimą i Dreznem. Na 

pierwszym miejscu listy miast, których ludność najbardziej ucierpiała podczas bombardowań i zniszczeń 
w latach 1939–1945, znajduje się Warszawa, dorównując liczbie ofiar Hiroszimy. „Ale większość ludzi na 
świecie zupełnie nie zdaje sobie z tego sprawy” – zob. N. D a v i e s, Europa walczy 1939–1945. Nie takie 
proste zwycięstwo, Kraków, Wydawnictwo Znak, 2008, s. 378. 
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Światowego Dziedzictwa UNESCO – za jej „wybitną uniwersalną wartość”. Rekonstrukcja 
motywowana była narodowym znaczeniem dla określenia tożsamości Polaków, a poprzez 
rekonstruowanie historycznych budynków zachowano przynajmniej wspomnienia oryginal-
nych budowli” (S. L o r e n t z)95. Rekonstrukcja odpowiadała dawnemu wizerunkowi kamie-
nic głównie pod względem wyglądu zewnętrznego. Wielu zmian dokonano w części dawnych 
umocnień obronnych najstarszego warszawskiego zespołu, odsłaniając fragmenty średnio-
wiecznych murów, oraz we wnętrzach bloków zabudowy. Widoki miasta odnoszono do pre-
cyzyjnych w szczegółach wedut autorstwa B. B e l l o t t o, zwanego w Polsce C a n a l e t t e m , 
który (wykorzystując technikę camera obscura) „[...] starał się odmalować wszystko, co mógł 
dojrzeć” 96; także siostrzeńca weneckiego mistrza, G.A. C a n a l a, którego realistyczne obrazy 
stały się współcześnie podstawą replik staromiejskiego pejzażu w Dreźnie. 

Kataklizm II wojny światowej przerósł wyobrażenia z okresu przed 1939 r. o możliwej 
skali tragedii ludzkiej i ogromie zniszczeń materialnych powodowanych przez działania mili-
tarne. Odbudowy miast ilustrują różnorodne koncepcje i – często nieporównywalne pomiędzy 
sobą – metody zabudowy ośrodków miejskich. Niezależnie od różnic pomiędzy przyjętymi 
programami przede wszystkim odzwierciedlają naturalne dążenie człowieka do przywrócenia 
podstawowych form egzystencji oraz doskonalenia warunków życia rodzinnego i organizacji 
przestrzeni dla aktywności społecznej. Sceneria architektoniczna tworzy ramy dla odradzają-
cych się form życia społecznego. Architektura stanowi obraz warunków materialnych wybra-
nego miejsca w określonym czasie, a jej indywidualność odzwierciedla statusu cywilizacyjny 
i poziom kulturowy. 

                                                 
95 J. J o k i l e h t o, A history of architectural conservation, Amsterdam, Wydawnictwo Elsevier, 2004, s. 255. 

W 1965 r. w Warszawie powstała Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych (Inter-
national Council on Monuments and Sites; ICOMOS). W oparciu o ugruntowaną pozycję, uznane na świecie 
osiągnięcia i wykształcony proces tworzenia podstaw teoretycznych, potwierdzony znakomitymi realizacjami 
konserwatorskimi, Polska postrzegana była jako ekspert technologii renowacyjnych. Dorobek merytoryczny, 
możliwości organizacyjne i umiejętności technologiczne wykorzystano jako „element eksportowy”; Przedsię-
biorstwo Państwowe Pracownie Konserwacji Zabytków (powołane zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki w 
1950 r., rozbudowane do 20 oddziałów na terenie całego kraju) realizowało przedsięwzięcia konserwatorskie 
w wielu państwach socjalistycznych, w Europie Zachodniej, a także w Azji i Afryce. Model organizacyjny 
oparty był na centralnym zarządzaniu; podobny obowiązywał w pozostałych państwach regionu. 

96J. B i a ł o s t o c k i, Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieść o sztuce europejskiej naszej ery, t. 2, Warszawa, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 205–206. 
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Kontekst kulturowy i to żsamość w Polsce na Ziemiach 
Zachodnich i Północnych po 1945 roku 

 
 
„W stosunku do kilkudziesięciu zburzonych miejskich centrów na Ziemiach Północnych 
i Zachodnich w późnych latach pięćdziesiątych przyjęto zasadę utrzymywania niezniszczo-
nych budowli oraz zachowania historycznych planów (w przytłaczającej większości śre-
dniowiecznych). Jednocześnie zakładano, że przestrzeń po historycznych domach będzie 
zabudowana współczesnymi blokami mieszkalnymi, co najwyżej nawiązującymi w skali do 
dawnego układu przestrzennego. Podjęcie w tym duchu decyzji w stosunku do zespołu sta-
romiejskiego w Szczecinie wynikało z przesłanek politycznych. Okres od wczesnego śre-
dniowiecza, gdy miasto należało do Polski, do 1945 r. dzieliło kilka wieków władania nim 
przez Niemców, Duńczyków, Szwedów. Zresztą jeszcze w pierwszym powojennym roku 
nie było pewności, czy Szczecin wejdzie w skład Państwa Polskiego. Jego historyczne cen-
trum leżało w gruzach głównie w wyniku bombardowania aliantów, co też emocjonalnie 
odróżniało sytuację Warszawy, Gdańska czy Poznania. W sumie, oprócz ogólnego odnie-
sienia do czasów panowania pierwszych Piastów u ujścia Odry, co nie wyrażało się w za-
chowanych konkretnych elementach architektury, trudno było wskazać na wątki polskie 
przemawiające za odtwarzaniem historycznego szczecińskiego krajobrazu. Brakowało więc 
podobnych racji narodowych, które stały się podłożem wielkich emocji oraz gotowości do 
wyrzeczeń i poświęceń, owocujących m.in. odbudową starówki, Zamku Królewskiego 
w Warszawie i wielu innych warszawskich zabytków”. 

Bohdan Rymaszewski97 

 
Dla przesiedlonej po 1945 r. ludności zabytki znajdujące się w większości miast wchodzą-

cych wcześniej w skład państwa niemieckiego wydawały się obce kulturowo i często nie po-
siadały bezpośrednich odniesień do naszej historii, której pomniki przeszłości znajdowały się 
– według napływowych osadników – w Polsce centralnej i na obszarze utraconych wschod-
nich województw. Dzięki wieloletnim wysiłkom, podejmowanym przez przybyłych z uniwer-
syteckich i mniejszych ośrodków przedwojennej Polski: naukowców, artystów, inteligencji 
(szczególnie historyków dziejów powszechnych i sztuk artystycznych, konserwatorów zabyt-
ków, architektów), uznawane dawniej za obce pomniki przeszłości osadzano w rodzimym 
kontekście. 

W powolnym procesie, który niejednokrotnie wymagał tworzenia karkołomnych ideolo-
gicznych konstrukcji, nawiązana została relacja między nowymi mieszkańcami i zabytkowy-
mi budowlami, stanowiąca warunek przetrwania kulturowego dziedzictwo tych ziem. Na sku- 
tek przesiedleń ludności „śmierć kontekstu”98 zagroziła spuściźnie stworzonej przez osoby 
mówiące innymi językami niż napływowa społeczność, prowadząc w konsekwencji do roz-
biórek domów uważanych za obce oraz do degradacji zastanego środowiska kulturowego. 
Przetrwanie i zaangażowanie lokalnej społeczności w zachowanie na Ziemiach Zachodnich 
i Północnych historycznej architektury we właściwym stanie, a często ocalenie jej od znisz-
czenia, wymagało stworzenia nowego odniesienia i akceptacji przez napływowych mieszkań-
ców pomników przeszłości, uznania za „swoje” oraz za wspólne dziedzictwo. 

Adaptacja kulturowa odbywała się przede wszystkim w kontekście odbudowy zabytków 
średniowiecznych, w mniejszym stopniu powstałych w późniejszych epokach – gotyckie bu-

                                                 
97 B. R y m a s z e w s k i, Zbieżności i rozbieżności…, op. cit., s. 93. 
98 A.S. L a b u d a, Kunst und Kunsthistoriographie im deutsch-polnischen Spannungsverhältnis – eine vernach-

lässigte Forschungsaufgabe, [w:] Deutsche Geschichte und Kultur im heutigen Polen. Fragen der Gegens-
tandsbestimmung und Methodologie, red. H.-J. Karp, Poznań, Instytut Zachodni, 1997, s. 135; G. T h u m, Ob-
ce miasto…, op. cit., s. 408. 
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dowle Opola, Wrocławia wiązano z piastowską tradycją, w szczecińskim Zamku Książąt Po-
morskich podkreślano analogie z warszawską rezydencją polskich królów z okresu renesansu. 
Z biegiem lat kulturowa adaptacja obejmowała również zabytki z epoki nowożytnej, wyeks-
ponowane przy odbudowie układów staromiejskich. Rekonstrukcja historycznych dzielnic, 
przywołująca dawne układy zabudowy, postrzegana była jako wkład nowej społeczności 
w przywrócenie wizerunku cennych kulturowo miejsc, których zniszczenie obciążało sumie-
nie dawnych elit politycznych przesiedlonej ludności. 

Nowi mieszkańcy miast (należących do 1945 r. do kręgu kultury niemieckiej) starali się 
podświadomie wypierać pamięć o przeszłości, oswajając nowe, początkowo obce, miejsca 
osiedlenia. Zacierano ślady „poniemieckiej” przeszłości, wyburzano budowle o historycznej 
i symbolicznej konotacji (najskuteczniej usuwano obce nazwy administracyjne, napisy na 
budynkach, pomniki, cmentarze); pomimo tych zabiegów charakter domów czynszowych, 
podmiejskich osiedli mieszkaniowych, willi i pałaców dawnej elity, reprezentacyjnych gma-
chów publicznych, obiektów fabrycznych nadal bardziej przypominał Berlin, Drezno, Lipsk, 
Monachium i mniejsze niemieckie ośrodki, niż Kraków, Lwów, Warszawę, Wilno lub inne 
polskie miasta; od drugiej połowy XIX w. architekci znad Szprewy wznosili w zależnych od 
stolicy ośrodkach ważne budowle i opracowywali rozwiązania kompozycyjno-funkcjonalne, 
które popularyzowano w wydawnictwach przyjmowanych za wzór w mniejszych ośrod-
kach99. Ślady przeszłości widoczne były w pejzażu miast, w atmosferze miejsc, charakterze 
zabudowy, urządzeniach technicznych z dawnymi nazwami, przedmiotach codziennego użyt-
ku. Zachowanie równowagi po kataklizmie wojennym i tworzenie przez polskich osadników 
warunków stabilizacji, było zapewne łatwiejsze, gdy nie wiązało się z przywoływaniem nie-
mieckiej przeszłości; pozwoliło skierować energię społeczeństwa na gospodarczą odbudowę 
i zagospodarowywanie – w poczuciu oswajania nowego miejsca. 

W perspektywie dziesięcioleci, dla wykrystalizowania się tożsamości lokalnej, nie było 
możliwe unikanie rozmów o historycznej przeszłości Ziem Zachodnich i Północnych. Prze-
szłość tego rejonu Europy była złożona, zapisana zmianami politycznymi nowej administra-
cji, przesunięciami granic państwowych, wojnami o sukcesję i terytoria, przemieszczaniem 
się ludności – sięgała głębiej niż powszechna pamięć o niedawnych wydarzeniach. Po 1989 r. 
poszukiwania odniesienia do przeszłości widoczne są m.in. w postaci popularnych publikacji, 
przedstawiających na sztychach i fotografiach dawne „nostalgiczne” widoki miast i krajobra-
zów (niechętnie upublicznianych w czasach PRL z powodu prezentowania harmonijnie 
ukształtowanych przestrzeni, odbiegających od wielu bieżących widoków). Społeczne opinie 
często wyrażały aprobatę, czasem konieczność przywrócenia utraconej przeszłości w zabu-
dowie historycznych dzielnic, której obraz został spopularyzowany nastrojowymi widokami. 
Pojawiały się głosy o konieczności przebudowy domów, powstałych po 1945 r. na obszarach 
starych miast, przywracających „stylowe” formy lub ich wyburzenia, umożliwiając odtworze-
                                                 
99 Przenikanie się wpływów i kształtowanie modeli zabudowy w miastach niemieckich (Szczecin, Berlin) i pol-

skich (Warszawa, Kraków) w XIX i na początku XX w. autor przedstawił w pracach: Miejska kamienica czyn-
szowa z drugiej połowy XIX i przełomu XIX/XX wieku na przykładzie miasta Szczecina. Charakterystyka form 
i źródeł inspiracji z analizą możliwości adaptacyjnych. Kompozycja układu urbanistycznego Szczecina 
z drugiej połowy XIX i przełomu XIUX/XX wieku. Założenia urbanistyczne i koncepcja przestrzenno-funkcjo-
nalna kamienic czynszowych z XIX/XX wieku w Berlinie, Paryżu oraz Krakowie (Lwowie), Warszawie i Po-
znaniu, Kraków, Biblioteka Główna Politechniki Krakowskiej, 2000 (maszynopis dysertacji doktorskiej, 
promotor: M. Pawlicki, recenzenci: S. Latour, W. Zin), http://suw. biblos. pk.edu.pl/resources/i1/i5/i1/i2/i1/ 
r15121/FiukP_MiejskaKamienica.pdf [online], dostęp: 12.02.2014; Kamienica czynszowa z XIX/XX wieku 
w Szczecinie – źródła inspiracji i analogie z architekturą berlińską, [w:] Kamienica w krajach…, op. cit., 
s. 355‒386. 
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nie historycznych układów przestrzennych. Przedwojenne fotografie i archiwalne widoki sta-
rych dzielnic pokazywały miejsca atrakcyjne, o niepowtarzalnym uroku, którego śladów 
w wielu zagospodarowywanych po 1945 r. starych ośrodkach było niewiele. W kolejnych 
latach pogłębieniu ulegał proces utożsamiania się nowych mieszkańców historycznych dziel-
nic z miejscem swojego osiedlenia. 

W okresie rozwoju postaw obywatelskich, uruchomionych przełomem transformacji ustro-
jowej 1989 r., powstawały inicjatywy społeczne – powiązane z ówczesnymi wolnorynkowy-
mi procesami gospodarczymi – zmierzające do ukształtowania właściwego wizerunku naj-
starszych dzielnic – takiego, który miałby odzwierciedlić ich wielowiekową i bogatą historię. 
Odpowiednie ukształtowanie wyglądu historycznych zespołów służy pogłębieniu indywidu-
alnej relacji społeczności lokalnej z najbliższym otoczeniem – rozumianym jako jej mała oj-
czyzna. Zagospodarowane w ahistorycznym układzie zespoły staromiejskie nie przyczyniały 
się do nawiązania przez powojennych mieszkańców emocjonalnych relacji z ich miastem – 
o wspólnej z minionymi pokoleniami historii i tradycji – ponieważ ślady przeszłości, do któ-
rej należy nawiązywać, nie miały potwierdzenia w autentyczności architektonicznych budow-
li lub ich reminiscencjach. Emocjonalnych relacji z miejscem swojego zamieszkania nie po-
magały budować również przestrzenie wielu powojennych osiedli, których wygląd został 
zdominowany przez powtarzalne prefabrykowane domy. 

Właściwe utrzymanie zabudowy historycznego centrum i jego zharmonizowanie z nowymi 
elementami uzupełniającymi jego strukturę pozwala na zachowanie ciągłości kulturowej. 
Nawiązanie do przeszłości w nowych rozwiązaniach architektonicznych, obejmujących 
w wielu ośrodkach znaczną powierzchnię starych dzielnic, stało się z konieczności poszuki-
waniem metody zabudowy organizmu, którego struktura stanowiła wielowiekowe nawar-
stwienia i przekształcenia, z ewolucją form stylowych. Powojenna odbudowa historycznych 
centrów starych miast miała wielkie znaczenie symboliczne. Podejmowane na przełomie XX 
i XXI w. prace nad przywracaniem świetności i modernizacji staromiejskich zespołów pro-
wadzone są na podstawie różniących się pomiędzy sobą koncepcji: a) rekonstrukcji; b) two-
rzenia postmodernistycznych pastiszów i reminiscencji dawnych form; c) poszukiwań atrybu-
tów współczesności, nawiązujących do historycznych zasad kompozycyjnych; d) dążeń do 
wyrażenia indywidualnych postaw twórczych, przeciwstawionych tradycyjnym dyspozycjom 
kształtowania przestrzeni miast zabytkowych. 

W miastach, w których po 1945 r. nie uratowano oryginalnej zabudowy historycznego cen-
trum – rozbieranej lub doprowadzonej do ruiny przez zaniedbania – po latach podjęto starania 
dla określenia ich tożsamości w nowym historycznym, społecznym i kulturowym kontekście.  

Współcześnie wykształcił się nurt architektoniczny, który w klasycznych, wykształconych 
przed wiekami, zasadach planowania miast poszukuje inspiracji dla stworzenia nowych kon-
cepcji urbanistycznych, dystansujących się od zasad projektowania, na podstawie których od 
przełomu lat 50. i 60. XX w. urządzano wielorodzinne osiedla mieszkaniowe, realizowane 
również w obrębie dzielnic staromiejskich. Zainteresowanie historią starych ośrodków uwi-
dacznia tendencję do poszukiwania elementów lokalnej tradycji, służących określeniu tożsa-
mości miejsca przez polskich obywateli miast na Ziemiach Zachodnich i Północnych, świa-
domych złożoności przedwojennych dziejów, m.in. niemieckiej przeszłości oraz mieszczań-
skiej konotacji architektonicznego dziedzictwa. 
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Zainteresowanie mieszczańską tradycją przedwojennej architektury spowodowane jest 
przez współczesną fascynację historyczną architekturą i wytwornością form zabudowy z epo-
ki fin de siècle, a także nostalgią za zwykle idealizowaną po latach przeszłością dawnych pa-
trycjuszy, kupców i mieszczan. 

Poszukiwane są ślady dawnych mieszczańskich społeczności, zacierane przez dziesięciole-
cia socjalistycznych przeobrażeń; podkreślana jest konieczność odejścia od relatywistycznego 
traktowania historii w czasach PRL, które przyczyniło się do nieuzasadnionego zniszczenia 
wielu śladów niemieckiej przeszłości w miastach na Ziemiach Zachodnich i Północnych. 
Współcześnie stare budynki, odpowiednio do skali możliwości materialnych i organizacyj-
nych, poddawane są pracom renowacyjnym służącym poprawieniu ich stanu technicznego 
i standardu użytkowego; uwypuklenie ich artystycznych walorów wiąże się z podniesieniem 
wartości nieruchomości. 

Uruchomione po 1989 r. procesy przekształceń polityczno-społecznych i gospodarczo-
-ekonomicznych, powstanie instrumentów administracyjno-prawnych sprzyjających rozwo-
jowi regionów (dążących wraz z dużymi miastami do niezależności od scentralizowanego 
systemu zarządzania), rozwój samorządności wpłynęły na wykształcenie postaw i inicjatyw 
obywatelskich służących rozwojowi tożsamości lokalnej; wyróżniając (przy zachowaniu od-
rębności kulturowej i narodowej) wspólne cechy historii miast w kolejnych okresach i pod-
kreślając wielokulturową tradycję europejskich metropolii starego kontynentu. 

 
 

Zniszczenia polskich miast zabytkowych – skutki wojen światowych 
 
 
„W słusznej trosce o autentyczność zabytkowej tkanki doktryna konserwatorska sprzeciwia 
się odbudowie obiektów zburzonych. Na szczęście nie przeszkodziło to wzniesieniu ze 
zgliszcz wielu historycznych ośrodków miast polskich. Chociaż tkanka budowlana nie ma 
charakteru w pełni autentycznego, chociaż przy jej rekonstrukcji wprowadzono zmiany 
związane z usunięciem zeszpeceń stanu pierwotnego, a także mające na celu poprawę wa-
runków życia jej mieszkańców, w oczach społeczeństwa warszawska Starówka wraz 
z Zamkiem Królewskim ma dziś charakter zespołu zabytkowego najwyższej rangi właśnie 
dlatego, że symbolizuje zwycięstwo nad wrogiem, który burząc stolicę chciał ugodzić 
w serce narodu. Podobne uczucia wywołuje u nas Stare Miasto gdańskie, chociaż tam przy-
wrócono jedynie główne cechy krajobrazu historycznego: najważniejsze dzieła architektury 
odtworzono bardzo starannie, natomiast z zabudowy mieszkaniowej zrekonstruowano je-
dynie trakty przyuliczne i to z konieczności w sposób nie zawsze ścisły”. 

Wacław Ostrowski100 

 
Zniszczenia z okresu I wojny światowej wymagały podjęcia prac nad odbudową zbombar-

dowanych, spalonych, rozgrabionych dzielnic i fragmentów miast dawnych101. Kalisz jest 
                                                 
100 W. O s t r o w s k i, Wprowadzenie do historii budowy miast. Ludzie i środowisko, Warszawa, Oficyna Wy-

dawnicza Politechniki Warszawskiej, 2001, s. 231. 
101 Więcej o zniszczeniach miast w czasie I wojny światowej i ich odbudowie zob. Zabytki urbanistyki i architek-

tury w Polsce. Odbudowa i konserwacja, t. 1, red. W. Zin, op. cit., s. 10; W. Kalinowski,  Warszawa, Wy-
dawnictwo Arkady, 1986 – rozdziały: B. R y m a s z e w s k i, Wstęp, K. P a w ł o w s k i, Zasady ochrony, od-
budowy i rewaloryzacji historycznych zespołów urbanistycznych, op. cit., s. 49–50; T. Z a rę b s k a, Kalisz, 
op. cit., s. 168–169; J. Ż ó r a w s k i, Kazimierz Dolny, op. cit., s. 189–190; P. D e t t l o f f, Odbudowa i re-
stauracja zabytków architektury w Polsce w latach 1918–1930. Teoria i praktyka, Instytut Historii Sztuki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Seria „Ars vetus et nova”, t. 23, Kraków, Wydawnictwo Universitas, 2006, 
s. 129, 150–187, 386–411; J. S a l m, Odbudowa miast wschodniopruskich po I wojnie światowej, Olsztyn, 
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najbardziej znanym miastem na ziemiach polskich, w którym przygotowano kompleksowe 
projekty zabudowy zniszczonego historycznego centrum. 

Dotkliwa destrukcja w zabytkowych układach urbanistycznych, obejmująca większe ze-
społy lub pojedyncze obiekty, miała miejsce w czasie I wojny światowej między innymi 
w: Brochowie, Ciechanowcu, Felsztynie, Jędrzejowie, Kazimierzu Dolnym, Krzyżtoporze, 
Łęczycy, Łowiczu, Olesku, Płocku, Radłowie, Sandomierzu, Sękowie, Siennie, Starym Kor- 
czynie, Szydłowie, Wiślicy, Włocławku, Wysokim Kole, Żółkwi102. Zniszczenia objęły głów-
nie miasta Małopolski, w których występowało wiele bezcennych zabytków rodzimej archi-
tektury drewnianej. Ówczesne poglądy na temat usuwania zniszczeń, zabezpieczenia i od-
budowy zabytków postulowały (przedstawiane przez nielicznych w okresie bezpośrednio po 
kataklizmie) powrót do XIX-wiecznych zasad zachowania ruin i dokonanych w kolejnych 
okresach dziejowych zmian – jako świadectwa wielowiekowych przekształceń. Przeważało 
jednak przekonanie o konieczności odbudowy zabytków, które uległy zniszczeniu na skutek 
nagłej katastrofy spowodowanej przez niewytłumaczalne barbarzyństwo wojny103. 

Totalne zniszczenia miast z lat 1939–1945 oraz diametralne zmiany polityczne, gospodar-
cze i społeczne, jakie nastąpiły po zakończeniu II wojny światowej, wymusiły przewarto-
ściowanie poglądów i ocen na zagadnienia konserwatorskie, problemy kształtowania układów 
przestrzennych i aspekty nowej architektury w historycznych zespołach. Po 1939 r. prace 
konserwatorskie zdeterminowane zostały przez ogromną skalę zniszczeń, jakie powstały: 
– w wyniku działań wojennych, walk ulicznych prowadzonych podczas zdobywania miast 

i bombardowań; 
– na skutek planowych podpaleń domów przez żołnierzy Armii Czerwonej, jakie następowa-

ły po zakończeniu walk w miastach, które leżały na obszarze później nazwanym Ziemiami 
Odzyskanymi104; 

– po zakończeniu wojny w ramach likwidacji zniszczeń oraz rozbiórki zachowanych i uszko-
dzonych budynków dla uzyskania cegły i materiałów budowlanych, wykorzystywanych 
przy odbudowie kilku zabytkowych miast Polski centralnej105. 

                                                                                                                                                         
Wydawnictwo Borussia, 2006, s. 59–305; B. S z m y g i n, Kształtowanie koncepcji zabytku i doktryny kon-
serwatorskiej w Polsce w XX wieku, Lublin, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Lubelskiej, 2000, s. 57–
68, 101–116; Geschichte der Rekonstruktion – Konstruktion der Geschichte, red. W. Nerdinger, M. Eisen, 
H. Strobl, München, Prestel Verlag, 2010, s. 308–311. 

102 P. D e t t l o f f, Reconstruction of Historic Towns Destroyed During the First World War in Poland According 
to the Contemporary Theories and Practices of Historic Preservation, [w:] Reconstructions and Moder-
nizations of Historic Towns in Europe in the First Half of the Twentieth Century, red. I. Barańska, 
M. Górzyński (Międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Wydział Pedagogiczno-Artystyczny 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 16–
17.04.2015), Kalisz, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2016, s. 88–105. 

103 B. S z m y g i n, Kształtowanie koncepcji…, op. cit., s. 58–62, 105–112. 
104 Skala i powtarzanie się akcji zniszczeń, dokonywanych w zdobytych miastach niemieckich, które po 1945 r. 

znalazły się w północnej i zachodniej części Polski, prowadzi do pytania (nie są znane potwierdzające doku-
menty), czy radzieckie dowództwo nie wydało odpowiednich dyspozycji–rozkazów. Pożary wzniecane po 
przejściu frontu wielokrotnie przewyższały zniszczenia dokonane podczas walk i bombardowań; na terenie 
Prus Wschodnich „wtórne” destrukcje były ponaddziesięciokrotnie większe – zob. T. D o m a g a ł a, Miasta 
wschodniopruskie w okresie zimowej ofensywy Armii Czerwonej w 1945 r., [w:] Odbudowa miast historycz-
nych. Dokonania przeszłości – Potrzeby i możliwości współczesne – Wyzwania przyszłości, red. M. Lubocka-
-Hoffmann, Elbląg, Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, 1998, 
s. 47. 
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Skalę zniszczeń miast przedstawia zestawienie: Wrocław – 68%, Gdańsk – 55%, Szczecin 
– 45%, Głogów – 95%, Kołobrzeg – 80%, Piła – 75%, Stargard Szczeciński – 70%, Gru-
dziądz i Racibórz – 60%, Nyska i Lubań – 55%, Olsztyn i Gorzów Wielkopolski – 50%106. 

Odrębną, tragiczną kartę stanowiło zrównywanie z ziemią Warszawy po 3 października 
1944 r. Stolicę Polski unicestwiono w 75–80%. Niepoliczalne straty obejmowały także mia-
steczka, wsie, gospodarstwa rolne, zakłady przemysłowe, stocznie i porty, urządzenia komu-
nalne, infrastrukturę komunikacyjną i wiele innych. Ze względu na ograniczone środki, jakimi 
dysponowała powojenna administracja, odbudowę kraju skoncentrowano na wybranych mia-
stach. 

Priorytetem było rozpoczęcie odbudowy stolicy, którą prowadzono z wielkim zaangażo-
waniem i przy wsparciu całego społeczeństwa – akcja przywracania do życia Warszawy miała 
charakter wielkiego zrywu patriotycznego. W latach 1945–1946 mniejsze środki (około 10% 
budżetu Ministerstwa Odbudowy) przeznaczono na modernizację Ziem Zachodnich i Północ-
nych, przede wszystkim najbardziej zniszczonych i najważniejszych dla rozwoju powojennej 
Polski ośrodków miejskich: Wrocławia, Gdańska i Szczecina; odbudowa miast na tym obsza-
rze miała duże znaczenie polityczne i ekonomiczne. W następnych latach zaangażowano 
większe środki dla zagospodarowania zrujnowanych i częściowo zasiedlonych zachodnich 
miasteczek i wsi oraz odbudowy dawnej niemieckiej infrastruktury przemysłowej i portowej, 
istotnej dla bezpieczeństwa i perspektyw rozwoju gospodarczego Polski. Ziemie Odzyskane 
uzyskały pierwszeństwo przed województwami Polski centralnej (polityczna niepewność gra-
nic na Odrze i Nysie powstrzymywała na dłuższe lata władze rządowe przed podjęciem decy-
zji o wielkich inwestycjach na ich obszarze). 

W odniesieniu do wielkich start z czasów wojny rekonstrukcje unicestwionych zespołów 
wiązały się z odzyskaniem przez społeczeństwo wartości emocjonalnych107. Wobec urzeczy-
wistnionego, w znacznym stopniu, planu zrównania stolicy z ziemią w 1944 r., w odwecie za 
wybuch Powstania Warszawskiego, trudny do wyobrażenia był wygląd historycznego cen-
trum jako trwałej ruiny108. Niszczenie Warszawy prowadzone było w sposób celowy, o czym 
świadczy plan F. P a b s t a, opracowany w Würzburgu na przełomie 1939 i 1940 r. na polece-
nie najwyższych władz III Rzeszy (plan opracowany przez architektów H. G r o s s a  
i O. N u r n b e r g e r a  pod kierunkiem F. P a b s t a, dedykowany H. F r a n k o w i). W czasie II 
wojny światowej planowano przebudowanie Warszawy, polegające na wyburzeniu istnieją-

                                                                                                                                                         
105 B. R y m a s z e w s k i, O zespołach staromiejskich na ziemiach zachodnich i północnych Polski po 1945 roku, 

[w:] Ochrona dziedzictwa kulturowego zachodnich i północnych ziem Polski, Materiały konferencji naukowo-
konserwatorskiej, Rydzyna 26–27 listopada 1993, red. J. Kowalczyk, Warszawa, Stowarzyszenie Konserwa-
torów Zabytków, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, 1995, s. 36. 

106 K. K a l i n o w s k i, Der Wiederaufbau der Altstädte in Polen in den Jahren 1945–1960, [w:] Österreichische 
Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege, vol. 32, no. 3/4, Herausgegeben vom Bundesdenkmalamt, Hofburg, 
Säulenstiege, Wien, Schroll & Co, 1978, s. 81. 

107 B. R y m a s z e w s k i, Motywacje konserwatorskie Jana Zachwatowicza, Kwartalnik Architektury i Urbani-
styki, Teoria i Historia, 1994, z. 38, s. 367–374. 

108P. B i e g ań s k i,  W. K a l i n o w s k i, Warszawa, [w:] Zabytki urbanistyki i architektury…, op. cit., 
s. 543‒544; Raport o stratach wojennych Warszawy, Warszawa, listopad 2004, www.bip.warszawa.pl [onli-
ne], dostęp: 12.04.2014; Obok. Polska – Niemcy. 1000 lat historii w sztuce, red. M. Omilanowska, T. Torbus, 
(katalog wystawy) Martin Gropius Bau. Zamek Królewski w Warszawie. Berlin, DuMont Buchverlag, 2011, 
s. 648; W. P u g e t, Non omnis moriar, czyli rzecz o Zamku Warszawskim. Architektura 1980, z. 6, 
s. 364‒366. 
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cych domów i budowie na ich miejscu nowego niemieckiego miasta (die Neue Deutsche Stadt 
Warschau) jako prowincjonalnego ośrodka – siedziby dystryktu, służącego jako ogromny 
węzeł tranzytowy, ośrodek przemysłowy i administracyjny zamieszkały przez elitę zarządza-
jącą podbitymi terenami na Wschodzie, ze stu kilkudziesięcioma tysiącami mieszkańców; na 
Pradze miał powstać wielki obóz pracy dla wielotysięcznej rzeszy polskich niewolniczych 
robotników (12 plansz tego hańbiącego dokumentu przechowywanych było w siedzibie Ko-
misji do Badań Zbrodni Hitlerowskich, które obecnie znajdują się w Instytucie Pamięci Naro-
dowej). Projekty niemieckie dotyczące Warszawy korygowane były w czasie okupacji; 
w 1942 r. P a b s t  przedstawił kolejny projekt urbanistyczny, zakładający całkowite wybu-
rzenie Starego Miasta, budowę Hali Kongresowej NSDAP (Parteivolkshalle) na miejscu 
Zamku Królewskiego (H i t l e r  obserwował z wieży kościoła, po przeciwnej stronie Wisły, 
planowe obrzucanie Zamku pociskami zapalającymi, jakie przeprowadzono 17 września 1939 r.; 
decyzję o zburzeniu symbolu polskiej historii podjął w listopadzie 1939 r.) i wzniesienie Po-
mnika Germanii na miejscu Kolumny Zygmunta (dokumentacja tych barbarzyńskich zamie-
rzeń znajduje się obecnie w Archiwum Państwowym Miasta Stołecznego Warszawy). Na 
podstawie planu P a b s t a  stwierdzić można, że niszczenie getta było świadomą akcją „two-
rzenia nowej Warszawy”. Po Powstaniu Warszawskim, od października 1944 r. do stycznia 
1945 r., specjalne hitlerowskie oddziały paliły i wysadzały dom po domu, nie oszczędzając 
najcenniejszych budowli; 10 grudnia 1944 r. w gruzach legł Zamek Królewski. Na początku 
wojny rozpoczęto demontowanie wyposażenia wnętrz dawnej monarszej rezydencji, z której 
wywieziono najcenniejsze dzieła sztuki, w ścianach nawiercono otwory dla założenia materia-
łów wybuchowych, które zostały potajemnie sfotografowane przez Polaków (znane jest po-
święcenie ludności w akcji gaszenia pożaru, prowadzone pod ostrzałem i bombardowaniem, 
a także ratowanie zamkowego wyposażenia). Przekazane za granicę zdjęcia opublikowano 
w zachodnioeuropejskiej i amerykańskiej prasie, prawdopodobnie zapobiegając wysadzeniu 
wówczas budowli w powietrze. Świadome i planowe działania okupantów udowadniają za-
chowane we fragmentach ocalałych piwnic nawiercone regularne otwory. 

 
 

Akcje rozbiórkowe starych domów w miastach na obszarze 
Ziem Odzyskanych 

 
Miasta leżące na Ziemiach Odzyskanych były po 1945 r. plądrowane, niszczone przez 

działalność szabrowniczą i rozbiórkową. Sytuacja powojenna sprzyjała powstawaniu niekon-
trolowanych zachowań, do których należały akcje przywłaszczania poniemieckiego mienia. 
Dekrety ówczesnego rządu oficjalnie uznawały szaber za przestępstwo i surowo zabroniły 
grabieży wyrządzającej szkodę nowym osadnikom109, jednak plądrowania nie udało się za-
hamować z dnia na dzień. Im dłużej trwały rozbiórki domów, demontaż maszyn i wywóz wy-
posażenia (dokonywane w celu uzupełnienia o niezbędny brakujący sprzęt i urządzenia tech-
niczne placówek państwowych i zakładów przemysłowych w innych miastach), tym poważ-

                                                 
109 Dekret z 16 listopada 1945 r. i okólnik nr 67 przewodniczącego Rady Ministrów z 30 listopada 1945 r., 

(AAN, URM 5/505, k. 23–24), [w:] T. S z a r o t a, Osadnictwo miejskie na Dolnym Śląsku w 1945–1948, 
Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1969, s. 128. 
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niejsze skutki pociągał za sobą niechlubny proceder. Powszechny wywóz materiałów budow-
lanych i towarów z Ziem Zachodnich i Północnych sprzyjał rozpowszechnieniu podejrzeń 
o niepewną przyszłość tych ziem; jak pisze T h u m: „[...] skoro państwo polskie nie chce po-
zostawić nic wartościowego, to pewnie nie wiąże z tym regionem żadnych przyszłych pla-
nów. Poza tym ogołacanie ziem zachodnich groziło unicestwieniem ich bazy materialnej 
i uniemożliwieniem ich szybkiej odbudowy”110. Akcja pozyskiwania cegieł – ze znamiennym 
wywozem z miast poniemieckich dla odbudowy stolicy – była m.in. następstwem rozporzą-
dzeń wprowadzonych przez władze państwowe. Ze względu na katastrofalny deficyt materia-
łów budowlanych w całym kraju, rząd polski, starając się prowadzić bardzo oszczędną go-
spodarkę materiałową, nalegał na wykorzystanie cegieł i innych możliwych do ponownego 
wykorzystania elementów znajdujących się w licznych ruinach. Dążenie do zredukowania 
kosztów odbudowy, przyspieszenia prac przy usuwaniu gruzów, często przynosiło efekt od-
wrotny od zamierzonego, dodatkowo uniemożliwiając odbudowę wielu zabytkowych dzielnic 
bezpośrednio po zakończeniu wojny. 

Prace nad usuwaniem zniszczeń doprowadzały w wielu ośrodkach do szeroko zakrojonej 
akcji rozbiórki ruin, również tam, gdzie ich zabezpieczenie i odbudowa były możliwe pod 
względem technicznym i uzasadnione ekonomicznie (dochodziło do licznych nadużyć w tej 
specyficznej sferze działalności organizacyjno-gospodarczej). Dodatkowe straty powstały 
w postaci zwalisk nieprzydatnego gruzu i zgliszcz, których uprzątnięcie okazywało się kosz-
towniejsze od pozyskanego budulca. 

Rozbiórki stanowiły katastrofę dla miast z „niemieckimi zabytkami”, które objęła akcja 
odzysku cegieł – przede wszystkim opóźniały proces ich odbudowy, a wywieziony materiał 
budowlany, do którego należały także wartościowe elementy kamienne obramień otworów 
i gotycka cegła, były potrzebne w takim samym stopniu na miejscu jak w odbudowywanych 
ośrodkach Polski Centralnej, do których je wywożono. Ponoszono dodatkowe koszty organi-
zacji i transportu materiałów na duże odległości, sięgające nawet kilkuset kilometrów. Na 
przykład w Szczecinie i we Wrocławiu, dla ułatwienia przewozu rozbiórkowych elementów, 
wytyczano tymczasowe linie kolejowe, łączące zabytkowe centra z dworcami kolejowymi. 
Z panoramy miast znikały charakterystyczne sylwety kościołów i ratuszy, gmachy teatrów, 
budynki pocztowe, domy handlowe, wytworne kamienice; występowały także sytuacje grote-
skowego rozbierania budynków niedawno odbudowanych111. 

Demontaż starej zabudowy okazał się nieodwracalny w skutkach dla panoramy wielu hi-
storycznych miast, a jego skutki widoczne były do lat 90. ubiegłego stulecia w postaci pu-
stych parceli i placów, tymczasowo zagospodarowanych jako zieleńce lub parkingi dla samo-
chodów osobowych (np. w centrum starego Elbląga, na Podzamczu w Szczecinie, na pl. Do-
minikańskim we Wrocławiu). 

Symbolem katastrofy w panoramie miast, traktowanych jako poniemieckie, była Nysa – 
zaliczana przed wojną do najpiękniejszych ośrodków i nazywana „śląskim Rzymem”. W cią-
gu 10 lat rozebrano, mimo desperackich protestów konserwatorów (jak pisze M a r k i e -

                                                 
110 G. T h u m, Obce miasto…, op. cit., s. 168. Na kolejnych stronach autor szerzej opisuje prowadzone we Wro-

cławiu akcje rozbiórkowe i związane z nimi aspekty organizacyjne i polityczne (również o kryminalnym za-
barwieniu) – zob. s. 167–175, 194–197, 397–413. 

111 J. T y s z k i e w i c z, Jak rozbierano Wrocław, Odra, 1999, R. 9, s. 17–21. 
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w i c z), ponad 100 okazałych kamienic, nie szanując unikatowych wartości renesansowej ar-
chitektury dawnych patrycjuszowskich siedzib. Do błędnej oceny rozmiaru zniszczeń wojen-
nych przyczynił się również dobór fotografii w polskich publikacjach książkowych. Dla pod-
kreślenia dokonań odbudowy przeważa w nich tendencja pokazywania tego, co było znisz-
czone i co po wojnie zostało zrekonstruowane. Znacznie rzadziej pojawiają się w nich ilustra-
cje przedstawiające budynki i całe ciągi uliczne, które przetrwały wojnę w stosunkowo do-
brym stanie, zwłaszcza zaś te obiekty, które zostały wyburzone w okresie powojennym. […] 
Jednak w porównaniu z Europą Zachodnią, gdzie po II wojnie światowej nastał prawdziwy 
boom rozbiórkowy, który w niejednym wypadku «dobijał» zniszczone bombami miasta, pol-
skie działania dotyczące historycznej zabudowy można i tak określić jako ostrożne”112. Roz-
ległe przedsięwzięcia odbudowy i akcje rozbiórkowe były ze sobą nierozerwalnie związane. 
Mimo krytycznej oceny tego okresu nie ulega wątpliwości, że powojenne przedsięwzięcia 
modernizacji miast – wobec skali olbrzymich zniszczeń wojennych – należą do trwałych 
i niepodważalnych dokonań. 

 
 

Paradoks idei rekonstrukcyjnej zabytkowych dzielnic 
w Polsce po 1945 roku 

 
Z polskim powojennym procesem odbudowy i rekonstrukcji zabytkowych zespołów zwią-

zane były paradoks i sprzeczność (które narzuciła jednowymiarowa polityczna ideologia): 
„[...] z jednej strony odbudowywano historyczne centrum Gdańska, z drugiej zaś rozebrano 
pozostałości Elbląga, Malborka czy Wrocławia, aby pozyskać cegły dla Gdańska i Warsza-
wy” 113. „Odbudowa europejskich miast ze zniszczeń II wojny światowej, obejmowała znacz-
nie więcej niż tylko zabezpieczenie podstawowych potrzeb – była ona bowiem zarazem obiet-
nicą lepszej przyszłości. W sposób szczególny dotyczyło to Polski, gdzie odbudowa zrówna-
nych z ziemią miast łączyła się z nadzieją uwolnienia się od koszmaru lat wojny i okupacji 
oraz przezwyciężenia straszliwych strat, jakie kraj poniósł w tym czasie. Warszawa, która 
w 75–80% tonęła w gruzach, stała się symbolem gigantycznych zniszczeń, jakie dotknęły 
Polskę. Odbudowa stolicy miała zaś symbolizować dążenie kraju do tego, aby podnieść się 
niczym Feniks z popiołów i odsunąć w zapomnienie upokorzenia okresu okupacji. Przedsię-
wzięcie to stało się bodajże najważniejszym aktem patriotycznym w powojennej Polsce. Pod 
hasłem «Cały naród odbudowuje swoją stolicę» mobilizowano ludzi i zasoby materialne całe-
go kraju. Po wojnie w Warszawie siły swe połączyli czołowi polscy architekci, specjaliści od 
planowania przestrzennego, inżynierowie i rzemieślnicy, władze zaś dbały o to, by odbudowa 
stała się sprawą priorytetową. Tak postanowiłby prawdopodobnie każdy polski rząd, nieza-
leżnie od opcji politycznej. Jednak dla polskich komunistów odbudowa zrównanej z ziemią 

                                                 
112 G. T h u m, Obce miasto…, op. cit., s. 189. Do szczegółowych informacji o rozbiórkowej działalności 

w miastach Europy Zachodniej autor odsyła do pracy: W. D u r t h,  N. G u t s c h o w, Träume in Trümmern. 
Stadtplanung 1940–1950, München, Wydawnictwo DTV, 1993, pass. 

113 T. M a r k i e w i c z, Burzyć czy rekonstruować. (Wyburzanie. Zniszczenie i odbudowa historycznych budowli 
w Niemczech i w Polsce). Warsztaty, Berlin, 11–12 stycznia 2002 r., Ochrona Zabytków 2006, R 4, s. 105. 
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Warszawy stanowiła niepowtarzalną szansę zaprezentowania siebie jako wielkiej narodowej 
siły i dzięki temu uczynienia stolicy symbolem nowej, lepszej, socjalistycznej Polski”114. 

 
 

Okresy działalności konserwatorskiej nad odbudową 
miast zabytkowych w latach 1944–1989 

 
Okres półwiecza PRL nie był w żadnej z dziedzin ówczesnego życia jednolity. Zmiany na-

stępowały przede wszystkim w konsekwencji decyzji politycznych, mających przemożny 
wpływ na wszystkie zagadnienia ówczesnego życia publicznego i prywatnego. Zmieniające 
się w kolejnych dziesięcioleciach warunki odciskały swoje piętno na sprawach gospodarczo-
-ekonomicznych i społecznych; w pewnych okresach przynosiły krótkie chwile liberalizmu. 
W cieniu „centralnych” zmian środowiska architektów, urbanistów i konserwatorów próbo-
wały w kontrolowany sposób kształtować krajobraz i przestrzeń kraju. J. B o g d a n o w s k i  
wyróżnia pięć okresów powojennego konserwatorstwa: wybiórczy, restrykcyjny, inercyjny, 
kontrtradycyjny, woluntarystyczny. Z kolei M. K u r zą t k o w s k i  wyodrębnia poszczególne 
dekady od 1945 do 1985 r., M. B r y k o w s k a  – cztery okresy: 1945–1959, lata 60., lata 70. i 
lata 80. XX w.115 

 
 

Etapy odbudowy miast zabytkowych i zespołów staromiejskich 
w Polsce po 1944 roku116 

 

Pierwszy etap (do 1956 roku)117 
 

„Adekwatnie do rzeczywistości i jak zawsze z brutalnym realizmem i szczerością, architek-
tura ukazuje społeczno-kulturowe oblicze każdego okresu historii”. 

Zdzisława Tołłoczko118 

 
W pierwszym etapie przeważyła opinia o konieczności odbudowy zniszczonych zabytków 

w dawnych formach. Odstępstwo od dogmatu konserwatorskiego uzasadniono po II wojnie 
światowej skalą wojennego kataklizmu. Postawa polskich środowisk konserwatorskich była 

                                                 
114 G. T h u m, Obce miasto…, op. cit., s. 183. 
115 J. B o g d a n o w s k i, Droga od ochrony zabytków i konserwacji do kształtowania krajobrazu kulturowego; 

[w:] Ochrona i konserwacja dóbr kultury w Polsce 1944–1989. Uwarunkowania polityczne i społeczne, Ma-
teriały konferencji naukowej, Kazimierz Dolny, 10–12 listopada 1994 r., red. A. Tomaszewski, Warszawa, 
Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, 1996, s. 243; M. K u r zą t k o w s k i, Konserwator wojewódzki w 
Polsce Ludowej. Możliwości i ograniczenia, Ibidem, s. 78; M. B r y k o w s k a, Badania zabytków architektu-
ry teoria i praktyka, organizacja (1945–1989), Ibidem, s. 106. Więcej o periodyzacji polskiego konserwator-
stwa powojennego pisze B. S z m y g i n, Kształtowanie koncepcji…, op. cit., s. 117–178. 

116 Przedstawione etapy odbudowy opracowane zostały na podstawie podziału zaproponowanego przez 
B. S z m y g i n a, Kształtowanie koncepcji…, op. cit., s. 146–178. 

117 Przedstawione granice czasowe stanowią umowny podział; do początku lat 60. kontynuowano program re-
konstrukcji i odbudowy zabytków w dawnych formach, w wyjątkowych sytuacjach odtwarzano historyczny 
wygląd budynków w latach 80. XX w. 

118 Z. T o ł ł o c z k o, Architektura i społeczeństwo. Przegląd zagadnień budownictwa i urbanistyki w Niemczech 
od około roku 1850 do około roku 2000. Od późnoromantycznego historyzmu do późnego socmodernizmu, 
Kraków, Wydawnictwo Naukowe DWN, 2005, s. 309. 
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reakcją na barbarzyńskie zniszczenia zabytków architektury, dzieł sztuki, zbiorów archiwal-
nych i bibliotecznych. Zasada nieingerencji – która na początku ubiegłego stulecia wyparła 
XIX-wieczną modę na romantyczne rekonstrukcje i utrwaliła pogląd o koniecznym ograni-
czeniu działalności konserwatorskiej do starań o zachowanie obiektów w stanie, w jakim 
przetrwały do danego czasu – po 1945 r. oznaczałaby pogodzenie się z ogromnymi stratami. 
W odwołaniu do wielowiekowej tradycji historycznej poszukiwano nadziei na przywrócenie 
społeczeństwu poczucia stabilizacji i odzyskania utraconej w czasie okupacji godności. Pa-
triotyczne postrzeganie zabytków rozszerzało artystyczno-historyczne kategoryzowanie war-
tości również pod kątem funkcji, jaką pomniki architektury pełniły w kształtowaniu narodo-
wej świadomości. 

Priorytetem była odbudowa stolicy. Odbudowa starówki warszawskiej stała się wzorem na 
innych zniszczonych polskich miast. Wzbudzające podziw i zdumienie wielkie projekty re-
konstrukcyjne zostały na międzynarodowym forum nazwane „polską szkołą konserwator-
ską” 119. J. Z a c h w a t o w i c z, główny teoretyk projektów powojennej odbudowy zespołów 
staromiejskich w Polsce, odrzucał samą nazwę szkoły, twierdząc: „My w Polsce nie tworzyli-
śmy doktryny, lecz w obliczu tragedii i losów naszych zabytków stosowaliśmy pewne, ko-
nieczne w danej sytuacji metody”120. Rekonstrukcja zewnętrznego wyglądu warszawskiej 
starówki nie powstawała na podstawie odrębnej teorii konserwatorskiej; wynikała z ofiarności 
osób zaangażowanych w odbudowę stolicy osób i gotowości – wbrew poglądom teoretyków 
z tamtych czasów – do wielkich przedsięwzięć zmierzających do odtworzenia zniszczonych 
układów przestrzennych i dawnej zabudowy121. Celem rekonstrukcji, oprócz symbolicznego 
usunięcia zniszczeń wojennych i stworzenia symbolu niezniszczalności narodu, było również 
podkreślenie stołecznego statusu miasta. Odtworzenie historycznego centrum miało na celu 
przywrócenie wyglądu z czasów świetności – nawiązywano przede wszystkim do barokowej 
i klasycystycznej architektury Warszawy, pochodzącej z XVII i XVIII w. 122. 

We Wrocławiu konserwatorom stawiano pytanie, czy rekonstrukcja poszczególnych obiek-
tów „[...] wzbogaci polskie dobro kulturowe, czy też przyczyni się do pielęgnowania wspo-
mnień o czasach pruskich lub niemieckich”123. Gotyckie kościoły Wrocławia były najważ-
niejszymi symbolami piastowskiej Polski, dowodząc – jak wówczas oficjalnie pisano – pol-
skich praw do tych ziem. Decyzje o rekonstrukcji zabytków na „terenach poniemieckich” 
podejmowano na ogół w przypadkach, gdy spodziewano się po niej znacznego wkładu w kul-
turowe przyswojenie przez społeczeństwo i państwo polskie tych ziem. We Wrocławiu 
w 1968 r. odsłonięto pomnik papieża Jana XXIII – Jego Świątobliwość podczas audiencji 

                                                 
119 K. K a l i n o w s k i, Der Wiederaufbau …, op. cit., s. 87. 
120 J. Z a c h w a t o w i c z, O polskiej szkole odbudowy i konserwacji zabytków, Ochrona Zabytków, 1981, R. 34, 

z. 1–2. s. 10. 
121 T. J a k i m o w i c z, Polska szkoła konserwatorska – mit i rzeczywistość, Kwartalnik Architektury i Urbani-

styki. Teoria i Historia, 1994, R. 38, s. 421–427. 
122 Złożoną problematykę i historię odbudowy Starego Miasta w Warszawie po 1945 r. przedstawiają prace: 

Stanisław Żaryn w służbie zabytków Warszawy, red. M. Barbasiewicz, Warszawa, Towarzystwo Opieki nad 
Zabytkami, 2002, s. 11–140; P. M a j e w s k i,  Ideologia i konserwacja. Architektura zabytkowa w Polsce 
w czasach socrealizmu, Warszawa, Wydawnictwo TRIO, 2009, s. 29–208; A. To m a s z e w s k i,  Prehisto-
ria i historia odbudowy Starego Miasta w Warszawie – legenda i rzeczywistość, [w:] Ku nowej filozofii dzie-
dzictwa, Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury, 2012, s. 165–184. 

123 G. T h u m, Obce miasto…, op. cit., s. 366. 
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(w 1962 r.) w obecności polskich biskupów określił polskie zachodnie terytoria jako „ziemie 
po wiekach odzyskane”. Zagadnienia propagandowej funkcji architektury i prowadzonych 
prac konserwatorskich na polskich Ziemiach Zachodnich i Północnych po 1945 r. nie poru-
szano u nas na publicznym forum. W Niemczech nagłaśniano zarzuty wobec zacierania śla-
dów niemieckiej przeszłości tych miast. W miastach leżących poza zachodnią i północną gra-
nicą II Rzeczypospolitej – w Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, we Wrocławiu – odbudowa his-
torycznego centrum wiązała się z ich polonizacją. Poszukiwano świadectw piastowsko- 
-polskiej historii, stąd swoista sakralizacja romanizmu i gotyku124. 

Swoistej sakralizacji wybranych epok i stylów architektonicznych, mających odpowiednim 
i sugestywnym wyglądem podkreślić okresy świetności w dziejach narodu, dokonywano 
w wielu europejskich miastach od XIX w. Budowle pozbawiano autentyczności pod pretek-
stem przywracania ich właściwego historycznego kształtu, który w rzeczywistości najbardziej 
odzwierciedlał ówczesną fantazję projektanta i dostosowany był do założonej wymowy pla-
stycznej oraz oczekiwanej reprezentacyjności125. Przed wojną Niemcy, mitologizując gotyk 
jako niemiecko-narodowy styl, uważali architekturę średniowieczną Wrocławia za dowód 
germańskich osiągnięć kulturowych w epoce kolonizacyjnej wschodniej części kontynentu. 
Stylizacji gotyckiej architektury na styl narodowy dokonywano również w we Francji 
i w Anglii 126. 

                                                 
124 Ibidem, s. 347, 367–386, 479–480. Autor odsyła do najnowszych publikacji omawiających propagandową 

funkcję architektury i prac konserwatorskich po 1945 r. oraz rolę, jaką historycy sztuki, architekci i konser-
watorzy zabytków odgrywali w procesie tworzenia podwalin dla nawiązania relacji z nowym otoczeniem 
przez pozbawioną korzeni ludność przesiedloną z Kresów – zob. J.M. F a r a l d o, Medieval socialist arte-
facts. Architecture and discourses of national identity in provincial Poland, 1945–1960, Nationalities Papers, 
2001, vol. 29, no. 4, s. 605–632; http://www.academia.edu/526820/Medieval_Socialist_Artefacts _Architec-
ture_and_ Discourses_of_National_Identity_In_Provincial_Poland_1945-1960, [online], dostęp: 12.04.2016; 
J. F r i e d r i c h, Dwie wizje Gdańska: «historyczna» i «twórcza» na przykładzie dyskusji wokół zabudowy 
ulicy Szerokiej, [w:] Gdańsk pomnik historii, t. 2, Gdańsk, Wydawca Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony 
Środowiska Kulturowego, 2001, s. 71–100; J. F r i e d r i ch, Gdańsk 1945–1949. Oswajanie miejsca, op. cit., 
s. 27–42; J. H a c k m a n n,  Danzig und Stettin. Zwischen Rekonstruktion Moderne und Postmoderne. Der 
Wiederaufbau zweier historischer Stadtzentren in Nordpolen im Vergleich, Berlin, FU, 2000, pass., (manu-
skript); A.S. L a b u d a, Kunst und Kunsthistoriographie..., op. cit., s. 119–135; A.S. L a b u d a, Das deutsche 
Kunsterbe in Polen. Ansichten, Gemeinplätze und Meinungen nach dem Zweiten Weltkrieg, [w:] Deutschland 
und seine Nachbarn. Forum für Kultur und Politik, vol. 20, Bonn, Kulturstiftung d. dt. Vertriebenen, 1997, 
s. 5–23; P.O. L o e w, Danzig und seine Vergangenheit 1793–1997. Die Geschichtskultur einer Stadt zwi-
schen Deutschland und Polen, Osnabrück, Deutschen Historischen Instituts Warschau, 2003, pass.; 
Z. M a z u r, Das deutsche Kulturerbe in den West- und Nordgebieten Polens, Osteuropa, Zeitschrift der 
Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde, 1997, vol. 47, s. 633–649; Z. M a z u r, Wokół niemieckiego 
dziedzictwa kulturowego na Ziemiach Zachodnich i Północnych, red. Z. Mazur, Ziemie Zachodnie, Studia 
i Materiały nr 18, Poznań, Instytut Zachodni, 1997, pass.; Z. M a z u r, Wspólne dziedzictwo? Ze studiów nad 
stosunkiem do spuścizny kulturowej na Ziemiach Zachodnich i Północnych, red. Z. Mazur, Ziemie Zachodnie, 
Studia i Materiały, nr 22, Poznań, Instytut Zachodni, 2000, pass.; Z. M a z u r, O adaptacji niemieckiego dzie-
dzictwa kulturowego na Ziemiach Zachodnich i Północnych, [w:] Materiały pomocnicze do nauki historii 
i wiedzy o społeczeństwie, Seria: Polacy i Niemcy po II Wojnie Światowej, nr 6, Poznań, Instytut Zachodni, 
2001, pass. 

125 W. D e n s l a g e n, Architectural Restoration in Western Europe. Controversy and Continuity, Amsterdam, 
Architectura & Natura Press, 1994, pass. 

126 R. S t e i n, Das alte Breslau. Eine gotische Groβstadt, Wrocław, Breslau-Deutsch Lissa, 1936, pass. 
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Odwróceniem uwagi od „niemieckiego dziedzictwa” była realizacja zabudowy na obszarze 
staromiejskim w Koszalinie „[...] w latach 1952–1954, z zastosowaniem rozwiązań socreali-
stycznych, kłócących się z miejscową tradycją architektoniczną”127. 

Style architektoniczne w niewielu sytuacjach bywają wierne granicom narodowym, uwa-
runkowane są przez tendencje charakterystyczne dla poszczególnych epok, niezależnie od 
specyfiki odrębności państwowych. Na Ziemiach Zachodnich i Północnych powojennej Pol-
ski, pomimo postulatów usuwania niemieckiej i pruskiej spuścizny budowlanej, nigdy nie 
zdefiniowano określających ją jednoznacznych kryteriów, gdyż ich arbitralne ustalenie było 
niemożliwe z zachowaniem obiektywnych kryteriów128. Katalogowanie cech architektonicz-
nych i ich wnikliwe rozróżnienie pod względem kulturowym na obszarze, który przechodził 
w swojej kilkusetletniej i zmieniającej się pod względem przynależności państwowej historii, 
jest niezwykle trudnym wyzwaniem. Cechy narodowe architektury klasyfikowane i charakte-
ryzowane są w zależności od zróżnicowanych czynników, zmieniających się kontekstów, 
a wraz upływem czasu podlegają subiektywnej percepcji społecznej. 

Dowolność interpretacji historycznego dziedzictwa prowadziła, w przypadku zakwalifiko-
wania obiektów do spuścizny poniemieckiej, do ich rozbiórki lub powolnej degradacji ze 
względu na brak właściwych zabezpieczeń i niepodjęcia inwestycji, prowadzących do uno-
wocześnienia starej substancji; niezależnie od wyróżniających się cech lokalnych Pomorza 
lub Śląska, osadzonych w kontekście północnoeuropejskim (przeważająca część zabudowy 
powstała w XIX i pierwszej połowie XX w. – okresie przenikania się na kontynencie cech 
architektury neostylowej i eklektycznej). 

Odmienność kulturowa i wyróżnianie się cech narodowych w sztuce architektonicznej, 
rzemiośle budowlanym, dostosowywanym do lokalnych warunków przyrodniczych i geogra-
ficznych, należą do fundamentalnych czynników kształtujących naszą cywilizację. Granice 
pomiędzy kulturowymi regionami ulegały zmianom, charakterystyczne i wyróżniające się 
cechy określone zostały przez przenikanie się idei artystycznych, upodobań estetycznych, 
odkryć i wynalazków technologicznych oraz wpływów, jakie narzucały polityczne uwarun-
kowania. 

W warunkach konspiracyjnych krystalizowały się poglądy dotyczące zasad. J. Zachwa-
towicz pisał: „[...] dziedzictwo jako symbol polskiej kultury będzie odbudowane, odrestau-
rowane lub nawet odtworzone”129. W 1945 r., bezpośrednio po zakończeniu wojny, rozpoczę-
to organizację służb konserwatorskich130. Aktywni architekci łączyli działalność projektową 
z pracą w organach i instytucjach konserwatorskich (m.in. J. Z a c h w a t o w i c z,  
A. S z y s z k o - B o h u s z,  P. B i e g ań s k i,  K. S i c iń s k i). Urzędy konserwatorskie zatrud-

                                                 
127 Miasto Koszalin. Województwo Zachodniopomorskie. Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2014–

2018, oprac. W. Witek, Koszalin, 2013, s. 48, www.obywatelski.koszalin.pl, [online], dostęp: 10 maja 2014. 
128 A.S. L a b u d a, Niemieckie dziedzictwo historyczno-artystyczne w Polsce. Sądy, stereotypy i opinie po II 

wojnie światowej, AtriumQuaestiones, 1997, R. 8, s. 5–25; M. Z y b u r a, Pomniki niemieckiej przeszłości. 
Dziedzictwo kultury niemieckiej na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski, Warszawa, Centrum Stosun-
ków Międzynarodowych, 1999, s. 10–13. 

129 J. Z a c h w a t o w i c z, Wybór prac. O polskiej szkole konserwacji i rekonstrukcji zabytków, Biblioteka Muze-
alnictwa i Ochrony Zabytków, Seria B, 1981, R. 68, s. 8. 

130 Najważniejszymi osobami w strukturze konserwatorskiej administracji stali się wybitni naukowcy: J. Z a -
c h w a t o w i c z  (Konserwator Generalny) i S. L o r e n z  (z Naczelnej Dyrekcji Muzeów i Ochrony Zabyt-
ków). 
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niały wieloosobowe zespoły specjalistów z różnych dziedzin. Najważniejszym zadaniem było 
zabezpieczenie zniszczonych i uszkodzonych obiektów zabytkowych. Działania budowlane 
na dużą skalę realizowano w oparciu o założenia i sformułowany program odbudowy, jaki w 
1945 r. przedstawił jego główny twórca J. Z a c h w a t o wi c z131, którego istotę zawarł w 
słowach: „Z premedytacją wydarto całe stronice naszej historii, pisane kamiennymi zgłoska-
mi naszej architektury. Nie możemy się na to zgodzić. Poczucie odpowiedzialności wobec 
przyszłych pokoleń domaga się odbudowy tego, co nam zniszczono”132. 

W literaturze naukowej podkreśla się znaczenie odmiennych opinii z tamtych lat o przyję-
tym programie odbudowy zabytkowych miast, prezentowanych przez znaczące postacie nauki 
i kultury polskiej. K. P i w o c k i, niepodzielający poglądu o wartości odbudowywanych za-
bytków, podkreślał, że będą one jedynie kopią oryginału: „[ ...]  za szczegółowym odtworze-
niem zburzonej przeszłości przemawiają […] jedynie względy emocjonalne”133. Także uznani 
architekci, kontynuatorzy przedwojennych tradycji modernistycznej awangardy (m.in. 
J. C h m i e l e w s k i,  S. S y r k u s,  Z. S k i b n i e w s k i, przygotowujący w warunkach konspi-
racyjnych oryginalne koncepcje i plany urbanistyczne dla stolicy po odzyskaniu wolności), 
nie podzielali poglądu o słuszności odbudowy zniszczonych układów urbanistycznych; pod-
kreślając (niepodlegającą dyskusji) konieczność zachowania oryginalnych zabytków, prezen-
towali stanowisko, że zaistniała niepowtarzalna szansa realizacji w Warszawie nowoczesnej 
struktury miasta. 

Odbudowa Warszawy w dawnych formach, z rekonstrukcją obiektów monumentalnych, 
kontynuowana była w wybranych zespołach staromiejskich, m.in. w Gdańsku, Poznaniu i we 
Wrocławiu. Na mniejszą skalę, z ograniczeniem do obszaru rynku i najbliższych ulic – po-
zbawionych kompleksowości właściwego zakresu – program przywracania dawnych form 
zabudowy i odbudowy zniszczonych układów realizowano m.in. w Raciborzu, Opolu, Oleśni-
cy, Olsztynie. 

Rekonstrukcja nie obejmowała wiernie wyglądu obiektów, z okresu bezpośrednio przed 
zniszczeniem. Założono odtworzenie form historycznych, „[...]  które będą oddawały pełny 
obraz istotnej wartości artystycznej obiektu”134. Odsłaniano fragmenty starsze (romańskie, 
gotyckie, renesansowe), zasłonięte przez późniejsze przebudowy, usuwając „szpecące” póź-
niejsze naleciałości, za jakie (generalizując) uważano formy architektoniczne powstałe od 
połowy XIX w. Oczyszczanie zabytków ze zniekształceń wiązało się z częstym usuwaniem 
zachowanych obiektów i elementów wystroju architektonicznego powstałych na przełomie 
XIX i XX w. W latach powojennych także w innych krajach kontynentu istniała tendencja do 
podobnego odnoszenia się do form neostylowych i eklektycznych; w Polsce architektura z te-
go okresu miała odmienną emocjonalną konotację, powiązaną z okresem zaborów. Uznanie 

                                                 
131 A. G i e y s z t o r,  Ogólnopolska Konferencja Historyków Sztuki w Krakowie, 29 VIII–1 IX 1945, Biuletyn 

Historii Sztuki i Kultury, 1946, R. 1/2, s. 130–131. 
132 J. Z a c h w a t o w i c z, Program i zasady konserwacji zabytków, Biuletyn Historii Sztuki i Kultury, 1946, R. 

1/2, s. 51. 
133 K. P i w o c k i, Uwagi o odbudowie zabytków, op. cit., s. 53–59. 
134 J. Z a c h w a t o w i c z, Ochrona zabytków w Polsce, Warszawa, Wydawnictwo Polonia, 1965, s. 46. 
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dla architektury i urbanistyki XIX-wiecznej uwidoczniło się w następnych dziesięciole-
ciach135. 

W wielu odbudowywanych kamienicach dokonywano historyzującej rekonstrukcji elewa-
cyjnych parawanów, za którymi budowano nowe konstrukcje, odpowiadające układom 
współczesnych mieszkań, dostosowanych do obowiązujących wówczas normatywów. Doko-
nywano stylizacji na formy dawne, których swobodne plastyczne interpretacje nadawały sta-
romiejskim kamieniczkom sugestywny i charakterystyczny wyraz plastyczny, sprawiający 
wrażenie historycznego (m.in. dekoracji wykonywanych w technice sgrafitto), niezgodny 
z lokalną tradycją architektoniczną. Nowe kompilowane formy elewacji, zapożyczone z in-
nych obszarów kulturowych, m.in. z terenów Polski centralnej, tworzyły oblicze miast leżą-
cych do 1939 r. w granicach państwa niemieckiego. Krajobraz staromiejskich zespołów, 
ukształtowany w znacznym zakresie przez neostylowe i eklektyczne przebudowy oraz rozbu-
dowy z XIX i początku XX w. – z odmiennymi cechami w miastach niemieckich i polskich, 
uległ przekształceniu przez stylizacje, odwołujące się do przekazów historycznych, w więk-
szym stopniu małopolskiej, wielkopolskiej lub mazowieckiej tradycji. 

W obrębie zespołów staromiejskich, w latach 1949–1956, powstawały także budynki so-
crealistyczne, przeciwstawiające się „[...] kosmopolityzmowi, konstruktywizmowi i formali-
zmowi poprzez nawiązanie do wielkiej spuścizny architektonicznej polskiej i światowej”136. 
Fasadowość komponowania elewacji, za którymi wznoszono niewielkie lokale mieszkalne, 
nieodpowiadające zewnętrznemu bogactwu podziałów kompozycyjnych i detali, odzwiercie-
dlała sposób przeprowadzania w latach powojennych wielu historycznych umownych rekon-
strukcji. Zewnętrzna stylizacja zabudowy w obrębie średniowiecznych zespołów (podobnie 
na obszarze dzielnic śródmiejskich) związana była także z planowymi przekształceniami spo-
łecznymi – według ideologicznych założeń w centrach miast powstawały dzielnice mieszka-
niowe dla „mas pracujących”, dawniej dostępne wyłącznie dla zamożnej ludności137. Atrak-
cyjne elewacje miały przywodzić na myśl wielkie tradycje narodowej architektury – mieszka-
nia przeznaczone były dla robotników i ludzi pracy (co szczególnie podkreślała ówczesna 
propaganda). 

 
 

                                                 
135 B. R y m a s z e w s k i, Wstęp, [w:] Zabytki urbanistyki i architektury, op. cit., s. 14. 
136 S. L a t o u r, Rozwój architektury i urbanistyki na Ziemiach Zachodnich po II wojnie światowej, [w:] Archi-

tektura i urbanistyka w Polsce w latach 1918–1978, Warszawa, Wydawnictwo PAN, 1989, s. 64. 
137 A. B a s i s t a, Betonowe dziedzictwo. Architektura w Polsce czasów komunizmu, Warszawa, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, 2001, s. 23. 
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Drugi etap (od 1956 roku do przełomu lat 70. i 80. XX wieku)138 
 
 

„Pracochłonność tradycyjnej technologii, wymaganej przy odbudowie zabytków, stała się 
jednym z decydujących czynników odejścia od rekonstrukcji historycznej zabudowy na 
wielką skalę, nie było to już bowiem możliwe ze względów ekonomicznych”. 

Konstanty Kalinowski139 
 
„Specyficznym antyhistoryzmem” nazywano tendencję, zrywającą całkowicie z tradycyj-

nymi środkami wyrazu, która była reakcją na hegemonię socrealizmu140. Od połowy lat 50. 
XX w. następowało stopniowe odejście od odbudowy historycznych układów i dawnych form 
architektonicznych. Jednym z istotnych czynników było krytyczne spojrzenie na odtwarzanie 
historycznych kształtów zniszczonej zabudowy, pojawiające się w środowisku konserwato-
rów i architektów po otwarciu Polski na zagraniczne wpływy, jakie docierały po latach izola-
cji. Polscy konserwatorzy brali aktywny udział w pracach międzynarodowych instytucji kon-
serwatorskich, który był ograniczany przez powojenny polityczny podział kontynentu. 

Głównej przyczyny doktrynalnych zmian upatrywać należy w nowych warunkach poli-
tycznych czasów „odwilży”, z którymi bezpośrednio związana była w początkowym okresie 
optymistyczna atmosfera czasów „małej stabilizacji”, złudnie zwiastująca po okresie lat 50. 
XX w. wrażenie narodzin wolności społecznej, ekonomicznej i kulturowej. Polityczny prze-
łom 1956 r. w architekturze odznaczył się przede wszystkim jako koniec epoki socrealizmu 
i powrót (po latach przerwy, wymuszonej przez zadekretowanie nurtu narodowego w formie 
i socjalistycznego w treści) nowych tendencji w polityce budowlanej. Do ducha nowych cza-
sów nie pasowała wywodząca się z nurtów klasycznych monumentalność i tradycjonalizm 
formalny. 

Względy ekonomiczne miały szczególne znaczenie przy zmianie programów odbudowy 
starych układów urbanistycznych. Wielkie nakłady i rozległy zakres prac podejmowanych 
przy odbudowie historycznych ośrodków miał duży wpływ na zahamowanie i stagnację w bu-

                                                 
138 Problem nowej architektury w zabytkowym sąsiedztwie polskich miast po II wojnie światowej przedstawiony 

został w rozdziałach monografii: J. B o g d a n o w s k i, Nowa zabudowa a krajobrazowe walory historyczne-
go miasta; [w:] Architektura współczesna w mieście zabytkowym, red. A. Zwierzchowski, R. Eysymontt, 
T. Rudkowski, Wrocław, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Stowa-
rzyszenie Architektów Polskich, 2003, s. 19–26; O. C z e r n e r, Dwa w jednym – nowa architektura ostatnich 
lat na wrocławskim Starym Mieście i wyspach, op. cit., s. 153–162; H. D z i u r l a, Negacja historycznego ko-
du organicznej struktury planu i przestrzeni Starego Miasta we Wrocławiu, op. cit., s. 131–140; S. G z e l l, 
Współczesna architektura a tożsamość miast, op. cit., s. 27–34; I. K o z i n a, Zabudowa miast a współczesna 
teoria architektoniczna, op. cit., s. 45–50; B. K r a s n o w o l s k i, Nowa architektura w centrum miasta za-
bytkowego, op. cit., s. 35–38; W.J. M o l i c k i, Teoria prawa dobrej kontynuacji, op. cit., s. 163–170; 
S. M ü l l e r, Zagadnienia nowej architektury w wielkomiejskich ośrodkach zabytkowych na przykładzie Wro-
cławia, op. cit., s. 177–184; K. P a w ł o w s k i, Od historii do realiów budowy miast, op. cit., s. 11–18; 
J. P u t k o w s k a, Miasto zabytkowe – modernizacja, uzupełnianie, odtwarzanie, op. cit., s. 39–44; 
B. S z m y g i n, Program konserwatorski we współczesnej odbudowie zespołów staromiejskich, op. cit., s. 51–
54; W. W a w r z y n i a k, Architektoniczne igraszki w zabytkach, op. cit., s. 171–178. 

139 K. K a l i n o w s k i, Odbudowa zabytkowych miast w Polsce. Teoretyczne podstawy i realizacja na przykła-
dzie Gdańska, [w:] Ochrona dziedzictwa kulturowego…, op. cit., s. 55. 

140 A. K i s i e l,  G. P o d r u c z n y, Przyczynek do historii przemian architektonicznych centrum Wrocławia na 
przełomie lat 50. i 60 – obszar pomiędzy ulicami Świdnicką, Teatralną, Piotra Skargi i Kazimierza Wielkiego, 
[w:] Architektura współczesna mieście…, op. cit., s. 142. 
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downictwie powojennej Polski, która w zakresie mieszkalnictwa pogłębiała się w postępie 
arytmetycznym do końca lat 80. XX w. Niezależnie od kwestii estetycznych i konserwator-
skich projekty stylizacji historycznych, rekonstrukcji i socrealistycznej monumentalności z lat 
40. i 50. XX w. były przedsięwzięciami zbyt kosztownymi i nieefektywnymi dla uzyskania 
użytkowej powierzchni lokali mieszkaniowych. 

Na warunki mieszkaniowe w powojennej Polsce wpływ wywarły przyrost demograficzny 
i migracja ludności wiejskiej do miast. Ponaddziesięcioletnie opóźnienie nie zostało „odro-
bione” w warunkach scentralizowanej gospodarki; poszukiwano sposobów na rozwiązanie 
problemów mieszkaniowych w rozwoju uprzemysłowionych, prefabrykowanych, technologii, 
które w czasach PRL – doceniając wkład w poszukiwania zoptymalizowanych w tamtych 
warunkach rozwiązań, opartych na koncepcjach modularności elementów i typizacji zabudo-
wy, których najbardziej interesujące i kreatywne pomysły nie miały wówczas szans na reali-
zację – stworzyły karykaturalną postać wielu zespołów zabudowy i osiedli mieszkaniowych 
z tzw. wielkiej płyty. 

Ograniczenia możliwości budowlanych uwarunkowane była przez gospodarkę socjali-
styczną. W Polsce po 1989 r. tradycyjne technologie z wykorzystaniem drobnowymiarowych 
elementów nie stanowiły bariery dla realizacji rozległych inwestycji budowlanych, również 
zabudowy zespołów staromiejskich. Architektura należy do kosztownych przedsięwzięć in-
westycyjnych i gospodarczych, a jej obecny rozwój odzwierciedla warunki wolnorynkowej 
gospodarki. Odbudowy miast po 1945 r. finansowane były przez budżet zrujnowanego pań-
stwa i organizowane w większości przypadków przez nieefektywne struktury i instytucje 
scentralizowanej gospodarki141. 

W połowie lat 50. XX w. „wyczerpywały” się zasoby cegły, jaką pozyskiwano z rozbiórek 
„poniemieckiej” zabudowy na Ziemiach Zachodnich i Północnych. W tym czasie wprowa-
dzono wskaźniki ekonomiczne, na podstawie których decydowano, czy istniejącą zabudowę 
poddawać remontom czy przeznaczać do wyburzenia; granicę decyzji o wyburzaniu ustalano, 
gdy szacowane nakłady naprawcze przekraczały 70% wartości nowego budynku o tej samej 
wielkości i podobnej strukturze142. Przeważnie konieczne nakłady naprawcze przekraczały ten 
biurokratycznie określony wskaźnik; restrykcyjna zasada takiego szacowania opłacalności 
w zachowaniu historycznej zabudowy uruchomiła proces wielkich spustoszeń, szczególnie 
w mniejszych miejscowościach Polski. 

W okresie upowszechnionych uprzemysłowionych technologii budowlanych historyczne 
rekonstrukcje należały do przedsięwzięć o wyjątkowym charakterze, których uzasadnienie 
było coraz trudniejsze wobec drastycznego braku funduszy i mieszkań – „ [...]  względy gos-
podarcze zmuszały do rezygnacji z wielkich programów rekonstrukcji”143. Odtwarzanie histo-
rycznej architektury ograniczone zostało do wyjątkowych przypadków kontynuacji rozpoczę-
tej wcześniej inwestycji oraz rekonstrukcji budowli najwybitniejszych pod względem arty-
stycznym. Symbolem tamtej epoki w dziedzinie ochrony i konserwacji zabytków stało się 
wielkie przedsięwzięcie odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie. 

                                                 
141 Podkreślić należy wkład przy realizacji prac rewaloryzacyjnych i adaptacjach obiektów zabytkowych w Pol-

sce i w krajach demokracji ludowej Państwowego Przedsiębiorstwa Konserwacji Zabytków. 
142 B. S z m y g i n, Kształtowanie koncepcji…, op. cit., s. 158. 
143 K. K a l i n o w s k i, Der Wiederaufbau…, op. cit., s 82. 
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M. P r z y łę c k i, omawiając kierunki odbudowy historycznych polskich miast, podkreślał, 
że nastąpiła również „[...] skansenizacja zespołów, polegająca na maksymalnym utrwaleniu 
zastałych struktur funkcjonalnych, przestrzennych i formalnych. Dotyczyło to w zasadzie 
miast niezniszczonych. Przykładem takiej koncepcji może być sformułowany w latach 1957–
1960 w zespole WKZ w Krakowie pod kier. H. P i eń k o w s k i e j  program Lanckorony. 
Również WKZ we Wrocławiu (M. P r z y łę c k i) podjął w latach 1960–1965 próby «rezerwa-
towego» potraktowania Lubomierza i Chełmska Śl.”. M. P r z y ł ę c k i  zaproponował również 
wyodrębnienie nurtu „restrukturyzacji warunkowej w formach neutralnych”, „noeowersji – 
odbudowie zniszczonych zespołów architektonicznych w formach współczesnych” i „archi-
tekturze bez reguł”144. 

W drugiej połowie lat 50. XX w. rozpoczęto przygotowywanie projektów odbudowy ze-
społów staromiejskich, opartych na założeniu odejścia od odtwarzania form historycznych 
i przywracania dawnych układów przestrzennych. Pierwszy plan odbudowy zabytkowego 
miasta w nowym układzie przestrzennym i we współczesnych formach architektonicznych 
przygotowano dla Szczecina. 

W tym czasie we Wrocławiu odstąpiono od planów rekonstrukcji Nowego Targu, którą 
zamierzano przeprowadzić na wzór odtworzenia historycznego wyglądu kamienic przy Rynku 
i pl. Solnym. W końcu lat 60. XX w. przystąpiono do zabudowy wokół placu, przywracając 
jego dawny zarys w nowoczesnym dla tamtych czasów kształcie architektonicznym i układzie 
przestrzennym, stanowiącym główną część dużego zespołu mieszkaniowego – osiedla Nowy 
Targ dla ok. 4 tys. mieszkańców, obejmującego północno-wschodni obszar Starego Miasta. 
Planowano zrealizowanie złożonego programu osiedla mieszkaniowego z usługami, obiekta-
mi oświaty i edukacji (żłobki, przedszkola, szkoły; w sąsiedztwie istniały budynki szkół śred-
nich i wyższych uczelni)145. 

W następnych latach odejście od przywracania historycznych układów powiązane było 
z planami rozwiązania problemów mieszkaniowych, które oparto na rozwoju uprzemysłowio-
nego systemu prefabrykowanego budownictwa; fabryki domów określiły charakter budownic-
twa w Polsce. Indywidualność architektoniczną ograniczył stosowany schemat wysokości 
budynków (5 kondygnacji – w budynkach bez wind i 11 kondygnacji – ze względu na ograni-
czone parametry techniczne ówczesnych dźwigów osobowych) oraz rygorystyczny normatyw 
powierzchni lokali mieszkalnych (7 metrów kwadratowych na osobę). Zasady realizacji osie-
dli mieszkaniowych odzwierciedliły się w koncepcjach zabudowy zabytkowych dzielnic, któ-
re w coraz mniejszym stopniu wiązały się z akceptacją i poszanowaniem zastanego środowis-
ka kulturowego; przeważały projekty przeciwstawienia się (jak wówczas uważano) ogranicza-
jącej tradycji. W okresie do lat 80. XX w. obszary staromiejskie były zabudowywane, a nie 
odbudowywane. Zabytkowe dzielnice, poza nielicznymi przykładami, wypełniano schema-
tyczną w formach i kompozycji zabudową, która przez zatracenie indywidualności i lokalne-
go charakteru upodobniła do siebie wiele miast i miasteczek na obszarze Polski. Wcześniejsze 

                                                 
144 M. P r z y łę c k i, Zniszczenia wojenne i odbudowa historycznych miast Dolnego Śląska, [w:] Architektura współ-

czesna…, op. cit., s. 113–119. 
145 Projekt powstał w latach 1957–1958 w biurze Miastoprojekt Wrocław (architekci: W. C z e r e c h o w s k i,  

R. N a t u s i e w i c z,  A. i J. T a r n a w s c y); realizowany był do 1964 r. w ograniczonym zakresie – nie 
zbudowano wszystkich elementów rozbudowanego programu funkcjonalnego i budynków, między innymi 
narożnej dominanty – hotelu (z kawiarnią i kinem) o wysokości 32 m – zob. hasło: Plac Nowy Targ, oprac. 
W. B r z e z o w s k i,  R. E y s y m o n t t,  T. S a w a - B o r y s ł a w s k i, [w:] Leksykon architektury…, 
op. cit., s. 261–264. 
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rekonstrukcje gotyckich świątyń – pozbawione właściwego historycznego kontekstu – pre-
zentowały się jako odosobnione pomniki przeszłości, otoczone prostymi bryłami blokowej 
zabudowy, pawilonami handlowymi i szerokimi arteriami komunikacyjnymi. 

Twórcze koncepcje architektoniczne integracji nowej zabudowy z istniejącym historycz-
nym środowiskiem niweczyła nasilająca się w latach 60. XX w. presja budowy możliwie naj-
większej liczby mieszkań w jak najkrótszym czasie, przy ponoszeniu jak najmniejszych na-
kładów. Realizacje, które według wstępnych założeń przygotowywano jako wyraz nowocze-
sności, stały się przykładami masowego budownictwa, służącego zaspokojeniu rosnącego 
zapotrzebowania na lokale mieszkalne, podporządkowanego rygorystycznym normom bu-
dowlanym i wymaganiom standaryzacji oraz typizacji. Wzorując się na modernistycznych 
koncepcjach urbanistycznych, podporządkowanych wymaganiu nieograniczonego dostępu do 
„ światła, słońca i powietrza” (właściwego kształtowaniu środowiska mieszkaniowego), od-
stępowano od przywracania historycznego planu zburzonych miast, realizując zespoły wolno-
stojących budynków, sytuowanych nie tylko wzdłuż dawnych osi ulic (przywracając dawną 
strukturę urbanistyczną), a również prostopadle – wzorem rozwiązań osiedlowych, z wej-
ściami do mieszkań często od strony podwórzy. 

Odniesienie do dawnej struktury kwartałowej zabudowy i jej obrzeżnej obudowy tworzyło 
zachowane rozplanowanie dawnych ciągów komunikacyjnych, z kamiennymi krawężnikami 
i brukowaną nawierzchnią, nawet w miejscach, w których nie zachowały przedwojenne ka-
mienice. W granicach starych miast powstawały uzupełnienia historycznej struktury standar-
dowymi blokami mieszkalnymi, które w wielu ośrodkach kolidowały z zachowaną i odtwo-
rzoną po wojnie zabudową, niwecząc wcześniejsze starania nad utrzymaniem ich jednolitego 
charakteru. Niska jakość techniczna realizacji budynków dodatkowo wpływała niekorzystnie 
na estetyczne oblicze wielu staromiejskich dzielnic.  

Na przełomie lat 60. i 70. XX w. rozluźnienie pod względem normatywnych wymagań 
i zauważalna tendencja odchodzenia od uproszczonej typizacji w budownictwie pozwoliły na 
uzyskanie większej swobody w architektonicznych projektach. Zindywidualizowany wygląd 
nowych domów wyróżniał się na tle uproszczonych i monotonnych brył, symbolizujących 
wcześniejszą dekadę. Zmienił się charakter architektoniczny starych dzielnic – dominujące 
w latach 60. XX w. podkreślanie współczesności budynków, nienawiązujących do historycz-
nego krajobrazu, w którego sąsiedztwie powstawały, oraz wynikająca z oszczędności nakła-
dów inwestycyjnych unifikacja w przemyśle budowlanym ustępowały właściwym postawom: 
poszanowania historycznych obiektów, ostrożności przy ingerencji w ich strukturę oraz po-
szukiwania harmonii przy łączeniu nowoczesności z przeszłością146. 

W bezkompromisowym traktowaniu przestrzeni starych dzielnic i niszczeniu zachowanej 
starej zabudowy w latach 60. XX w. historycy poszukują odniesień do reakcji na nadmierną 
gloryfikację starówek jako miejsc pamięci i tradycji – odzwierciedloną w historycznych re-
konstrukcjach ich wyglądu – powiązanych z tłumieniem architektonicznej awangardy, jaka 
nastąpiła w powojennym dziesięcioleciu (1947–1956). 

Istniejąca zabudowa w miastach zabytkowych, przy często biernej ochronie właścicieli, 
ulegała dekapitalizacji. Zaniedbania remontowe i modernizacyjne doprowadziły do wyburzeń 

                                                 
146 B. R y m a s z e w s k i, Kierunek naszej ochrony zabytków, Ochrona Zabytków, 1978, R. 31, z. 4, s. 28. 
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wielu historycznych obiektów i większych zespołów. Inwestycje skupione były przede 
wszystkim na realizacji masowego budownictwa poza obszarami centrów miast. Ratunku dla 
dawnych układów miejskich upatrywano w skutecznych wdrożeniach programów rewitaliza-
cji i ochrony zabytków, które przygotowano dla wybranych najcenniejszych miast (m.in.: 
Krakowa, Lublina, Torunia, Zamościa). 

W dużych miastach opracowywano programy odbudowy, których zasięg miał komplekso-
wo obejmować całe zespoły, nieograniczane do pojedynczych obiektów. Studia historyczne 
tworzyły podstawy metodologiczne dla ochrony zabytków, jakie określano w nowych planach 
zagospodarowania przestrzennego; wnikliwe analizy historycznych przekształceń urbani-
styczno-architektonicznych i konstruowane na ich podstawie wnioski dla nowych decyzji 
planistycznych nie zawsze jednak odzwierciedlały się w kształtowaniu harmonijnego krajo-
brazu oraz szacunku względem dziedzictwa przeszłości. 

Do końca PRL-u, w wyniku niezrealizowania kompleksowych koncepcji lub fragmenta-
rycznego ukończenia prac rewaloryzacyjnych, pozostały niezagospodarowane duże obszary 
centrów miast zabytkowych (m.in. w Elblągu, Gdańsku, Głogowie, Kołobrzegu, Szczecinie, 
we Wrocławiu). Zmieniały się decyzje o kierunkach prowadzenia inwestycji (dostosowywa-
nych do możliwości ekonomicznych), wpływając na zmiany koncepcji urbanistycznych. Za-
łamania polityki budowlanej wpływały na zmiany architektonicznej estetyki, uwarunkowane 
możliwościami i dostosowywane do istniejących ograniczeń. Trudna sytuacja ekonomiczna 
nie pozwalała na pełną realizację większych projektów, koniecznych dla właściwego funkcjo-
nowania organizmów miejskich; rezygnowano z realizacji według przygotowanych dokumen-
tacji i ukończenia rozpoczętych inwestycji; normą stały się „[...] improwizacje i tendencje do 
pragmatycznych rozwiązań połowicznych, podyktowanych trudną sytuacją gospodarczą pań-
stwa”147. 

Ograniczenia tamtych czasów miały wpływ na uchronienie starych dzielnic w wybranych 
miastach przed „[...] powojenną euforią modernizacji urbanistycznej. Podczas gdy dziś wiele 
zachodnich miast ubolewa nad rozbiórkami historycznej zabudowy i likwidacją sieci wąskich 
uliczek na rzecz przystosowania do ruchu samochodowego [w polskich zabytkowych ośrod-
kach] szkody tego typu są niewielkie”148. 

 
 

Trzeci etap (od przełomu lat 60. i 80. XX wieku do 1989 roku) 
Krystalizacja poglądów na temat tradycyjnej metody odbudowy – postmodernizm, 
retrowersja 

 
Znacząca zmiana w podejściu do zabudowy na obszarach staromiejskich, która nastąpiła 

w latach 80. XX w., związana była z oddziaływaniem nowych idei architektury postmoderni-
stycznej. Na przełomie dziesięcioleci zasygnalizowane zostały warunki i możliwości odręb-

                                                 
147 G. T h u m, Obce miasto…, op. cit., s. 209. 
148 Ibidem, s. 209; autor w cytowanym fragmencie odnosi się do ścisłego centrum wrocławskiej starówki, w 

innych częściach pracy omawia akcje wyburzania kamienic znajdujących się bliżej średniowiecznych granic 
oraz na obszarze śródmieścia. Pamiętać należy, że w polskich warunkach do 1989 r. problem nadmiernego 
ruchu samochodowego był drugorzędny. 
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nego – w stosunku do modernistycznych koncepcji – podejścia do problemów zabudowy sta-
rych dzielnic; nastąpiła stopniowa zmiana poglądów i metod prowadzenia prac architekto-
nicznych, z podważaniem modernistycznej estetyki i kubistycznych koncepcji zabudowy 
w obrębie zabytkowych zespołów. Nowe projekty rewaloryzacji starych układów urbani-
stycznych zmieniły dotychczasowy modernistyczny model zabudowy miast i osiedli, który 
wiązano z przyczynami zacierania po wojnie dawnego charakteru miast historycznych. 

Na przełomie lat 70. i 80. XX w., okresie kryzysu modernizmu i popularności postmoder-
nistycznych idei, wzrosło zainteresowanie historią miast; w koncepcyjnych projektach nastą-
piło zwrócenie się w stronę tradycyjnego oblicza miasta, którego rehabilitacji wielu architek-
tów upatrywało w przywróceniu szachownicowych podziałów ulic, struktur kwartałów z ob-
rzeżną zabudową, indywidualności elewacji (proponowano powrót do klasycznych zasad 
kompozycyjnych). Proces postmodernistycznej krytycznej interpretacji modernistycznej ide-
ologii zawładnął wyobraźnią znacznej grupy architektów poszukujących nowych form wyra-
zu, odzwierciedlając reakcję na dominującą przez lata kubistyczno-funkcjonalistyczne ten-
dencje i ich uważaną za przestarzałą ideologię. Klasycyzujące formy i układy przestrzenne 
dążyły – według twórców postmodernistycznej architektury – do „rehabilitacji” tradycyjnej 
postaci miasta poprzez przywrócenie elementów charakterystycznych dla przestrzeni daw-
nych struktur osiedleńczych; na nich oparto ogólne założenia zagospodarowania i zabudowy 
zniszczonych miast historycznych. Nowe koncepcje nawiązywały do projektów powojennych 
odbudowy i zabudowy starych miast, opartych na przywracaniu form historycznych, interpre-
tacji materiałów archiwalnych, redukcji dekoracji na elewacjach budowanych domów. Rów-
nocześnie podkreślano konieczność przeciwdziałania technicznej dekapitalizacji starych bu-
dynków tworzących wizerunek miast historycznych. 

Rozpoczęto realizację prac nad renowacją zabytkowej substancji według teoretycznych za-
łożeń i programów przygotowanych dla wybranych ośrodków staromiejskich. Nawiązywanie 
do tradycyjnej formy miasta łączono z humanizacją wielorodzinnych osiedli mieszkaniowych, 
których – niezależnie od zagadnień funkcjonalnych i infrastrukturalnych – poszukiwano 
w koncepcjach zmian prowadzących do harmonii i zindywidualizowania architektonicznego 
w kreowaniu architektury środowiskowej. Podkreślono rolę krajobrazu w układzie wnętrz 
zespołów zabudowy i otaczającej zespoły urbanistyczne przestrzeni otwartej. 

Od przełomu dekad utrwalał się pogląd o właściwej zasadzie kompozycyjnej – integracji 
współczesnej architektury ze środowiskiem zabytkowym, z zachowaniem indywidualizmu 
nowych kompozycji; przeciwnie do utożsamianego z modernistycznymi ideami radykalnego 
kontrastowania budynków powojennych w zestawieniu z historycznymi kamienicami przez 
niezachowywanie skali i relacji lokalizacyjnych wynikających z istniejących podziałów urba-
nistycznych i krajobrazu architektonicznego starych dzielnic. Poszukiwano harmonii i ładu 
przestrzennego w odniesieniu do lokalnej tradycji budowlanej, podkreślając konieczność wy-
korzystania doświadczeń minionych epok. Architektura współczesna, przy zachowaniu od-
rębności kompozycyjnej, powinna – według konserwatywnych założeń tradycjonalistów – 
nawiązywać do charakteru historycznego sąsiedztwa. Przywrócono tradycyjne formy zwień-
czenia budynków wydatnymi gzymsami i połaciami stromych dachów – rozwiązania kompo-
zycyjnego marginalizowanego w modernistycznej architekturze realizowanej w poprzednich 
latach na obszarach starych miast. 
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Poszanowanie historycznych układów przestrzennych, skali i historycznego charakteru 
otoczenia było podstawowym założeniem planowanej współczesnej zabudowy w granicach 
dawnych zespołów. Nowa architektura, bez cytatów z przeszłości i tworzenia niepotrzebnych 
pastiszów, powinna współczesnymi formami nawiązywać dialog z zabytkowym środowi-
skiem. Harmonia nie powinna ograniczać się do fasadowej scenografii. Nowe realizacje po-
winny odnosić się do właściwej dawnym miastom strukturom funkcjonalnym i użytkowym, 
które współtworzyły ich charakterystyczną przestrzeń materialną określaną przez indywidual-
ność kamienic, usytuowanie dominant zintegrowanych z niepowtarzalnym dla każdego miasta 
charakterem jego układu urbanistycznego i form architektonicznych. Podkreślano znaczenie 
indywidualizowania wyglądu nowej zabudowy i odrębności parcel przywracających właściwą 
dla historycznych zespołów strukturę funkcjonalną. Nawiązywanie do tradycyjnych zasad 
kształtowania przestrzeni i klasycznych zasad kompozycji architektonicznej było ideowym 
odniesieniem dla autorów projektów w niezabudowanych miastach historycznych. 

Powstawały nowe koncepcje urbanistyczno-architektoniczne, programy rewitalizacyjne, 
poszukiwano rozwiązań i zasad konserwatorskich dla poprawienia wizerunku miast zanie-
dbanych przez powojenne realizacje. Nowy program rewaloryzacji i oryginalna koncepcja 
odbudowy zespołu staromiejskiego powstały w Elblągu149; „[ ...]  przełom w prawidłowym 
spełnianiu wymagań konserwatorskich w zabudowie zniszczonych miast nastąpił w Elblągu 
dzięki tamtejszemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków M .  L u b o c k i e j - H o f -
f m a n n . Zainicjowana i wdrożona przez nią retrowersja skrupulatnie konsumuje wszystko co 
stanowi wartościowe dziedzictwo architektoniczno-urbanistyczne, spełniając także oczekiwa-
nia, które współczesność kieruje do centralnej dzielnicy europejskiego miasta”150. 

Nowa koncepcja opierała się na założeniu: a) przeprowadzenia przed rozpoczęciem inwe-
stycji budowlanych wielostronnych badań naukowych i opracowania prac studialnych, po-
zwalających na zapisanie „obiektywnych” wymagań w formie wytycznych konserwatorskich; 
b) ochrony reliktów zabudowy; c) przywrócenia dawnego rozplanowania miasta z kamieni-
cami budowanymi na odsłoniętych ścianach piwnicznych; d) zachowania dawnej skali ku-
pieckiego centrum miejskiego i indywidualności formalnej zabudowy, z przywróceniem cha-
rakterystycznych przedproży; e) odrzucenia, poza uzasadnionymi i wyjątkowymi miejscami, 
rekonstrukcji historycznych elewacji. 

Przywrócona struktura staromiejska miała stać się (po wojennym unicestwieniu i degrada-
cji z następnych dziesięcioleci) centrum miasta, przywracając tożsamość historii i miejsca 
jego powojennym mieszkańcom. Elbląski program konserwatorski, obejmujący rozległy 
kompleks przestrzenny z obszernym zespołem budynków, wyróżnia się na tle innych ośrod-
ków staromiejskich w Polsce (odtwarzających po 1989 r. dawne układy urbanistyczne) sku-
tecznością w realizacji kolejnych etapów odbudowy najstarszej dzielnicy zniszczonej w 1945 r. 
w ok. 95‒98% niezabudowanej w kolejnych dekadach. 

                                                 
149 Odbudowa Elbląga była dalekim echem Międzynarodowej Wystawy Budownictwa IBA w Berlinie Zachod-

nim z 1987 r., przy okazji której sformułowano teorię krytycznej rekonstrukcji – zob. T. M a r k i e w i c z, Bu-
rzyć czy rekonstruować…, op. cit., s. 104; wykorzystanie idei krytycznej rekonstrukcji z 1987 r. jest elemen-
tem procesu współczesnej zabudowy Berlina. 

150 B. R y m a s z e w s k i, Niektóre wymagania konserwatorskie w stosunku do miast i dzielnic historycznych 
i ich uwarunkowania w Polsce po 1945 r., [w:] Odbudowa miast historycznych, …, op. cit., s. 38. 
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Powstały w Elblągu model rewaloryzacji stał się inspiracją i wzorem dla innych ośrodków 
inicjujących w 1989 r. koncepcje i przygotowujących odbudowę zniszczonych zabytkowych 
dzielnic (fragmentów starych miast i mniejszych zespołów) m.in: Barlinka, Fromborka, 
Gdańska, Głogowa, Kętrzyna, Kołobrzegu, Kostrzyna nad Odrą, Koszalina, Kwidzyna, Le-
gnicy, Lęborka, Lubina, Lwówka Śląskiego, Olsztyna, Płocka, Polkowic, Słupska, Stargardu 
Szczecińskiego, Szczecina, Świebodzic, Złotowa, Żagania151. W koncepcjach starych dzielnic 
wykorzystano ich dogodne centralne położenie dla scalenia często amorficznych struktur 
miejskich oraz dla przywrócenia utraconego kontekstu historycznego i przerwanej ciągłości 
kulturowej. Realizacja odbudowy w poszczególnych miastach oparta była na indywidualnych 
programach konserwatorskich dostosowanych do lokalnych możliwości, warunków i wyma-
gań. 

W wybranych miastach celowo odstąpiono od „ograniczeń”, jakie narzuciłaby konieczność 
respektowania szczegółowych wymagań zawartych w programach i wytycznych konserwa-
torskich, określających – wzorem elbląskiego modelu retrowersji – wielostronny zakres prac 
przygotowawczych i realizacyjnych. Między innymi na obszarze dawnego centrum w Gło-
gowie i Kołobrzegu zastosowano dostosowaną do obiektywnych lokalnych okoliczności 
uproszczoną skalę wymagań w odniesieniu do przekazów archiwalnych ilustrujących ewolu-
cję form architektonicznych, rozwój przestrzenny i wygląd miasta przed jego zniszczeniem 
oraz wobec zachowanych historycznych elementów; odstąpienie od zasad konserwatorskich, 
rygorystycznie stosowanych w innych odbudowywanych ośrodkach miejskich, spowodowało, 
że rezultat znacznie odbiega od wizerunku przedstawionego na ikonograficznych i fotogra-
ficznych dokumentach z okresu sprzed 1939 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
151 R. G r u d a, Rozwój przestrzenny Śródmieścia Gdańska w zamierzeniach samorządu miasta, [w:] Miasto 

historyczne w dialogu ze współczesnością, red. J. Bogdanowski, Gdańsk, Nadbałtyckie Centrum Kultury 
2002, s. 287–294; B. S z m y g i n, Kształtowanie koncepcji…, op. cit., s. 256–268. 
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Ryc. 2.1. Odzyskana cegła, przygotowana do transportu z Wrocławia do Warszawy. Przykład podej-
ścia powojennej administracji na Ziemiach Zachodnich i Północnych do historycznej substancji 
Źródło: archiwum Katedry Historii i Teorii Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologiczne-
go w Szczecinie (fragmenty). 

 

         

Ryc. 2.2. Gdańsk – odbudowane po 1945 r. budynki Głównego Miasta: a) Długie Pobrzeże nad Starą 
Motławą; b) ul. Mariacka; c) Długi Targ 
Źródło: fot. autora, 2006, 2016. 
 

     
Ryc. 2.3. Warszawa – przywrócony układ zabudowy staromiejskiej po 1945 r.: a) Stare Miasto od 
strony międzymurza Jana Zachwatowicza; b) Nowy Świat – kamienice w pierzei zachodniej 
Źródło: fot. autora, 2008, 2016. 

a)  b) c) 

a) b) 
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Ryc. 2.4. Poznań, Rynek Starego Miasta: a) historyzujące formy kamieniczek w bloku śródrynkowym; 
b) modernistyczne pawilony galerii sztuki 
Źródło: fot. autora, 2006. 
 
 

         

Ryc. 2.5. Gdańsk: a) powojenna odbudowa struktury historycznego centrum; b) modernistyczny układ 
zabudowy mieszkaniowej i usługowo-handlowej 
Źródło: fot. autora, 2006. 
 

      
Ryc. 2.6. Warszawa – indywidualna modernistyczna architektura baru „Pod Zamkiem” przy placu 
Zamkowym, nawiązująca skalą i dekoracją plastyczną do historycznego sąsiedztwa (projekt architek-
toniczny: J. B o g u s ł a w s k i, B. G n i e w i e w s k i, sgrafitto: C. W i e l h o r s k i, 1963–1970) 
Źródło: fot. autora, 2007, 2016. 

 

a) b) 

a) b) 
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Ryc. 2.7. Wrocław – powojenna modernistyczna architektura: a) budynek przy ul. Szewskiej, w są-
siedztwie ul. Wita Stwosza; b) fragment ul. Wita Stwosza pomiędzy ulicami Szewską i Łaciarską; 
odsunięcie od historycznej linii zabudowy „pulsującej” bryły – „mimetyzm” (projekt: E. M a ł a -
c h o w i c z) geometrycznej kompozycji nawiązującej do dawnych podziałów; kontynuacja ulicy Ła-
ciarskiej przejazdem w podcieniu nowej zabudowy 
Źródło: fot. autora, 2006, 2007. 

 

     

Ryc. 2.8. Gdańsk – współczesna forma architektoniczna budynku Akademii Sztuk Pięknych, w wido-
kach od strony Targu Węglowego (projekt: R. S e m k a, 1968). Uplastycznione rozdrobnienie segmen-
tów elewacji z motywem trójkąta w rysunku attyki, nawiązującym do szczytów kamienic staromiej-
skich 
Źródło: fot. autora, 2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) b) 
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Wprowadzenie 
 
 
„[…] każda jednostka, społeczność, czy wreszcie naród, posiada ów niezniszczalny in-
stynkt obrony i ochrony ciągłości dziejów i kulturowej oraz cywilizacyjnej kontynuacji. 
Nowoczesne rewolucje, od tej francuskiej aż po bolszewickie, faszystowskie itp., konse-
kwentnie, aczkolwiek, jak się okazało, nie zawsze skutecznie, próbowały tasować rozdziały 
historii, wymieniać je i niesłuszne epizody unicestwiać i wymazywać z pamięci. Rok 1789, 
a szczególnie jakobinizm, rozpoczął w nowożytnej Europie praktykę niszczenia selektyw-
nie wybranych części przeszłości dla dobra przyszłości. XIX-wieczny historyzm próbował 
po części przynajmniej wykorzystać wybrane fragmenty dawnego dziedzictwa dla teraź-
niejszości i przyszłości. Oba sposoby myślenia zawiodły ostatecznie w XX wieku, który 
w Europie zakończył się wraz z „jesienią narodów” w roku 1989. […] Upadek Niemieckiej 
Republiki Demokratycznej kończył ostatecznie ciąg następstw historycznych, które wyda-
wało się zakończył rok 1945, a tymczasem dopiero 1989 rok okazał się finałem II wojny 
światowej”. 

Zdzisława Tołłoczko152 

 
Przełom polityczno-społeczny i gospodarczy, jaki nastąpił w Polsce po 1989 r. umożliwił 

prowadzenie nieskrępowanych inwestycji w budownictwie – rozległej dziedzinie działalności 
gospodarczej, ogniskującej zróżnicowane aspekty funkcjonowania miejskich organizmów, 
odzwierciedlając koniunkturę lub zahamowanie rozwoju. W zabytkowych miastach najcen-
niejszym obszarem jest centrum, którego wartości rozpatrywane są pod względem historycz-
nym, kulturowym, emocjonalnym oraz w powiązaniu ze aspektami gospodarczo-ekonomicz-
nymi i funkcjonalno-użytkowymi. Po 1989 r. przywrócono możliwość inwestowania przez 
indywidualnych inwestorów na obszarze zespołów staromiejskich, posiadających ograniczone 
możliwości wprowadzania nowej zabudowy. W rozbudowywanych przez stulecia staromiej-
skich dzielnicach istnieje szczególny potencjał dla organizacji życia społecznego, aktywności 
kulturalnej, prowadzenia działalności gospodarczej odpowiedniej do rangi i charakteru miej-
sca. W zabytkowych dzielnicach priorytetem jest dbałość i zachowanie wartości kulturowych, 
materialnych i emocjonalnych, odzwierciedlających ważne dla tożsamości miasta wydarzenia 
z przeszłości. Kontekst historycznego sąsiedztwa wpływa na uatrakcyjnienie nowej architek-
tury, która powinna nawiązywać właściwą relację ze starymi budynkami. 

Analiza polskich i europejskich przykładów pokazuje, jak niejednorodny i uwarunkowany 
wieloma czynnikami proces kształtuje architekturę miast historycznych. Wyjątkowe cechy 
kompozycyjno-formalne i artystyczne zawarte są w indywidualnych koncepcjach powstają-
cych współcześnie w zniszczonych i zdegradowanych staromiejskich dzielnicach, w których 
nowe budynki sąsiadują ze starymi domami; jak pisze T. C h r z a n o w s k i: „[...] sprawdzian 
koegzystencji starego z nowym wypada, pomimo wszystkich zgłaszanych […] wątpliwości, 
pozytywnie i inaczej być nie może, albowiem zawsze i wszędzie stare łączyło się z nowym, 
tworząc różnorodne amalgamaty i do spełnienia jest tylko jeden podstawowy warunek: niech 

                                                 
152 Z. T o ł ł o c z k o, Architektura i społeczeństwo…, op. cit., s. 307–308; autorka w przywołanym fragmencie 

odwołuje się do monumentalnej pracy P. J o h n s o n a, Historia świata (od roku 1917), Londyn, Wydawnic-
two Puls, 1989. Przywołany komentarz, opublikowany dwa lata przed podjęciem przez niemiecki parlament 
decyzji o wyburzeniu Pałacu Republiki NRD, powstał dla podkreślenia postawy berlińczyków z okresu bez-
pośrednio po zjednoczeniu rozerwanych części miasta, uważających za właściwe zachowanie monumental-
nego symbolu dawnej stolicy Berlina Wschodniego, który ostatecznie rozebrano w latach 2006–2008 
(w 1998 r. usunięto elementy azbestowe, zamieniając gmach w ruinę), przygotowując miejsce dla rekon-
strukcji historycznego zamku, wyburzonego na podstawie politycznej decyzji z 1950 r. 
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ta nowa architektura będzie architekturą dobrą, nie z wyrazem pychy i dziwaczenia w poszu-
kiwaniu ze wszystkich sił oryginalności. Ale czym jest dobra architektura, nikt dokładnie nie 
wie”153. 

 
 

Idea przywrócenia zrujnowanych struktur staromiejskich 
na przełomie lat 80. i 90. XX wieku 

 
Na początku lat 90. XX w. wśród architektów i urbanistów nastąpiło ugruntowanie poglą-

dów w zakresie określania zasad w nowych planach zagospodarowania przestrzennego dla 
przywrócenia zrujnowanych historycznych układów zabudowy. Według nowych poglądów, 
związanych również z popularyzacją postmodernistycznych idei, w projektach przygotowy-
wanych dla lokalizacji zabudowy na obszarach staromiejskich podkreślano konieczność na-
wiązywania współczesnymi formami architektonicznymi do dawnego wyglądu kamienic zbu-
rzonych podczas działań wojennych. Przywracanie dawnych układów przestrzennych – zruj-
nowanych w latach 1939–1945 i „bezmyślnie odgruzowanych”154 po wojnie – możliwe było 
dzięki wielostronnemu przygotowaniu materiału badawczego o rozplanowaniu, podziałach 
katastralnych i ewolucji form architektonicznych historycznych dzielnic. Archiwalne przeka-
zy kartograficzne i ikonograficzne przedstawiały charakterystykę i wyobrażenie o wyglądzie 
zniszczonych układów zabudowy. Autentyczne elementy substancji budowlanej i bezcenne 
dla nauki informacje o dawnej kulturze materialnej znajdowały się pod powierzchnią terenu 
zniszczonych dzielnic (nawet największe kataklizmy i planowe zniszczenia nie wiązały się 
z programowym usuwaniem podziemnych pozostałości; unicestwieniu ulegały one po bezpo-
średnim uderzeniu pocisków i wybuchu bomb). Pomimo szczątkowej postaci, jak można są-
dzić na podstawie pobieżnej oceny, zawierają w swojej oryginalnej substancji (ulegającej 
przez wieki przekształceniom) nieoceniony potencjał informacji o dawnych epokach – struk-
turze budowlanej i ewolucyjnych przekształceniach zniszczonych domów. Rozpoczęcie prac 
nad realizacją programu odtworzenia dawnego kształtu zespołu staromiejskiego poprzedzane 
jest przeprowadzeniem badań archeologiczno-konserwatorskich, których wyniki i wnioski 
stanowią podstawę opracowania studiów historycznych i urbanistyczno-architektonicznych, 
określających w wytycznych konserwatorskich zasady ochrony zachowanej cennej substancji 
oraz kształtowania podziałów przestrzennych i form zabudowy. 

Do najważniejszych zasad konserwatorskich, architektonicznych i planistycznych, stoso-
wanych przy odbudowie dawnych dzielnic, należą: 
–  odtworzenie historycznego układu przestrzennego zespołu, przywrócenie dawnego rozpla-

nowania ulic, placów i linii zabudowy utrwalonych na planach katastralnych (wraz z po-
działami parcelacyjnymi); 

–  przywrócenie, potwierdzonych przekazami archiwalnymi, dyspozycji przestrzennych, skali 
i sylwety budynków; 

                                                 
153 T. C h r z a n o w s k i, Pomiędzy metropolią i grajdołkiem – refleksje na podstawie krakowskich doświadczeń, 

[w:] Architektura współczesna…, op. cit., s. 90. 
154 E. M a ł a c h o w i c z, Konserwacja i rewaloryzacja architektury w środowisku kulturowym, Wrocław, Oficy-

na Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007, s. 335. 
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–  nawiązanie w nowych kompozycjach architektonicznych do kształtu i form zniszczonej 
zabudowy. 
Nowe budynki na obszarze dzielnic staromiejskich powinny stanowić indywidualne 

współczesne rozwiązania kompozycyjne, zachowujące kontekst historyczny, w ogólnych za-
rysach odnoszące się do dawnego wyglądu zabudowy. Do wyjątków (uzasadnionych szcze-
gólnymi względami) powinna należeć akceptacja decyzji o rekonstrukcji wyglądu dawnych 
fasad. Kompozycje nowej zabudowy nie powinny stanowić uproszczonych odniesień do cech 
regionalnych architektury. Współczesne budynki, powstające w unikatowych staromiejskich 
lokalizacjach, powinny zaspokajać estetyczne wymagania inwestorów i opinii publicznej, 
uzyskać akceptację przedstawicieli środowisk architektoniczno-konserwatorskich – podobnie 
do wymagań z minionych epok, gdy formalnoplastyczna wartość kompozycji odzwierciedlała 
spełnienie przez projektantów oczekiwań wymagających mecenasów. Rolą twórcy jest wy-
kreowanie indywidualnych rozwiązań zharmonizowanych z niepowtarzalnym staromiejskim 
otoczeniem, wyróżniających się pod względem architektonicznym jako dzieł współczesnej 
sztuki budowlanej. 

Ogólnie określanymi celami prac, prowadzonych od lat 90. XX w., jest takie ukształtowa-
nie w zabytkowym środowisku wyglądu nowej zabudowy, które – zachowując indywidualizm 
i atrakcyjność nowych form architektonicznych – przywróci charakter dawnego układu i jego 
znaczenie w strukturze współczesnego miasta. Właściwe wpisanie się w krajobraz historycz-
ny może nastąpić przy zachowaniu dawnej skali i sylwety, odpowiedniej dla architektonicznej 
tradycji miejsca, z odniesieniem do klasycznych zasad kształtowania kompozycji urbani-
stycznej. 

W centralnie położonych i niezabudowanych zespołach zachowane są elementy układów 
komunikacyjnych i infrastruktury technicznej (wymagające modernizacji). Uzbrojone tereny 
były atrakcyjnymi lokalizacjami dla inwestycji budowlanych, które po 1989 r. prowadzili 
prywatni przedsiębiorcy, spółdzielnie mieszkaniowe, firmy developerskie. Inwestycje budow-
lane na terenach zabytkowych dzielnic rozpoczęto w wielu ośrodkach Polski. Prace projekto-
we i budowlane przygotowywane dla przywrócenia dawnych układów przestrzennych (obej-
mujące zespoły kwartałów lub pojedyncze bloki zabudowy) prowadzono m.in. w Elblągu, we 
Fromborku, w Gdańsku, Głogowie, Kołobrzegu, Kostrzynie nad Odrą, Kwidzynie, Olsztynie, 
Płocku, Polkowicach, Stargardzie, Szczecinie155. 

Dominujące w czasach PRL-u metody budowlane i systemy organizacji inwestycji – opar-
te na prefabrykowanych elementach i uprzemysłowionej technologii, przy których zastoso-
waniu wznoszono wielorodzinne domy mieszkalne – niekorzystnie wpływały na zmiany kra-
jobrazu polskich miast, uwidocznione również w zespołach zabytkowych. Po 1989 r. nastąpił 
powrót do tradycyjnego rzemiosła, oznaczający podniesienie standardu i wykorzystanie boga-
tego asortymentu stosowanych od wieków materiałów. 

W pierwszej połowie lat 80. XX w. – w okresie zainicjowanych zmian społecznych i go-
spodarczych – zaczęły powstawać niewielkie spółdzielnie mieszkaniowe, którym (niezależnie 
od istniejących spółdzielni prowadzących budowę osiedli mieszkaniowych) umożliwiono 
otrzymanie wsparcia przy realizacji budownictwa jednorodzinnego. Aktywność indywidual-

                                                 
155 J.M. C h m i e l e w s k i, Teoria i praktyka planowania przestrzennego. Urbanistyka Europy, Warszawa, Ofi-

cyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2016, s. 402–412. 
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nych osób uruchomiona została przez centralne decyzje ówczesnych władz, które poszukiwa-
ły sposobów na rozwiązanie kryzysowej sytuacji w budownictwie mieszkaniowym. Według 
nowych rozporządzeń pracownicy uspołecznionych zakładów pracy – po założeniu nowej 
również niewielkiej spółdzielni – mogli na określonych warunkach korzystać ze źródeł finan-
sowania zapewnianych przez pracodawcę. Państwowe przedsiębiorstwa otrzymywały na ten 
cel dodatkową pomoc od władz miasta, polegającą na przekazaniu nieodpłatnie terenów bu-
dowlanych. Korzystano także ze wsparcia, jakich oprócz władz miasta udzielał Wojewódzki 
Konserwator Zabytków. Na podobnych zasadach powstawały spółdzielnie mieszkaniowe rze-
mieślników, kupców, pracowników instytucji i stowarzyszeń, studentów oraz innych zrzeszo-
nych osób. Powstałe według takiego modelu organizacyjnego zrzeszenia indywidualnych 
osób (kupców, rzemieślników, przedsiębiorców) podejmowały się realizacji inwestycji rów-
nież na niezabudowanych i niezagospodarowanych obszarach staromiejskich. Tereny starych 
dzielnic były atrakcyjne dla realizacji funkcji mieszkalnych i komercyjnych; wyróżniało je 
dogodne położenie w środku miast, z dostępem do istniejącej infrastruktury technicznej i ko-
munikacyjnej. 

Po 1989 r. w Polsce uwidoczniła się tendencja do przekształcania wyglądu blokowej zabu-
dowy oraz wyburzania budynków wielorodzinnych, na miejscu których wznoszono nowe 
„kamieniczki”. Zjawisko nasiliło się na Ziemiach Zachodnich i Północnych zamieszkałych 
przez napływową ludność, której nowe pokolenia poszukują określenia nowej tożsamości, 
własnej tradycji, nawet poprzez podejmowanie uproszczonych rozwiązań formalnoplastycz-
nych. Przykładem jest takie nakładanie na frontowe ściany wieloklatkowych budynków pozo-
rowanych podziałów z ciągami odmiennych stylistycznie, płaskich imitacji kamieniczek sta-
romiejskich, które nie uwzględniają aspektów konstrukcyjnych, funkcjonalnych i użytko-
wych. Karykaturalne formy powstawały poprzez zarysowywanie konturów wyimaginowa-
nych kamieniczek, przywoływanie nieistniejących wcześniej segmentów „ryglowych” fasad, 
montaż pseudohistoryzujących boniowań, pilastrów, zwielokrotnionych gzymsów. 

 

     

Ryc. 3.1. Gdańsk – kontrast architektury z lat 90. XX w., nawiązującej do historycznego układu, z mo-
dernistycznymi wieżowcami 
Źródło: fot. autora, 2006. 

 

 

 

a) b) 
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Ryc. 3.2. a) Poznań, ul. Kramarska. Uzupełnienie pierzei z nawiązaniem do kompozycji architekto-
nicznej sąsiadujących dawnych kamienic. Współczesna proweniencja podkreślona poprzez zastoso-
wanie okładziny z piaskowca i ze stali nierdzewnej; b) Gdańsk, Długie Pobrzeże nad Starą Motławą. 
Przywrócenie historycznej struktury i podziałów katastralnych. Sylwety przeszklonych i ceglanych 
elewacji nowoczesnego Ośrodka Kultury Morskiej Oddziału Narodowego Muzeum Morskiego, zbu-
dowane w latach 2004–2012 (projekt: M. F r y s z c z a k, 2004–2012); po prawej stronie fasada hotelu 
nawiązująca do form historycznych (1994–1997, projekt: S. B au m,  A. K w i e c iń s k i); c) Byd-
goszcz, nabrzeże Brdy wzdłuż ul. Spichlernej. Nowoczesna architektura banku z półkolistymi szczy-
tami i przeszkleniem kolebowych dachów w głębi (projekt: A. B u l a n d a,  W. M u c h a, 1995); na 
pierwszym planie szachulcowa konstrukcja spichrzów nad Brdą z XVIII w. (Muzeum Okręgowe im. 
Leona Wyczółkowskiego) 
Źródło: a) fot. autora, 2005; b), c) fot. autora, 2016. 

 

     

Ryc. 3.3. Wrocław: a) uzupełnienie pierzei ul. Wita Stwosza, po prawej fragment rekonstruowanego 
narożnika rynku (kamienica „Pod Złotym Psem”, proj.: M. M a ł a c h o w i c z, 1994); b) w centrum 
budynek „Renaissance” przy ul. Świętego Mikołaja 7 – „[...] swobodna rekonstrukcja historycznego 
porządku z zastosowaniem współczesnych materiałów i technologii (barwne szkło i kamień”)156, proj. 
D. J a r o d z k a -Ś r ó d k a,  K. Ś r ó d k a, 1998 
Źródło: fot. autora, 2008. 

 

 

 

 

 

                                                 
156 D. J a r o d z k a -Ś r ó d k a,  K. Ś r ó d k a,  Biurowiec „Renaissance Business Centre”, Wrocław, ul. Mikołaja 

7, [w:] Architektura współczesna w mieście…, op. cit., s. 147. 

a) b) c) 

a) b) 
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Ryc. 3.4. Wrocław: a) architektura hotelu „Panorama II (Mercure)” i Galerii Dominikańskiej wyko-
rzystująca na przeszklonej elewacji refleksy i lustrzane odbicia zabytkowego kościoła św. Wojciecha 
(proj.: E. L a c h,  J. M a t k o w s k i,  A. R u m iń s k a , 1998–1999); b) zestawienie monumentalnego 
gmachu użyteczności publicznej z rozdrobnioną skalą kamienic przy ul. Uniwersyteckiej (projekt: 
J. E r d m a n, J. L i k u s, Z. M ać k ó w, G. S i e r g i e j, A. S t a s z c z y s z y n, B. W i t w i c k i, 
M. W o l a n i n, 2000–2002) 
Źródło: fot. autora, 2008. 

 

                 

Ryc. 3.5. Wrocław: a) elewacje zespołu wielorodzinnych budynków przy ul. Więziennej, nawiązujące 
do wyglądu kamienic staromiejskich (proj.: Z. M a l i n o w s k i, 1999–2000); b), c) ekspresyjna forma 
wielofunkcyjnego budynku przy ul. Szewskiej 3a (projekt: S. M ü l l e r, współpraca: P. J a s z c z u k,  
M. G r o c h o w s k i,  D. R o p a c k i, 1999–2000) 
Źródło: fot. autora, 2008. 
 

 

a) b) 

a) b) c) 
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Ryc. 3.6. Pastisz form pseudohistorycznych, imitujących różnorodność staromiejskiej architektury, 
dostawionych w latach 90. XX w. do powtarzalnych sekcji wielorodzinnych budynków, zrealizowa-
nych w latach 60. XX w. z wykorzystaniem uprzemysłowionych technologii. Przy pozorowaniu ele-
wacyjnej odrębności „kamienic” nie dokonano zmian w układzie istniejących bloków, zachowując 
podziały katalogowej stolarki i przeszkleń klatek schodowych: a) Gorzów Wielkopolski, południowa 
pierzeja rynku staromiejskiego (ul. Obotrycka); b) Legnica, ul. Chojnowska. Powtarzalne wieloklat-
kowe bloki – przed i po przekształceniu elewacji 
Źródło: fot. autora, a) 2007, b) 2013. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) b) 
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Elbląg 
 

Program odbudowy Starego Miasta 
 

Na Starym Mieście w Elblągu „[...] charakterystyczny układ zachowanej sieci ulic oraz 
wartościowych elewacji XVI- i XVII-wiecznych kamienic dają możność pokuszenia się 
o rekonstrukcję tego wyjątkowego zespołu. Oczywiście wymaga to starannego przeanali-
zowania programu dzielnicy i warunków, jakie daje ona jako dzielnica mieszkaniowa, od-
powiedniego ukształtowania bloków i ich wnętrz. Istnieje jednak pełna możliwość wydo-
bycia charakterystycznego układu szerokich ulic (20 m) prowadzących na wybrzeże, obra-
mowanych szczytowymi domami o bogatym wystroju w części zachowanym, w części 
możliwym do rekonstrukcji dzięki bogactwu zachowanej dokumentacji”. 

Włodzinierz Sierzputowski157 
 

Pod koniec lat 90. XX w. M. L u b o c k a - H o f f m a n n  pisała: „Od kilkunastu lat z dużym 
trudem usiłujemy wskrzesić Stare Miasto. Robimy to świadomi, że nie możemy przywrócić 
miastu dawnej formy, a tym bardziej stylu i atmosfery. To już minęło. Nowe będzie zupełnie 
nowe, choć wynikające z historii, również tej powojennej. Dlatego po dziewiętnastu latach od 
chwili rozpoczęcia rewaloryzacji Starego Miasta pragniemy pokazać, jakie było przed znisz-
czeniem i skonfrontować to co było, z tym co jest dzisiaj, a także – ku przypomnieniu – przy-
wołać zdarzenia mające wpływ na jego dzisiejszą postać” 158. 

W 1945 r. przerwana została ciągłość kulturowa dawnego hanzeatyckiego miasta, kształ-
towana przez wielokulturową społeczność krzyżackiego, polskiego, szwedzkiego i pruskiego 
Elbląga. Zniszczone zostały ślady średniowiecznego miasta o siedemsetletniej historii. Kata-
strofa nastąpiła w lutym 1945 r. po dwóch tygodniach walk i dwugodzinnym ostrzale artyle-
ryjskim prowadzonym przez Armię Czerwoną159. Pomimo podjętych bezpośrednio po wojnie 
wstępnych decyzji nie rozpoczęto prac nad odbudową zniszczonego historycznego centrum. 
Zabytkowy Elbląg nie posiadał programu konserwatorskiego rewitalizacji; przez najważniej-
szy w tej części Polski gdański ośrodek, zaangażowany w rekonstrukcję historycznego cen-
trum nad Motławą, problemy Elbląga były traktowane marginalnie. Zatarty układ historycz-
nego centrum nie został odbudowany na podstawie projektów urbanistycznych sporządzo-
nych w okresie od końca lat 50. do początku lat 70. XX w., przewidujących w kolejnych 
opracowaniach, realizację wieżowców, budynków punktowych, bloków mieszkalnych i du-
żych pawilonów handlowo-usługowych, obsługiwanych przez rozbudowany układ komunika-
cji kołowej160. Na skutek akcji odzyskiwania cegieł rozebrano liczne pozostałości zabudowy 

                                                 
157 W. S i e r z p u t o w s k i, Układ przestrzenny Elbląga w świetle historii, Ochrona Zabytków, 1955, R. 8, 

z. 2(29), s. 115. 
158 M. L u b o c k a - H o f f m a n n, Elbląg. Stare Miasto, Bydgoszcz, Państwowa Służba Ochrony Zabytków 

w Elblągu, 1998, s. 1–2. 
159 Nieprawdziwa była popularyzowana po wojnie informacja o wzniecaniu pożarów przez niemieckich gospo-

darzy w miastach, które znalazły się na linii frontu. Od 1989 r. historiografia przekazuje relacje z pożarów 
dzielnic i miast, jakich na terytorium północnym i zachodnim dokonywała Armia Czerwona – podpaleń orga-
nizowanych wkrótce po zakończeniu walk o ich zdobycie. 

160 Charakterystyka projektów urbanistycznych, wykonywanych dla obszaru Starego Miasta w Elblągu w latach 
powojennych – zob. M. L u b o c k a - H o f f m a n n, Elbląg. Stare Miasto…, op. cit., pass.; Miasta historycz-
ne zachodniej i północnej Polski. Zniszczenia i program odbudowy, Elbląg, Urząd Ochrony Zabytków 
w Elblągu, Oficyna Wydawnicza Excalibur, 2004, pass. 
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mieszczańskiego Elbląga, przewidziane wcześniej do adaptacji i nadające się do uratowania. 
Poza nielicznymi kamienicami i historycznymi dominantami zabytkowy zespół był otwartą 
przestrzenią z zieleńcami, które przecinały nieregularne ścieżki. Ogromna skala zniszczeń 
wojennych z 1945 r. wyłączyła na prawie pół wieku elbląską starówkę z życia miasta. Para-
doksalnie, niemożliwość rozpoczęcia inwestycji uchroniła zabytkowe centrum przed „pudeł-
kową” zabudową, która stała się niepochlebną wizytówką i symbolem niewłaściwej opieki 
nad przestrzenią historycznego centrum w innych ośrodkach. Prowadzona z zaangażowaniem 
od lat 80. XX w. rewaloryzacja dawnego centrum, polegająca na budowie ponad 150 kamie-
niczek, przyczyniła się do scalenia rozerwanych części organizmu miejskiego. 

 
 

Zarys historii Elbl ąga161 
 
Elbląg założony został przez landmistrza krzyżackiego H. B a l k a  w 1237 r. „[...] po krwa-

wym wyniszczeniu ludności zamieszkującej okolice obecnego miasta, […] na terenie wolnym 
od zabudowy osiedleńczej”162. Powstały na niezamieszkałym terenie nowy organizm otrzy-
mał regularny układ geometryczny. Posiadał dogodne położenie pod względem topograficz-
nym na terenie niziny Zalewu Wiślanego. Wodami rzeki Elbląg miasto posiadało połączenie 
z Zalewem Wiślanym, z którego nieistniejącą Cieśniną Balgijską istniało połączenie z Bałty-
kiem. Na południu rzeka Nogat zapewniała połączenie ze śródlądowym zapleczem siecią wód 
Wisły i jej dopływów. Z miastem ściśle powiązany był warowny zamek – do początku XIV 
w. główna siedziba Zakonu Krzyżackiego w Prusach. 

W budowie miasta duży udział mieli przybysze z Lubeki. Siedem lat po założeniu grodu 
Elbląg otrzymał lubeckie prawa miejskie. Wzrastające znaczenie Elbląga jako portowego 
ośrodka umożliwiło mu przystąpienie do hanzeatyckiego związku miast163. Trapezowa forma 
planu podobna była do narysu pobliskiego Głównego Miasta w Gdańsku, skąd pochodziła 
większość mieszkańców Elbląga. Szeroka główna ulica targowa (Stary Rynek) najprawdopo-
dobniej była odcinkiem „drogi bursztynowej”. Niewielkie zróżnicowanie typów zabudowy 
regularnie wyznaczanych parcel było podobne do układów średniowiecznych miast Europy 
Północnej (do czego użyto dwóch jednostek miar średniowiecznych). 

Drewniane zabudowania miasta spłonęły pod koniec XIII w. Po pożarze drewniane kon-
strukcje, wypełnione gliną i kryte trzciną, zastąpiły domy murowane. Od lat 30. XIV w. mia-
sto posiadało sprawnie działający system kanalizacji. Na początku następnego stulecia wznie-
siono wał ziemny wzmocniony palisadą. Elbląg stał się ważnym ośrodkiem rzemieślniczym 
(słynął z ciesiołki okrętowej) i handlowym (posiadał rozwinięte kontakty z Anglią, Flandrią 
i Normandią). Rozwój gospodarczy i zwiększająca się liczba mieszkańców spowodowały 
konieczność powiększenia jego obszaru – w 1347 r. założono „Nowe Miasto”, które nieba-
wem otoczono murami obronnymi. Na 20. i 30. lata oraz schyłek XIV w. przypadło nasilenie 
ruchu budowlanego; w tym czasie wzniesiono dwa mosty (przeprawa przy obecnej ul. Mo-
stowej stanowiła granicę między żeglugą śródlądową a morską). 
                                                 
161 W. A n d e r s, Przywracanie ładu przestrzennego zabytkowego miasta na przykładzie miasta w Elblągu, Ze-

szyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, Architektura, 1996, R. 530, z. 30, 57–112. 
162 W. S i e r z p u t o w s k i, Układ przestrzenny…, op. cit., s. 109. 
163 J. S c h i l d h a u e r, Dzieje i kultura Hanzy, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1995, s. 26, 40. 
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Kamienice gotyckie w Elblągu należały do wielkiej rodziny hanzeatyckich domów odmia-
ny wedyjskiej, wnoszonej na Pomorzu i w Meklemburgii. Zamek, którego gospodarze obcią-
żali miasto różnymi wymaganiami (również obowiązkiem zaciągu w przypadku wypraw wo-
jennych), został zburzony po oswobodzeniu Elbląga przez Kazimierza Jagiellończyka (1454 r.). 
Miasto pozostało na uboczu polskiego handlu wiślanego, ustępując na rzecz Torunia i Gdań-
ska. Przyczyną było m.in. zapiaszczenie rzeki Elbląg przez Nogat, co doprowadziło w 1483 r. 
do skierowania nurtu tej drugiej z wymienionych dróg wodnych bezpośrednio do Zalewu 
Wiślanego; w 1495 r. wybudowano Kanał Jagielloński łączący obie rzeki. 

Na osłabienie koniunktury w handlu morskim wpływ wywarł Zakon Krzyżacki, panujący 
nad Cieśniną Balgijską – wówczas jedynym dla Elbląga połączeniem z Bałtykiem. Elbląscy 
kupcy zmuszeni zostali do korzystania z pośrednictwa konkurencyjnego Gdańska. W czasach 
Stefana Batorego poprawiła się pozycja miasta. Król dla osłabienia pozycji Gdańska i po 
otrzymaniu ustępstw w przypadku wysuniętych przez siebie żądań uprzywilejował pozycję 
Elbląga, do którego przeniesione zostały niemal wszystkie polskie transakcje handlowe. Na 
przełomie XV i XVI w. nowe i przebudowywane kamienice otrzymały charakterystyczną 
formę przedproży (niemal w całości rozebranych w XIX w. pod pretekstem usprawnień ko-
munikacyjnych). 

W XVI w. nastąpił krótki okres świetności i wzrostu bogactwa miasta, który uwidocznił 
się w postaci wzniesienia okazałych kamienic; pozycję podkreślały renesansowe i maniery-
styczne (później barokowe) fasady mieszczańskich domów. Niekorzystna koniunktura poli-
tyczna i długoletnia zaraza, jakiej miasto doświadczyło pod koniec stulecia, bardzo osłabiły 
pozycję Elbląga – dodatkowo zniszczonego i osłabionego przez najazd wojsk szwedzkich 
oraz nałożonymi przez Karola XII kontrybucjami wojennymi. Szwedzkie fortyfikacje bastio-
nowe objęły organizm miejski, który stał się bazą wypadową dla najeźdźców. Miasto powięk-
szyło swój obszar o obiekty obronne i umocnienia, hamując możliwości rozwoju przestrzen-
nego. Uległość względem szwedzkiego najeźdźcy zaważyła w latach następnych na osłabie-
niu pozycji Elbląga względem Korony, co wykorzystali gdańszczanie. Osłabiony organizm 
miejski po 1772 r. został doprowadzony do upadku przez Fryderyka Wielkiego; stracił 
wszystkie przywileje, otrzymane od królów polskich; stworzony został nowy system samo-
rządu miejskiego. Wysokie kontrybucje napoleońskie doprowadziły do dalszego zubożenia 
miasta. Okres rozwoju Elbląga i wzrost liczby jego mieszkańców nastąpił w XIX w., w któ-
rym zabudowano tereny poforteczne. Po 1918 r. przekształcony został w duży przemysłowy 
organizm miejski z nowymi dzielnicami mieszkaniowymi i zespołami zabudowy willowej. 
Wielkim zniszczeniom uległ w czasie II wojny światowej oraz w następstwie późniejszych 
rozbiórek. Szacuje się, że zabudowa Starego i Nowego Miasta został wypalona w 98%164. 

 

 
Projekty urbanistyczne zabudowy elbląskiej starówki od 50. do 70. lat XX wieku 

 
W projektach zabudowy miasta od lat 70. XX w. nawiązywano do jego historycznego roz-

planowania bloków zabudowy, siatki ulic i podziałów katastralnych. Regularny podział kata-
stralny średniowiecznego Elbląga (posiadającego lokacyjną genezę, niekształtowanego 

                                                 
164 M. L u b o c k a - H o f f m a n n, The Old Town in Elbląg – Research and Purpose, Archaeologia Elbingensis, 

1992, R. 1, s. 35–37. 
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w procesie ewolucyjnych zmian) oparty został na precyzyjnych geometrycznych zasadach 
rozmierzenia jednostek osadniczych, z zastosowaniem dwóch jednostek miar średniowiecz-
nych, określonych na podstawie analizy hipotetycznej i badań pomiarowych średniowiecznej 
limitacji mierniczej XIII- i XIV-wiecznego miasta. Ustalono zastosowanie w planie średnio-
wiecznego Elbląga: a) pręta chełmińskiego starego (4,707 m = 15 stopom po 31,38 cm) 
i b) pręta chełmińskiego nowego (4,320 m = 15 stopom po 28,8 cm)165. Współczesną rekon-
strukcję planu oparto na jednolitej siatce, z niewielkim odchyleniem od podziału kąta proste-
go i zróżnicowaniem szerokości działek. 

Przez ponad 30 lat po wojnie nie opracowano programu rewaloryzacji dla historycznego 
centrum Elbląga. W 1946 r. powstała pierwsza koncepcja zagospodarowania zniszczonego 
zespołu, przewidująca zachowanie historycznego układu przestrzennego i odbudowę znisz-
czonych budynków; nie została ona podjęta w okresie obowiązywania realizmu socjalistycz-
nego (nie wzniesiono zabudowy w tej stylistyce). Do 1959 r. prowadzono (z różnym natęże-
niem w kolejnych latach) akcję rozbiórkową, niszcząc kilkadziesiąt zachowanych i częściowo 
zrujnowanych obiektów, wskazanych wcześniej do odbudowy. Po 1956 r. odrzucono ideę 
odtworzenia historycznego centrum w dawnym układzie urbanistycznym, z nawiązaniem do 
historycznej architektury (w tamtych okresie projektowano modernistyczne osiedla z wolno-
stojącymi blokami). 

Opracowywane od 1958 r. koncepcje urbanistyczne dla zespołu staromiejskiego (zakoń-
czone na etapie przygotowawczym) prowadziły do degradacji przestrzeni przez zacieranie 
historycznego rozplanowania i planowaną budowę wieżowców, punktowców, wolnostojących 
bloków i pawilonów. Przewidywano realizację szerokiej arterii komunikacyjnej. Paradoksal-
nie korzystna dla Starego Miasta okazała się zła sytuacja budżetu Elbląga, uniemożliwiając 
realizację urbanistycznych koncepcji z lat 1958, 1962, 1966 i 1971. 

W 1974 r. władze powiatowe zleciły przygotowanie studiów urbanistycznych i konserwa-
torskich dla zabudowy zespołu staromiejskiego. Perspektywy rozwoju uległy zmianie po 
wprowadzeniu w 1975 r. nowego podziału administracyjnego Polski – Elbląg uzyskał status 
miasta wojewódzkiego. 

Przywrócenie tożsamości kulturowej i odtworzenie we współczesnych formach architekto-
nicznych ładu przestrzennego historycznego Elbląga poprzedzone zostało wykonaniem kom-
pleksowych studiów nad programem i metodą jego odbudowy. W latach 1974–1975 w Gdań-
sku odbyło się Seminarium Oddziału Wybrzeże Stowarzyszenia Architektów Polskich, na 
którego cyklicznych spotkaniach opracowano analizy złożonej problematyki i propozycje 
zabudowy staromiejskiego centrum; poruszono zagadnienia166: 
                                                 
165 A. K ą s i n o w s k i, EinBlick auf die mittelalterliche Raumdisposition von Elbing und ihre Realisierung: 

Stadt – Baukomplex – Bauparzeile, Archaeologia Elbingensis, 1992, vol. 1, s. 67–78; M. R e n d s c h m i d t, 
Das alte Elbinger Bürgerhaus. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des deutschen hanseatischen Bürger-
haus, Elbing Heimatbücher, Bd. 3, Elbing, Verlag der ElbingerAltertums-Gesellschaft E.V., 1933, pass.; 
J. S t a n k i e w i c z, Alt Elbing – einige räumliche Probleme, Konvergenzen, Archaeologia Elbingensis, 
1992, vol. 1, s. 39‒43; J. S t a n k i e w i c z, Ulica Masztowa w Elblągu, Rocznik Elbląski, 1972, R. 5, cz. I, 
s. 15–59; R. 6, cz. II, s. 59–126; T. Z a g r o d z k i, Regularny plan miasta średniowiecznego a limitacja mier-
nicza, Studia Wczesnośredniowieczne, 1962, R. 5, z. 1. 

166 Studium programu i wytycznych do przestrzennego ukształtowania zabudowy Starego Miasta jako elementu 
śródmieścia Elbląga. Materiały Seminarium SARP Oddziału Wybrzeże w Gdańsku z lat 1974–1975 składa się 
z następujących części: 1. część: Tezy do ukształtowania Starego Miasta jako elementu śródmieścia Elbląga 
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– określenia metody i założeń przyszłych prac projektowych i realizacyjnych; 
– uwarunkowań historycznych, kulturowych, archeologicznych i konserwatorskich; 
– przesłanek do kształtowania struktury przestrzennej i określenia dyspozycji funkcjonal-

nych, z dostosowaniem ich do lokalnych potrzeb rozwijającego się miasta; 
– założeń programowych zagospodarowania zespołu jako ważnego elementu śródmieścia;  
– obsługi komunikacyjnej i komunalnej, realizacji infrastruktury. 

Zainicjowano prace nad opracowaniem ogólnej koncepcji zabudowy na obszarze Starego 
Miasta i Wyspy Spichrzów, odnoszącej się do kształtu przestrzennego i klimatu dawnego 
miasta. Wymiana myśli przedstawicieli różnych środowisk doprowadziła do konkluzji, że – 
wbrew wcześniejszym kontrowersyjnym i budzącym sprzeciwy planom i projektom, które 
prowadziły do zacierania dawnego układu zabytkowego zespołu – realna jest organizacyjna, 
techniczna i konceptualna możliwość, a także zasadność wynikająca ze względów kulturo-
wych i społecznych, odbudowy staromiejskiego zespołu. Przed latami 80. XX w. zrekonstru-
owano i odbudowano najcenniejsze obiekty167. 

W latach 1976–1978 opracowano oparty na ukończonym rok wcześniej studium projekt 
zabudowy Starego Miasta168, wykonany w pracowni Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pla-
stycznych w Gdańsku, który władze Elbląga przyjęły do realizacji. Według zamierzeń obej-
mował kompleksowe zagospodarowanie Starego Miasta z przywróceniem wartości historycz-
nych i uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z rozwoju współczesnego Elbląga. 
Opracowanie skorelowano z planem ogólnym i miejscowym planem szczegółowym, określiło 
strukturę funkcjonalną powiązaną z miejskim organizmem. Przy odtwarzaniu historycznego 
planu urbanistycznego zachowano współczesne przepisy budowlane. Zachowano dawną skalę 
wnętrz urbanistycznych. Dokonano podziału na etapy, które były według autorów możliwe do 
zrealizowania przy ówczesnych standardach technologicznych. Założono rekonstrukcję wy-
branych fasad o wysokich walorach artystycznych, określającą identyfikację nowych domów 
z formami architektonicznymi charakterystycznymi dla zabudowy dawnego Elbląga. Przewi-
dywano wysokość czterech kondygnacji z poddaszami użytkowymi, z wertykalnym podzia-
łem elewacji ze szczytowym zwieńczeniem. Partery przeznaczono cele usługowe (m.in. ogól-
nomiejskie, związane z instytucjami kultury i sztuki), wyższe kondygnacje – na potrzeby 
mieszkalne. Zaproponowano zabudowę kwartałów w dwóch wersjach: 

                                                                                                                                                         
(W. A n d e r s); 2. część: Przesłanki historyczne i konserwatorskie (I. C i e m n o ł oń s k i, T. P i a s k o w s k i,  
J. S t a n k i e w i c z, M. Z e i d l e r); 3. część: Przesłanki kształtowania Starego Miasta wynikające z przek-
ształceń układu przestrzennego Elbląga (A. B a r s z c z yń s k a, J. B o c h eń s k i, J. N i e d z i ó ł k o); 4. część: 
Wstępne założenia programowe zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta (T. W o r o n o w i c z); 
5. część: Zasady obsługi komunikacyjnej (J. G ó r a); 6. część: Potrzeby w zakresie obsługi przez miejskie sys-
temy inżynieryjne (J. A d a m u s); 7. część: Koncepcja ogólna przestrzennego ukształtowania zabudowy Sta-
rego Miasta i Wyspy Spichrzów jako części składowych śródmieścia Elbląga (W. A n d e r s, S. B a u m, 
L. D z i u r d z iń s k i, R. S e m k a). Gdańsk, Archiwum Katedry Urbanistyki Politechniki Gdańskiej (mat. 
niepubl.). 

167 M. N o w a k o w s k i, B. B ań k o w s k a (współpraca), Sto lat planowania przestrzeni polskich miast (1919–
2010), Warszawa, Oficyna Naukowa, 2013, s. 366–372. 

168 Autorzy: W. A n d e r s, S. B a u m, R. S e m k a; dokumentacja zabytków: J. C i e m n o ł oń s k i, współpraca: 
A. K w i e c i ń s k i. Projekt otrzymał nagrody: w 1979 r. – nagrodę II stopnia Ministra Administracji, Gospo-
darki Terenowej i Ochrony Środowiska; w 1985 r. – nagrodę pozaregulaminową Dziekana Wydziału Archi-
tektury Politechniki Krakowskiej na I Międzynarodowym Biennale Architektury w Krakowie. 
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– „strefowania” z przywróceniem dawnego wyglądu od strony pierzei ulicznych, ze współ-
czesnym wyglądem od podwórzy (z budzącą wątpliwość zasadą „historycznej maski”); 

– zastosowania modułów zbliżonych do historycznych podziałów parcelacyjnych. Układy 
nowych budynków nawiązywały do proporcji i struktury wnętrz historycznych. Zespół sta-
romiejski w Elblągu wpisany został w 1980 r. na listę miast przewidzianych do rewalory-
zacji169. 
Projekt został wysoko oceniony w 1980 r. przez W. Zi n a  (wówczas wiceministra kultury 

i sztuki oraz przewodniczącego Komisji do spraw Rewaloryzacji Miast i Zespołów Staro-
miejskich), który podkreślił, że autorzy „[...]  poszli po linii równie trudnej co i możliwej do 
osiągnięcia: chcą uzyskać nastrój dawnej dzielnicy staromiejskiej, zachowując układ ulic oraz 
skalę dawnych budynków, rytmy i kształty okien, ograniczając natomiast wierną rekonstruk-
cję do około 25–30 obiektów. Elementem ułatwiającym zadanie może być stosunkowo częste 
zastosowanie przedporoży, charakterystycznych dla niegdysiejszego starego miasta Elbląga 
[…]. Inność koncepcji zabudowy elbląskiej starówki polega na tym, że dotychczas podejmo-
wano albo bardzo dokładną rekonstrukcję zabytkowych budowli i dzielnic staromiejskich, 
albo też decydowano się na całkowicie współczesną zabudowę” 170. 

Krytyczną opinię o projekcie z lat 1976–1978 (podkreślając nowatorstwo – jak na ówcze-
sne czasy – studium z lat 1974–1975) przedstawiła M. L u b o c k a - H o f f m a n n: „[...] Nową 
zabudowę tworzyć miały cztero- i pięciokondygnacyjne bloki mieszkalne składające się z ła-
manych uskokami segmentów imitujących pierzeje uliczne […] o monotonnych i sztywnych 
artykulacjach, wznoszone w uprzemysłowionej technologii i nakryte pseudodachami […]; nie 
miały większego związku z historycznym miastem […]; nadawały Staremu Miastu obcy, zu-
pełnie inny charakter od tego, jaki cechował je przed rokiem 1945. Nie mogły więc przynieść 
pożądanej atmosfery staromiejskiej. Jest wysoce prawdopodobne, że jedną z ważniejszych 
tego przyczyn było dostosowanie rozwiązań projektowych do możliwości organizacyjnych 
i technologicznych przewidywanego wykonawcy spółdzielczego”171. 

Realizację zatwierdzonego projektu wstrzymano na podstawie zastrzeżeń Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, zaniepokojonego niesatysfakcjonującą „prawdą przestrzeni staro-
miejskiej”, kreowaną w proponowanym układzie przestrzennym, a przede wszystkim rela-
cjami pomiędzy dawną a współczesną zabudową oraz wielkością obszernych parkingów. 
Wstrzymanie prac budowlanych nastąpiło po decyzji służb konserwatorskich o rozpoczęciu 
w 1980 r. badań archeologicznych całego zespołu staromiejskiego. Po odsłonięciu struktury 
zachowanych dawnych murów uznano za konieczne określenie – odpowiedniej względem 
wartości kultury materialnej i artystycznej unikatowego miejsca – metody kształtowania za-
budowy i ochrony reliktów. Zaplanowano wykonanie interdyscyplinarnych badań z wykorzy-
staniem potencjału naukowego i analitycznego kilku dyscyplin i dziedzin wiedzy172, na któ-

                                                 
169 W. A n d e r s, Przywracanie ładu…, op. cit., s. 85–90. 
170 Ibidem, s. 90. 
171 M. L u b o c k a - H o f f m a n n, Elbląg. Stare…, op. cit., s. 19. 
172 Obejmowały one: archeologię (T. N a w r o l s k i, G. N a w r o l s k a); historię (m.in. R. C z a j a); historię 

sztuki, architekturę, badania architektoniczno-konserwatorskie (A. Ką s i n o w s k i, T. B a l c e r z a k oraz 
dziedziny pokrewne; ostatnia z wymienionych osób realizowała badania na obszarze Podzamcza w Szczeci-
nie). 
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rych podstawie opracowano program rewaloryzacji i sformułowano wytyczne konserwator-
skie dla odbudowy Starego Miasta173. 

 
 

Odbudowa Starego Miasta po 1983 roku 
 

„Retrowersja. Na fali postmodernizmu, w przeciwieństwie do banalnej jałowości budow-
nictwa wielkopłytowego, zaczęto nową architekturę „humanizować”, m.in. przez stosowa-
nie trawestacji detalu historycznego. W dalszym rozwoju doprowadziło to do projektowa-
nia całych budowli i ich zespołów albo pierzei w postaci pastiszu form historycznych lub 
do nich zbliżonych. Koncepcja taka stała się namiastką rekonstrukcji w miastach o znisz-
czonych i bezmyślnie odgruzowanych placach po dawnych historycznych centrach, pozba-
wionych dostatecznych przekazów ikonograficznych”. 

Edmund Małachowicz174 

 
Planów odbudowy elbląskiej starówki nie podjęto w okresie kryzysu gospodarczego i spo-

łeczno-politycznego z przełomu lat 70. i 80. XX w. Początek realizacji nastąpił po 1983 r., 
gdy umożliwiono zakładanie spółdzielni przez prywatnych inwestorów i dla rozwiązania pro-
blemów własności działek wprowadzono możliwość dzierżawy terenu. Zwiastuny wolnoryn-
kowego systemu gospodarczego pozwalały na wznoszenie przez mieszkańców i przedsiębior-
ców nowych domów, mieszkań i lokali handlowo-usługowych (preferencje służyły tworzeniu 
miejsc pracy dla osób zatrudnionych w prywatnych firmach, niezależnych od zakładów uspo-
łecznionej gospodarki). Dla rozpoczęcia inwestycji przychylne warunki stworzyły władze 
miasta i służby konserwatorskie. W pierwszych latach badania, ekspertyzy i projekty finan-
sowane były ze środków publicznych, pokrywających również koszty fundamentowania ka-
mienic za pomocą palowania, realizowanych na działkach, na których nie zachowały się stare 
mury piwniczne (zasadą odbudowy elbląskiej starówki było wznoszenie ścian nowych ka-
mienic na zachowanych murach piwnic). 

Realizacja pierwszej fazy odbudowy Starego Miasta175 oparta została na zasadach odbiega-
jących od modernistycznych projektów z lat powojennych; do najważniejszych należały: 
–  posadowienie domów na zachowanych fundamentach i ścianach piwnic; 
–  zachowanie dawnych granic własnościowych odzwierciedlonych w rozwiązaniu funkcjo-

nalnym i kompozycyjnym indywidualnych kamienic; 
–  zastosowanie współczesnych form i detalu architektonicznego, nawiązujących do klimatu 

i skali historycznego miasta; 
–  zastosowanie tradycyjnych technologii i ograniczenie palety użytych materiałów i kolorów; 

                                                 
173 Wytyczne konserwatorskie dla pierwszego etapu odbudowy przygotowano w 1983 r. Ustalenia konserwator-

skie, dotyczące funkcji terenu, planu urbanistycznego, zasad kształtowania zabudowy, zostały wprowadzone 
w 1997 r. do planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta (główny projektant: J. B o c h eń s k i; 
ustalenia konserwatorskie: M. L u b o c k a - H o f f m a n n; komunikacja: A. T a l a g a; infrastruktura tech-
niczna: E. G r z e g o r c z y k) – zob. M. L u b o c k a - H o f f m a n n, Miasta historyczne…, op. cit., s. 158, 
170. 

174 E. M a ł a c h o w i c z, Konserwacja i rewaloryzacja…, op. cit., s. 335. 
175 S. B a u m, R. S e m k a; współudział: Z. M ł o d z i a n o w s k i, M. M ą d r y - M o c z o r a t  (współpraca au-

torska), Z. K o w a l e w s k i, M. O p i o ł a - K o z ł o w s k a (współpraca); projekty wykonano w latach 1983–
1988 w Pracowni Autorskiej R. S e m k i, zrzeszonej w Spółdzielni Pracy Twórczej ZAPA w Gdańsku; zespół 
w pierwszej fazie opracował projekty realizacyjne około 1/3 terenów starówki. 
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–  niepodejmowanie rekonstrukcji dawnej zabudowy. 
Realizację ambitnego planu poprzedziło: 

–  odgruzowanie terenu; 
–  odsłonięcie dawnych murów piwnicznych; 
–  wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej reliktów; 
–  przeprowadzenie badań archeologicznych176; 
–  wykonanie inwentaryzacji architektonicznej i ekspertyz technicznych zachowanych murów 

i fundamentów; 
–  opracowanie badań geologiczno-inżynierskich podłoża gruntowego; 
–  przygotowanie badań ankietowych wśród potencjalnych użytkowników, które miały służyć 

określeniu programu funkcjonalno-użytkowego nowej inwestycji. 
W projektach zastosowano „[...] nowe formy architektoniczne, podejmujące wprawdzie 

dyskusyjny dialog z formami historycznymi, lecz nawiązujące do nich skalą i kompozycyjną 
harmonią rozwiązań” 177. Wykonane wielostronne badania archeologiczne, konserwatorskie, 
archiwalne i historyczne stanowiły materiał wyjściowy do określenia wytycznych konserwa-
torskich oraz zakresu i zasad przywracania dawnego układu przestrzennego. Przygotowanie 
na przełomie lat 80. i 90. XX w. procesu inwestycyjnego i zasad dla projektantów odbudowy 
Starego Miasta w Elblągu stało się inspiracją i wzorem dla innych miast w Polsce po 1989 r.  

Badania archeologiczne pozwoliły na osłonięcie ukrytego pod powierzchnią terenu starego 
„planu” Elbląga, z murami granicznymi dawnych domów, podziałami działek, liniami zabu-
dowy i granicami kwartałów. Najbardziej wartościowym elementem planu okazał się czytelny 
całościowy układ przestrzenny dawnego miasta. Do najważniejszych elementów programu 
odbudowy należało odniesienie się do właściwej skali i struktury zabudowy, a także przywró-
cenie charakterystycznych dla dawnego Elbląga przedproży. Odbudowana historyczna dziel-
nica miała stać się wizytówką rozwijającego się współcześnie miasta. Dla stworzenia właści-
wej struktury powstającego nowego centrum istotne było wprowadzenie odpowiedniego pro-
gramu funkcjonalnego (między innymi instytucji centrotwórczych, obiektów kultury, turysty-
ki, administracji, handlu, usług, mieszkalnictwa i innych), a także przemyślane zagospodaro-
wanie przestrzeni publicznych i prywatnych. 

Program prac i badań konserwatorskich, stworzony w latach 80. XX w., wyprzedził swoją 
epokę – z powodzeniem rozwinął się w Polsce po 1989 r. w oparciu o zasadę prywatnej wła-
sności, możliwości wolnorynkowej gospodarki oraz aktywność prywatnych inwestorów i wy-
konawców. 

Konserwatorska koordynacja opracowań projektowych, dążąca do zgodności z przygoto-
wanym programem rewaloryzacji osiedla, wpłynęła na zharmonizowanie indywidualnie two-
rzonej nowej architektury kamienic z zabytkowym krajobrazem staromiejskiego zespołu. Dla 
ukazania dawnej architektury Elbląga i „[...] wywołania emocjonalnego napięcia pomiędzy 
nową zabudową a architekturą o historycznych formach”178 przewidziano rekonstrukcję kil-

                                                 
176 Na podstawie kompleksowych badań archeologicznych i konserwatorskich odkryto najstarsze drewniane 

konstrukcje średniowiecznego miasta, zbadano rozwarstwienia murów i przekształcenia zabudowy w późnym 
średniowieczu oraz w czasach nowożytnych. 

177 W. A n d e r s, Przywracanie ładu…, op. cit., s. 108. 
178 M. L u b o c k a - H o f f m a n n, Elbląg. Stare…, op. cit., s. 26. 
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kunastu kamienic, głównie manierystycznych, których wygląd z okresu świetności znany jest 
z dobrze zachowanych materiałów ikonograficznych. 

Wyróżniającą cechą współczesnej odbudowy Starego Miasta w Elblągu jest oparcie się na 
wszechstronnych i interdyscyplinarnych badaniach naukowych. Prace archeologiczne prze-
prowadzone zostały na wszystkich dawnych parcelach. Wyniki i wnioski z prowadzonych 
badań stanowiły istotny element w określaniu programu rewitalizacji, wytycznych konserwa-
torskich i koncepcji architektonicznej (poszukiwanie elementów tradycji, historii i neorodzi-
mości odzwierciedlone zostało w postmodernistycznych koncepcjach)179. Odtworzono dawny 
plan i obraz struktury architektonicznej historycznego miasta. Nowe kamienice wznoszono na 
zachowanych średniowiecznych fundamentach i murach piwnicznych, nawiązując do ogól-
nych dyspozycji kompozycyjnych historycznej zabudowy. 

Na setkach elewacji powstały różnorodne warianty kompozycyjne, opracowane również 
w formach stylizacji i pastiszów dawnej architektury. Dostrzegalne jest wyraźne podobień-
stwo kompozycyjno-formalne licznych nowych kamienic, projektowanych w krótkim czasie 
przez niewielki zespół architektów180. W różnorodności rozwiązań plastycznych, materiało-
wych, estetycznych i formalnych poszukiwano takich cech indywidualności, które miały sta-
nowić współczesną reminiscencję krajobrazu dawnego miasta, odzwierciedlać charaktery-
styczne narastanie form, piętrzenie się kubatur i ewolucyjność przeobrażeń wyglądu patrycju-
szowskich i kupieckich kamienic. 

Elbląska retrowersja to „[...] budowa na starych, wąskich rzutach (fundamentach) domów 
będących uwspółcześnioną wersją dawnej kamienicy mieszczańskiej, rysujących tradycyjną 
sylwetę miasta i pełniących współczesne zbliżone do dawnych funkcje. Należy podkreślić, że 
jest to budowa kamienic, dla których zachowały się materiały ikonograficzne, lecz które ze 
względu na zasady konserwatorskie postawiono we współczesnych formach, przyprawionych 
szczyptą historycznej ułudy. Retrowersja jest więc też rodzajem konserwatorskiej kreacji, 
która respektuje historyczne uwarunkowania, lecz nie reprodukuje dawnej zabudowy, a raczej 
tworzy jej pastisze i stawia sobie za cel, by na nowo zagospodarowana stara przestrzeń służy-
ła współczesnym potrzebom”181. 

Powstały w Elblągu model stał się wzorem dla innych programów rewitalizacji i odbudo-
wy zespołów staromiejskich w Polsce na przełomie XX i XXI w. Elbląski program rewalory-
zacji i zastosowana w tym mieście metoda interdyscyplinarnych badań oraz prac przygoto-
wawczych, na podstawie których przywrócony został dawny układ przestrzenny historyczne-
go ośrodka wypełniony współczesnymi kamienicami, uzyskał (poza nielicznymi przypadkami 
protestów) uznanie mieszkańców i turystów, natomiast zróżnicowane opinie prezentowali 
architekci, konserwatorzy zabytków i historycy – od przychylnych – za ich niepowtarzalną 
i twórczą estetykę oraz atrakcyjność i bogactwo formalne – do sceptycznych ze względu na 
nużące wariantowanie i eksploatację podobnych rozwiązań formalno-plastycznych. Jak pisze 
J.S. M a j e w s k i, „Na przykładzie rekonstrukcji Starego Miast w Elblągu w mikroskali moż-
na prześledzić zmiany dokonujące się w architekturze polskiej – od bloków zabudowy 

                                                 
179 E. Wę c ł a w o w i c z - G y u r k o v i c h, Co zrobić z tym postmodernizmem? Wiadomości Konserwatorskie, 

2016, R. 48, s. 7–17. 
180 Autorami projektów większości kamienic są: S. B a u m  i R. S e m k a; kilkanaście opracował J. R óż ań s k i, 

jedną zaprojektował A. M a c u r. 
181M. Lubocka-Hoffmann, Miasta historyczne…, op. cit., s. 160, 170. 
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z końca lat 80., realizowanych na zlecenie zakładowych spółdzielni mieszkaniowych, po naj-
nowsze kwartały, kompleksowo odbudowywane przez firmę deweloperską. Ewolucja indy-
widualnego stylu architektonicznego projektantów poszukujących wciąż nowych rozwiązań 
formalnych często nie nadąża za rewolucją technologiczną. Kondycję architektury polskiej 
ostatniej dekady stulecia trudno oceniać w oderwaniu od sytuacji, w jakiej znalazła się ona 
u schyłku PRL-u. Lata 80. można uznać za okres jej upadku, związanego z kryzysem gospo-
darczym i zanikiem ruchu budowlanego. Z drugiej strony zaś, był to czas teoretycznego i inte-
lektualnego przygotowania przełomu w architekturze, wyrastającego z krytyki teorii i prakty-
ki modernizmu. Niestety, powstające wówczas projekty, poza obiektami sakralnymi, nie mia-
ły większych możliwości realizacji. Rok 1989 i przemiany gospodarcze w kraju stworzyły 
architektom nową szansę”182. 

 

                                

Ryc. 3.7. Elbląg: a) fragment planu z 1847 r.; b) studia nad siatką mierniczą Starego Miasta według 
T. Z a g r o d z k i e g o  (fragment) 
Źródło: a) M. L u b o c k a - H o f f m a n n, Elbląg, Stare..., op. cit., s. 57; b) W. A n d e r s, Koncepcje zabudowy 
Starego Miasta w Elblągu. Zagadnienia rewaloryzacji i modernizacji starych zespołów mieszkaniowych na 
przykładach miast Polski północnej, Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, Architektura, 1976, R. 246, 
z. 13, s. 63. 

 

                                                 
182J.S. M a j e w s k i, Architektura lat dziewięćdziesiątych w Polsce, [w:] Nowa encyklopedia powszechna PWN. 

Suplement, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 777. 

a) b) 
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Ryc. 3.8. Elbląg: a) zrujnowana zabudowa Starego Miasta z zachowaną strukturą urbanistyczną 
(fragment fotografii, luty 1945 r.); b) zniszczone kamienice przy ul. Świętego Ducha z końca lat 40. 
XX w. – z widocznych na fotografii zachowano trzy budynki (fragment) 
Źródło: M. L u b o c k a - H o f f m a n n, Elbląg. Stare..., op. cit. s. 323, 330. 
 
 

                             

Ryc. 3.9. Elbląg: Studium programu i wytycznych do przestrzennego ukształtowania zabudowy 
Starego Miasta jako elementu śródmieścia Elbląga. Materiały Seminarium SARP Oddziału Wybrzeże 
w Gdańsku z lat 1974–1975 (miejscowy plan szczegółowy – realizacyjny plan ogólny, rzut pierwszego 
piętra fragmentu projektowanego zespołu); autorzy: W. A n d e r s,  S. B a u m,  R. S e m k a, Gdańsk, 
Archiwum Katedry Urbanistyki Politechniki Gdańskiej (mat. niepubl.); a) układ urbanistyczny (frag-
ment); b) rozwinięcia panoramiczne i przekroje (fragment) 
Źródło: Architektura, 1980, R. 3, s. 12, 15. 

a) 

a) b) 

b) 
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Ryc. 3.10. Elbląg. Propozycja kształtowania zabudowy bloku urbanistycznego z zastosowaniem 
strefowania: strefa obrzeżna z reminiscencjami historycznymi; strefa pośrednia — strefa we-
wnętrzna nowej struktury; zastosowanie modułu budowlano-konstrukcyjnego (2,20 m) i jego wie-
lokrotności, nawiązującego do historycznych podziałów i proporcji (połowy pręta chełmińskiego 
— starego i nowego: 2,35 i 2,16 m) 
Źródło: W. A n d e r s,  Koncepcje zabudowy..., op. cit., s. 84. 
 

        

Ryc. 3.11. Elbląg, kwartał pomiędzy ulicami: Stary Rynek, Rzeźnicką, Murną i Kowalską: a) analiza 
historycznej zabudowy (fragment); b) widok kwartału z odsłoniętymi ścianami piwnic i fundamentów 
dawnych kamienic. Badania architektoniczno-konserwatorskie, opracowanie rysunkowe i fotografia: 
T. B a l c e r z a k (fragment) 
Źródło: archiwum prywatne: T. B a l c e r z a k. 

 

a) b) 
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Ryc. 3.12. Elbląg: a) zestawienie projektowanych ciągów elewacyjnych w pierwszej fazie odbudowy 
(fragment); autorzy: S. B a u m  i R. S e m k a; b, c) zrealizowane kamienice przy Starym Rynku 
Źródło: a) W. A n d e r s, Przywracanie ładu..., op. cit., s. 92; b), c) Fot. autora, 2016. 
 

         
Ryc. 3.13. Elbląg: a, b) indywidualne kompozycje architektoniczne fasad – współczesna reminiscencja 
wyglądu kamienic staromiejskich przy ul. Rybackiej i ul. Rzeźnickiej; c) nawiązanie do form histo-
rycznych, fragment pierzei ul. Wigilijnej 
Źródło: fot. autora, 2016. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) c) 

a) b) c) 

b) 
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Szczecin 
 

Odbudowa Starego Miasta po 1945 roku 
 

„W Szczecinie, który bombardowano dywanowo, zniszczenia zabudowy były tak wielkie, 
zaś dokumentacja historyczna tak fragmentaryczna, że zaprojektowany model odbudowy 
zakładał zachowanie jedynie układu ulic i dróg, który wypełniła nowa zabudowa mieszka-
niowa. Zastosowano tu powtarzalne sekcje mieszkalne, podkreślając ich rytmiczny i werty-
kalny charakter oraz zachowując tradycyjne gabaryty i kształty dachów. Tylko nieliczne 
zabytki architektury […] zostały odbudowane w formach historycznych”. 

Andrzej Kadłuczka183 

 
Na przestrzeni wieków krajobraz architektoniczny Szczecina ulegał zmianom. Kształt mia-

sta średniowiecznego utrwalił się w układzie placów rynkowych, rozplanowaniu ulic i podzia-
łach katastralnych. Nieprzebudowane domy średniowieczne i nowożytne, zachowujące dawne 
fasady, należały do nielicznych akcentów w krajobrazie miasta przed jego wojennym znisz-
czeniem. W ciągu wieków konstrukcje kamienic i budynków zlokalizowanych wewnątrz 
działek ulegały przekształceniom. Proces zmian uwidoczniony jest na archiwalnych planach 
Szczecina, których analiza pozwala na wyobrażenie skali dokonanej przebudowy frontowych 
budynków i procesu dogęszczania istniejących układów wewnątrz kwartałów. Dla XIX i po-
czątku XX w. charakterystyczne było wysuwanie frontów nowych i przebudowywanych bu-
dynków poza linie średniowiecznych granic własnościowych (co powiększało powierzchnię 
niewielkich parcel), przy czym równolegle z dokonywaną rozbudową wokół podwórzy 
i dziedzińców (co zagęszczało niewielkie przestrzenie działek) domy nadbudowywano o ko-
lejne kondygnacje. Przez stulecia zacierał się krajobraz najstarszych form architektonicznych 
szczecińskich domów mieszczańskich. Kamienice ulegały przebudowie w zakresie struktury 
konstrukcyjnej i układu funkcjonalnego, elewacje przebudowywano w nowych formach ar-
chitektonicznych. Proces zmian wiązał się z wyburzeniami starych budynków, na miejscu 
których (również poprzez komasację sąsiadujących mniejszych parcel) wznoszono obszerne 
wysokie kamienice, wyróżniające się neostylowym lub eklektycznym kostiumem fasadowych 
dekoracji. Ze względu na ograniczenia przestrzenne miasta–twierdzy wyburzano stare domy, 
umożliwiając budowę kamienic czynszowych o zwiększonych gabarytach, w porównaniu ze 
średniowiecznymi i z nowożytnymi domami, miejscami wysuwanymi w stronę ulic, placów 
i nabrzeża. 

Historia szczecińskich kamienic stanowi ilustrację wielowiekowej ewolucji form architek-
tury Pomorza – od średniowieczna do modernizmu. Na skutek działań wojennych oraz w wy-
niku zmian układu staromiejskiego, realizowanego po 1945 r., zatarciu uległ historyczny pej-
zaż z charakterystycznymi wnętrzami ulicznymi, placami i pierzejami kamienic. Staromiejska 
dzielnica w Szczecinie – w odróżnieniu od największych polskich miast, w których po znisz-
czeniach II wojny światowej przywrócono historyczny układ przestrzenny i odbudowano ze-
społy kamienic – nie została odbudowana przy dawnym rozplanowaniu ulic, placów i ukła-
dzie kwartałów. Przyjęta w latach 50. i zrealizowana do końca lat 60. XX w. nowa koncepcja 
opierała się na idei ukształtowania nowoczesnego zespołu urbanistycznego, nawiązującego 

                                                 
183 A. K a d ł u c z k a, Ochrona zabytków architektury. Tom I. Zarys doktryn i teorii (vademecum), Prace Na-

ukowe Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Politechniki Krakowskiej, 2000, s. 70. 
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w ogólnych dyspozycjach przestrzennych i funkcjonalnych do struktury staromiejskiej dziel-
nicy184. 

Powojenne losy Szczecina odzwierciedlają złożoną sytuację polityczną w tej części konty-
nentu. II wojna światowa doprowadziła do zniszczenia systemów społeczno-politycznych 
i struktury gospodarczej Europy okresu dwudziestolecia międzywojennego, doprowadziła do 
dramatu milionów mieszkańców kontynentu. W Szczecinie, położonym do 1945 r. w północ-
no-wschodniej części Niemiec, ważnym ośrodku przemysłu militarnego III Rzeszy, skutki 
wojny dotknęły swym okrucieństwem cywilnych mieszkańców — przedwojenną ludność 
niemiecką; po wojnie losy napływowej ludności polskiej (w dużej części przymusowo prze-
siedlonej z Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej) odzwierciedliły złożoność sytuacji poli-
tycznej i militarnej w powojennej Europie Środkowej185. 

 
 

Zniszczenia i kataklizmy wojenne w historii Szczecina 
 
W historii Szczecina zniszczenia zabudowy spowodowane były przez zmiany polityczne 

i kataklizmy wojenne, wpływające na koniunkturę gospodarczą portowego i stoczniowego 
ośrodka. Do XX w. nie zachowały się kamienice o średniowiecznej metryce, natomiast rene-
sansowe i barokowe domy szczecińskich mieszczan i kupców przetrwały w formie prze-
kształconej. Na górnym tarasie miasta utrwalił się krajobraz skromnego klasycyzującego ba-
roku fryderycjańskiego, dolny poziom miasta – handlowe centrum położone nad Odrą – pod-
dany został największym przekształceniom w okresie wielkiego rozwoju Szczecina, jaki na-
stąpił w epoce rewolucji przemysłowej. Zniszczenia i zmiany przynależności państwowej po 
II wojnie światowej spowodowały przerwanie ciągłości i wielokulturowej tradycji Szczecina, 
doprowadziły do przekształcenia najstarszej części miasta w gigantyczną ruinę. Ulice Starego 
Miasta miejscami zasypane były gruzem do wysokości pierwszego piętra; podobnie wygląda-
ły fragmenty śródmieścia i peryferyjnych dzielnic. Ofiary, jakie poniosła ludność cywilna 
miasta na skutek bombardowań prowadzonych podczas II wojny światowej i wywołanych 
pożarów, dodatkowo obrazują zniszczenia w zwartej strukturze zabudowy miasta (z drewnia-
nymi konstrukcjami stropów i dachów). 

                                                 
184 Więcej o odbudowie Starego Miasta w Szczecinie zob. P. F iuk, Miejska kamienica…, op. cit., s. 27–31; 

M. G w i a z d o w s k a, Ochrona i konserwacja zabytków Szczecina po 1945 roku, Szczecin, Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016, s. 155–213; B. K o z iń s k a, Rozwój przestrzenny Szczecina 
od początku XIX wieku do II wojny światowej, Szczecin, Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział 
w Szczecinie, 2002, pass.; H. O r l iń s k a, S. L a t o u r, Szczecin, [w:] Zabytki urbanistyki i architektury…, 
op. cit., s. 439–448; M. S ł o m iń s k i, E.G. W i l g o c k i, Szczecińskie Podzamcze. Staromiejska dzielnica 
nadodrzańska i jej odbudowa – kwartały XIV i XVI, Szczecin, Wydawca Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pod-
zamcze”, 1998, pass. Powojenne przekształcenia Szczecina przedstawione zostały w pracach: A.M. S z y m -
s k i, Architektura i architekci Szczecina 1945–1995. Architektura Szczecina na tle osiągnięć polskiej archi-
tektury współczesnej (próba syntezy), Szczecin, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2001, 
pass.; W. B a l, R. D a w i d o w s k i, R. D ł u g o p o l s k i, A.M. S z y m s k i, Architektura polska lat 1945–
1960 na obszarze Pomorza Zachodniego, Szczecin, Walkowska Wydawnictwo, 2004, pass.; W. B a l,  
R. D a w i d o w s k i, M. R a c z yń s k i, M. S i e t n i c k i, A.M. S z y m s k i, Architektura polska lat 1961–
1975 na obszarze Pomorza Zachodniego, Szczecin, Walkowska Wydawnictwo, 2007, pass. 

185 P. F i u k, Tożsamość i odnowa krajobrazu staromiejskiego w Szczecinie, [w:] 2ULAR. Odnowa krajobrazu 
miejskiego, Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, 
red. N. Juzwa, Gliwice, 22–23 czerwca 2006, Gliwice, Politechnika Śląska, s. 244. 
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Kataklizm najdotkliwiej odznaczył się na obszarze średniowiecznego miasta, a także 
w najstarszej części portu; zniszczone zostały charakterystyczne dla dawnego hanzeatyckiego 
miasta portowego wyniosłe sylwety spichlerzy, mieszczańskie i kupieckie kamienice, obudo-
wujące bulwar nadodrzański. 

Szczecin, wraz z Berlinem, Dreznem i Hamburgiem, należał do najbardziej zniszczonych w 
czasie II wojny światowej niemieckich ośrodków miejskich. Główną przyczyną zniszczeń, ja-
kich dokonało lotnictwo wojsk sprzymierzonych, była koncentracja w granicach administracyj-
nych Szczecina (w jego sąsiedztwie i w rejonie północnym) zakładów przemysłowych o strate-
gicznym znaczeniu dla systemu militarnego III Rzeszy. Katastrofalne skutki wojny najbardziej 
uwidoczniły się w historycznym centrum miasta i w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Ogrom-
nym zniszczeniom uległy tereny położone wzdłuż Odry: dzielnice podmiejskie, północno-
wschodnia część śródmieścia, stocznia, port, zakłady przemysłowe (zlokalizowane przy nabrze-
żu ze względu na transport surowca i gotowych wyrobów oraz ze względów technologicznych). 
Bombardowane tereny znajdowały się na północno-południowej osi nalotów lotnictwa alianc-
kiego, kierowanych na Police i Peenemünde. W sąsiadujących ze Szczecinem Policach w 1938 
r. uruchomiono fabrykę benzyny syntetycznej Hydrierwerke Pölitz-Aktiengesellschaft, produ-
kującą na wielką skalę paliwo zaopatrujące wojska Wehrmachtu i flotę podwodną186. W ukry-
tym w podszczecińskich lasach Załomiu produkowano amunicję, w Dąbiu mieściły się zakłady 
budowy silników lotniczych, w oddalonym o ok. 100 km na północ od Szczecina Peenemünde 
zlokalizowano ośrodek doświadczalny nad produkcją tajemniczej broni V-1. 

Szczecin był znaczącym ośrodkiem spożywczym w przemysłowej strukturze ówczesnego 
państwa niemieckiego i ważnym portem. Zakłady przemysłowe stanowiły główny cel ataków 
lotnictwa amerykańskiego i angielskiego. Miasto zniszczono w znacznym stopniu na skutek 
nieudanych nalotów na Peenemünde, położonego na linii powietrznego powrotu eskadr alian-
ckich do włoskiej bazy – lotniska Foggia. „Niewykorzystane” ładunki zrzucano na Szczecin. 
Ofensywa aliantów, oprócz zniszczenia potencjału przemysłowego Niemiec, realizowała za-
danie złamania morale ludności cywilnej. Celem wzmożonych nalotów stały się wcześniej 
rzadziej bombardowane dzielnice mieszkalne. Stare Miasto było niszczone atakami prowa-
dzonymi od stycznia 1944 r.; największych zniszczeń doznało na skutek sierpniowych nalo-
tów lotnictwa angielskiego, określanych jako dywanowe. Od lutego 1945 r. naloty na Szcze-
cin prowadziło lotnictwo radzieckie, wspomagane obstrzałem ciężkiej artylerii187. 
 

                                                 
186 Technologię produkcji benzyny syntetycznej z węgla kamiennego oparto na odkrywczych badaniach 

F. Bergiusa („wpływu wysokich ciśnień na przebieg reakcji chemicznych”), uhonorowanego wraz z C. Bo-
schem w 1931 r. Nagrodą Nobla. Niemcy, nie posiadając własnych terenów roponośnych, od początku XX w. 
podejmowali badania nad możliwością przetwarzania paliwa stałego w ciekłe. Policka fabryka była jedną 
z kilku na terytorium kraju, posiadających podobny profil produkcji, jakie budowano od lat 30. XX w., 
realizując militarne plany faszystowskich Niemiec. Policką fabrykę ukryto, lokalizując ją w sąsiedztwie 
Puszczy Wkrzańskiej; położenie nad Zalewem Szczecińskim i Odrą zapewniało dostęp do akwenów 
wodnych, jednocześnie od wzmożonego ruchu statków przewożących paliwo uwagę odwracały liczne statki 
transportowe i pasażerskie kursujące codziennie w zespole portowym Szczecina i Świnoujścia – zob. 
P. F i u k, Zarys historii Polic i dawnej fabryki benzyny syntetycznej Hydrierwerke Pölitz-Aktiengesellschaft, 
Przestrzeń i Forma, 2007, R. 5, s. 17–26. 

187 B. F r a n k i e w i c z, Wojenne losy miasta, [w:] Dzieje Szczecina 1806–1945, t. 3, red. B. Wachowiak, 
Szczecin, Wydawnictwo „13 MUZ”, 1994, s. 879–889; P. Fiuk, Problem autentyzmu w odbudowie szczeciń-
skiego Podzamcza – kwartał XII, kamienica Kurza Stopka 3/4, [w:] Tożsamość miasta odbudowanego. 
Autentyzm…, op. cit., s. 34–37, 167–170, 275–278. 
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Sytuacja polityczna, niepewność przynależności administracyjnej 
Szczecina, warunki życia w mieście po 1945 roku 

 
„[…] ci ągle […] powracał problem polskiej obecności w Szczecinie. Dziś historycy, choć 
nie znaleźli jeszcze potwierdzenia tego faktu w dokumentach, coraz bardziej są skłonni 
uznać gotowość strony radzieckiej, zwłaszcza Nikity Chruszczowa w połowie lat pięćdzie-
siątych, do przekazania Szczecina władzom NRD. Polsce zaś zamierzano oddać Królewiec. 
Nieprzypadkowo więc w 1959 r. rząd polski umieścił Szczecin w programie wizyty Chrusz-
czowa w Polsce. Przyznano mu tutaj tytuł honorowego obywatela miasta. Potwierdzano w 
ten sposób polityczną przynależność miasta do Polski”188. „Chruszczow […], co ważniej-
sze, publicznie stwierdził, że niedopuszczalne są żądania jakichkolwiek zmian polskich 
granic zachodnich. Dla mieszkańców, którzy ciągle nie byli pewni losu swego miasta, było 
to ważne oświadczenie. Stawiało tamę powtarzanym z lękiem informacjom o oddaniu 
Niemcom Szczecina za zgodą radzieckiego przywódcy”. 

Alina Hutnikiewicz189 
 
Przed polską administracją w powojennym Szczecinie stanęły wyzwania o niezwykłej ska-

li trudności; po latach podkreśla się znaczenie pionierskiego okresu w organizacji administra-
cyjnej, gospodarczej i życia codziennego nowej społeczności. Najbardziej zasłużone osoby 
honoruje się tytułami Pioniera Miasta Szczecina, nadawanymi przez Radę Miasta. Działal-
ność polskich władz w Szczecinie po 1945 r. koncentrowała się na zapewnieniu elementar-
nych potrzeb socjalno-bytowym nowych mieszkańców, przygotowaniu służb do zaprowadze-
nia porządku, stworzeniu poczucia bezpieczeństwa, szczególnie na zagruzowanych fragmen-
tach złożonego zespołu miejskiego, uruchomieniu wodociągów, gazowni, elektrowni. Do 
największych problemów należało zgromadzenie żywności. Napiętą atmosferę polityczną 
tamtych czasów podsycały problemy przesiedleń ludności – niemieckiej i polskiej. W pierw-
szych latach po wojnie w mieście nie podjęto większych inwestycji budowlanych. Zaważył na 
tym niepewny status powojennej przynależności Szczecina. 

Od wizyty ówczesnego I sekretarza KC KPZR i premiera ZSRR rozpoczął się okres inwe-
stycji w Szczecinie, zaplanowanych przez władze centralne na dużą skalę. Zachowana sub-
stancja budowlana zapewniała potrzeby lokalowe nowych mieszkańców. W 1954 r. rozpoczę-
to wzdłuż głównej osi kompozycyjnej szczecińskiego śródmieścia (obecnej al. Papieża Jana 
Pawła II i pl. Lotników), na miejscu zniszczonych kamienic czynszowych, budowę tzw. 
Śródmiejskiej Dzielnicy Mieszkaniowej (ŚMD), której architektura projektowana przez 
H. N a r d e g o, nosiła znamiona realizmu socjalistycznego190. Odbudowa Szczecina z wojen-
nych zniszczeń na większą skalę nastąpiła od połowy lat 50., po zatwierdzeniu w sierpniu 
1956 r. przez Prezydium Rządu Uchwały w sprawie rozwoju Szczecina191. Wielką skalę inwe-
stycji, związanych z budową osiedli mieszkaniowych, rozpoczęto od początku lat 70. XX w. 
                                                 
188 J. P i s k o r s k i, B. W a c h o w i a k, E. W ł o d a r c z y k, Szczecin. Zarys historii, Poznań, Wydawnictwo 

Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1993, s. 146. 
189 A. H u t n i k i e w i c z, Pomorze Zachodnie po II wojnie światowej (do 1995), [w:] Pomorze Zachodnie po-

przez wieki, red. J. Piskorski, Szczecin, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, 1999, s. 406. 
190 H. O r l i ń s k a, S. L a t o u r, Szczecin, [w:] Zabytki urbanistyki i architektury…, op. cit., s. 445. 
191 „Lata 1950–1955 okazały się szczególnie niekorzystne dla budownictwa. Nieustabilizowana sytuacja poli-

tyczna i niepewność co do dalszej przynależności terytorialnej ziem zachodnich do Polski spowodowała pew-
ne załamanie się wśród ludności polskiej wiary w trwałość pobytu na tych ziemiach. Wielu osadników opu-
ściło wówczas Szczecin. Porzucone przez nich i niezabezpieczone mieszkania, obiekty, warsztaty pracy, ule-
gły systematycznej dewastacji i w rezultacie poczęto je rozbierać na cegłę. Powstały specjalistyczne gangi 
zajmujące się rozbiórką nawet całych budynków. Zniknęła w ten sposób pewna część jego zabudowy. Przy-
niosło to miastu niepowetowane szkody” – zob. T. B ia ł e c k i, Historia Szczecina. Zarys dziejów miasta od 
czasów najdawniejszych do 1980, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992, s. 317, 376. 
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Przestrzeń i architektura odbudowywanego historycznego centrum po 1945 roku 
 

„Rozmiary szkód nie mogły być dotąd (do 1989 r.) zbadane i ocenione, podobnie jak znisz-
czenia, które – niezależnie od działań wojennych – spowodowali Sowieci na terenach za-
wojowanych w 1945 r. W wyniku żołnierskiego wandalizmu spłonął Gdańsk w dwa tygo-
dnie po jego zajęciu; niektóre zabytki Wrocławia również zostały zniszczone po ustaniu 
działań wojennych, podobnie jak w kilku innych wyludnionych wówczas miastach. Przy-
znane Polsce tereny nadbałtyckie i nadodrzańskie były doszczętnie obrabowane”. 

Stanisław Kania, Kalina Gawlas192 
 
Historyczne centrum Szczecina przystosowano do nowych warunków społeczno-politycz-

nych i funkcjonalnych, określanych przez władze centralne. Po przyłączeniu dawnej siedziby 
Książąt Pomorskich do Polski Ludowej Szczecin stał się ważnym ośrodkiem tworzonego sys-
temu administracyjno-ekonomicznego państwa; jego strukturę przestrzenną i komunikacyjną 
dostosowywano do nowych uwarunkowań politycznych i geograficznych193. 

Ostatnia wojna, niszcząca „powersalski” porządek starego kontynentu, diametralnie zmie-
niająca sytuację geopolityczną, społeczną i ekonomiczną świata, do obszernej listy swoich 
niechlubnych konsekwencji – pamiętając o jej najtragiczniejszych ofiarach – wpisała znisz-
czenie wielu miast europejskich. Do zrujnowanych ośrodków miejskich należało historyczne 
centrum Szczecina. Bombardowania alianckich sił powietrznych, które wówczas niemiecki 
Szczecin niszczyły w latach 1943–1944, szczególnie dotknęły obszar Starego Miasta. Znisz-
czone zostały jego niepowtarzalne walory przestrzenne i kulturowe, rozproszył się genius loci 
średniowiecznej dzielnicy. 

Ocalałe fragmenty ruin w najstarszej części średniowiecznego grodu wyburzono, uporząd-
kowując miejsce dla budowy szerokiej arterii komunikacyjnej – prestiżowo-propagandowego 
przedsięwzięcia powojennych władz miasta – odcinającej historyczne centrum od Odry194. 
Miasto utraciło swoją charakterystyczną panoramę z sylwetami spichlerzy i kamienic kupiec-
kich, otaczających portowe nabrzeże. Zatarty został związek miasta z rzeką, jaki przez wieki 

                                                 
192 S. K a n i a,  K. G a w l a s, Niszczenie i rabunek dóbr kultury w Polsce w czasie II wojny światowej, [w:] 

Nowa encyklopedia powszechna PWN. Suplement, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 765. 
193 J. G i e r l a s iń s k i, Odbudowa zespołu staromiejskiego w Szczecinie po II wojnie światowej – ocena zasto-

sowanych rozwiązań, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, 2011, R. 42, s. 580. 
194 Elementy sugestywnego obrazu nowoczesności, jaki L e  C o r b u s i e r  stworzył w Planie Voisin z 1925 r., 

planowano lub zrealizowano w wielu odbudowywanych miastach europejskich. Wybrane fragmenty tego pla-
nu, oderwane od kontekstu i założeń ideowych, starano się wprowadzać także do struktur planowanych na 
nowo układów zabudowy w zabytkowych dzielnicach; wzorowane rozwiązania stosowano bez odpowiednie-
go infrastrukturalnego zaplecza i wbrew istniejącym układom urbanistycznym: w Szczecinie pierwszą zna-
czącą inwestycją była realizacja w zburzonej nadodrzańskiej części wielopasmowej arterii, przecinającej roz-
planowanie przedwojennych kwartałów i siatkę staromiejskich ulic. P. G a j e w s k i,  przywołując wielkiego 
kreatora architektury XX w. L e  C o r b u s i e r a, podkreśla wizjonerskie walory jego projektów, z jednocze-
snym zaznaczeniem utopijności niektórych rozwiązań: „Zaproponowane miasto przyszłości (Plan Voisin) to 
raczej miasto przyszłe, jakby przygotowane do urzeczywistnienia. Wiele cech, takich jak rozproszenie zabu-
dowy, zastosowanie geometrycznego planu, zniszczenie istniejącej historycznej tkanki miasta, potwierdziło 
się w przyszłych miastach jako fakty, inne, zwłaszcza te dotyczące komunikacji, są nietrafne i nie będą zre-
alizowane. Wizja wielkich arterii tnących tkankę miejską nie jest prawdziwa. […] Miasta nowoczesne, takie 
jak Manhattan albo Frankfurt, mają ulice w rozsądnej skali, po których można chodzi i jeździć, a autostrady 
zaczynają się od obwodnicy. Podobnie miasta z historycznym centrum, jak Paryż albo Mediolan, pomimo że 
posiadają serię wieżowców, to ich układ komunikacji pozostał w dużym stopniu niezmieniony” – zob. 
P. G a j e w s k i, Zapisy myśli o przestrzeni, Kraków, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2001, s. 175. 
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utrwaliło przenikanie się funkcji administracyjnej, kupieckiej, rzemieślniczej z rozwijającym 
się portem, zakładami szkutniczymi i stoczniami. 

Odbudowę historycznej części miasta realizowano od końca lat 50. XX w. na podstawie 
koncepcji nowoczesnego w tamtych czasach modernistycznego układu urbanistycznego195, 
pośrednio nawiązującego do historycznej kompozycji i wyglądu dawnej zabudowy. Zbudo-
wane przez uspołecznionego inwestora wielorodzinne osiedle z fragmentami przyziemi prze-
znaczonymi na usługi i handel, uzupełniające program mieszkaniowy – przeciwnie do struk-
tury funkcjonalno-przestrzennej staromiejskich kamienic – nie pozwoliło na wykreowanie 
nowego centrum w jego historycznym miejscu. Szczecińskie Stare Miasto nie stało się miej-
scem integracji powojennych mieszkańców; nie określiło tożsamości kulturowej napływowej 
ludności. Została ograniczona ciągłość emocjonalna i duchowa z wielokulturową przeszłością 
ośrodka miejskiego. Charakter zabytkowy najstarszej części miasta określały budowle mo-
numentalne: zamku, kościołów, gmachów użyteczności publicznej, w mniejszym stopniu ka-
mienice mieszczańskie. 

W latach powojennych nie było sprzyjających warunków dla odnowienia historycznego 
krajobrazu i przywrócenia właściwego oblicza miasta w jego najstarszej części (gdzie począt-
ki regularnej drewnianej zabudowy słowiańskiej sięgają czasów przedlokacyjnych) – na ob-
szarze nie zabudowanych kwartałów w pasie nadodrzańskim. Po 1989 r. – po przeprowadze-
niu przygotowawczych prac formalnoprawnych, administracyjnych, opracowaniu specjali-
stycznych ekspertyz, koncepcji i projektów – rozpoczęto zabudowę kwartałów na obszarze 
średniowiecznego podgrodzia. 

Wyzwaniem dla konserwatorów i architektów jest opracowanie na początku XXI w. kon-
cepcji, która pozwoliłaby na stworzenie, zgodnie z tradycją miejsca, odpowiedniego kształtu 
nowej zabudowy na niezagospodarowanym w powojennych latach obszarze historycznego 
centrum Szczecina (po 1989 r. pracami przygotowawczymi objęto znaczną część dolnego 
Starego Miasta, leżącego wzdłuż nabrzeża Odry). Do głównych zadań współczesnych realiza-
cji należy kształtowanie form architektonicznych wkomponowanych w krajobraz historyczny, 
odtwarzających i przywracających elementy dawnej struktury. Niezależnie od zastosowania 
nieznanych przed zniszczeniem starych domów, nowych technologii budowlanych i rozwią-
zań funkcjonalno-formalnych, odpowiadających współczesnym standardom, wznoszone ka-
mienice należy wkomponować w przestrzeń staromiejską. 

Formy architektoniczne nowych kamienic – wpisane w dawny układ urbanistyczny, 
ukształtowany przez wielowiekowe nawarstwienia – przywracając strukturę przestrzenną, 
powstają w okresie niewielu lat i odzwierciedlają współczesny kontekst dzielnicy staromiej-
skiej. Nie stanowią „opozycji” względem tradycji miejsca, z wyjątkiem określonych uwarun-
kowań, nie powielają historycznych rozwiązań. Ich wygląd odzwierciedla podstawowe ele-
menty staromiejskich kamienic: wąskiego frontu, gradacji otworów okiennych, artykulacji osi 

                                                 
195 „Wiele koncepcji, które zrodziły się w Europie Zachodniej i Ameryce, można zastosować z pożytkiem 

w krajach socjalistycznych. Jednakże pomimo podobieństwa całego szeregu elementów, miasto socjalistycz-
ne powinno różnić się od kapitalistycznego, w tym samym stopniu, co jego treść społeczna, kultura i toczące 
się w nim życie” – zob. I. K u n iń s k a, III Mi ędzynarodowa Konferencja Zespołu Roboczego „Historia bu-
dowy miast i aktualne problemy historycznych ośrodków miejskich”, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki. 
Teoria i Historia, 1960, R. 3, s. 292–293. 



 117

kompozycyjnych, zwieńczenia elewacji, indywidualności plastycznej. Kształty nowych bu-
dynków–kamienic nawiązują do tradycji miejsca, odnoszą się do formalnego archetypu daw-
nego domu mieszczańskiego. Nowe budynki, które ze względu na położenie w centrach histo-
rycznych dzielnic, sąsiedztwo zabytków oraz kontekst miejsca, otrzymały wygląd kamienic, 
wznoszone są na podstawie wysokich wymagań współczesnych norm i standardów technolo-
gicznych; niepowtarzalne usytuowanie podnosi wartość materialną nieruchomości, wpływa 
również na emocjonalne postrzeganie architektury196. 

 
 

Niezabezpieczenie ruin i rozbiórka ocalałej zabudowy Starego Miasta po 1945 roku 
 

„Pastwą pożarów padły dziesiątki budynków mieszkalnych i gmachów publicznych. 
W 1945 r. wskutek ogromnego napływu ludności budynki mieszkalne uległy dewastacji 
i zniszczeniu, a nikt nie prowadził w tym czasie żadnych remontów ani zabezpieczeń. Po-
ciągnęło to za sobą dalszą dekapitalizację budynków, nawet tylko lekko uszkodzonych (to 
samo odnosi się do budynków niezamieszkanych). Ta sytuacja spowodowała, że ogólny 
procent zniszczeń miasta był duży. Oblicza się, że z powierzchni Szczecina zniknęło 8600 
budynków. Na ogólną liczbę 384 tys. izb mieszkalnych obróconych zostało w gruzy 259 
tys. Stanowiło to 67% wszystkich mieszkań”. 

Tadeusz Białecki197 

 
Zrujnowane przez bombardowania alianckiego lotnictwa pojedyncze budynki i zgrupowa-

nia domów nie zabezpieczono po zakończeniu działań wojennych; niszczone były również 
w wyniku pożarów wywołanych przez licznych w powojennym mieście szabrowników. Bu-
dynki, które na skutek kilkuletniego zaniechania zamienione zostały w ruinę, były trudne do 
adaptacji, w znacznej części niemożliwe do uratowania. Po 1945 r. nie zabezpieczono i nie 
zachowano we właściwym stanie zniszczonej i uszkodzonej zabudowy: ocalałych fragmentów 
murów, w pełni zachowanych fasad z wewnętrznymi ścianami oraz domów o nienaruszonej 
konstrukcji. Początkowo doraźną, w następnych latach programową ochroną objęto budynki 
monumentalne. Historyczne dominanty kościołów, zamku, ratusza, nieliczne uratowane ze 
zniszczeń kamienice, stały się najważniejszymi elementami w architektonicznym krajobrazie 
szczecińskiego Starego Miasta, z głównymi elementami odzwierciedlającymi wielokulturową 
tożsamość miasta, świadectwem jego historii i tradycji, przerywanej przez kataklizmy wojen-
ne i przemiany polityczne. Ruiny oraz znaczną część nadających się do adaptacji obiektów 
rozebrano, a odzyskany materiał budowlany wysyłano w głąb Polski. 

Stan ogromnych zniszczeń, obraz zachowania budynków, ciągów i fragmentów pierzei 
przedstawiają mniej znane fotografie (przed laty niepublikowane), wykonane bezpośrednio po 
zakończeniu wojny i w następnych latach. Literatura powojenna popularyzowała uproszczony 
pogląd o przytłaczającym stanie zniszczeń, który uniemożliwiał przywrócenie wyglądu i ukła-
du miasta sprzed 1945 r. Przedstawiała fotografie z ogromnymi zniszczeniami, wykonane 
w kilka lub kilkanaście lat po wojnie, m.in. z początku lat 50. XX w., bez ruin i uszkodzonej 

                                                 
196 P. F i u k, Archetyp kamienicy staromiejskiej – współczesna forma domu mieszczańskiego, Czasopismo Tech-

niczne Instytutu Projektowania Architektonicznego WA Politechniki Krakowskiej (numer specjalny Między-
narodowej Konferencji Naukowej „Definiowanie przestrzeni architektonicznej. Architektoniczne tworzywo”), 
2006, R. 103, z. 9-A, s. 191‒193. 

197T. B i a ł e c k i, Historia Szczecina…, op. cit., s. 307. 
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zabudowy Starego Miasta, usuniętych podczas akcji rozbiórkowych. Utrwalony został stereo-
typ o nieomal całkowitym zniszczeniu historycznego centrum w czasie działań wojennych198. 
Po kataklizmach, którymi historia doświadczała Szczecin, miasto zawsze podnosiło się ze 
zniszczeń. Po bombardowaniach z czasów II wojny światowej, późniejszych zaniedbaniach 
oraz na skutek decyzji o rozbiórkach najstarsza część portowego ośrodka miejskiego w pasie 
nadodrzańskim (słowiańskiego podgrodzia) do lat 90. XX w. pozostała niezabudowana. 

 
 

Historyczne centrum – degradacja w powojennej strukturze miasta199 
 
Staromiejskie zespoły w różnym stopniu zachowały do naszych czasów swoją historyczną 

strukturę. Zniszczenie starej zabudowy, prowadzące do zatarcia dawnego charakteru histo-
rycznych ośrodków, wpłynęło niekorzystnie na oddziaływanie dawnego centrum pod wzglę-
dem emocjonalnym i kulturowym, osłabiło też jego pozycję wśród współczesnych miast. Naj-
słynniejsze miasta kontynentu – znane m.in. z zachowanych układów architektoniczno-
-urbanistycznych zabytkowych dzielnic – rozwijały się wokół najstarszej części, która do cza-
sów współczesnych pełni rolę centrotwórczą, nie zakłócając ich nowoczesnego rozwoju. War-
tości kulturowe wykorzystywane są do podtrzymywania koniunktury gospodarczej, turystyki, 
służą celom społecznym, a ochrona dziedzictwa nie wyklucza oryginalności twórczej: „[...] 
kreacja rozumiana jako działanie zamierzone i przemyślane, oparte na wiedzy i «odpowie-
dzialnie» zdefiniowanych zasadach, podejmowane bez emocji i spontaniczności, jest szansą 
na zachowanie Przeszłości w Przyszłości”200. Najstarsza dzielnica przejmowała w kolejnych 
epokach, jako naturalne historyczne centrum, rolę wielofunkcyjnego organizmu miejskiego, 
w którego rejonie koncentrowały się główne osie komunikacyjne powiązane z rozwijającymi 
się nowymi składnikami rozrastającego się układu urbanistycznego. Najstarsze centrum za-
chowywało swoją pozycję w powiększającej się strukturze miasta i nie traciło (z wyjątkiem 
wojennych zniszczeń) walorów architektonicznych i przestrzennych. 

Stare Miasto w Szczecinie jest przykładem historycznego ośrodka, które po 1945 r. po-
zbawione zostało swojego centrum ze względu na realizację na zniszczonym obszarze osiedla 
z budynkami wielorodzinnymi, otwartymi przestrzeniami zieleńców, placów zabaw i rekre-
acji, boisk sportowych, z usługami i programem funkcjonalnym (z przychodnią zdrowia, ze 
żłobkiem, z przedszkolem, ze szkołą) właściwym dla osiedli mieszkaniowych lokalizowanych 

                                                 
198 W dniach 26.10.2012–28.07.2013 r. na wystawie w warszawskim Domu Spotkań z Historią zaprezentowane 

zostały wielobarwne fotografie polskich miast, wykonane w 1947 r. przez H. C o b b a, przedstawiające m.in. 
stan zniszczeń wojennych najstarszej części Szczecina, z substancją budowlaną możliwą do adaptacji – zob. 
M. S o ł t y s,  K. J a s z c z yń s k i, 1947 Barwy ruin. Warszawa i Polska w odbudowie na zdjęciach Henry'e-
go N. Cobba, Warszawa, Wydawca Dom Spotkań z Historią, 2012, pass. 

199 O idei kształtowania duchowego i kulturowego centrum w obrębie zespołów staromiejskich autor pisał 
w artykule: Czy odbudowane Stare Miasto w Szczecinie może stać się kulturowym centrum miasta w 21. wie-
ku?, Czasopismo Techniczne Instytutu Projektowania Architektonicznego WA Politechniki Krakowskiej (nu-
mer specjalny Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Serce miasta” ), 2008, R. 105, s. 159–165. 

200 A. K a d ł u c z k a, «Conserwatio est continua creatio» – czyli doktryna ochrony dziedzictwa jako komponentu 
przestrzeni egzystencjalnej, [w:] Tezy. II Kongres Konserwatorów Polskich, Warszawa–Kraków, 6–9 paź-
dziernika 2015, red. J. Jasieńko, A. Kadłuczka, Warszawa, Wydawca Stowarzyszenie Konserwatorów Zabyt-
ków, 2015, s. 51. 
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w oddaleniu od centrum i dzielnic śródmiejskich. Zachwiana została równowaga tradycyjnej 
miejskiej struktury. Kilkusettysięczne miasto straciło najważniejszy element w swoim wielo-
wiekowym rozwoju przestrzennym, zniszczeniu uległy ślady ewolucji lokalnej architektury – 
dokonana została „odbudowa przez przebudowę”, z zatarciem granicy pomiędzy dziewiętna-
stowiecznym śródmieściem a średniowiecznym centrum. Tradycyjna rola starówki, groma-
dzącej popołudniami mieszkańców i turystów, w Szczecinie funkcjonuje w niewielkiej części 
najstarszej dzielnicy201. W największych polskich miastach w latach powojennych odbudo-
wano układy staromiejskie. W Szczecinie przywrócenie zniszczonego układu urbanistycznego 
na fragmencie najstarszej dzielnicy nastąpiło po 1989 r., w nowych uwarunkowaniach ustro-
jowych, gospodarczo-ekonomicznych, społecznych, prawnych. 

W Szczecinie, inaczej niż w innych europejskich ośrodkach, obszar staromiejski nie pełni 
dawnej funkcji – przestał być centrum rozbudowanego organizmu, rdzeniem jego struktury. 
Funkcja centrum miasta jest obecnie niemożliwa do przywrócenia ze względu niską jakość 
architektoniczną, niewłaściwą skalę i układ funkcjonalno-przestrzenny powojennej zabudo-
wy, osie tranzytowe niesprzężone z lokalnymi ulicami, zacierające historyczne rozplanowa-
nie, a przede wszystkim z powodu kilkudziesięcioletniego zachwiania ciągłości kulturowej 
oraz przerwania rozwoju elementów miastotwórczych. Istniejący układ zabudowy nie stwarza 
możliwości przygotowania takich przekształceń, które miałyby przywrócić dawne dyspozycje 
przestrzenne na całym obszarze dawnego średniowiecznego miasta lub w jego fragmentach, 
odzwierciedlających odrębne części złożonej struktury przestrzennej. Warunkiem przeprowa-
dzenia zmian przywracających charakter staromiejski jest dokonanie – przynajmniej we frag-
mentach Starego Miasta – wyburzeń powojennych budynków mieszkalnych, pawilonów usłu-
gowych, obiektów technicznych (m.in. w rejonie ulicy Podgórnej). Opracowano koncepcje 
ideowe uzupełniania obecnego układu nową zabudową (z zachowaniem wartościowej sub-
stancji), przywracające w możliwym zakresie dawne linie regulacyjne, podziały kwartałów 
i parcel, skalę i indywidualną kompozycję architektoniczną zgodną z historycznymi uwarun-
kowaniami oraz odrębność parcel202. Koncepcje przywrócenia historycznemu centrum wła-
ściwej roli, integrującej lokalną społeczność, przedstawiano opinii publicznej. Dla obszaru 
staromiejskiego opracowano projekty i koncepcje ideowe, dotyczące przekształceń staromiej-
skiego układu w nowoczesny zespół urbanistyczno-architektoniczny z siedzibami instytucji 
o artystycznym profilu, sąsiadujących z zabudową usługowo-handlową, mieszkaniową, uży-
teczności publicznej, dostosowaną do skali, charakteru i tradycji miejsca. 

Współcześnie zrealizowano, zgodną z konserwatorskimi założeniami przywracania dawnej 
struktury Starego Miasta, sanację i uzupełnienie zabudowy w rejonie ul. Tkackiej i ul. Sta-
romłyńskiej. Przeważającą część staromiejskiego zespołu określa architektura wielorodzinne-
go osiedla, powstałego w oparciu o blokowy układ urbanistyczny (z lokalami mieszkalnymi 
w parterach budynków, które zaprojektowano również przy dawnych ulicach handlowych 
kupieckiego miasta). 

                                                 
201 Wymowne jest spotkanie w Szczecinie turystów, którzy oglądając plan miasta, pytają się, jak dojść na Stare 

Miasto, znajdując się w jego centrum. 
202 Wzorem dla opracowywanych w Szczecinie koncepcji ideowych są m.in. prace realizowane w zabytkowym 

centrum bogatych ośrodków Hildesheim i Frankfurtu nad Menem, wymagające znacznych nakładów finan-
sowych i zaangażowania uczestników złożonego procesu inwestycyjnego. 
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Odrębnym programem inwestycyjnym na Starym Mieście w Szczecinie jest uruchomiony 
po 1989 r. proces zabudowy Podzamcza, który powstaje w oparciu o koncepcję przywrócenia 
charakteru, skali i wartości krajobrazowo-przestrzennych dawnej nadodrzańskiej dzielnicy. 
Odbudowane kamienice mieszkalno-usługowe pełnią w przyziemiach – zgodnie z wymaga-
niami planistycznymi – funkcję handlowo-usługową (z przewagą lokali gastronomicznych 
przy placach i głównych ciągach spacerowych), a na wyższych kondygnacjach mieszczą się 
mieszkania i biura. Atmosferę staromiejską przywracają kameralne lokale restauracyjne, ka-
wiarnie, cukiernie, galerie sztuki, pracownie artystów, sklepiki i drobne usługi; w miesiącach 
letnich, wieczorami i w dni wolne od pracy zapełniają się gwarnym tłumem ogródki gastro-
nomiczne nowego Starego Miasta (jak nazywany jest przez mieszkańców odbudowywany 
fragment historycznego Szczecina). Określana jest tradycja miejsca, przyciągająca mieszkań-
ców i coraz liczniejszych turystów swoją historią i namiastką staromiejskiej atmosfery. 

Szczecin, pomimo bogatej historii i niepowtarzalnego położenia na skrzyżowaniu między-
narodowych kierunków komunikacji kołowej, szynowej, lotniczej i wykorzystującej potencjał 
akwenów wodnych (od średniowiecza podstawy koniunktury gospodarczej miasta), nie nale-
ży do najbardziej rozwiniętych ośrodków polskich pod względem turystycznym – m.in. ze 
względu na skalę zniszczeń zabytkowej substancji, ograniczoną identyfikację z wielokulturo-
wą przeszłością, niezachowanie funkcji centrum w granicach Starego Miasta i nieukształ-
towanie alternatywnego rozwiązania w latach powojennych. Przywracana skala dawnych ka-
mienic, zrealizowana we współczesnych reminiscencjach historycznych przekazów wyglądu 
miasta, zachwiana jest przez bezpośrednie sąsiedztwo wolnostojącej i pawilonowej zabudowy 
oraz kilkunastokondygnacyjnych bloków mieszkalnych. 

 
 

Arteria nadodrzańska i zmiana kierunku rozwoju miasta 
 
Przy niepodejmowaniu większych inwestycji budowlanych w Szczecinie bezpośrednio po 

zakończeniu II wojny światowej wyjątkiem była realizacja wielopasmowej trasy komunika-
cyjnej – arterii nadodrzańskiej (otwarcie pierwszego odcinka nastąpiło w 1948 r.), która „od-
cięła” miasto w jego historycznym centrum od Odry. Nieodtworzenie po 1945 r. bulwaru 
nadodrzańskiego spowodowało, że oblicze dawnego Szczecina straciło główny element swo-
jego architektonicznego krajobrazu. Klimatu historycznego miasta nie przywróciła odbudowa 
najważniejszych pod względem wartości architektonicznych obiektów: Zamku Książąt Po-
morskich, Ratusza Staromiejskiego, kościoła katedralnego p.w. św. Jakuba, kamienicy Loit-
zów, barokowego pałacyku przy ul. Staromłyńskiej, kamieniczek przy ul. Kuśnierskiej i kilku 
innych. Rozwiązanie wielopasmowej trasy wzbudziło liczne kontrowersje w środowisku ar-
chitektów, historyków sztuki, konserwatorów zabytków, a także mieszkańców; wyrażane po-
wściągliwie i bez publicznego eksponowania, artykułowane w latach powojennych, dyskuto-
wane częściej w czasach współczesnych. 

Podjęcie decyzji o nieprzywracaniu przedwojennego układu dolnej części Starego Miasta 
wiązało się z wieloma konsekwencjami. Skutkiem takiej decyzji była przede wszystkim roz-
biórka istniejących budynków, których znaczna część zachowała się we względnie dobrym 
stanie, wiele miało wypalone drewniane konstrukcje dachów i stropów, natomiast substancja 
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budowlana była możliwa do uratowania (przy ulicy Panieńskiej zachowała się pierzeja starej 
zabudowy). Rozebrano kilkukondygnacyjne kurtyny elewacji starych kamienic i zachowane 
fragmenty ścian. Na skutek wielkiej skali wyburzeń domów (możliwych pod względem tech-
nicznym do adaptacji) zatarty został historyczny układ miasta. 

Trasa powstała na wysokim nasypie wzdłuż brzegu Odry, jaki utworzono z „rozplantowa-
nia” gruzu dawnych kamienic, zniszczonych w czasie bombardowań lub rozebranych ocala-
łych fragmentów ścian przedwojennej zabudowy. Układ arterii uniemożliwia obecnie przy-
wrócenie historycznej struktury miasta portowego z jego zwartą pierzeją od strony nabrzeża. 
Opracowano koncepcje ideowe przywrócenia sylwety bulwaru nadodrzańskiego z remini-
scencjami w nowej pierzei wybranych najcenniejszych kupieckich kamienic i spichrzów, re-
konstruowanych lub opracowanych w formach współczesnej architektury środowiskowej. 
Realizacja pierzei wzdłuż nabrzeża wymaga znacznej zmiany istniejącego układu komunika-
cji kołowej i szynowej trasy nadodrzańskiej. 

Nowy układ urbanistyczny i komunikacyjny Szczecina, tworzony po wojnie pod kierun-
kiem P. Z a r e m b y, w zarysie wzorowany był na przedwojennych planach H. R e i c h o w a  
(architekta miasta w latach 1939–1945), który przygotował perspektywiczną koncepcję roz-
woju przestrzennego Szczecina jako miasta metropolitalnego203. R e i c h o w  planował prze-
prowadzenie nowej osi komunikacyjnej wzdłuż Odry, w kierunku północ–południe, bez zna-
czącej ingerencji w istniejącą strukturę najstarszej części miasta, zachowując bezpośrednie 
połączenie z bulwarem – handlowym centrum portowego ośrodka. Planowana nowa trasa 
zakładała przekształcenie systemu ulic w obrębie kwartałów Starego Miasta, odsuniętych od 
nabrzeża. Powojenną oś komunikacyjną planowano jako magistralę tranzytową, łączącą prze-
mysłowe rejony Szczecina, usytuowane wzdłuż Odry – na obszarze dzielnic położonych na 
północ i południe od centrum. Z dalekosiężnych planów zrealizowano fragment w rejonie 
średniowiecznej dzielnicy, ukończony pod koniec lat 40. XX w. 

Budowa trasy nadodrzańskiej realizowana była na rozległym obszarze, usytuowanym bez-
pośrednio przy jedynym połączeniu mostowym przez Odrę, łączącym ziemie zachodnie 
z lewobrzeżną centralną częścią Szczecina. Dla osób przyjeżdżających do odległego ośrodka, 
rozmach zamierzenia (wielopasmowej arterii wykończonej nawierzchnią asfaltową, powstałej 
w sąsiedztwie zrujnowanych domów i wąskich ulic staromiejskich) oraz efekt uporządkowa-
nia i likwidacji pozostałości po zniszczeniach wojennych mógł sprawiać wrażenie stabilizacji 
i rozpoczęcia nowego pomyślnego rozdziału w historii już polskiego Szczecina. Budowa re-
alizowana była przede wszystkim przez młodzieżowe organizacje rodzących się struktur so-
cjalistycznego państwa, które z dumą prezentowały efekty swoich prac204. 

                                                 
203 R e i c h o w  koncepcję urbanistyczną przedstawił w 1940 r. w książce Gedanken zur städtebaulichen Ent-

wicklung des Gross-Stettiner Raumes (Rozważania nad urbanistycznym rozwojem obszaru Wielkiego 
Szczecina), Stettin, Hessenland, 1940 – zob. A. P a ta l a n, Plany rozwoju przestrzennego Szczecina w 
czasach III Rzeszy – Hans Bernhard Reichow, Przestrzeń i Forma, 2007, R. 7/8, s. 445–464. 

204 Praca brygady Służby Polsce przy budowie arterii Nadodrzańskiej w Szczecinie 1.V.48.–30.X.48., 1.V.49.–
30.X.49. (album pamiątkowy, przekazany przez junaków prezydentowi miasta Szczecina inż. mgr. P i o -
t r o w i  Z a r e m b i e). Archiwum Katedry Historii i Teorii Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersy-
tetu Technologicznego w Szczecinie. Prace rozpoczęto od wycinki wszystkich istniejących drzew; autentycz-
na dokumentacja prowadzonych „wyczyszczających” prac pokazuje liczne, w pełni zachowane, kamienice, 
przy których piętrzą się stosy oczyszczonej cegły rozbiórkowej, do których doprowadzono tymczasowe toro-
wiska szynowe (gotowy materiał wywożony był do miast Polski centralnej). 
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Zmiana kierunku rozwoju miasta z zachodniego (historycznego) 
na wschodni (polski); Łasztownia 

 
W zmienionej sytuacji politycznej i gospodarczej po 1945 r. w planach rozwoju Szczecina 

zrezygnowano z dotychczasowego zachodniego kierunku rozwoju, związanego z Berlinem. 
Powojenny rozwój najdalej (po Świnoujściu) na zachód wysuniętego miasta w Polsce oparty 
został na kierunkach wschodnim i południowym, powiązanych z terenami zachodnimi i pół-
nocnymi205. W 1948 r. odbudowane mosty na Odrze i Regalicy połączyły w jeden miejski 
organizm prawobrzeżne dzielnice Szczecina. Pierwszy projekt zabudowy zespołu staromiej-
skiego, opracowany w 1947 r., całkowicie ignorował zachowaną przedwojenną zabudowę206. 

Do początku XXI w. nie zagospodarowano we właściwy sposób odnoszącej się do bogatej 
historii i wykorzystującej atrakcyjnie eksponowane usytuowanie wzdłuż nabrzeża Odry naj- 
starszej części prawobrzeżnego Szczecina – Łasztowni207. Dawna Lastadie od średniowiecza 
stanowiła integralną, połączoną przeprawami mostowymi, część miasta208. Łasztownia, pier-
wotnie wyspa, od wieków była zapleczem magazynowo-składowym i przemysłowo-
-portowym Szczecina; nabrzeże Odry obudowane było wyniosłymi szczytami spichlerzy, 
kamienic i magazynów. Na Łasztowni prawdopodobnie już we wczesnym średniowieczu bu-
dowano łodzie i statki; najstarsze zakłady szkutnicze zapoczątkowały rozwój przemysłu 
stoczniowego, który wraz z funkcją portową stał się jednym z najważniejszych czynników 
rozwoju miasta, jego wizytówką i elementem tożsamości. 

Po 1989 r. powstały opracowania projektowe, koncepcje architektoniczne i urbanistyczne, 
studia konserwatorskie, organizowane były plenery architektoniczne, których zakres obejmo-
wał położone w rozlewisku Odry dawne tereny przemysłowo-portowe. Dla niezwykle atrak-
cyjnego obszaru Łasztowni i sąsiedniej Kępy Parnickiej przygotowano plany i wizje wykre-
owania nowoczesnej wielofunkcyjnej dzielnicy – Szczecina XXI w. Nie przewiduje się przy-
wrócenia dawnego układu z zabudową nadwodnych bulwarów, składających się z odrębnych 
budynków, odzwierciedlających parcelację historycznych spichlerzy i kamienic. 

W planach zagospodarowania Łasztowni wykorzystano doświadczenia europejskie zwią-
zane z przekształceniami na przełomie XX i XXI w. dużych portowych i przemysłowych ze-

                                                 
205 Pierwszy plan urbanistyczny Szczecina, który zawierał główne postulaty unowocześnienia miasta, opracowa-

ny został w 1946 r. przez zespół: J. C h m i e l e w s k i,  S. F i l i p k o w s k i, P. Z a r e m b a, B. M a l i s z,  
T. Z i e l i ń s k i – zob. T. B i a ł e c k i, Historia Szczecina…, op. cit., s. 321. 

206 J. N e k a n d a - T r e p k a, Ochrona zabytków w planowaniu przestrzennym w Szczecinie i na Pomorzu Za-
chodnim, [w:] 60 lat polskich służb konserwatorskich na Pomorzu Zachodnim, Seria Zachodniopomorskie 
Wiadomości Konserwatorskie, t. I, red. M. Opęchowski, Szczecin, Zachodniopomorski Wojewódzki Konser-
wator Zabytków, 2006, s. 89. 

207 W pierwszym dziesięcioleciu XXI w. zrealizowano przy nabrzeżu Łasztowni pierwszy monumentalny budy-
nek biurowy o interesującej formie architektonicznej, nieprzywracający struktury dawnej przemysłowej 
dzielnicy oraz podziałów historycznych spichlerzy i kamienic (projekt M. O r ł o w s k i,  M. S z y m ań s k i). 
Autor w 2005 r. opracował dla Urzędu Miasta w Szczecinie Krajobraz kulturowy Łasztowni i Kępy Parnic-
kiej w Szczecinie. Materiał studialny określający dyspozycje przestrzenne zabytkowych dzielnic dla planów 
perspektywicznych rozwoju terenów Międzyodrza (maszynopis), http://bip.um.szczecin.pl /UMSzczecinBIP/ 
chapter_11384.asp, [online], dostęp: 12.10.2015. 

208 T. B i a ł e c k i,  L. T u r e k - K w i a t k o w s k a, Szczecin stary i nowy, Szczecin, Szczecińskie Towarzystwo 
Kultury, 1991, s. 145–152; hasło: Łasztownia, oprac. L. T u r e k - K w i a t k o w s k a,  T. B i a ł e c k i, [w:] 
Encyklopedia Szczecina, t. II, red. T. Białecki, Szczecin, Uniwersytet Szczeciński, 2000, s. 565–568. 
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społów zlokalizowanych wzdłuż akwenów wodnych (z Barcelony, Bilbao, Dublina, Goetebor-
ga, Hamburga, Londynu, Malmoe, Wenecji i mniejszych ośrodków). Rewitalizacja terenów 
poprzemysłowych i obszarów nadwodnych umożliwiła realizację nowoczesnych wielofunk-
cyjnych kompleksów, zintegrowanych z układami urbanistycznymi rozrastających się organi-
zmów miejskich, które dzięki wyróżniającemu się charakterowi przestrzeni i atrakcyjnej ar-
chitekturze postrzegane są jako wizytówki współczesnych aglomeracji. 
 
 
Przyczyny odstąpienia od odbudowy historycznego układu staromiejskiego 
po 1945 roku 

 
„Podjęcie […] decyzji […] wynikało z przesłanek politycznych. Okres od wczesnego śre-
dniowiecza – gdy miasto należało do Polski – do 1945 r. dzieliło kilka wieków władania 
nim przez Niemców, Duńczyków, Szwedów. Zresztą jeszcze w pierwszym powojennym 
roku nie było pewności, czy Szczecin wejdzie w skład Państwa Polskiego. Jego historyczne 
centrum leżało w gruzach głównie w wyniku bombardowania aliantów, co też emocjonal-
nie odróżniało sytuację Warszawy, Gdańska czy Poznania. W sumie, oprócz ogólnego od-
niesienia do czasów panowania pierwszych Piastów u ujścia Odry, co nie wyrażało się 
w zachowanych konkretnych elementach architektury, trudno było wskazać na wątki pol-
skie przemawiające za odtwarzaniem historycznego szczecińskiego krajobrazu. Brakowało 
więc podobnych racji narodowych, które stały się podłożem wielkich emocji oraz gotowo-
ści do wyrzeczeń i poświęceń, owocujących m.in. odbudową starówki, Zamku Królewskie-
go w Warszawie i wielu innych warszawskich zabytków”. 

Bohdan Rymaszewski209 

 
W jednym z największych miast w Polsce, do jakich od 1945 r. należał Szczecin, nie pod-

jęto decyzji o odbudowie zespołu staromiejskiego ze zniszczeń wojennych w oparciu o okre-
ślone przez J. Z a c h w a t o w i c z a  zasady rekonstrukcji i odtworzenia historycznego układu 
urbanistycznego. W Szczecinie w pierwszych latach powojennych zdecydowano o nieprzy-
wracaniu układu przestrzennego dawnego hanzeatyckiego miasta210. Do przyczyn, które spo-
wodowały negatywne konsekwencje, należały: 
– niepewność powojennych władz co do ostatecznej przynależności Szczecina do Polski 

(główna część miasta usytuowana jest na zachodnim brzegu Odry); 
– skala zniszczeń i powojenna rozbiórka ocalałych budynków oraz fragmentów zachowa-

nych ścian211; 
– realizacja wzdłuż nabrzeża trasy komunikacyjnej, którą poprowadzono na obszarze zruj-

nowanej historycznej zabudowy; odsunięcie struktury miasta od Odry przesądziło o zatar-
ciu historycznego układu. Poziom terenu, na którym usytuowano arterię zmienił pierwotne 
relacje przestrzenne najstarszej dzielnicy. Szeroka trasa powstała na nasypie, ukształtowa-

                                                 
209 B. R y m a s z e w s k i, Motywacje polityczne i narodowe związane z zabytkami, [w:] Badanie i ochrona za-

bytków w Polsce w XX wieku. Materiały konferencji naukowej, Warszawa, 4 marca 2000 r., red. A. Toma-
szewski, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, 2000, s. 93. 

210 T. Z a rę b s k a, Problematyka urbanistyczna miasta odbudowanego, Miasto, 1954, R. 5, s. 16. 
211 „Po uprzątnięciu ruin, co w praktyce na znacznym obszarze oznaczało całkowitą likwidację przedwojennej 

zabudowy, zabytki te zostały obudowane wznoszonymi od początku lat 50-tych XX w. blokami mieszkalny-
mi, które choć w założeniu miały odpowiadać wysokim wymaganiom nowoczesnej architektury, okazały się 
chybione zarówno w kategoriach standardu mieszkaniowego, jak i zasad urbanistycznych, a przede wszyst-
kim w kontekście ochrony walorów zabytkowych najstarszej części miasta” – zob. B. K o z iń s k a, Ratusz 
staromiejski w Szczecinie – historia i odbudowa, [w:] 60 lat polskich służb…, op. cit., s. 52. 
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nym z gruzu przedwojennej zabudowy. Dzielnica staromiejska została odcięta od Odry 
murem oporowym i nasypem, którego krawędź w przybliżeniu pokrywa się z historyczną 
linią nieistniejącego Bulwaru Nadodrzańskiego. Na dawnym poziomie przetrwały frag-
menty dawnej brukowanej nawierzchni; 

– obcość kulturowa z miastem i niechęć do spuścizny niemieckiej charakterystyczna dla lat 
powojennych na ziemiach odzyskanych; 

– niska wartość dużej części przedwojennej zabudowy – przekształcanej, poddawanej prze-
budowom i zmianom w okresie nowożytnym, kiedy obszar miasta ograniczony został do 
wąskiego pierścienia twierdzy. Wielkie zniszczenia najbardziej wartościowej zabudowy 
były konsekwencją wojen212. Przykłady rozbudowy i nadbudowy kamienic staromiejskich 
o kolejne kondygnacje dotyczą XIX i początku XX w. Elewacje wielu budynków opraco-
wano w formach neostylowych, eklektycznych lub secesyjnych, które nie były cenione 
w latach powojennych. Źródła niemieckie sprzed 1939 r. nie traktowały najstarszej dziel-
nicy Szczecina jako zabytku213; 

– nadmierne zagęszczenie zabudowy, szczególnie wewnątrz kwartałów; 
– odstąpienie od przywracania dawnego układu uzasadniać miał brak wystarczających mate-

riałów inwentaryzacyjnych, kompletnych źródeł archiwalnych (kartograficznych, ikono-
graficznych), dokumentacji fotograficznej; 

– podjęcie z opóźnieniem, dopiero na początku lat 50. XX w., decyzji o rozpoczęciu inwe-
stycji w najstarszej części miasta; spośród prac konkursowych wybrano projekt moderni-
stycznego układu urbanistycznego, odnoszącego się w ogólnych dyspozycjach do rozpla-
nowania starej dzielnicy. Realizacja osiedla prowadzona była przez Dyrekcję Budowy 
Osiedli Robotniczych. 
Domniemywać można, że na decyzję o odejściu od zasad odtworzenia historycznej zabu-

dowy wpływ miało także swoiste opóźnienie Szczecina w stosunku do innych odbudowywa-
nych miast Polski – osłabienie euforii rekonstrukcyjnej; realizację odbudowy szczecińskiej 
starówki rozpoczęto w przybliżeniu 10 lat po zakończeniu wojny, gdy nowa polska architek-
tura uwolniona została od socrealistycznych dogmatów, a od drugiej połowy lat 50. XX w. 
tworzono ją w oparciu o nowe, przede wszystkim modernistyczne, idee (we wcześniejszym 
okresie zastąpione rozwiązaniami „narodowymi w formie i socjalistycznymi w treści”); od-
budowa szczecińskiej starówki przypadła na schyłek obowiązywania doktryny „realizmu so-
cjalistycznego”. 

W drugiej połowie lat 50. XX w. znane były realizacje z miast europejskich, których zna-
czące przykłady (m.in. Hamburga, Hanoweru, Lubeki, Rotterdamu) oparte były na odmien-
nym – w porównaniu z Polską z okresu powojennego dziesięciolecia – podejściu do zagad-
nień odbudowy miast historycznych po wojennym kataklizmie, dążącym do unowocześnienia 
dawnej struktury. 
                                                 
212 „Skomplikowane losy Szczecina – liczne konflikty zbrojne, długotrwałe zamknięcie w okowach twierdzy, 

kilkakrotna zmiana przynależności państwowej, […] spowodowały, że to […] miasto […] jest wyjątkowo 
ubogie w zabytki architektury średniowiecznej. Nie przetrwało tu Stare Miasto z wąskimi, szczytowymi ka-
mieniczkami, nadające klimat typowym dla naszego położenia geograficznego ośrodkom historycznym”, Ibi-
dem, s. 53. 

213 „W pracy B. S a a l ' a Alt-Stettin, wydanej w Szczecinie w latach trzydziestych, zawartych jest wiele krytycz-
nych ocen i sugestii poprawy fizjonomii miasta, otwarcia widoków i likwidacji nadmiernie rozbudowanych 
kamienic” – zob. J. N e k a n d a - T r e p k a, Ochrona zabytków…, op. cit., s. 89. 
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Przywoływano także problem braku wystarczającej kadry, przygotowanej do złożonego za-

kresu prac, a także ambicje realizacji po wojnie wizjonerskich koncepcji rozbudowy miasta214. 
Nowoczesność realizowanego od drugiej połowy lat 50. XX w. planu urbanistycznego była 

nawiązaniem do tradycji architektury modernistycznej, z odniesieniem do idei Karty Ateń-
skiej, nieakceptującej odbudowy nieistniejących zabytków. W przypadku uzupełnienia histo-
rycznej struktury zasady nowoczesnego projektowania, postulowane w uchwale IV Kongresu 
CIAM z 1933 r., preferowały zabudowę we współczesnych formach i w „neutralnym” wzglę-
dem zabytkowego sąsiedztwa charakterze. Nowy plan Osiedla Robotniczego nie uszanował 
geometrii urbanistycznych wnętrz i nie zakładał przywrócenia charakteru staromiejskiego. 
W pierwszym powojennym dziesięcioleciu opracowano także odmienne koncepcje zagospo-
darowania szczecińskiego Starego Miasta w Szczecinie, które były propozycjami ukształto-
wania nowej dzielnicy, zachowującej główne elementy historycznej struktury przestrzennej – 
respektując dawne podziały urbanistyczne, przywracając obrysy dawnych bloków zabudowy 
wraz z liniami frontów historycznych kamienic, realizując obrzeżną obudowę kwartałów 
z otwartymi dziedzińcami–podwórzami, z zielenią wprowadzoną do ich wnętrz215. 

 
 

Odbudowa Starego Miasta w okresie od połowy lat 50. do końca lat 60. XX wieku 
 
Realizacja na obszarze historycznego centrum dzielnicy mieszkaniowej z funkcjami usłu-

gowymi, która nastąpiła po 1955 r., odstępowała od odtwarzania form historycznych i przy-
wracania układu zwartej obrzeżnej zabudowy, „[...] przyjmując zasadę wiązania podstawo-
wych historycznych wartości kompozycyjnych ze współczesnymi kierunkami, obowiązują-
cymi w urbanistyce i architekturze”216. 

Wyłoniony w konkursie architektonicznym z 1953 r. projekt217 zakładał nie odbudowę, 
lecz budowę dzielnicy mieszkaniowej o współczesnej strukturze przestrzennej, z nowymi 
formami architektonicznymi wolnostojących bloków, która stromymi dachami ceramicznymi 

                                                 
214 „Powstające po wojnie plany urbanistyczne Szczecina, o których pisze P i o t r  Z a r e m b a  w artykule 

wstępnym numeru 11–12 Architektury z 1961 r.: «Rozwój Szczecina jako wielkiego portu» oraz w książce 
z 1965 r. (wraz z H a l i ną  O r l i ń s ką) «Urbanistyczny rozwój Szczecina», zachowały się szczątkowo. We 
wskazanych opracowaniach omówienia planów, oparte na autorskich wspomnieniach […], są projekcją ide-
ologiczną, związaną z budową mitu o dobrym gospodarowaniu na Ziemiach Odzyskanych. Pobieżna analiza 
rysunku [planu z 1948 r.], wskazuje na rezygnację z odbudowy zniszczonych struktur śródmieścia, w tym 
znacznej części Starego Miasta i utworzenie na tym terenie ogromnego parku oraz wielu samodzielnych jed-
nostek miejskich, wokół projektowanej przestrzeni parkowej, wykorzystujących niezniszczone części przed-
mieść” – zob. J. N e k a n d a - T r e p k a, Ochrona zabytków…, op. cit., s. 90. Podkreślić należy, że projekt 
zabudowy dzielnicy staromiejskiej w Szczecinie zyskał uznanie na forum krajowym i międzynarodowym – 
zob. H. O r l iń s k a,  S. L a t o u r, Szczecin, [w:] Zabytki urbanistyki i architektury…, op. cit., s. 447. 

215 Jedną z koncepcji opracował S. L a t o u r z zespołem (praca konkursowa z 1953 r.) – zob. J. N e k a n d a -
- T r e p k a, Teatr na zamku, czyli byłem asystentem starszego projektanta mgr. inż. architekta Stanisława La-
toura, [w:] Miasto, historia i współczesność, Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej, 5‒6 czerw-
ca 1998, Szczecin, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2001, s. 26. 

216 H. O r l i ń s k a,  S. L a t o u r, Szczecin, [w:] Zabytki urbanistyki i architektury…, op. cit., s. 446. 
217 Zaproszono zespoły z Gdańska, Szczecina i Warszawy. Nagrodę główną otrzymali projektanci ze Szczecina: 

W. F u r m ań c z y k, W. J a r z y n k a, L. K o t o w s k i, J. K a r w o w s k i, H. O kr ó j, W. M i c h a ł o w s k i,  
R. W r ó b l e w s k i. 
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i rytmem elewacyjnych sekcji (sygnalizujących podziały kamienic) nawiązywała do skali 
historycznego układu staromiejskiego i jego dominant; przyjęte rozwiązanie formalne nazwa-
no „podziałem wielokomórkowym elewacji”218. Rysunek elewacji odzwierciedlał układ linii 
stropów i ścian nośnych219. Prostokątne fragmenty ścian zewnętrznych zindywidualizowano 
kolorystyką, przemiennym zestawieniem okien, loggii i skromnych form portfenetrów. Po-
wtarzalne elementy sekcyjne elewacji zdominowały krajobraz nowej dzielnicy mieszkanio-
wej, jaka powstała w granicach średniowiecznego Szczecina. W układzie urbanistycznym nie 
uszanowano rozplanowania ulic, placów i podziałów własnościowych. Realizacja nowego 
planu urbanistycznego i zespołu wielorodzinnych budynków z usługami o charakterze osie-
dlowym nie przywróciła walorów przestrzennych i właściwego charakteru historycznego cen-
trum miasta. 

Interesującą charakterystykę powojennej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej przedstawił 
B. R y m a s z e w s k i: „Zachwatowiczowski Program i zasady konserwacji zabytków adreso-
wany był do polskiego dziedzictwa kulturalnego, zniszczonego świadomie przez hitlerow-
skich okupantów. Tymczasem szczecińskie Stare Miasto padło ofiarą alianckich nalotów. 
Zniszczone wówczas domy nie wyrażały ani «słowiańskości» ani «tradycji piastowskiej». 
Ostatecznie historyczne centrum szczecińskie stało się współczesną dzielnicą mieszkaniową, 
w której pozostało zaledwie kilka historycznych budynków. Zespół projektantów […] w 1953 r. 
starał się nowymi blokami nawiązać do skali historycznej zabudowy. Dlatego zastosowano 
zbliżony do dawnego gabaryt oraz wprowadzono spadziste dachy kryte dachówką. W prze-
ważającej mierze utrzymana została historyczna siatka ulic, nawiązująca do średniowiecznego 
układu przestrzennego. Stare Miasto w Szczecinie, jako pierwsze u nas, stało się polem do 
poszukiwań sposobu zabudowy zniszczonego historycznego centrum, w którym poza wypa-
lonymi murami, głównie średniowiecznych budowli monumentalnych, zachowały się do-
słownie pojedyncze obiekty. Jak wiadomo, po zniszczeniach ostatniej wojny, na zachodzie 
Europy proces taki był dość powszechny. Zapoczątkowała go współczesna zabudowa znisz-
czonego w 1940 r. Rotterdamu”220. 
 
 
Projekt jedenastokondygnacyjnych punktowców na Dolnym Starym Mieście; 
hotel „Arkona” 

 
Projekt z 1955 r. dla obszaru Dolnego Starego Miasta przewidywał nieurzeczywistnioną 

realizację czterech jedenastokondygnacyjnych punktowców, które miała „[...] otaczać [...] 
niska zabudowa usługowa”221. Na obszarze położonym pomiędzy skarpą zamkową a Odrą – 

                                                 
218 Z. R a d a c k i, Problem odbudowy starych miast na przykładzie Szczecina, Ochrona Zabytków, 1978, R. 1, 

s. 30. 
219 Domniemywać można, że w takim rozwiązaniu szukano odniesienia do (wówczas nierealizowanej) architek-

tury opartej na zaawansowanych uprzemysłowionych technologiach i modularności elementów konstrukcyj-
nych. Inspirację stanowiły realizacje z miast niemieckich (Hanoweru, Lubeki, Münsteru, Kolonii) oraz 
z dolnośląskiego rynku w Jaworze (proj. S. Mül ler  z 1953 r. – zob. T.P. S z a f e r, Współczesna architektura 
polska, Warszawa, Wydawnictwo Arkady, 1988, s. 174). 

220 B. R y m a s z e w s k i, O zespołach staromiejskich…, op. cit., s. 37–38. 
221 B. S e k u l a, Przegląd realizacji architektonicznych Szczecina, Architektura, 1961, R. 11–12, s. 411–413. 
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na miejscu dawnego podgrodzia słowiańskiego – planowano urządzenie zespołu zieleni, po-
wiązanego kompozycyjnie z ideą ekspozycji od strony nabrzeża bryły zamku. Na obszarze 
nadodrzańskiej części Starego Miasta w latach 60. i 70. XX w. wzniesiono blokową bryłę 
hotelu „Arkona” (wyburzonego na początku XXI w.), odzwierciedlającą charakterystyczną 
dla tamtych czasów zmianę koncepcji kształtowania współczesnej architektury w środowisku 
historycznym, nienawiązującą do historycznej tradycji miejsca usytuowaniem, skalą i formą 
architektoniczną. Przełomowym wydarzeniem dla przygotowania koncepcji zabudowy nad-
odrzańskiej części Starego Miasta był ogólnopolski konkurs architektoniczny z 1983 r. 

 

     
Ryc. 3. 14. Szczecin – struktura zagęszczonej zabudowy Starego Miasta: a) kamienice czynszowe po 
przebudowie i wyburzeniu fragmentów dawnej substancji, z charakterystycznym wysunięciem fron-
tów poza linię starych kamienic i spichlerzy(fragment fotografii z lat 30. XX w.); b) kamienica Rynek 
Warzywny 4 – schematyczne rysunki elewacji z 1765 r. i po przebudowie z 1866 r. 
Źródło: archiwum KHiTA ZUT w Szczecinie. 

 

   

Ryc. 3.15. Szczecin, kamienice przy Siennej 7 i 8: a) wygląd barokowych fasad na fotografii z ok. 
1870 r.; b) wschodni fragment pierzei Rynku Siennego po przebudowie okazałych budynków patry-
cjuszowskich z XVII w. — rozwiązanie funkcjonalno-przestrzenne kamienic czynszowych z neorene-
sansowymi i eklektycznymi elewacjami i dachami pulpitowymi z przełomu XIX i XX w. 
Źródło: kopia w archiwum KHiTA ZUT w Szczecinie (fragmenty). 
 

a) b) 

a) b) 
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Ryc. 3.16. Szczecin: a) plan nadodrzańskiej części Starego Miasta z lat 30. XX w., z oznaczeniem 
zachowanych po 1945 r. dawnych zabudowań oraz powojennych domów, zrealizowanych do lat 80. 
XX w.; b) zrujnowana i rozebrana po wojnie zabudowa obecnego Podzamcza (fragment fotografii 
z lat 40. XX w.) 
Źródło: archiwum KHiTA ZUT w Szczecinie. 

 

     
Ryc. 3.17. Szczecin: a) fragment planu R e i c h o w a  z lat 30. XX w. z propozycją usprawnienia ko-
munikacji w obrębie historycznego centrum – poszerzenia istniejących ciągów ulicznych (uwagę 
zwraca pozostawienie układu kwartałów i komunikacji w części nabrzeżnej); b) fragment schematu 
trasy arterii nadodrzańskiej według P. Z a r e m b y  – realizację w latach 1947–1949 poprzedziło usu-
nięcie zabudowy w najstarszej (pierwotnie słowiańskiej) części Szczecina 
Źródło: a) H. R e i c h o w, Gedanken zur städtebaulichen Entwicklung des Gross-Stettiner Raumes (Rozważania 
nad urbanistycznym rozwojem obszaru Wielkiego Szczecina), Stettin, Hassenland 1940, s. 87; b) P. Z a r e mb a, 
H. O r l i ń s k a, Urbanistyczny rozwój Szczecina, Poznań, Wydawnictwo Poznańskie, 1965. 

 

    
Ryc. 3.18. Szczecin, nadodrzańska część Starego Miasta: a) zrujnowana zabudowa po 1945 r.; b) po-
zostałości wyburzonych kwartałów kamienic na przełomie lat 40. i 50. XX w. – w głębi, po lewej stro-
nie, przeznaczony do rozbiórki budynek giełdy 
Źródło: fragmenty fotografii z archiwum KHiTA ZUT w Szczecinie. 

 

b) 

a) b) 

a) 

a) b) 
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Ryc. 3.19. Szczecin: Praca brygady Służby Polsce przy budowie arterii Nadodrzańskiej w Szczecinie 
1.V.48.–30.X.48., 1.V.49.–30.X.49. Album pamiątkowy, przekazany przez junaków prezydentowi mia-
sta Szczecina inż. mgr. Zarembie Piotrowi [pisownia oryginalna] (b.w.). Rozbiórka zachowanych 
i zrujnowanych kamienic wraz z przygotowaniami, przy wykorzystaniu tymczasowych torowisk szy-
nowych, do wywiezienia odczyszczonej cegły i materiałów budowlanych 
Źródło: archiwum KHiTA ZUT w Szczecinie. 

 

     
Ryc. 3.20. Szczecin, koncepcja zabudowy Starego Miasta z 1956 r. – planowana ekspozycja od strony 
Odry odbudowanego renesansowego Zamku Książąt Pomorskich: a) model przestrzenny; b) szkic 
rysunkowy – L. K o t o w s k i  
Źródło: H. D z i u r l a,  Szczecin Zamek. Jego dzieje i odbudowa, Szczecin Zamek. Miesięcznik Pomorza Zachod-
niego, 1959, z. 1–2, ryc. 70, 71 (fragmenty). 

 

 

 

 

a) b) 
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3.21. Szczecin: a) projekt odbudowy Starego Miasta w Szczecinie z 1954 r.: S. L a t o u r  (z zespołem); 
b) projekt zabudowy z 1955 r. – zespół autorski: W. F u r m ań c z y k, L. K o t o w s k i, W. M i c h a -
ł o w s k i i W. J a r z y n k a, współpraca: H. O k r ó j, R. W r ó bl e w s k i, R. K a r w o w s k a, J. K a r -
w o w s k i, R. M a c i e j e w s k a, A. T y m c z y s z y n, Z. P a t e l s k i 
Źródło: a) J. N e k a n d a - T r e p k a,  Teatr na Zamku..., op. cit., s. 28; 2001; b) archiwum KHiTA ZUT 
w Szczecinie. 
 

           
Ryc. 3.22. Szczecin a) budynek wielorodzinny z przełomu lat 50. i 60. XX w. przy ul. ks. Kard. 
S. Wyszyńskiego: elewacje, przekrój podłużny; charakterystyczny podział elewacji z powtarzalnymi 
sekcjami – nawiązanie do dawnej struktury kamienic; b) zrealizowana zabudowa Starego Miasta (frag-
ment fotografii z przełomu lat 60. i 70. XX w.) 
Źródło: a) B. S e k u l a,  Przegląd realizacji architektonicznych Szczecina, Architektura, 1961, z. 11–12, s. 411–
413, (fragment); b) kopia w archiwum KHiTA ZUT w Szczecinie. 

 

    
Ryc. 3.23. Szczecin, wschodnia części Starego Miasta: a) model przestrzenny; b) zrealizowany układ 
osiedla mieszkaniowego w sąsiedztwie historycznych dominant w 1964 r. 
Źródło: kopia w archiwum KHiTA ZUT w Szczecinie (fragment). 

 

a) b) 

a) b) 

a) b) 
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Ryc. 3.24. Szczecin, główny wjazd do historycznego centrum miasta od strony Odry: a) zagęszczony 
układ urbanistyczny i indywidualne formy architektoniczne dawnych kamienic w 1910 r.; b) moderni-
styczny układ zabudowy zrealizowany w latach 50. i 60 XX w. 
Źródło: Szczecin na dawnej fotografii ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie, wybór, tekst: B. K o -
z i ń s k a, oprac. graf. A. T o m c z a k, Szczecin, Szczecińskie Towarzystwo Kultury, 1993, s. 111 (fragment); 
archiwum KHiTA ZUT w Szczecinie (fragment). 
 

    

Ryc. 3.25. Szczecin, ul. ks. Kard. S. Wyszyńskiego: a) zrujnowana i usunięta po 1945 r. zabudowa 
północnej pierzei; b) budynki wielorodzinne z pawilonami usługowymi z lat 60. XX w. 
Źródło: kopia w archiwum KHiTA ZUT w Szczecinie (fragmenty). 

 

    
Ryc. 3.26. Szczecin: a) na pierwszym planie pusty plac głównego rynku staromiejskiego – Rynku 
Siennego, w głębi powojenne budynki wielorodzinne przy ul. Księcia Mściwoja II, odsunięte od daw-
nej linii kamienic, z lokalami mieszkalnymi w przyziemiu, po prawej stronie odbudowywana bryła 
gotyckiego ratusza – 1964 r.; b) zrujnowana średniowieczna Baszta Siedmiu Płaszczy na tle opusto-
szałego podgrodzia zamkowego w latach 60. XX w. 
Źródło: kopia w archiwum KHiTA ZUT w Szczecinie (fragmenty). 

 
 

a) b) 

a) b) 

a) b) 
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Ryc. 3.27. Szczecin, niezrealizowana koncepcja urbanistyczna w nadodrzańskiej części Starego Mia-
sta (Podzamcza) budowy czterech jedenastokondygnacyjnych wieżowców i pawilonów handlowo-
-usługowych z 1963 r.: a) model przestrzenny; b) plan urbanistyczny 
Źródło: W. B a l, R. D a w i d o w s k i, M. R a c z yń s k i, M. S i e t n i c k i, M. S z y m s k i, Architektura polska 
lat 1961–1975 na obszarze Pomorza Zachodniego, Szczecin, Walkowska Wydawnictwo, 2007. s. 63. 

 

             

Ryc. 3.28. Szczecin. Powojenna zabudowa osiedla mieszkaniowego na Starym Mieście w Szczecinie, 
komponowana wraz z zielenią wysoką; zwraca uwagę wprowadzenie funkcji mieszkalnej w parterach 
budynków położonych przy głównych ciągach komunikacyjnych: a) segmentowa elewacja w sąsiedz-
twie Zamku Książąt Pomorskich przy ul. Kuśnierskiej; b) widok od strony podwórza na narożniku 
ul. Kuśnierskiej i ul. Farnej; c) fragment zgeometryzowanej fasady ul. ks. Kard. S. Wyszyńskiego 
Źródło: fot. autora, 2008. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) b) 

a) b) c) 
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Odbudowa Dolnego Starego Miasta po 1989 roku 
 

„W roku 1982 udałyśmy się z kierownikiem BSiDZ – E wą  S t a n e c ką  z życzeniami 
noworocznymi do Wojewody A n d r z e j a  G ł o w a c k i e g o , który nota bene był bardzo 
przychylny naszym wszelkim poczynaniom. W prezencie otrzymał od nas fotografię daw-
nego Starego Miasta, widzianego od strony Łasztowni. Wiedział o naszych zamierzeniach, 
związanych z odbudową Podzamcza. Spoglądając na zdjęcie powiedział: no cóż, nie pozo-
staje mi nic innego jak tylko... – i na odwrocie zdjęcia napisał: WYKONAĆ. Mówił dalej: 
w ciągu tygodnia proszę o przedstawienie szczegółów technicznych m.in. składu osobowego 
Komitetu Organizacyjnego ds. Odbudowy Podzamcza. Inauguracyjne posiedzenie winno 
się odbyć w moim gabinecie, gdzie będziecie musieli się Państwo ukonstytuować. Powinno 
to mieć miejsce najpóźniej za dwa tygodnie. I jak powiedział, tak się stało. Taki był począ-
tek. Z realizacją całego zamierzenia poszło już znacznie wolniej i mniej sprawniej. Ale jak 
wiadomo, łatwiej i szybciej się mówi niż realizuje plany”. 

Krystyna Loose-Grabowska222 

 
Na złożoną historię Szczecina składają się okresy koniunktury i rozwoju, kiedy był waż-

nym pod względem politycznym i gospodarczym ośrodkiem w północno-wschodniej części 
kontynentu; miasto doświadczało licznych zniszczeń wojennych. Po niszczących oblężeniach 
i bombardowaniach powracało do życia – odbudowywane było już zawsze w nowym współ-
czesnym (na owe czasy) kształcie. W czasach koniunktury lat 30. XX w. (ostatnim okresie 
przed jego wielkim zniszczeniem) staromiejska część Szczecina była zaniedbana, zagęszczo-
na, przeludniona223; wyróżniał się panoramiczny układ fasad, eksponowanych od strony Od-
ry, w której szczyty kamienic przenikały się z sylwetami spichlerzy, tworząc charakterystycz-
ny wygląd portowego i stoczniowego ośrodka. W drugiej połowie XIX i na przełomie 
XIX/XX w. poza granicami średniowiecznej części Szczecina rozplanowana została rozległa 
dzielnica śródmiejska – nowe centrum mieszkaniowe znaczącego przemysłowo-gospodar-
czego ośrodka w tej części Europy. Ostatnia wojna i późniejsze decyzje doprowadziły do 
zniszczenia domów na obszarze staromiejskim, którego odbudowę od drugiej połowy lat 50. 
XX w. prowadzono w oparciu o współczesny plan urbanistyczny – nawiązujący do przeszło-
ści, bez przywracania historycznej struktury. Realizację właściwego odtworzenia kształtu, 
przestrzeni, skali i sylwety dawnego miasta rozpoczęto po 1989 r. w nadodrzańskiej części, 
której początki sięgają czasów przedlokacyjnego grodu, rozwiniętego w następnych stule-
ciach do regularnego układu średniowiecznego i nowożytnego Szczecina. Nowe kamienice 
nadodrzańskiej dzielnicy – odciętej po 1945 r. wielopasmową arterią komunikacyjną – wzno-
szone są bezpośrednio na zachowanych pod ziemią fundamentach dawnych budynków (jeżeli 
stan techniczny oryginalnych kamiennych i ceramicznych pozostałości umożliwia realizację 
przyjętej zasady) lub na ich obrysie odtwarzanym na podstawie historycznych planów kata-

                                                 
222 K. L o o s e - G r a b o w s k a, Ze wspomnień konserwatorskich, [w:] 60 lat polskich służb…, op. cit., s. 199. 
223 „Stare Miasto zdominowane jest zakładami rzemieślniczymi […]. Z czasem warsztaty ustąpią miejsca porto-

wym szynkom i tawernom o mocno podejrzanej – z reguły – renomie. W mieszkaniach brakuje jednak ele-
mentarnych wygód. Zakłady mieszczące się zwykle w ciasnych podwórzach dokuczają mieszkańcom hała-
sem i fetorem. Szczególnie daje im się we znaki maszyna parowa przy drukarni «General-Anzeiger» i desty-
larni alkoholu […]. Zdecydowanie najdalej posunął się jednak rzeźnik z ul. Kurza Stopka 4, który pod koniec 
1870 roku prowadził na swoim podwórzu ubój zwierząt, odprowadzając nieczystości wprost do rynsztoku.” 
Taki charakter zachowało szczecińskie Stare Miasto do lat II wojny światowej. Było wówczas terenem bar-
dzo intensywnie zabudowywanym. Sylwetę miasta tworzyły od strony Odry dachy i szczyty kamienic, a bul-
war nadrzeczny kipiał życiem” – zob. M. S ł o m iń s k i, Szczecińskie Podzamcze…, op. cit., s. 10. 
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stralnych. Współcześnie realizowaną zabudowę fragmentu najstarszej części miasta (nazwa-
nej Podzamczem) poprzedziły wieloletnie starania przedstawicieli lokalnej administracji, in-
stytucji, stowarzyszeń, wyższych uczelni, przedsiębiorców, a także osób prywatnych; indywi-
dualni inwestorzy założyli spółdzielnię mieszkaniową, której inicjatywa doprowadziła do 
rozpoczęcia wieloetapowych prac budowlanych224, zaplanowanych na obszarze o przybli-
żonej wielkości pięciu hektarów, z docelową liczbą około 140 nowych budynków – współ-
czesnych kamienic. 

Miasto narastało przez stulecia, jego architektura i przestrzeń ewoluowała, dostosowując 
się do możliwości i wymagań swojego czasu, tworząc indywidualny kształt, odzwierciedlają-
cy wielokulturowość, okresy prosperity i bessy – kształtujące wizerunek miasta elementy zo-
stały odzwierciedlone w jego różnorodnej architekturze. Niemożliwe jest oczekiwanie na re-
alizację programu inwestycyjnego, zastępującego w ograniczonym okresie proces kształtowa-
nia i ewolucji urbanistyczno-architektonicznej z satysfakcjonującymi rozwiązaniami we 
współczesnych formach, odzwierciedlającymi bogactwo i złożoność minionych stuleci. 

 
 

Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na zabudowę Podzamcza z 1983 roku 
 
Planując przywrócenie właściwego zagospodarowania na obszarze dawnego słowiańskiego 

podgrodzia i sąsiadujących kwartałów miasta lokacyjnego – będących przez cztery dekady od 
zakończenia wojny otwartą przestrzenią, której historię przywoływał osamotniony gmach 
gotyckiego ratusza oraz ślady kamiennych nawierzchni dawnych ulic i placów targowych – 
władze miasta w 1983 r. powierzyły Towarzystwu Urbanistów Polskich zorganizowanie 
ogólnopolskiego konkursu architektonicznego na zabudowę nadodrzańskiej części Starego 
Miasta w Szczecinie. Ze względu na różnice w ocenie możliwości realizacji przedstawionych 
koncepcji, proponujących ukształtowanie współczesnej zabudowy na obszarze zabytkowego 
fragmentu miasta, jury przyznało nagrodę równorzędną dwóm pracom. Do nagrodzonych 
należały projekty zespołów ze Szczecina (S. L a t o u r, B. Pa s z k o w s k a, Z. P a s z k o w s k i,  
M. P ł o t k o w i a k, J. W a n a g) i z Wrocławia (pod kierunkiem R. Ż a b iń s k i e g o). Komisja 
konkursowa nie przyznała pierwszej nagrody, wskazanie do realizacji otrzymało opracowanie 
szczecińskiego zespołu, który w ramach zlecenia pokonkursowego opracował plan szczegó-
łowy Starego Miasta. Na jego podstawie trzy lata po rozstrzygnięciu konkursowym dokonano 
zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Po trzech dekadach ponownie 
przedstawiono opracowanie planistyczne, przywracające historyczną strukturę zabytkowej czę-
ści miasta225. Zarejestrowana w 1988 r. Spółdzielnia Pomocy w Budownictwie Jednorodzinnym 
i Lokali Użytkowych „Podzamcze”226 zleciła opracowanie koncepcji planu ogólnego zagospo-
darowania terenu A. Z a n i e w s k i e j  (w zespole z D. T k ac z y k  i  A. S z a r k o w s ką); 
opracowanie doprowadzono do etapu koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, opartej na 
                                                 
224 Spółdzielnie mieszkaniowe, niezależne od wielkich spółdzielni budujących osiedla wielorodzinne, zaczęły 

powstawać od początku lat 80. XX w. – w okresie kryzysu polityczno-społecznego i gospodarczego. 
225 Licząc od zorganizowanego w 1953 r. konkursu, na który zgłoszono także opracowania odtwarzające histo-

ryczny plan najstarszej części Szczecina. 
226 Ze względów proceduralnych spółdzielnia w 1989 r. (zarejestrowana rok wcześniej) zmieniła nazwę na Spół-

dzielnię Mieszkaniową „Podzamcze”. 
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dyspozycjach przestrzennych i zasadach kompozycyjnych projektu konkursowego, powstałe-
go pod kierunkiem S. L a t o u r a. 

 
 
Restrukturalizacja miasta historycznego jako metoda współczesnego 
kształtowania zespołów staromiejskich 

 
Odbudowa Starego Miasta w Szczecinie stanowiła temat wielu prac naukowo-badawczych, 

podjętych i realizowanych m.in. na Politechnice Szczecińskiej. Jednym z jej najważniejszych 
elementów była dysertacja doktorska Z. P a s z k o w s k i e go  z 1987 r. Restrukturalizacja 
miasta historycznego jako metoda jego współczesnego kształtowania na przykładzie Starego 
Miasta w Szczecinie227 – nowa pod względem zaprezentowanej metody naukowej i przedsta-
wionych propozycji projektowych. Zawarte w pracy analizy historycznego układu miasta 
i zmian kompozycyjnych zabudowy, opracowana typologia lokalnych form architektonicz-
nych oraz przedstawione wnioski i propozycje stanowiły dla teoretyków i projektantów źró-
dłowy materiał, obejmujący zagadnienia architektoniczne i konserwatorskie dawnego Szcze-
cina. Opracowana w odniesieniu do wybranych fragmentów staromiejskiego zespołu (m.in. 
Podzamcza, pl. Orła Białego, ul. Kurkowej) zasada dopełnienia otwartych przestrzeni, przy-
wracająca dyspozycje urbanistyczne, skalę i relacje kubaturowe historycznego miasta, stwo-
rzyła teoretyczny model, którego elementy zostały wykorzystane i rozwinięte w realizowanej 
lub planowanej do realizacji zabudowie staromiejskiego Szczecina. 

 
 

Tożsamość odbudowywanego szczecińskiego Starego Miasta w epoce globalizacji 
 

„Szczególną cechą odbudowy szczecińskiego Podzamcza jest […] połączenie współczesnej 
myśli architektonicznej z szacunkiem dla spuścizny dawnych wieków”. 

Maciej Słomiński228 

 
Współczesna forma kamienic, projektowanych dla obszaru Starego Miasta w Szczecinie 

po 1989 r., była oparta na założeniu indywidualnej interpretacji przekazów i źródeł archiwal-
nych, dotyczących historii miasta, którego architektura została zniszczona w przeszłości na 
skutek działań wojennych, przekształceń (szczególnie w XIX i na przełomie XIX i XX w.). 
Przywracanie siatki ulic, układu placów, kwartałowej zabudowy, podziałów katastralnych, 
wywodzących się z czasów średniowiecza, stanowiło próbę odnowienia krajobrazu historycz-
nego w nadodrzańskiej części miasta. Niezwykle istotne jest przywrócenie tożsamości histo-
rycznego centrum w aglomeracji liczącej kilkadziesiąt tysięcy napływowych mieszkańców 
i ich potomków, dla których historyczna i kulturowa tradycja wczesnośredniowiecznego sło-
wiańskiego grodu, Księstwa Szczecińskiego i Pomorskiego, Królestw Szwecji, Danii, Prus, 

                                                 
227 obroniona na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej w 1987 r.; promotor: 

S. L a t o u r; recenzenci: W. Cę c k i e w i c z,  P. Z a r e m b a – zob. maszynopis w Bibliotece Głównej Poli-
techniki Szczecińskiej (Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, I wydanie 
Szczecin, Hegben, 2008) 

228 M. S ł o m iń s k i, Szczecińskie Podzamcze…, op. cit., s. 13. 
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Niemiec, Cesarstwa Napoleona I (tak złożona była historia miasta) jest często wciąż obca, 
a dziedzictwo państwa Polan, przynależności do Polski Mieszka I i Bolesława Krzywoustego 
oraz polskiego lenna w początkowym okresie panowania dynastii Gryfitów – zbyt odległe. 
Idea tożsamości szczególnie zyskuje na znaczeniu w epoce unifikacji, w czasach zdominowa-
nych przez procesy globalizacyjne, których istotnym składnikiem jest również globalizacja 
kultury. 

 
 
Odbudowa szczecińskiego Podzamcza po 1989 roku229 

 
„Przy odbudowie Podzamcza w Szczecinie przyjęto odmienny sposób finansowania i pro-
jektowania budynków. […] Projekty poszczególnych kamienic powierzono różnym archi-
tektom. W rezultacie sposób komponowania kwartału zabudowy przypomina nieco kolaż – 
poszczególni architekci wklejają wykonane przez siebie fragmenty, dopasowują je do sie-
bie i scalają. Metoda ta zdaje się gwarantować maksymalne zróżnicowanie charakteru po-
szczególnych fasad. Po zakończeniu prac zespół kamieniczek [...] będzie stanowić wizy-
tówkę szczecińskiego środowiska architektonicznego”. 

Jerzy S. Majewski230 
 

Odbudowę Dolnego Starego Miasta w Szczecinie rozpoczęto w 1994 r. Cały obszar inwe-
stycji planowanej do realizacji w obrębie 12 kwartałów, usytuowanych pomiędzy ulicami: 
ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, Księcia Mściwoja II, Kuśnierską, Panieńską, Trasą Zamko-
wą i Nabrzeżem Wieleckim, otrzymał nazwę Podzamcza. Inwestycję rozpoczęła szczeciń-
ska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze”. 

Rozpoczęcie inwestycji poprzedziło przeprowadzenie wszechstronnych badań, wykonanie 
ekspertyz, opracowań naukowych i analiz studialnych. Do wstępnych prac należało: 
– wykonanie badań geologicznych; 
– sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej reliktów ścian piwnicznych i przygotowanie pod-

kładów geodezyjnych; 
– przygotowanie specjalistycznych ekspertyz konstrukcyjnych (opracowanie: J. S z k w a -

r e k  i  S. N o w a c z y k), które miały określić możliwości i warunki fundamentowania na 
gruncie o słabej nośności, zachowania historycznych ścian piwnicznych (w dużej części 
istniejących we fragmentach z nielicznymi cennymi reliktami) oraz rozwiązania złożonego 
problemu dociążania średniowiecznych i nowożytnych murów korpusami nowych budyn-
ków; 

– przeprowadzenie badań archeologicznych231 w kwartałach przewidzianych do zabudowy 
(wzbogacających zasób wiedzy o najstarszych dziejach miasta); 

– rozpoznanie architektury i układu przestrzennego dawnego Szczecina na podstawie kwe-
rend archiwalnych i studiów naukowo-badawczych (dla poszczególnych kwartałów opra-
cowano studia historyczne z analizą przemian architektonicznych i przestrzennych nastę-
pujących w ciągu stuleci na ich obszarze); 

                                                 
229 P. F i u k, Problem autentyzmu…, op. cit., s. 34–37, 275–278. 
230 J. M a j e w s k i, Architektura lat dziewięćdziesiątych w Polsce, [w:] Nowa encyklopedia powszechna PWN. 

Suplement, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 777. 
231 Zespół Pracowni Archeologicznej Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie pod kierunkiem E.G. W i l -

g o c k i e g o. 
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– przedstawienie dostępnych archiwalnych materiałów kartograficznych i ikonograficznych 

w opracowaniach studialnych232 (powstał bogaty materiał omawiający historię przekształ-
ceń zabudowy najstarszej szczecińskiej dzielnicy); 

– sporządzenie wniosków z badań architektoniczno-konserwatorskich, przygotowywanych 
na podstawie analizy zachowanej substancji zabytkowych murów piwnicznych233; 

– zaprezentowanie podsumowania kilkuletnich interdyscyplinarnych prac jako propozycji 
zastosowania metody organizacyjnej rozległej inwestycji oraz zasad realizowania nowej 
zabudowy na obszarze dawnych kwartałów, dla których utrwaliła się wspólna nazwa Pod-
zamcze. 
Zasady konserwatorskie określone zostały dzięki współpracy zespołu, na podstawie pro-

wadzonych przez lata opracowań teoretycznych, projektów koncepcyjnych, artykułów na-
ukowych. Szczecińską realizację w obrębie nowego Starego Miasta poprzedziło rozpoczęcie 
odbudowy Starego Miasta w Elblągu. Stworzony w tym mieście oryginalny program architek-
toniczno-konserwatorski stał się inspiracją, wzorem i punktem odniesienia dla omawianych 
prac w dawnym hanzeatyckim mieście na Pomorzu Zachodnim. Autorzy koncepcji ideowej 
odbudowy szczecińskiego Podzamcza: T. B a l c e r z a k, H.J. K u s t o s z, S. L at o u r, przy 
współudziale E. S t a n e c k i e j  (Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), nadzorowali pra-
ce przygotowawcze sporządzane etapami przez zapraszane zespoły projektantów. Koncepcje 
architektoniczne powstały na podstawie wytycznych architektoniczno-konserwatorskich, sta-
nowiących podsumowanie wieloletniej pracy specjalistów z różnych dziedzin. Szczegółowe 
zapisy wytycznych i zasad postępowania w zabytkowym środowisku opracowano dla kolej-
nych kwartałów przygotowywanych do zabudowy. Prace projektowe podlegały konsultacji 
specjalistów i służb konserwatorskich – od etapu koncepcji architektonicznej do projektu 
przeznaczonego do realizacji. Prace badawcze i projektowe prowadzono etapowo, odrębnie 
dla poszczególnych kwartałów. 

 
 
Założenia ideowe, badania i wytyczne konserwatorskie, 
zasady kompozycyjne odbudowy 

 
Założenia konserwatorskie z początku lat 90. XX w., przyjęte w pracach nad przywróce-

niem tożsamości i odnowy krajobrazu kulturowego Starego Miasta, zakładały odtworzenie 
zarysu dawnego kształtu najstarszej części Szczecina, przede wszystkim rozplanowania ulic, 
placów, ciągów fasad w układzie pierzei, wydzieleń bloków zabudowy, podziałów katastral-
nych. Przyjęto zasadę projektowania form architektonicznych poszczególnych kamienic po-
przez interpretację materiałów archiwalnych i nieodtwarzanie (z wyjątkiem uzasadnionych 
uwarunkowań) dawnego wyglądu fasad. W oparciu o badania archeologiczne, architektonicz-

                                                 
232 M. S ł o m iń s k i, Szczecin–Podzamcze. Kwartał XII. Studium historyczne (1995); Szczecin–Podzamcze. 

Kwartał XVI. Studium historyczne (1998), Szczecin, Pracownia Dokumentacji Zabytków: Studio A4, 1995 
(maszynopis). 

233 T. B a l c e r z a k ,  H.J. K u s t o s z, Szczecin–Podzamcze. Kwartał XVI. Relikty piwnic kamienic mieszczań-
skich. Wytyczne konserwatorskie, Szczecin, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Szczecinie, 1999 
(maszynopis). 



 138

no-konserwatorskie i koncepcje studialne, określone zostały wytyczne dotyczące kształtowa-
nia sylwety zespołu, pierzei i panoram. Badania architektoniczno-konserwatorskie, poprze-
dzające fazę projektową i realizacyjną, określiły czas powstania zniszczonej zabudowy oraz 
kolejne etapy zmian i przekształceń w minionych stuleciach. Wsparte materiałami źródłowy-
mi i prowadzonymi równolegle pracami naukowo-badawczymi stworzyły podstawy do okre-
ślenia szczegółowych wytycznych konserwatorskich dotyczących projektowanych kamienic 
oraz ukształtowania harmonijnej sylwety kwartałów i kompleksu urbanistycznego. 

Etap studialny pozwolił na wykrystalizowanie metody i zasad konserwatorskich dla kształ-
towania nowej zabudowy, którą wznoszono na zachowanych fundamentach i ścianach piw-
nicznych dawnych mieszczańskich kamienic. Gabaryty nowej zabudowy określone zostały na 
podstawie szczegółowych zapisów wytycznych konserwatorskich i przedstawione na rozwi-
nięciach ciągów pierzei odbudowywanych kwartałów Podzamcza. Po przeprowadzeniu anali-
zy materiałów archiwalnych, historycznego układu urbanistycznego i wyglądu dawnej zabu-
dowy określono zróżnicowane komponowanie zwieńczenia kamienic (szczytowych, kaleni-
cowych lub z wydatnymi gzymsami), gabaryty i wysokość projektowanych budynków. Wy-
tyczne konserwatorskie określiły zasadę akcentowania zamknięć perspektywicznych. Okreś-
lono w nawiązaniu do elementów konstrukcyjnych dawnej zabudowy poziom posadowienia 
kamienic oraz szczegółowe wymagania dotyczące zachowania i ekspozycji przetrwałych 
okresy zniszczeń reliktów ścian gotyckich (murów, sklepień, łęk). W kamienicach, które – 
pomimo przekształceń – zachowały nienaruszony układ gotyckich ścian i sklepień, zadecy-
dowano o przywróceniu wystawnych szczytowych frontów. Potwierdzone prowadzonymi 
badaniami nawarstwienia z kolejnych epok (m.in. dobudowy do narożnych kamienic oficyn, 
sytuowanych wzdłuż bocznych ulic) zostały odzwierciedlone w wytycznych konserwator-
skich dla kształtowania zabudowy, zgodnie z dawną hierarchią – wystawnej kamienicy od 
frontu, połączonej z niższą oficyną o skromnym wyglądzie elewacji. Wtórne podziały wła-
snościowe parcel – rozdrobnionych lub poddawanych komasacji – zalecono odzwierciedlić 
w kompozycji nowych elewacji. 

Szczegółowe zapisy wytycznych zapewniły koordynację kompozycyjną struktury odbu-
dowywanego zespołu kamienic, określając ogólne wymagania dotyczące kształtowania indy-
widualnych form architektonicznych. W rozwinięciach pierzei, przedstawionych w graficznej 
części wytycznych konserwatorskich, zawarte zostało zróżnicowanie gabarytów kamienic, 
odpowiadające historycznemu narastaniu kształtów i zmian w formach zabudowy. 

Projekty nowych budynków należą do indywidualnych kompozycji architektonicznych 
i stanowią współczesną interpretację formy kamienicy staromiejskiej, z autorskim opracowa-
niem formalnoplastycznym sylwet i elewacji. Przygotowane rozwiązania autorskie wyodręb-
niono jako: 
– pastisze historycznej architektury, pozbawione bezpośrednich odniesień stylowych; 
– nieskrępowane nawiązania do zasad kompozycyjnych klasycznych stylów architektonicz-

nych; 
– budynki o współczesnym charakterze, odzwierciedlające poszukiwania autorskiej kreacji, 

zachowujące zasadę dostosowania do skali, podziałów i charakteru historycznego układu 
przestrzennego. 
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Do najważniejszych zadań projektantów należało ukształtowanie harmonijnej panoramy 
zespołu, z zachowaniem jednorodnego charakteru architektonicznego nawiązującego do daw-
nego wyglądu zrujnowanej dzielnicy staromiejskiej, z wkomponowaniem nowych elementów 
w zabytkowe otoczenie. Podobnie do doświadczeń przy odbudowie Starego Miasta w Elblągu 
do najważniejszych wymagań w przywracaniu dawnego charakteru i rewaloryzacji nad-
odrzańskiej części Szczecina należy zaliczyć odtworzenie jego historycznej struktury w roz-
planowaniu, skali i gabarytach nowych kamienic, a także w kształcie bloków zabudowy. Nad-
rzędną ideą twórców planów odbudowy dolnej części Starego Miasta w Szczecinie było na-
wiązanie do architektonicznego krajobrazu miasta z XVII i XVIII w. – udokumentowanego 
okresu jego architektonicznej świetności. Zachowane przekazy ikonograficzne i skromne źró-
dła archiwalne pozwalały na wyobrażenie jednorodnego wyglądu miasta – z okresu baroku 
i neoklasycyzmu; nie zakładano znaczących odniesień do historyzmu i form eklektycznych. 
Dostępne materiały ikonograficzne, ilustrujące dzieje i zabudowę dawnego Szczecina, nie 
pozwalały na stworzenie (poza fragmentami) kompleksowego wyglądu miasta we wcześniej-
szych stuleciach – miasta średniowiecznego i renesansowego, znanego z gospodarczej pozycji 
w regionie. 

Na przestrzeni wieków zabudowa miasta poddawana była licznym przebudowom pod 
względem funkcjonalnym i kubaturowych; wygląd fasad ulegał przekształceniom stylowym 
ze względu na zmieniające się upodobania. Naturalny proces zmian i dostosowywania budyn-
ków do nowych uwarunkowań, w Szczecinie został nasilony ograniczeniami wynikającymi ze 
statusu miasta–twierdzy. Status militarny do połowy XIX w. ograniczył wielkość miasta do 
obszaru porównywalnego z obszarem z okresu średniowiecza. 

Ze względu na brak wolnych terenów w granicach miasta i możliwości jego rozwoju prze-
strzennego, poza średniowiecznymi murami obronnymi i umocnieniami fortecznymi, dodat-
kową powierzchnię zapewniały realizowane na dużą skalę nadbudowy i przekształcenia ist-
niejących domów, zagęszczanie wnętrz kwartałów oraz wysunięcia fasad w stronę ulic. Do 
częstych przypadków należało komasowanie sąsiednich działek i wznoszenie na miejscu wy-
burzonych kamieniczek obszernego budynku. Od strony nabrzeża, także bocznych ulic, gaba-
ryty przebudowywanych i nowych budynków wysuwano poza dawną linię pierzei. Wnętrza 
kwartałów ulegały znacznemu zagęszczeniu poprzez rozbudowę oficyn mieszkalnych, dobu-
dowę zakładów produkcyjnych, budynków gospodarczych (zabudowa kwartałów miejscami 
zbliżona była do 90% ich powierzchni). 

W ciągu stuleci zabudowa podlegała znacznym przekształceniom kompozycyjnym, zmia-
nom wysokości i konstrukcji dachów. Proces sukcesywnego przekształcania istniejącej zabu-
dowy nasilił się w czasie boomu gospodarczego w drugiej połowie XIX i na początku XX w., 
który związany był ze znacznym wzrostem zapotrzebowania na nowe lokale w okresie rewo-
lucji przemysłowej. Dokonywano nadbudowy kamienic o dodatkowe kondygnacje, zmienia-
jąc charakterystyczne sylwety kamienic staromiejskich w masywne bryły z gzymsowym 
zwieńczeniem, podobnym do wyglądu budynków czynszowych – na miejscu wyburzonych 
kamienic powstawały obszerne domy czynszowe, z lokalami usługowymi w przyziemiach. 

Stare Miasto, połączone z główną arterią transportu towarów – Odrą i sąsiadujące z dwor-
cem kolei żelaznych, było handlowym centrum rozwijającego się Szczecina. Wyburzane bu-
dynki, bez względu na wartość artystyczną, zastępowano wyższymi kamienicami w charakte-
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rystycznym dla XIX w. typie zabudowy czynszowej. Do początku XX w. zachowały się nie-
liczne budynki z bogatymi nowożytnymi fasadami; współcześnie odtworzone barokowe fasa-
dy kamienic przy Rynku Siennym (przy ul. Siennej 7, 8) zostały na początku XX w. przebu-
dowane w kształcie domów czynszowych z pulpitowymi dachami i neostylowym wystrojem 
elewacji. Zniszczenia wojenne i kolejne przebudowy zacierały w ciągu stuleci ślady średnio-
wiecznej, renesansowej, barokowej i klasycystycznej architektury Szczecina. Archiwalne fo-
tografie przedstawiają obraz dawnego Szczecina w jego przekształconej postaci z XIX i po-
czątku XX w. Do podstawowych założeń programu odbudowy Podzamcza należało nieod-
twarzanie wyglądu miasta z okresu tuż przed jego zniszczeniem i przywracanie „automatycz-
ne” wyglądu neostylowych i eklektycznych fasad. Nie uznano za odpowiednie odtworzenie 
przekształconej zabudowy – o mniejszych wartościach artystycznych – znanej z przekazów 
pochodzących z przełomu XIX i XX w., nieodzwierciedlających architektonicznej panoramy 
miasta z etapami rozwoju przestrzennego i ewolucją procesu przekształceń architektonicz-
nych. 

Istnieje podstawowa różnica pod względem eksponowania wartości kulturowych pomiędzy 
zachowanymi w granicach miasta lokacyjnego zespołami oryginalnej neostylowej zabudowy 
(fragment pierzei ul. Tkackiej w Szczecinie) a rekonstruowanymi formami architektoniczny-
mi z przełomu XIX i XX w. Rozwijające się miasta europejskie w okresie rewolucji przemy-
słowej uległy znaczącym przekształceniom struktury urbanistyczno-architektonicznej, wyni-
kającym m.in. z rozwoju handlu, usług, działalności administracyjnej, wymagań użytkowych 
i infrastrukturalnych, których skala wymagała budowy nowych obiektów oraz dokonania 
zmian istniejącej substancji lub wyburzenia istniejących domów. 

Przekształcone w XIX i XX w. zespoły staromiejskie współcześnie postrzegane są jako 
kompleksy o jednorodnym charakterze przestrzennym, wyróżniające się pod względem walo-
rów artystycznych. Do zagrożeń konserwatorskich należy odtwarzanie dawnych form archi-
tektonicznych. W szczególnych sytuacjach, wynikających z uwzględnienia złożonych aspek-
tów i uwarunkowań, rozważane i realizowane są koncepcje rekonstrukcji pojedynczych 
obiektów lub większych zespołów (co wzbudza protesty przedstawicieli środowiska history-
ków, konserwatorów i architektów, podkreślających niebezpieczeństwo fałszowania historii 
i tworzenia „scenograficznych” zabytków). 

Przywoływanie historyzujących rozwiązań na elewacjach nowych budynków nie powinno 
być akceptowane; szczególnie niefortunne jest kreowanie plastycznych rozwiązań, wzorowa-
nych na eklektycznej architekturze z przełomu XIX i XX w., na elewacjach wielorodzinnych 
budynków – wieloklatkowych blokach wzniesionych po 1945 r. na obszarze starych dzielnic. 
W XIX stuleciu dokonano wielu realizacji architektoniczno-konserwatorskich, zacierających 
autentyczność dawnych budowli; w przebudowach odzwierciedlone zostały upodobania este-
tyczne epoki, charakteryzujące się nawiązywaniem do klasycznych stylów, w wielu przypad-
kach nie kreując oryginalnych rozwiązań. Stylizacje formalnoplastyczne wywarły znaczny 
wpływ na prace budowlane prowadzone przy starych budowlach234. 
 

 

                                                 
234 A. Z a b ł o c k a - K o s, Nowe w naprawdę starym. XIX-wieczne przebudowy zespołów staromiejskich na 

przykładzie wrocławskiego city, [w:] Architektura współczesna w mieście…, op. cit., s. 93–105. 
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Rekonstrukcja barokowych elewacji 
 
W przypadku wybranych kamienic, których okazałe formy architektoniczne zostały udo-

kumentowane w zachowanych przekazach źródłowych – umożliwiających przywrócenie ich 
wyglądu z okresu świetności – zdecydowano się na rekonstrukcję historycznych fasad, trak-
towanych jako dominanty kompozycyjne w przywracanym krajobrazie zniszczonej staromiej-
skiej dzielnicy. Do odtworzenia wybrano elewacje barokowych kamienic zlokalizowanych 
przy głównym placu targowym dawnego Szczecina: Rynku Siennym 4 (dom Moninów z fa-
sadą z przełomu XVII/XVIII w. wzorowaną na formach nowożytnych kamienic holender-
skich)235, ul. Siennej 7 i ul. Siennej 8 (wszystkie zrealizowano)236 oraz dwóch usytuowanych 
przy Rynku Warzywnym; nawiązanie do dawnego wyglądu zaproponowano także w zreali-
zowanych domach przy ul. Siennej 5 i ul. Siennej 6 oraz przy ul. Panieńskiej 19. Wymienione 
budynki wyróżniają się, oprócz bogatych form architektoniczno-rzeźbiarskich, eksponowa-
nym położeniem, akcentującym narożniki ulic i placów. Przywrócenie ich okazałego i charak-
terystycznego dla dawnej panoramy miasta kształtu dopuszczono, opierając się na założeniu, 
że dla odbudowywanego układu odpowiednie będzie takie stworzenie w ważnych kompozy-
cyjnie miejscach akcentów – umownych „cytatów” z przeszłości, które (z założenia nie będąc 
oryginalnymi obiektami) stworzą wyobrażenie o świetności form architektonicznych Szczeci-
na przed wiekami. 

Według idei programu odbudowy Podzamcza szczególny rodzaj replik architektonicznych 
wprowadzał do nowej struktury przestrzennej symboliczne punkty odniesienia – kontrastujące 
ze współczesnymi indywidualnie opracowanymi kamienicami. Pozostałe budynki – sąsiadu-
jące ze zrekonstruowanymi barokowymi szczytami przy Rynku Siennym i z planowanymi do 
przywrócenia manierystycznymi fasadami przy Rynku Warzywnym, oraz z rozwiązaniami 
architektonicznymi pochodzącymi z epoki neoklasycyzmu – otrzymały formy inspirowane 
historycznymi przekazami, nawiązującymi do ich współczesnej proweniencji. W projektach 
znacznej części nowych kamienic starano się nawiązywać, bezpośrednio lub w ogólnych za-
rysach, do zasad kompozycyjnych mieszczańskiej zabudowy dawnego Szczecina. 

Podjęcie rekonstrukcji barokowych kamienic wywoływało wątpliwości części specjalistów 
ze względu na problem autentyzmu w odtwarzaniu dawnych form, kreowaną tożsamość miej-
sca oraz odstępstwo od doktryny konserwatorskiej. Opinia publiczna z aprobatą przyjęła 
stworzenie reminiscencji krajobrazu architektonicznego dawnego Szczecina. 

 
 

Główne zasady konserwatorskie odbudowy Starego Miasta po 1989 roku 
 
Na podstawie analizy urbanistycznej dawnego Szczecina w wytycznych konserwatorskich 

określono ogólne zasady przywrócenia historycznego układu urbanistycznego i kształtowania 

                                                 
235 Projekt autora i E. G o c z yń s k i e j, rekonstrukcja fasady: T. B a l c e r z a k – najbardziej okazała barokowa 

kamienica zachowana na obszarze Dolnego Starego Miasta w Szczecinie do czasów ostatniej wojny. 
236 Sienna 7 (projekt: R. F i e d c z a k, R. F r y d r y c k i); Sienna 8 (projekt: J. L e n a r t, T. B a l c e r z a k,  

H. B a l c e r e k). 
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zabudowy odbudowywanego zespołu. W wytycznych konserwatorskich odzwierciedlone zo-
stały najważniejsze dyspozycje planistyczne historycznej zabudowy, takie jak: 
– eksponowanie lokalizacji okazałych kamienic przy głównych ulicach i w pierzejach pla-

ców; 
– sytuowanie na obszernych gotyckich i nowożytnych parcelach współczesnych kamienic 

z wyniosłymi szczytowymi frontami, pozwalające na odzwierciedlenie ich znaczenia 
w dawnej strukturze przestrzennej; 

– przywrócenie dawnej hierarchii zabudowy przez lokalizowanie na mniejszych działkach 
i przy bocznych ulicach skromniejszych budynków, podobnie do sytuowania oficyn, z da-
chami w układzie kalenicowym; 

– akcentowanie narożników, osi widokowych, dominant; 
– lokalizowanie w ważnych kompozycyjnie miejscach odpowiednich funkcji237. 

W przypadku prac związanych z zabudową nadodrzańskiej części szczecińskiego Starego 
Miasta ustalone podstawowe zasady architektoniczno-konserwatorskie określały: 
– przywrócenie historycznego układu urbanistycznego, opartego na powstałej w średniowie-

czu siatce ulic i rozplanowaniu placów targowych, z późniejszymi modyfikacjami funk-
cjonalno-przestrzennymi; 

– odniesienie ideowe, interpretację i nawiązanie do rozwiązań architektonicznych znanych 
z zachowanej ikonografii dawnego wyglądu miasta; 

– odniesienie w rozplanowaniu Podzamcza do podstawowych elementów dawnego układu 
przestrzennego, znanego z zachowanych źródeł kartograficznych i planów katastralnych, 
w konfrontacji z aktualizowanymi wynikami badań konserwatorskich i archeologicznych; 

– odtworzenie przebiegu dawnych linii zabudowy i zasady obrzeżnej obudowy pierzei ulic 
i placów; 

– odtworzenie zespołu kwartałów, tworzących zwarty i charakterystyczny dla układu staro-
miejskiego podział struktury miasta; 

– odtworzenie w nowych podziałach własnościowych historycznej parcelacji (odzwiercie-
dlenie struktury starych miast określają przede wszystkim historyczne proporcje działek, 
gabaryty zabudowy wraz z położeniem w układzie przestrzennym); 

– budowanie nowych kamienic z wykorzystaniem pod względem konstrukcyjnym zachowa-
nych ścian fundamentowych; 

– zachowanie i zabezpieczenie zabytkowych murów z ekspozycją we wnętrzu odbudowa-
nych kamienic historycznych pozostałości; 

– ukształtowanie sylwety, której kompozycja nawiązywałaby do wielowiekowej tradycji 
podgrodzia przez odzwierciedlenie nawarstwień i oryginalność form architektonicznych 
zharmonizowanych z panoramą najstarszej dzielnicy; 

– zachowanie oryginalnych elementów dawnego zagospodarowania, kamiennych nawierz-
chni ulic i placów; 

– rekonstrukcja wybranych, najcenniejszych pod względem artystycznym, fasad, istotnych 
dla współczesnej percepcji nowych form architektonicznych; 

                                                 
237 P. F i u k, Tożsamość i odnowa…, op. cit., s. 243–248. 
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– stosowanie stonowanej kolorystyki, nawiązującej do nastroju architektury barokowej i kla-
sycystycznej; 

– zalecenie projektowania pojedynczej kamienicy przez wybranego architekta w obrębie 
opracowywanego kwartału. 
Historyczny układ urbanistyczny najstarszej części miasta odtworzono na podstawie badań 

zachowanej substancji budowlanej i analizy archiwalnych materiałów kartograficznych. 
Współczesne mapy geodezyjne porównywano z rysunkami rozplanowania miasta sprzed 
1945 r., przedstawiającymi znaczne zagęszczenie budynków w obrębie kwartałów wyznaczo-
nych przez siatkę ulic, dostosowanych do konfiguracji terenu. Zarys historycznego rozplano-
wania odzwierciedlony był przez fragmenty dawnych ulic i placów targowych; na obszarze 
Podzamcza zachowały się elementy kamiennych chodników wraz z krawężnikami oraz reszt-
ki bruku ulicznego – czytelnie eksponując granice ciągów komunikacyjnych zniszczonego 
miasta. Archiwalne materiały ikonograficzne przedstawiały sylwetę zespołu zabudowy, wy-
gląd kamienic wraz z detalem architektonicznym. Cennymi reliktami dawnej zabudowy były 
zachowane kamienno-ceglane fundamenty i mury piwniczne, ukryte pod powierzchnią terenu. 
Po zniszczeniach wojennych i rozebraniu ruin po 1945 r. nielicznymi oryginalnymi pozosta-
łościami dawnych kamienic były ściany i sklepienia piwnic. We fragmentach zachowała się 
również najstarsza drewniana konstrukcja fundamentowa kamienic: rusztu i pali wzmacniają-
cych (drewniane elementy, określone na podstawie badań jako najwcześniejsze, datowano na 
czasy przedlokacyjnego Szczecina). 

 
 

Konstrukcyjne zabezpieczenie reliktów ścian i sklepień piwnicznych 
 
Gotyckie, barokowe i XIX-wieczne mury piwnic wykorzystywano do posadowienia no-

wych budynków jako fundamenty i podziemne części ścian nośnych, jeżeli stan techniczny 
i wymagania konstrukcyjne umożliwiały realizację w trudnych warunkach geologicznych. 
Zgodnie z przyjętą dla całego obszaru Podzamcza zasadą historyczne mury zachowane pod 
powierzchnią terenu (po sprawdzeniu ich przydatności pod względem wymagań statycznych 
i technologicznych) wykorzystano jako ściany konstrukcyjne, dokonując koniecznych uzu-
pełnień w miejscach znacznych uszkodzeń oraz wzmocnień płytami żelbetowymi w poziomie 
posadzek piwnic i przyziemia. 

Realizacja elementów konstrukcyjnych następowała po wykonaniu ekspertyz konstrukcyj-
nych starych murów. Ze względu na warunki posadowienia zalecano równoległe prowadzenie 
prac w obrębie całego kwartału. Stare mury wzmacniano żelbetowymi żebrami–pierścieniami, 
łączącymi monolityczne płyty piwniczne po przeciwnych stronach istniejących ścian kon-
strukcyjnych, uwzględniając usytuowanie na różnych poziomach stropów, wynikające z na-
chylenia terenu Starego Miasta w stronę Odry. 

Zalecano zastosowanie zasady zachowywania dawnych poziomów wejść do kamienic, któ-
re dostosowywano do indywidualnych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych współcze-
snych budynków. Monolityczne połączenie w sąsiednich kamienicach płyt żelbetowych – 
dolnej w piwnicach i górnej na poziomie posadzek parterów – zapewniało właściwą statecz-
ność starych murów i umożliwiało ich dociążenie przez nowe kondygnacje współczesnych 
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budynków. Sztywna dolna płyta stanowiła zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami 
geologicznymi i gruntowych, występującymi w bezpośrednim sąsiedztwie nabrzeża Odry. 

Ze względu na ogromną skalę zniszczeń dawnej zabudowy miasta zachowanie i wyekspo-
nowanie w odbudowanych kamienicach autentycznej substancji budowlanej stanowi nieoce-
nioną wartość kulturową, materialną, edukacyjną i emocjonalną (oryginalne ceglane fragmen-
ty ścian i sklepień należą do poszukiwanych elementów architektury wnętrza w nowych loka-
lach gastronomicznych i usługowych). 

 
 

Etapy odbudowy i zabudowy nadodrzańskiej części Starego Miasta 
 
Plany zabudowy i zagospodarowania nadodrzańskiej części Starego Miasta w Szczecinie 

opracowywano etapami dla kolejnych fragmentów obejmujących od kilku do kilkunastu ka-
mienic usytuowanych w obrębie dawnych kwartałów. Opracowanie koncepcji projektowych 
następowało po zakończeniu prac odkrywkowych i badań archeologiczno-konserwatorskich, 
na podstawie których sporządzano wytyczne konserwatorskie. Etapowość badań terenowych, 
prowadzonych pod powierzchnią terenu w kolejnych fragmentach planowanego do odbudowy 
zespołu, powiązana z opracowaniem odrębnie dla poszczególnych kwartałów studiów histo-
rycznych i urbanistyczno-architektonicznych oraz wytycznych konserwatorskich, nie pozwa-
lała na przygotowanie kompleksowego planu zabudowy o szczegółowym zakresie i kształcie, 
który nie będzie wymagał znacznych modyfikacji. Wieloetapowy cykl prac pozwalał na 
wprowadzenie koniecznych zmian do wcześniejszych założeń i zastosowanej metody przy-
wracania dawnej struktury przestrzennej, uwzględniających wyniki nowych badań archeolo-
gicznych i architektoniczno-konserwatorskich. Ze względu na wieloletni cykl planowanych 
prac przewidywano możliwość wprowadzania zmian do przygotowanych we wstępnej fazie 
koncepcji kształtowania zabudowy. 

W kolejnych dekadach prac nad zabudową Podzamcza zmianie ulegał kontekst otaczającej 
zabudowy, istotny wpływ wywierały także nowe tendencje architektoniczne oraz poglądy na 
temat lokalizowania współczesnej zabudowy w środowisku kulturowym. Indywidualne kon-
cepcje, niezależnie od kontekstu historycznego i konserwatorskiego, stanowią odzwierciedle-
nie autorskich postaw twórczych odnoszących się do określonego okresu (zmieniające się 
rozwiązania architektoniczne ilustrują proces poszukiwań i ewolucji formalnych – skala 
współczesnych przekształceń jest nieporównywalnie zwielokrotniona w porównaniu z daw-
nymi okresami). 

Wieloletni proces odbudowy szczecińskiego Podzamcza posiada pozytywne cechy – po-
zwala na uniknięcie nadmiernych podobieństw nowych kompozycji architektonicznych, kreu-
jących wygląd najstarszej części miasta, której układ powstawał w wyniku wielowiekowego 
rozwoju. Efekty realizacji wczesnych etapów, obejmujących cztery kwartały (XII, XIV, XVII 
i XXI), nie zaspokoiły w pełni oczekiwań specjalistów i mieszkańców Szczecina m.in. ze 
względu na zastosowanie podobnych materiałów i technologii, ograniczonych przez uwarun-
kowania ekonomiczne i organizacyjne, zaburzenia ciągłości i standard prac budowlanych. We 
fragmentach zespołu sąsiadujące kamienice otrzymały upodobnione rozwiązania stylistyczne 
fasad (zamierzona jednorodność kompozycyjna), o nadmiernie historyzującej konotacji – po-
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mimo uproszczonych odniesień stylowych, wielobarwności faktur i różnorodności podziałów 
stolarki. Centralizacja decyzji w ramach spółdzielni mieszkaniowej wpłynęła na ograniczenia 
w prowadzeniu prac budowlanych przez prywatnych właścicieli działek. Ideą nadrzędną było 
odzwierciedlenie we współczesnych rozwiązaniach kompozycyjno-formalnych nowych ka-
mienic możliwości i aspiracji indywidualnych inwestorów należących do podstawowych 
czynników wpływających przez wieki na kształtowanie form architektonicznych i struktur 
przestrzennych dawnych miast. 

Rozpoczęty na przełomie stuleci i na początku XXI w. kolejny etap odbudowy Podzamcza 
wyróżnia się zmodyfikowanym modelem organizacji i przygotowania inwestycji, powiąza-
nym z indywidualnymi staraniami właścicieli poszczególnych nieruchomości. Powstawały 
również koncepcje realizacji zabudowy kolejnych kwartałów przez przedsiębiorstwa typu 
deweloperskiego238. Oczekiwany właściwy obraz przywracanego historycznego centrum wi-
doczny jest w części zrealizowanego kwartału IX, zharmonizowanego pod względem urbani-
stycznym i wyróżniającego się zindywidualizowanym opracowaniem poszczególnych kamie-
niczek (zespół zaprojektowany został przez uznanych polskich architektów: S. Bauma,  
M. Bu dz yńs k iego, K. Chawa l i bo ga, A. Du dę  i H. Z u b e l a, M. F i k u s a,  J. Guraw-
sk iego, R. J u rkows k iego , A. K i c ińsk i eg o, B. K rz yżano wsk i ego,  S. Ku ryło -
w icza, J. Lenar ta  (również koordynacja całości), S. N iemcz yka, A. M ik laszew-
sk iego, R. Semkę 239. 

 

       
Ryc. 3.29. Szczecin, ul. Tkacka: a) inwentaryzacja fragmentu pierzei z lat 1993–2004 przed podjęciem 
w latach 90. XX w. prac renowacyjnych – uwidocznione nawarstwienia historycznej substancji; b) 
odrestaurowane kamienice staromiejskie i uzupełnienia historycznego układu 
Źródło: a) kopia w archiwum KHiTA ZUT w Szczecinie (fragment); b) fot. autora, 2016. 

                                                 
238 Udana współczesna zabudowa kwartałów staromiejskich, położonych przy ulicach Grodzkiej, Bolesława 

Chrobrego, Kazimierza Wielkiego i Targu Drzewnego w Stargardzie, potwierdza zasadność proponowanego 
modelu inwestycyjnego, który zapewnia możliwość skutecznej realizacji kosztownego procesu budowy kil-
kudziesięciu kamienic, poprzedzonego etapami przygotowań (m.in. badań archeologicznych i architektonicz-
no-konserwatorskich oraz prac ratunkowych dotyczących zabytkowych reliktów budowlanych). Projekt: Stu-
dio A4 w Szczecinie, główny projektant: J. L e n a r t, współpraca autorska: architekci B. B a l e j k o,  
T. K o n d a r e w i c z, I. K o s m a l a - D u m i n, D. Z a l e s k a, T. B al c e r z a k  (badania reliktów, konser-
watorska koncepcja kształtowania obiektu), A. D z i e l- J a s e k, M. W e r b e l, J. C a s s a n y e r, I. K u k l a 
(projekt zabezpieczenia i konserwacji reliktów historycznych piwnic), 2005–2010. 

239 Wytyczne konserwatorskie i współpraca koordynacyjna: T. B a l c e r z a k. 
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Ryc. 3.30. Szczecin. Ogólnopolski Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na zabudowę Podzam-
cza z 1983 r. Plan zagospodarowania, rozwinięcie panoramiczne zespołu, analizy historyczne. Nagro-
da równorzędna ze wskazaniem do realizacji (autorzy: S. L a t o u r, B. P a s z k o w s k a, Z. P a s z -
k o w s k i, M. P ł o t k o w i a k, J. W a n a g) 
Źródło: kopia w archiwum KHiTA ZUT w Szczecinie. 
 

 

Ryc. 3.31. Szczecin – Podzamcze. Zakres prac badawczych archeologicznych i architektoniczno-
-konserwatorskich reliktów dawnej zabudowy dolnej części Starego Miasta z lat 90. XX w., opraco-
wanie: T. B a l c e r z a k 
Źródło: kopia w archiwum KHiTA ZUT w Szczecinie (fragment). 
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Ryc. 3.32. Szczecin – Podzamcze. Konkurs TUP z 1983 r. Zasada kształtowania zabudowy w obrębie 
kwartału XII i wnętrz publicznych (autorzy: S. L a t o u r, B. P a s z k o w s k a, Z. P a s z k o w s k i, 
M. P ł o t k o w i a k, J. W a n a g) 
Źródło: kopia w archiwum KHiTA ZUT w Szczecinie. 
 
 

     
3.33. Szczecin – Podzamcze, kwartał XVI: a) na pierwszym planie kamienica na Rynku Siennym 4 
(„Dom Moninów”; najbogatszy wystrój elewacji zabudowy Starego Miasta przed 1939 r.), fotografia 
z ok. 1870 r. ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie; b) archiwalny rysunek przebudowy 
parteru kamienicy Rynek Sienny 4 z 1877 r., wg ANB Archiwum Państwowego w Szczecinie, sygn. 
430, s. 65; c) zrealizowane przekształcenie przyziemia z powiększonymi witrynami 
Źródło: M. S ł o m iń s k i, Szczecin. Podzamcze – kwartał XVI. Studium historyczne, op. cit., 1998 (fragmenty). 

a) b) c) 
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Ryc. 3.34. Szczecin – Podzamcze. Ilustracja strategii konserwatorskiej realizowanej przy odbudowie 
kwartału XIV – ul. Sienna, wschodnia pierzeja Rynku Siennego: a) archiwalny wygląd dawnych ka-
mienic; b) graficzna ilustracja wytycznych konserwatorskich dotyczących kształtowania gabarytów 
zabudowy; c) współczesne projekty kamienic z rekonstrukcją dwóch barokowych szczytów. Projekty 
architektoniczne kwartału XIV: H. Ba l ce re k, T. Ba l ce r za k, I. Ce h a k,  R. F i edc za k, R. F r y -
d r yc k i, M. He l ińs ka, M. J a ros ze k, S. K ie r sno ws k i, S. Kon dare w icz, M. Kos y, I. L e ch,  
J. L e n a r t, G. Ł a n i u c h a, S. No w i c k i, M. O r ł o ws k i, M. P ł o t ko w i a k, G. Z i e l iń s k i,  
C. Z ł o tn i k, T. Z i mn i c ka, G. Z i mn i c k i, 1994–1996. Badania architektoniczne, zasady odbudo-
wy, wytyczne i nadzór konserwatorski: T. Ba l ce r zak, H.J. Kus t os z,  konsultacja: E. S ta nec ka  i  
S. L a tou r; badania archeologiczne: zespół pod kierunkiem E. W i l g o c k i e g o; opracowania histo-
ryczne: B. K o z iń s k a, M. S ł o m iń s k i 
Źródło: M. S ł o m iń s k i, Szczecińskie Podzamcze..., op. cit., ryc. 34 (fragmenty). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 

b) 

c) 
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Ryc. 3.35. Szczecin – Podzamcze, zrekonstruowane po 1989 r. barokowe fasady przy Rynku Siennym: 
a) kwartał XIV, wschodnia pierzeja ulicy Siennej, kamienice: Sienna 7 i 8 (projekty: H. B a l c e r e k, 
T. B a l c e r z a k, R. F i e d c z a k, R. F r y d r y c k i, J. L e n a r t), po prawej odtworzona fasada „Domu 
Morionów” (Rynek Sienny 4); b) kwartał XVI, południowa pierzeja Rynku Siennego, narożna kamie-
nica z podcieniem w przyziemiu (nr 1) przy ul. Księcia Mściwoja II nie odzwierciedla historycznej 
szerokości frontu i podziałów katastralnych, ze względu na utrwalony powojenny układ komunikacyj-
ny Starego Miasta. Projekty architektoniczne kwartału XVI: P. F i u k, E. G o c z yń s k a, współpraca: 
J. G o łę b i e w s k i, J. R a d z i m s k a, rekonstrukcja barokowej fasady – Rynek Sienny 4: T. B a l -
c e r z a k, 1999–2014 r. 
Źródło: fot. autora 2008, 2016. 
 

      

Ryc. 3.36. Szczecin – Podzamcze, obudowana struktura Podzamcza w Szczecinie. Wschodnie pierzeje 
kwartałów: XII, XIV i XVII od strony Odry na tle zabytkowych dominant Starego Miasta i Wałów 
Chrobrego. Historyczny układ zabudowy w najstarszej części miasta zbliżał się do linii nabrzeża – 
głównej ulicy handlowej portowego Szczecina. Powojenna realizacja arterii nadodrzańskiej odcięła 
historyczne centrum od Odry. Na pierwszym planie dawny ciąg Rollwerk i mur oporowy, zbudowany na 
nasypie z gruzu zburzonej zabudowy, w przybliżeniu w linii frontów dawnych kamienic i spichlerzy 
Źródło: fot. autora, 2008. 

 

        

Ryc. 3.37. Szczecin – Podzamcze. Odtworzona struktura kwartału XIV; wschodnia pierzeja z sylwetą 
odrębnych kamienic 
Źródło: fot. autora, 2008. 
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Ryc. 3.38. Szczecin – Podzamcze, kwartał XII, wschodnia pierzeja Nowego Rynku. Przywrócenie 
dawnej struktury przestrzennej; indywidualne formy nowych kamienic z nawiązaniem do dyspozycji 
historycznych i motywów klasycznych stylów architektonicznych. Handlowo-usługową funkcję przy-
ziemi podkreśla szerokie przedproże, nawiązujące do tradycji dawnych miastach Europy Północnej. 
Projekty architektoniczne kwartału XII: P. F i u k, Z. F i u k - D y m e k, L. G r y c z o n - F i u k, G. Ł a -
n i u c h a, P. Ł u k a s i e w i c z, Z. W o l a n o w s k i, S. W u n s c h, 1996–97 
Źródło: fot. autora, 2008. 
 
 

              

Ryc. 3.39. Szczecin – Podzamcze, kwartał XII, ul. Kurza Stopka: a) odzwierciedlenie historycznej 
hierarchii: budowy obszernej szczytowej kamienicy Kurza Stopka 3/4 na gotyckich murach piwnicz-
nych (na elewacji zaznaczono wtórny podział średniowiecznej parceli – z 1706 r.), po prawej stronie 
niższa bryła, nawiązująca do pierwotnej oficyny przyrynkowej kamienicy Nowy Rynek 7, projekt: 
P. F i u k, Z. F i u k - D y m e k; b) zamknięcie widokowe bryłą modernistycznego hotelu (wyburzonego 
w 2013 r.), po prawej stronie południowa pierzeja kwartału IX – projekt widocznych kamienic: 
M. F i k u s, J. G u r a w s k i, A. K i c iń s k i 
Źródło: fot. autora, 2008. 
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Głogów 
 

Odbudowa Starego Miasta po 1989 roku 
 

Głogów należy do najstarszych polskich miast. Założony został w X w. przez Słowian na 
prawym brzegu Odry; początkowo zabudowywany z wykorzystaniem jako materiału budow-
lanego drewna i kamieni. Po jego zdobyciu przez Mieszka I powstał nowy gród (w okolicach 
Ostrowa Tumskiego). Miasto było wielokrotnie niszczone i palone, zdobywane przez wojska 
niemieckie. Głogów wsławił się bohaterską obroną w 1109 r. Odbudowane miasto stało się 
stolicą Księstwa Głogowskiego (w 1180 r.). W 1253 r. na lewym brzegu Odry, na miejscu 
istniejących osad, założone zostało na prawie magdeburskim nowe miasto; stary gród w cza-
sach rozkwitu stracił na dawnym obronnym znaczeniu i ustanowiony został jako siedziba 
kasztelanów. Po wygaśnięciu linii Piastów Śląskich miastem rządzili Jagiellonowie, później 
Habsburgowie. W latach wojny 30-letniej Głogów przekształcony został w twierdzę; był ob-
legany i zdobywany przez wojska pruskie, francuskie, rosyjskie, szwedzkie i austriackie. Od 
połowy XVIII w. podlegał Hohenzollernom. W epoce wojen napoleońskich miasto było za-
pleczem armii cesarskiej. Pierścień umocnień twierdzy zahamował rozwój miasta; granice 
fortyfikacji przesunięte zostały na wschód w 1873 r., całkowicie zlikwidowane w 1902 r. 
Głogów stał się twierdzą ponownie w czasach hitlerowskich. 

W 1945 r. Stare Miasto zostało zamienione w cmentarzysko gruzów podczas sześciotygo-
dniowego oblężenia; jego zniszczenia szacowano na 95%. Do czasów współczesnych zacho-
wały się nieliczne historyczne obiekty lub ich relikty: ratusz, teatr i kościół240. 

Miejska Rada Narodowa w 1948 r. podjęła decyzję o odbudowie zabytkowej dzielnicy. Od 
końca XX w. trwało przywracanie funkcji centrum miasta w jego historycznym miejscu. 
Pustkę w środku Głogowa stworzyła działalność Przedsiębiorstwa Robót Rozbiórkowych, 
które do 1960 r. doprowadziło do zniszczenia pozostałości i zachowanych fragmentów daw-
nej zabudowy, przygotowując cegły i ceglany miał dla odbudowy Warszawy i powstających 
nowych miast – Nowej Huty i Nowych Tychów. Nawet objęcie w 1958 r. zespołu staromiej-
skiego strefami ochrony konserwatorskiej nie uchroniło go przed późniejszą rozbiórką (we 
fragmentach posiadających średniowieczną metrykę) pozostałości i reliktów zespołu poklasz-
tornego, kościołów, wieży ratuszowej, domów towarowych, kamienic. W następnych latach 
wyremontowane zostały nieliczne budynki, znajdujące się na obrzeżu zespołu staromiejskiego. 

W latach 70. XX w. zachodni fragment miasta, wyznaczony granicami średniowiecznego 
planu, przecięła arteria komunikacyjna o znaczeniu lokalnym i tranzytowym, która po prze-
kroczeniu Odry w rejonie dawnego mostu „rozcięła” również Ostrów Tumski. Usprawniająca 
komunikację miasta nowa arteria „rozdarła” zabytkowe centrum na dwie części. W 1979 r. 
Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) zorganizowało ogólnopolski konkurs na zabu-
dowę centrum Głogowa. O zwycięskim projekcie, uznawanym w tamtych czasach za rozwią-

                                                 
240 A. B o k, Odbudowa Starego Miasta w Głogowie, Głogów, Urząd Miasta w Głogowie, 2003, pass.; 

J. C h u t k o w s k i, Dzieje Głogowa, t. 1, Legnica, Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1991, pass.; J. C h u t -
k o w s k i, Głogów w XX wieku. Zarys monograficzny, Biblioteka Encyklopedii Ziemi Głogowskiej, t. 37, 
Głogów, Wydawca DRUK_AR, 2004, pass.; Głogów. Zarys monografii miasta, red. K. Matwijowski, Wro-
cław, Wydawnictwo DTS Silesia Wrocław 1994, s. 407; Głogów 1945, Biblioteka Encyklopedii Ziemi Gło-
gowskiej, t. 61, Głogów, Wydawnictwo Towarzystwa Ziemi Głogowskiej, 2005; https://www.glogow.pl 
i https://www. sit.glogow.pl, Urząd Miasta w Głogowie, [online], dostęp: 14.03.2009. 
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zanie strukturalno-przestrzenne atrakcyjne pod względem architektonicznym i perspekty-
wicznym, napisano, że była to „[...] próba sformułowania nowego centrum w granicach Sta-
rego Miasta całkowicie zrównanego z ziemią w czasie drugiej wojny światowej”, [w której – 
przyp. autora] zastosowano nową formę architektoniczną z zachowaniem gęstej sieci śre-
dniowiecznych kwartałów i wyeksponowaniem przestrzennym kilku zachowanych obiektów 
– śladów istniejącego tu niegdyś miasta”241.Odbudowa historycznego centrum po 1989 r. nie 
stanowiła kontynuacji projektu konkursowego. 

 
 

Odbudowa Starego Miasta w latach 80. i 90. XX wieku242 
 

Na podstawie analizy historycznego rozwoju miasta – wykonanej w 1988 r. przez autorów 
pierwszych opracowań studialnych – sformułowane zostały wnioski planistyczne, których 
najważniejsze tezy zawierały konieczność zachowania (właściwie: przywrócenia) zatartego 
układu urbanistycznego odpowiadającego planowi średniowiecznemu, z dawnym układem ulic, 
podziałami kwartałów i pierzejowym kształtowaniem zabudowy, z wyróżnieniem szczytowego 
układu elewacji. Zakładano utrzymanie i ekspozycję zachowanych reliktów architektonicznych. 
Za właściwe uznano nawiązywanie nową zabudową do skali i podziałów średniowiecznych, 
nieprzekraczanie wysokości czterech kondygnacji, realizację użytkowych poddaszy. 

Dla budynku ratusza postulowano utworzenie wertykalnego akcentu, nawiązującego do 
zniszczonej formy wieży (odbudowanej w połowie lat 90. XX w.). W pasie nadodrzańskim, 
w miejscu dawniej kwartałowej zabudowy (posiadającej przed 1945 r. chaotyczny układ), 
proponowano utworzenie nadrzecznego bulwaru i zespołu zieleni publicznej, która – wraz 
z komponowaną zielenią obejmującą miasto w pasie nieistniejących fortyfikacji nowożytnych 
i w miejscu dawnej fosy oraz odrzańskich łęgów – miała ukształtować krajobraz współcze-
snych plantów w powracającym do życia historycznym centrum Głogowa. Przewidywano 
powrócenie do historycznej niwelety ulic i przyziemi nowych budynków po odgruzowaniu, 
zabudowie i zagospodarowaniu nieuporządkowanego terenu. Ze względu na zagrożenia at-
mosfery, jakie stwarzała pobliska Huta „Głogów”, w zwartej zabudowie stworzono prześwity 
umożliwiające przewietrzanie wnętrz bloków zabudowy. 

Dyskusyjna była ówczesna propozycja „nieznacznego” rozsunięcia (od 1 do 2 metrów) li-
nii zabudowy, w odniesieniu do historycznego planu, uzasadniana ograniczeniami narzuca-
nymi przez utrwalone elementy dotychczasowego zagospodarowania i wymaganiami kształ-
towania przestrzeni osiedli mieszkaniowych (oświetlenie i nasłonecznienie, odległości po-
między budynkami, zapewnienie zasobów zieleni, wymagania komunikacyjne). Planowano 
uwypuklenie historycznych linii pierzei w rysunku posadzki. Decyzja o rozsunięciu fasad 

                                                 
241 M. F i k u s,  J. G u r a w s k i, Głogów, Architektura, 1982, R. 1, z. 407, s. 23. 
242 W 1980 r. opracowano (społecznie) pod kierunkiem architekta miasta L. L inka Studium zagospodarowania 

przestrzennego rejonu Starego Miasta w Głogowie, Archiwum Urzędu Miasta w Głogowie (mat. niepubl.). 
W 1983 r. powstał Szczegółowy plan zagospodarowania przestrzennego Centrum – Stare Miasto. Archiwum 
Urzędu Miasta w Głogowie (mat. niepubl.) Na ich podstawie w następnym roku sporządzono projekt pierw-
szego etapu zabudowy głogowskiej starówki (zespół: J. K o r d a s, J. P o t a c k i, J. S o b e c k i, J. Z a ł u c k i,  
W. G rę b a r s k i). Przygotowana na potrzeby wymienionych studiów analiza rozwoju miasta powstała na 
podstawie pracy: Głogów – miasto średniowiecza T. K o r c z e w s k i e g o  i opracowanego przez T. Z a -
g r o d z k i e g o  zbioru archiwalnych map i planów, zob. J. K o r d a s, Głogów – szczegółowy plan zagospo-
darowania przestrzennego Starego Miasta, Architektura, 1988, R. 3, s. 41–45. 
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obudowujących ciągi uliczne uniemożliwiła przywrócenie właściwej skali odtwarzanej struk-
tury starej dzielnicy (w części tekstowej opracowania z 1988 r. podkreślano konieczność od-
tworzenia atmosfery dawnego miasta, której nie przywróci – pozbawione kontekstu i czynni-
ków kształtujących przez dziesięciolecia i stulecia krajobraz starej dzielnicy – nawiązanie do 
przeszłości poprzez elementy planu urbanistycznego i kubatury nowych budynków, nazwa-
nych współczesnymi kamienicami). Z myślą o zapewnieniu właściwego użytkowania histo-
rycznej dzielnicy, dbając o charakter przywracanego centrum Głogowa (miejsca opuszczone-
go po zamknięciu lokali biurowych i administracyjnych), przewidziano połączenie funkcji 
ogólnomiejskich i miastotwórczych: usług i handlu, działalności kulturalnej i turystycznej, 
hotelarstwa, mieszkalnictwa, także oświaty i wychowania. Propozycje funkcjonalne powiąza-
no z hierarchią elementów kompozycyjnych urbanistycznego kompleksu. 

W planach wnętrz bloków zabudowy wydzielono strefy prywatne, oddzielone od ruchu 
ulicznego i przestrzeni publicznych. Dążąc do minimalizowania uciążliwości, związanych 
z rozwiniętymi sieciami komunikacyjnymi, przewidziano strefy wyłączone z ruchu kołowego, 
zapewniając właściwą obsługę transportową wewnątrz całego organizmu. Dla harmonijnego 
odbioru krajobrazu i skali odbudowywanej dzielnicy przeanalizowano kompozycję historycz-
nych i współczesnych dominant oraz punktów i osi widokowych, łączących wyodrębnione 
części i elementy kształtowanej struktury. Realizację odbudowy zabytkowego zespołu po-
przedziły systematyczne badania archeologiczne, historyczne i konserwatorskie, zorganizo-
wane przez Dział Archeologiczny Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie. 

Projekt z końca lat 80. XX w. i pierwszy etap realizacji oparto na systemie budowlanym 
WK-70, który połączono z konstrukcją monolityczną oraz szkieletową (w części usługowej); 
w piwnicach zbudowano parking podziemny. Według architektonicznych koncepcji budynki 
wznoszone z zastosowaniem uprzemysłowionych technologii wkomponowywano w histo-
ryczny krajobraz, stosując zróżnicowane formy stromych dachów, „tradycyjne” opracowanie 
elewacji (wyprawę tynkarską), rozdrobnienie „klatkowego” układu zabudowy nawiązujące do 
dawnego podziału kamienic. Wyodrębnione sekcje nie odpowiadały historycznym podziałom 
katastralnym zniszczonego miasta, segmenty zwieńczone trójkątnymi szczytami nie odzwier-
ciedlały podziałów użytkowych spółdzielczych mieszkań, kryjących się za nowymi fasadami. 
W parterach nie powstały przestronne lokale handlowo-usługowe. Rozwój indywidualnych 
sklepów, kawiarni, restauracji nastąpił dopiero po 1989 r. Przyznać należy, że projekt archi-
tektoniczny (uwzględniając ograniczenia z ostatnich lat PRL-u w zakresie dostępnych techno-
logii, materiałów budowlanych, standardu wykończenia wnętrz i elewacji) wyróżniał się in-
dywidualnością kompozycyjną i na tle projektu budynków z końca lat 80. XX w. prezentował 
się jako interesująca propozycja realizacji wielorodzinnej zabudowy w obrębie starych dziel-
nic. Wygląd elewacji oparto na wertykalnych podziałach smukłych szczytów, ryzalitów, roz-
drobnionych otworach okiennych i drzwiowych, płycinach, arkadach i podcieniach. Projekty 
z lat 80. XX w. nie odwoływały się do form znanych z przeszłości, których bogactwo wi-
doczne jest w wielu budynkach na Starym Mieście w Głogowie od pierwszej połowy lat 90. 
Bogactwo form, materiałów i propozycji kolorystycznych z przełomu XX i XXI w. łączono z 
konwencją stylistyczną, nawiązującą do tradycyjnych opracowań kompozycji architektonicz-
nych, będących w wielu miejscach nadmiernie uproszczoną próbą syntezy współczesnych 
rozwiązań formalnoplastycznych z dawnymi konwencjami stylistycznymi. 

Założenia wstępne przewidywały indywidualizowanie form architektonicznych odbudo-
wywanego centrum miasta, dostosowywane do lokalizacji w przywracanym układzie urbani-
stycznym. Dla zapewnienia różnorodności rozwiązań kompozycyjnych stworzono zasadę 
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powierzania prac projektowych nad poszczególnymi kamienicami i blokami zabudowy od-
rębnym projektantom (zasada nie została w pełni zastosowana, co uwidoczniło się w powtó-
rzeniach kolejnych części zabudowywanego historycznego centrum)243. 

Atrakcyjną formę dla kościoła pw. św. Mikołaja (wzbudzającą dyskusje ze względów kon-
strukcyjnych i konserwatorskich) zaproponowano w pracy, która wygrała konkurs na zago-
spodarowanie jego ruin (oryginalność projektu polegała na operowaniu skupionym strumie-
niem oświetlenia, wychodzącego spod prostokątnego obrysu wieży). 

 

 

Ryc. 3.40. Głogów. Zdjęcie lotnicze z 3 lutego 1945 r. – ostatni ogólny widok miasta przed znisz-
czeniem 
Źródło: Głogów 1945. Wojna–wysiedlenia–administracja–gospodarka–handel–kultura–oświata, red. A. Bok, 
Głogów, Towarzystwo Ziemi Głogowskiej, 2005 (fragment). 

                                                 
243 Po 1989 r. gmina dokonała sprzedaży staromiejskich kwartałów inwestorom, wcześniej realizując uzbrojenie 

terenu, budowę dróg i parkingów, urządzając przestrzenie zieleni oraz prowadząc kosztowną odbudowę za-
bytkowych obiektów. Koszty badań archeologicznych i architektoniczno-konserwatorskich ponosili właści-
ciele terenu, wspierani publicznymi środkami. Na jakość prac w zrealizowanej części Starego Miasta w Gło-
gowie wpływ wywarły problemy organizacyjne i ekonomiczne przedsiębiorstwa, realizującego od wygranego 
w 1992 r. przetargu odbudowę zespołu (w 2000 r. upadłość ogłosił główny wykonawca PRiUB „Budopro-
jekt”). Kontynuację robót podjęły firmy deweloperskie i Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Atrakcyj-
ny obszar Starego Miasta stanowi przedmiot zainteresowania prywatnych inwestorów. Niekorzystne dla kra-
jobrazu architektonicznego dzielnicy stało się zrealizowanie wewnątrz kwartału staromiejskiego pawilonu 
handlowego (z obszernym parkingiem dla samochodów osobowych), którego wygląd nawiązuje do rozwią-
zań znanych z innych ośrodków miejskich; w części parkingowej usytuowano główne wejście do obiektu, od 
strony staromiejskiej ulicy zaprojektowano wejście do pomieszczeń zaplecza. 
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Ryc. 3.41. Głogów: a) widok wschodniej części rynku staromiejskiego w 1946 r.; b) opuszczone histo-
ryczne centrum z reliktami dawnej zabudowy w latach 50. XX w. 
Źródło: a) M. B u r c z i k, 1945. Rok pierwszy. Armia Czerwona na Ziemi Głogowskiej, [w:] Głogów 1945. Woj-
na–wysiedlenia–administracja–gospodarka–handel–kultura–oświata, Biblioteka EZG, t. 61, Głogów, Towarzy-
stwo Ziemi Głogowskiej; b) kopia w archiwum KHiTA ZUT w Szczecinie (fragmenty). 

 

                   
Ryc. 3.42. Głogów. Zwycięski projekt w Konkursie SARP nr 488 z 1970 r. na Centrum Głogowa – 
M. F i k u s,  J. G ó r a w s k i  (model przestrzenny i szkic ideowy) 
Źródło: Architektura, 1982, R. 1, s. 23. (fragmenty). 
 

 

Ryc. 3.43. „Głogów — szczegółowy plan zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta”, analizy 
kompozycyjne i funkcjonalne (autorzy: J. K o r d a s, J. P o t a c k i, J. S o b e c k i, J. Z a ł u c k i, 
W. G rę b a r s k i) 
Źródło: J. K o r d a s, Głogów — szczegółowy plan zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta, Architek-
tura, 1988, R. 3, s. 42 (fragment). 
 

a) b) 

a) b) 
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Ryc. 3.44. Głogów — pierwszy etap odbudowy układu staromiejskiego, 1984 r.: a) fragment rozwi-
nięcia elewacji; b). zabudowa zrealizowana w latach 80. XX w. 
Źródło: a) J. K o r d a s, Głogów — szczegółowy plan zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta, Archi-
tektura, 1988, R. 3, s. 43 (fragmenty); b) fot. autora, 2007. 

               

Ryc. 3.45. Głogów, fragmenty zabudowy zrealizowanej w latach 90. XX w. Poszukiwanie staromiej-
skiego nastroju w umownym odniesieniu do architektonicznej tradycji 
Źródło: fot. autora, 2007. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) b) 
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Kołobrzeg 
 

Odbudowa Starego Miasta po 1989 roku 
 
Kołobrzeg należy do najstarszych miasta Pomorza, którego początki sięgają VIII stulecia; 

mieszkańcy najstarszej osady zajmowali się głównie pozyskiwaniem soli z wody morskiej. 
Gród stracił na znaczeniu po 1255 r., kiedy nastąpiła lokacja miasta na prawie lubeckim; za-
siedlili je liczni osadnicy z Niemiec. Nowy organizm, położony bliżej wybrzeża, rozwinął się 
w silny ośrodek gospodarczy i handlowy (Kołobrzeg był ważnym elementem w hanzeatyckim 
związku miast). W swojej złożonej historii znajdował się pod rządami państwa polskiego (od 
czasów Bolesława Chrobrego), Danii, książąt pomorskich, Brandenburgii, Prus, Niemiec; był 
oblegany i na krótko przechodził w ręce szwedzkie i rosyjskie, nie poddał się jednak oblega-
jącym wojskom napoleońskim. W pierwszej połowie XIX w. okres nowej koniunktury rozpo-
czął się od powstawania zakładów solankowych, wykorzystujących unikatowe właściwości 
lokalnych minerałów i pierwiastków naturalnych; w ciągu krótkiego czasu Kołobrzeg stał się 
znanym w tej części Europy uzdrowiskiem. W latach 1939–1945 Kołobrzeg, leżący w odda-
leniu od frontów działań wojennych, uchodził za miasto bezpieczne. Tragiczne losy przynio-
sło miastu przekształcenie go pod koniec II wojny światowej w twierdzę; zorganizowana 
przez Niemców silna obrona miasta została przełamana dopiero po długotrwałym ostrzale 
artyleryjskim, którego skutkiem było zamienienie miasta w gruzowisko (zniszczenia oblicza-
no na ok. 85–95%). W pierwszych latach powojennych zaniedbano możliwości rozwoju nad-
morskiego ośrodka. Dopiero po 1956 r. rozpoczęto przywracanie jego głównej funkcji – Ko-
łobrzeg stał się ważnym kurortem, ośrodkiem sanatoryjnym i bazą sportowo-rekreacyjną po-
łudniowego wybrzeża Bałtyku244. 

Na skutek zniszczeń wojennych oraz późniejszej planowej rozbiórki ruin i ocalałych frag-
mentów budynków miasto pozbawione zostało zabudowy w historycznym centrum (odzyska-
ny materiał budowlany wykorzystywano do odbudowy innych ośrodków), w którego obrębie 
zachowane zostały: katedra (w stanie ruiny), baszta, ratusz i jedna kamieniczka245. Przestrzeń 
dawnego centrum Kołobrzegu była do połowy lat 80. XX w. pozbawiona tkanki miejskiej; 
osamotniona sylweta gotyckiej katedry określała położenie historycznego rdzenia miasta. 
W latach 50. XX w. w sąsiedztwie katedry nie zrealizowano domów, które planowano wy-
różnić formami architektury socrealistycznej. 

Nowa starówka, realizowana od lat 90. XX w., powstała według wyróżnionego projektu 
w konkursie architektonicznym z 1970 r. w otoczeniu jedenastokondygnacyjnych wieloklat-
kowych bloków z wielkiej płyty pozbawionych lokali usługowych w przyziemiach. Stworzo-
no kontrastowe zestawienie współczesnej kamienicowej zabudowy, nawiązującej do dawnego 
charakteru miasta, z usytuowanymi w granicach średniowiecznej dzielnicy wielkimi „szafami 
na mieszkania”. Dziesięciopiętrowe bloki zaprojektowano na obrzeżu historycznego centrum, 

                                                 
244 T. G a s z t o l d,  H. K r o c z yń s k i,  H. R y b i c k i, Kołobrzeg. Zarys dziejów, Poznań, Wydawnictwo 

Poznańskie, 1979, pass.; L. P a t a n, Kołobrzeg. Sto lat w fotografii, 1897–1997, Kołobrzeg, Agencja Wy-
dawnicza Patan-Press, Kołobrzeg 1998, pass.; M. S i ek i e r s k i, Katedra w tle, Architektura i Biznes, 2008, 
R. 2, s. 54‒55. 

245 Kamienica Schlieffenów przy ul. Emilii Gierczyk 5. 
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powodując zasłonięcie od strony głównej trasy komunikacyjnej monumentalnej bryły katedry 
(po 1945 r. użytkowanej jako Muzeum Oręża Polskiego z ekspozycją [sic!] czołgów i samolo-
tów wojskowych). Realizacja bloków na obrzeżu modernistycznego układu urbanistycznego, 
obejmującego zabudowę dawnego centrum Kołobrzegu, umożliwiła przywrócenie struktury 
kwartałów staromiejskich wewnątrz granic średniowiecznej lokacji246. W latach 70. i 80. XX w. 
nie zrealizowano niskiej zabudowy handlowo-usługowej, która według konkursowej koncep-
cji stanowiła wnętrze nowej struktury przestrzenno-funkcjonalnej; w otoczeniu pawilonów 
handlowo-usługowych planowano utworzenie centrum miejskiego (przygotowywanego do 
budowy na miejscu dawnych kwartałów i ponad fundamentami zniszczonych kamienic sta-
romiejskich). 

Inspiracją dla podjęcia prac nad nową zabudową Starego Miasta w Kołobrzegu była inicja-
tywa M. W i t w i c k i e g o, reprezentującego Międzyresortową Komisję ds. Rewaloryzacji 
Miast i Zespołów Staromiejskich. Współczesne budynki nowej starówki powstały na podsta-
wie ogólnie zarysowanej w 1984 r. koncepcji przywrócenia dawnego układu centrum miasta. 
Założono wykonanie gruntownych badań archeologicznych i architektoniczno-konserwator-
skich przed opracowaniem projektów i rozpoczęciem realizacji zabudowy, przywracającej 
rozplanowanie średniowiecznej siatki ulic z zasadniczymi elementami dawnego układu prze-
strzennego. Nie planowano kopiowania wyglądu historycznych kamienic. Według programu 
odbudowy kołobrzeskiej starówki współczesne budynki powinny nawiązywać do dawnego 
wyglądu staromiejskiej zabudowy, określając nastrój i klimat architektoniczny przez przy-
wrócenie tradycyjnych zasad kompozycyjnych i stosowanie elementów formalnoplastycznych 
inspirowanych historycznymi rozwiązaniami247. 

Proponowano wznoszenie nowych kamienic na odkrytych, dobrze zachowanych, starych 
fundamentach. Nie określono obowiązującej zasady – wykorzystania zachowanych w dobrym 
stanie technicznym ścian piwnicznych zrujnowanych kamienic jako fundamentów nowej za-
budowy. Odstąpienie od zasady wykorzystania autentycznej substancji murów niekorzystnie 
odzwierciedliło się w strukturze przestrzennej przywracanego układu. Formy nowych budyn-
ków przywołują skojarzenia z charakterem staromiejskim przede wszystkim przez zastosowa-
nie stromych dachów z pokryciem ceramicznym i rozdrobnionych podziałów elewacyjnych, 
a także zróżnicowanego rysunku stolarki i motywów dekoracyjnych odnoszących się do wy-
glądu starych domów. 

Powstały współcześnie na obszarze historycznego centrum zespół zabudowy odzwierciedla 
w podziałach funkcjonalnych program rozwiązań przestrzennych, charakterystycznych dla 
wielorodzinnych osiedli, wzbogacony o lokalizowane w przyziemiach sklepy, lokale usługo-
we i gastronomiczne. Ze względu na uproszczone formy zabudowy i niekonsekwencje 
w kształtowaniu struktury przestrzennej (zestawienia nowych kamienic z istniejącymi wielo-
klatkowymi blokami mieszkalnymi) nie została zachowana konsekwencja w stosowaniu za-
sad przyjętych dla realizacji kołobrzeskiego modelu konserwatorskiego przywrócenia „do 
życia” dawnego kupieckiego i portowego ośrodka o wyróżniającej się międzynarodowej po-
zycji i bogatej wielokulturowej historii. 

                                                 
246 J.M. C h m i e l e w s k i, Teoria i praktyka…, op. cit., s. 337. 
247 Współtwórcą odbudowy starówki i głównym projektantem nowego zespołu był A. L e p c z yń s k i  z koło-

brzeskiego Miastoprojektu. 
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Nowy układ nie odtwarzał wiernie historycznych linii pierzei i podziałów własnościowych. 
Elementy struktury przestrzennej, wyznaczone w zrealizowanym układzie (proporcje i gaba-
ryty zabudowy, szerokość ulic, skala przestrzeni otwartych), nie zapewniły przywrócenia naj-
ważniejszych elementów urbanistyczno-architektonicznych historycznego miasta. 

Nawiązanie do przeszłości zostało uwidocznione w sylwetach budynków i panoramach ze-
społu urbanistycznego, nieczytelne na elewacjach zaprojektowanych bez odniesienia do kla-
sycznych zasad kompozycyjnych. Swobodnie kształtowanymi wysunięciami i cofnięciami 
(przeszklonych parterów, podcieni, ryzalitów, wykuszy, loggii, balkonów) nie nawiązywano 
wiernie do historycznych proporcji i podziałów architektonicznych, nie zachowano czytelnej 
relacji z przywracanym charakterem zniszczonego zabytkowego układu. Podczas przywraca-
nia relacji przestrzennych najstarszej dzielnicy ukształtowano zespół zabudowy zmieniający 
we fragmentach dawnej struktury podziały historycznej urbanistyki. Modyfikacji uległy daw-
ne relacje przestrzenne z charakterystyczną dla starych miast nieregularnością linii fasad, uli-
czek, podziałów parcelacyjnych – świadczących o przekształceniach zabudowy. 

W Kołobrzegu nie zastosowano zasady odtwarzania w układzie nowych kwartałów histo-
rycznych linii kamienic i dawnych podziałów własnościowych (przyjmowanej za podstawo-
wą w innych ośrodkach, w których realizowano plany przywrócenia zniszczonego dawnego 
układu staromiejskiego). Nie określono wymagań dla przywrócenia harmonijnej sylwety od-
noszącej się do historycznego planu urbanistycznego, dawnej wielkości parcel, gabarytów, 
cech formalnych architektury zburzonych kamienic. W odróżnieniu od współczesnych ka-
mienic – wzniesionych na odbudowanej kołobrzeskiej starówce, których historyczne odnie-
sienie tworzyły elewacje z osiowymi szczytami – układ funkcjonalny znacznej części nowych 
domów rozwiązano z zachowaniem cech budownictwa wielorodzinnego: wspólnych klatek 
schodowych dostępnych od strony podwórzy, które zagospodarowano jako ogólnodostępne 
zieleńce. 

Rozwiązania architektoniczne – dążące do zachowania równowagi pomiędzy odniesienia-
mi do dawnych kamienic, jednocześnie odzwierciedlających poprzez zastosowanie nowych 
form plastycznych okres ich powstania – zostały zaakceptowane przez mieszkańców i tury-
stów, wzbudzając wątpliwości historyków, architektów i konserwatorów ze względu na od-
stąpienie od chęci przywrócenia zasadniczych dyspozycji przestrzennych struktury Starego 
Miasta. Zróżnicowany program użytkowy nowej zabudowy – mieszkań, biur, obiektów han-
dlowych, usługowych, gastronomicznych sąsiadujących z obiektami kultury i sztuki, z odre-
staurowanymi zabytkami – wpływający na koncentrację elementów miastotwórczych, oży-
wienie przestrzeni ulic i placów przez lokalną społeczność, interesantów, turystów oraz cza-
sowych mieszkańców sanatoriów i ośrodków wypoczynkowych – nawiązuje do funkcji histo-
rycznego centrum miasta, tworząc namiastkę atmosfery staromiejskiej dzielnicy. Nowa sta-
rówka w Kołobrzegu odgrywa rolę wielofunkcyjnego centrum w znanym nadbałtyckim 
ośrodku wypoczynkowo-sanatoryjnym, w miesiącach letnich wypełnionym przez licznych 
pensjonariuszy kurortu. Wpływ programu konserwatorskiego, przyjętego do realizacji na ob-
szarze Starego Miasta w Kołobrzegu, oraz rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych na 
koniunkturę od lat 90. XX w. należy rozpatrywać w odniesieniu do kontekstu lokalizacyjnego 
– wspierającego rozwój turystyki i lokalnej przedsiębiorczości. 
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Podkreślić należy atrakcyjność architektoniczną fragmentów nowej zabudowy odbudowy-
wanego układu staromiejskiego, wyróżniających się wysokimi walorami kompozycyjnymi 
i indywidualnością formalną, nawiązujących do charakterystycznych cech dawnych budyn-
ków, bez cytatów i odtwarzania historycznych rozwiązań. Do złożonych zagadnień należy 
przywracanie właściwych relacji przestrzennych i kulturowych w mieście historycznym, któ-
rego centrum przez kilka dziesięcioleci zabudowane było jedenastokondygnacyjnymi blokami 
z wielkiej płyty. Zakończona realizacja znacznej części dawnego układu staromiejskiego wy-
różnia się walorami formalnokompozycyjnymi i funkcjonalno-użytkowymi, odgrywa istotną 
rolę w emocjonalnym odbiorze rozległego planu inwestycyjnego przez lokalną społeczność. 
U niektórych specjalistów wątpliwości wzbudza układ zespołu zabudowy, nieodwołujący się 
do dawnego rozplanowania kwartałów, siatki ulic, podziałów katastralnych, z wielorodzin-
nymi budynkami o uproszczonych formach tworzących sugestię kształtu kamienic. 

W Kołobrzegu do wyjątkowych przykładów określenia współczesności w architekturze 
staromiejskiej należy adaptacja na potrzeby nowego wielofunkcyjnego obiektu handlo-
wo-usługowego dawnego domu towarowego G. Z e e k a  z 1914 r., którego pozostałości 
szkieletowej konstrukcji w połowie lat 60. XX w. przekształcono w Zakład Produkcyjny „El-
wra”. Usytuowany w eksponowanym narożniku rynku otrzymał on nową elewację z umowną 
sugestią modularnych podziałów, które – rozczłonkowując przeskalowaną i przeszkloną kur-
tynę z lat powojennych – przywołują zarys odrębnych „powidoków–kamieniczek”, odzwier-
ciedlając jednocześnie funkcję nowego domu towarowego. Na zachowaną konstrukcję nało-
żono zindywidualizowaną współczesną elewację, której nadmierna dekoracyjność wzbudza 
odmienne opinie: od akceptacji dla poszukiwań autorów dążących do stworzenia atrakcyjnej 
formy obszernego obiektu wpisującego się w rozdrobnioną strukturę podziałów sąsiedniej 
zabudowy do krytyki ze względu na nadmierną dekoracyjność niekonwencjonalnych segmen-
tów współczesnej fasady. 
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Ryc. 3.46. Kołobrzeg: a) zabudowa historycznego centrum przed 1939 r.; b) zniszczenia wojenne 
Źródło: Biuletyn Informacyjny o Pomorzu Zachodnim, R.10, z. 1(68); Wikimedia Commons, http://www. pomo-
rze.pl/images/zdjecie1411814018.jpg; https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Kolobrzeg1945.jpg, [online], dostęp: 
10.04.2017 (fragmenty). 

 

                  
Ryc. 3.47. Kołobrzeg z pierwszego etapu zabudowy historycznego centrum przy ul. Katedralnej 
Źródło: fot. autora, 2016. 
 

     
Ryc. 3.48. Kołobrzeg, współczesne reminiscencje form staromiejskich kamienic: a) kamienice Starego 
Miasta z lat 90. XX w. przy ul. Armii Krajowej (w tle fragment 10-piętrowego bloku z lat 70. XX w.); 
b) pl. Ratuszowy, adaptacja modernistycznej hali Zakładów „Elwra” na dom handlowy (przywołanie 
dawnej funkcji z początku XX w.); współczesna kompozycja segmentów imitujących podziały kamie-
nic zaprojektowana bez historycznych odniesień formalnoplastycznych 
Źródło: fot. autora, 2016. 
 

b) 

a) b) 

a) 
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Ryc. 3.49. Kołobrzeg, współczesne elewacje nawiązujące do kompozycji kamienic staromiejskich: 
a) ul. Dubois (ekspozycja od strony zespołu zieleni parkowej); b) ul. Armii Krajowej (fragment 
w rejonie pl. Ratuszowego)  
Źródło: fot. autora, 2013.  
 

 

        
Ryc. 3.50. Kołobrzeg, współcześnie kreowana nowa zabudowa starówki, przywracająca dawny cha-
rakter centrum, bez przywracania historycznych linii zabudowy i struktury podziałów własnościowych 
(w tle wieżowce mieszkalne z lat 70. XX w., usytuowane w granicach zabytkowego układu miejskie-
go: a) pierzejowa obudowa ul. Gierczyk; b) współczesne kamienice przy ul. Dubois na tle wieloro-
dzinnego bloku z „wielkiej płyty” 
Źródło: fot. autora, 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) b) 
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Płock 
 

Elementy rewitalizacji Starego Miasta po 1989 roku248 
 
Rewitalizację płockiej starówki rozpoczęto w latach 80. XX w. przy wsparciu finansowym 

z budżetu państwa. Zatrzymany w 1989 r. proces wznowiono 5 lat później, przygotowując 
plan kompleksowych działań rewitalizacyjnych, przygotowanych jako ważny element gospo-
darki komunalnej i polityki mieszkaniowej miasta. Przed rozpoczęciem prac rewitalizacyj-
nych przeprowadzono (w uzgodnieniu z lokatorami) skomplikowane zadanie przekwaterowa-
nia mieszkańców zdekapitalizowanych kamienic. W 1996 r. zorganizowano ogólnopolski 
konkurs architektoniczny na opracowanie zagospodarowania Starego Rynku. Zrealizowane 
nowe zagospodarowanie głównego placu Starego Miasta uzyskało powszechną akceptację. 

Projekty konkursowe przedstawione zostały do publicznej dyskusji – dzięki dużemu zain-
teresowaniu płocczan i współuczestnictwu mieszkańców w organizowanym rozległym przed-
sięwzięciu uruchomiono proces partycypacji obywateli z lokalną administracją. W 1997 r. 
opracowano strategię rewitalizacji płockiej starówki, przedsięwzięto środki dla ograniczenia 
zjawiska spekulacji gruntami i nadmiernego zawyżania wartości nieruchomości, stworzono 
również ułatwienia dla przeprowadzenia w przyszłości koniecznego przekwaterowania loka-
torów. 

Uruchomiony proces objął znaczną część budynków w najstarszej części miasta. W wyni-
ku kolejnego konkursu architektonicznego powstał projekt zagospodarowania obszaru przy 
placu Trzynastu Straconych (pomiędzy ulicami: Kwiatka, Bielską, Synagogalną i Jerozolim-
ską). Od 1996 r. Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego prowadziło odbudowę 
pierzei ul. Kwiatka. Równolegle gruntownemu remontowi poddano budynek klasycystyczne-
go ratusza. W obrębie Starego Miasta ustanowiono strefę ograniczonego ruchu kołowego. 
Ciąg pasaży i promenad powstał dzięki wyłączeniu komunikacji pojazdów mechanicznych 
z obszaru rynku staromiejskiego oraz z ul. Grodzkiej, którą połączono z istniejącym od lat 70. 
XX w. i przebudowanym na przełomie XX i XXI w. pasażem ul. Tumskiej – głównym salo-
nem miasta. Staromiejskie pasaże połączono z trasami spacerowymi, istniejącymi wzdłuż 
krawędzi malowniczej skarpy wiślanej. 

 

         

Ryc. 3.51. Płock, uzupełnienie struktury staromiejskiej z przełomu lat 80. i 90. XX w.: a) górny po-
ziom skarpy wiślańskiej przy ul. Piekarskiej; b) zespół dawnych spichlerzy przy ul. Kazimierza Wiel-
kiego; c) granica średniowiecznego miasta (fragmenty dawnego muru wkomponowane w nową zabu-
dowę przy ul. Stefana Okrzei) 
Źródło: fot. autora, 2006. 

                                                 
248 K. S k a l s k i, Rewitalizacja starych…, op. cit., s. 58–60. 

a) b) c) 
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Ryc. 3.52. Płock, uzupełnienie układu przestrzennego z przełom lat 80. i 90. XX w. wzdłuż granicy 
średniowiecznego miasta (fragmenty dawnego muru wkomponowane w nową zabudowę przy ulicy 
Stefana Okrzei)  
Źródło: fot. autora, 2006.  

 

         

Ryc. 3.53. Płock, ulica Kwiatka: a), b) zdekapitalizowane kamienice staromiejskie, wyburzone w la-
tach 80. XX w.; c) współczesne odtworzenie pierzei – zespół budynków mieszkalnych z usługami 
w przyziemiach, lata 90. XX w. 
Źródło: a), b) fot. T. D o b e k, 1993; Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Płocku; c) fot. 
autora, 2006. 

 

a) b) c) 



 
 
 
4 

ODBUDOWA DZIELNIC ZABYTKOWYCH  
W MIASTACH EUROPEJSKICH 
PO ZNISZCZENIACH II WOJNY ŚWIATOWEJ 
I WSPÓŁCZESNE TENDENCJE 

 

 

 

 

 

 
Wprowadzenie ................................................................................................................................167 
Bombardowania niemieckich miast w czasie II wojny światowej ..................................................170 
Wyburzenia starej zabudowy i przebudowa śródmieść po 1945 roku ............................................171 
Niemcy ............................................................................................................................................173 

 Wprowadzenie ................................................................................................................................173 
 Powojenne realizacje staromiejskie i odbudowa miast zabytkowych w Republice  

Federalnej Niemiec ....................................................................................................................
 

173 
 Architektura staromiejska po zjednoczeniu Niemiec ................................................................175 
 Zabudowa miast historycznych w Niemieckiej Republice Demokratycznej ................................177 
 Socrealizm i rekonstrukcja historycznego centrum na przełomie XX i XXI wieku 

w Dreźnie ................................................................................................................................
 

178 
 Wyburzenia zabudowy na terenach dawnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej 

i odbudowa po 1990 roku ................................................................................................
 

179 
Holandia ..........................................................................................................................................189 

 Wprowadzenie ................................................................................................................................189 
 Holenderskie stare miasta. Stan zachowania, kontynuacja i autentyczność ................................189 
 Odbudowa i modernizacja starych miast w Holandii po II wojnie światowej ................................190 
 Middelburg – przywrócenie zrujnowanego krajobrazu staromiejskiego ................................193 
 Zniszczenia wojenne i współczesna struktura centrum Rotterdamu ...............................................194 

Włochy ............................................................................................................................................202 
 Wprowadzenie ................................................................................................................................202 
 Rozwój włoskiej architektury w zabytkowych miastach po II wojnie światowej ...........................203 
 Śródziemnomorska geneza historycznych tendencji w architekturze. Nurt klasyczny 

we Włoszech po II wojnie światowej ........................................................................................
 

207 

 

 

 



 166

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 167

Wprowadzenie 
 
 

„Bombardowania z okresu drugiej wojny światowej dotyczyły […] przede wszystkim mia-
sta i odbywały się głównie w Europie Zachodniej. Cele jednak bynajmniej nie ograniczały 
się do Wielkiej Brytanii czy Niemiec. Niemcy często łączyli bombardowania mające za-
straszyć ludność z lokalnymi atakami lądowymi, powodując ogromne straty w takich mia-
stach, jak Warszawa czy Belgrad, alianci zaś koncentrowali się na bombardowaniu wybra-
nych miejsc na terenie Włoch, Francji, Belgii, Holandii, Rumunii, Węgier, Czech i Bułga-
rii. W ostatnim roku wojny Europa państw osi była wręcz naszpikowana bazami bombow-
ców, systematycznie obracających w perzynę imperium Hitlera […]”. 

Norman Davies249 

 
W kolejnych latach po zakończeniu działań wojennych energia wyzwolona w społeczeń-

stwach, doświadczonych bezpośrednio lub pośrednio przez dramaty i okrucieństwa minione-
go sześciolecia, objawiła się w organizowaniu na nowo warunków godnego życia, w zaciera-
niu śladów zniszczeń i entuzjazmie przy odbudowie spalonych i zbombardowanych miast, 
które zamierzano przebudować i rozbudować zgodnie z oczekiwaniami nowych lepszych cza-
sów, urządzanych w pokoju, dążeniu do stabilizacji i rozwoju. 

Powrót do równowagi po latach wstrząsów przebiegał długofalowo, odmiennie w różnych 
strefach powojennego podziału Europy, zamkniętych nowymi granicami250 – różnie przebie-
gało konstytuowanie powojennych systemów politycznych, organizacja struktur społecznych, 
tworzenie podstaw gospodarczych oraz zapewnianie elementarnych warunków godnej egzy-
stencji; istotnym elementem powojennych inicjatyw był ratunek dorobku kulturowego naro-
dów, boleśnie doświadczonych przez barbarzyństwo militarnej agresji i okupacji. Odbudowa 
ośrodków miejskich należała do ważnych elementów w procesie przywracania równowagi 
społecznej i tworzenia perspektyw dla rozwoju narodów. 

W zależności od położenia geograficznego miast i organizmów państwowych, doświad-
czeń historycznych, tradycji kulturowej, sytuacji militarnej i politycznej, skali dewastacji sub-
stancji materialnej, warunków ekonomicznych powstawały odmienne metody powrotu do 
stabilizacji. 

Odbudowa lub nowa zabudowa zrujnowanych dzielnic historycznych prowadzona była 
w dwóch zasadniczo różniących się kierunkach: 

                                                 
249 N. D a v i e s, Europa walczy 1939–1945. Nie takie proste zwycięstwo, Kraków, Wydawnictwo Znak, 2008, 

s. 379. 
250 „Wobec zamykających się coraz szczelniej granic czuję – jak wielu innych – coś w rodzaju klaustrofobii […]. 

Być może jest to skutek młodości spędzonej w okresie liberalizmu, kiedy nie znano granic i paszportów i do 
samej Patagonii można było dojechać bez dokumentów. Kto pamięta tamte czasy, temu trudno umieścić się w 
świecie obecnym, podzielonym nieprzenikalnymi granicami na bardzo małe zaścianki” – zob. M. Dą b -
r o w s k a,  J. S t e m p o w s k i, Listy, t. 1. 1926–1953, Warszawa, Instytut Dokumentacji i Studiów nad Lite-
raturą Polską, Oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, 2010, s. 200. Warunki egzystencji 
i trudności w powojennym przekraczaniem granic w zachodniej części Europy opisał autor, dokonując prze-
nikliwych analiz ówczesnej osłabionej kondycji organizmów społecznych w strefach okupacyjnych – 
J. S t e m p o w s k i, Od Berdyczowa do Lafitów, Wołowiec, Wydawnictwo Czarne, 2001, s. 76–140, 
196‒297. Skutki działań wojennych bezpośrednio po kapitulacji III Rzeszy opisali w 1946 r. m.in.: S. D a -
g e r m a n, Niemiecka jesień. Reportaż z podróży po Niemczech, Wołowiec, Wydawnictwo Czarne, 2012, 
pass.; K. L o w e, Dziki kontynent. Europa po II wojnie światowej, Poznań, Dom Wydawniczy Poznań 2013, 
pass. 
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1) przywrócenia dawnego charakteru z utrzymaniem pierwotnego układu urbanistycznego, 
z nowymi budynkami wznoszonymi wzdłuż dawnych linii regulacyjnych ulic i placów, 
projektowanymi zgodnie z wymaganiami konserwatorskimi (m.in. dotyczącymi rekon-
strukcji najcenniejszych domów), odwołującymi się do tradycyjnych zasad kompozycyj-
nych, a także na podstawie nowoczesnych koncepcji plastycznych dostosowanych do skali 
i struktur przestrzennych starych dzielnic; 

2) nieodtwarzania dyspozycji przestrzennych zrujnowanych zespołów staromiejskich, prowa-
dzącego do zatarcia dawnych planów urbanistycznych i form architektonicznych. 
W miastach Europy Zachodniej myśl architektoniczna, na której podstawie podjęto odbu-

dowę zniszczonych w czasie II wojny światowej starych dzielnic, realizowana była w po-
szczególnych miastach na podstawie odmiennych założeń ideowych, programów konserwa-
torskich i koncepcji architektoniczno-urbanistycznych, odpowiadających specyfice, różno-
rodności układów przestrzennych, charakterystycznych dla poszczególnych państw i regio-
nów. Metody przywracania zniszczonych historycznych układów, jaką realizowano w Polsce 
w oparciu o idee wspierane przez centralnie zarządzane państwo, nie zastosowano na taką 
skalę w miastach zachodniej części kontynentu ze względów prawnych, ekonomicznych 
i społecznych, których rozwój oparty był na pluralizmie politycznym, swobodach obywatel-
skich i braku ograniczeń w sferze gospodarczej. Wypracowano zróżnicowane metody odbu-
dowy zrujnowanych miast, wynikające z odmiennych w poszczególnych ośrodkach koncepcji 
urbanistyczno-architektonicznych – dostosowanych do lokalnych uwarunkowań kulturowych, 
społecznych i ekonomicznych – odzwierciedlających także proces ewolucji nowych kierun-
ków w sztuce II połowy XX w. 

Przyjęte metody odbudowy oraz zabudowy starych miast europejskich (związane z obo-
wiązującymi w poszczególnych państwach normami prawnymi, rozporządzeniami budowla-
nymi i wymaganiami ochrony zabytków) – inaczej niż w Polsce, w której odbudowa w pierw-
szych latach po zakończeniu II wojny światowej oparta była na ujednoliconej koncepcji – 
wyróżniają charakterystyczne odrębne cechy i wybrane przykłady: 
– dostosowywania się do dawnych układów urbanistycznych i pierwotnej skali, z wkompo-

nowaniem w strukturę i krajobraz starych miast architektury neutralnej – bez odtwarzania 
form historycznych (realizacje z końca lat 40. i 50. XX w. (uproszczona rekonstrukcja wy-
branych kamienic przy Prinzipalmarkt w Münster, Middelburgu, Tiel, Lubece, we Floren-
cji); 

– nawiązywania do historycznego układu urbanistycznego, bez odtwarzania pierwotnego 
planu dzielnicy i podejmowania odbudowy kamienic w dawnych formach (Augsburg, 
Brunszwik, Caen, Hanower, Kolonia, Lubeka, Monachium, Münster, Norymberga, Ruen, 
Utrecht); 

– wprowadzania realizacji w nowoczesnych formach zachowujących odniesienie do skali 
i planu historycznych dzielnic (Barcelona, Berlin, Eindhoven, Hertogenbosch, Mediolan, 
Nijmegen, Palmanova, Triest, Ulm, Wenecja, Wiedeń, Wismar); 

– realizacji nowoczesnej architektury nienawiązującej do tradycji miejsca i struktur prze-
strzennych niedostosowanych do dawnych układów urbanistycznych – o wyróżniającej się 
indywidualności (Eindhoven, Graz, Hamburg, wielofunkcyjne centrum w Hanowerze, Rot-
terdam, Wenecja–Giudecca); 
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– współczesnych tendencji w zakresie rekonstrukcji obiektów zabytkowych, odbudowy sta-
romiejskiego centrum w dawnych formach, z zastosowaniem architektonicznych imitacji 
historycznych form i kompozycji (Bonn, Drezno, Frankfurt nad Menem, Hildesheim, Kas-
sel, Lubeka, Lüneburg, Moguncja, Rothenburg, Brunszwik i Münster). 
Podejmowany po I wojnie światowej rozległy zakres prac nad zabudową zniszczonych 

ośrodków i rekonstrukcją najcenniejszych gmachów omawiano podczas merytorycznych dys-
kusji, prowadzonych w gronie specjalistów, przedstawicieli lokalnej administracji i miesz-
kańców. Dyskusje dotyczyły rozwiązania złożonych problemów: stworzenia perspektyw roz-
woju gospodarczego i organizacji życia w miastach, odpowiadających współczesnym potrze-
bom, z jednoczesnym zachowaniem dziedzictwa kulturowego i przywróceniem unicestwio-
nych elementów o znaczących wartościach duchowych, artystycznych i materialnych. Odnie-
sieniem dla ówczesnej sytuacji były prowadzone przed ćwierćwieczem w Belgii ożywione 
dyskusje nad wyborem właściwej metody przywrócenia do życia ośrodków miejskich, zbu-
rzonych na niespotykaną wcześniej skalę. Zdecydowano o konieczności odbudowy zrujnowa-
nych miast, przeciwnie do koncepcji (zaproponowanej przez odosobnione w swych poglądach 
osoby) pozostawienia stanu zniszczeń jako „cmentarzyska” – ku przestrodze dla przyszłych 
pokoleń. W większości przypadków nowe inwestycje budowlane w zrujnowanych ośrodkach 
przeprowadzono w nowoczesnych wówczas formach architektonicznych, z wyjątkiem stolicy 
Brabancji Flamandzkiej – Leuven [Louvain], w której powstała replika historycznej zabudo-
wy. Symbolem destrukcyjnych działań wojennych stał się gotycki gmach biblioteki uniwersy-
teckiej w Leuven – zbombardowany przez Niemców w czasie I wojny światowej, zrekonstru-
owany po jej zakończeniu oraz ponownie zniszczony, tym razem na skutek bomb lotnictwa 
alianckiego, i powtórnie zrekonstruowany po 1945 r.251. Decyzja z 1915 r. o odtworzeniu his-
torycznego centrum belgijskiego Leuven252 poprzedziła realizowaną po 1945 r. rekonstrukcję 
zabytkowego układu Warszawy oraz odbudowę (prowadzoną na mniejszą skalę) fragmentów 
zabudowy w holenderskim Middelburgu, niemieckim Münster, francuskim Saint-Malo, a po 
1990 r. przywrócenie wyglądu kompleksu staromiejskiego w Dreźnie. 

Po II wojnie światowej w rejonie londyńskiego Saint Paul powstała zabudowa wyróżniają-
ca się nowoczesnymi formami architektonicznymi, będąca interesującą alternatywą dla powo-
jennych realizacji. Nowoczesne rozwiązanie urbanistyczne pasażu handlowego Lijnbaan 
z odizolowanymi domami mieszkalnymi, zbudowane w centrum Rotterdamu (1949–1953), 
stało się wzorem planowania stref handlowo-usługowych w dzielnicach śródmiejskich i pod-
miejskich w drugiej połowie XX w. W Orleanie poszerzono stare ulice, przebudowując za-
chowane domy, dokonując także wyburzenia zabudowy kolidującej z realizacją nowych pla-
nów urbanistycznych (zasięg modernizacji objął obszar historycznego centrum). 

                                                 
251 J. J o k i l e h t o, A history of architectural…, op. cit., s. 283–286; T.W. K o c h, The Univesity of Louvain and 

its Library, London, The Plimpton Press, 1919, https://catalog.hathitrust.org/Record/001165432, Hathi Trust 
Digital Library [online], dostęp: 21.08.2013; M. Smets, The reconstruction of historical cores in Belgian cit-
ies after destruction in the first word war, https://www.icomos.org/publications/wash.pdf, ICOMOS, [online], 
dostęp: 21.08.2013. 

252 P. M a r t y n, Comparable and divergent methods applied in the rebuilding and restoration of towns and 
cities in Belgium and Nord Region of France after the first world war, [w:] Reconstructions and moderniza-
tions of historic towns in Europe in the first half of the twentieth century: Nation, Politics, Society, red. I. Ba-
rańska, M. Górzyński, Kalisz, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2016, s. 35–66. 
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Oprócz przeciwstawnych metod powstały koncepcje kompromisowe, postulujące renowa-
cję i rekonstrukcję fragmentów dawnej zabudowy. W Strasburgu konserwatorzy poszukiwali 
kompromisu, dzięki któremu architektoniczno-konserwatorskie prace renowacyjne zostały 
zintegrowane z budynkami o nowoczesnym wyglądzie, respektującym odniesienie do skali 
i krajobrazu dawnego miasta. W zniszczonej dzielnicy staromiejskiej w Norymberdze prze-
prowadzono renowację zabytkowych świątyń i fortyfikacji, decydując o zabudowie histo-
rycznego centrum w nowoczesnych formach architektonicznych, których rozwiązanie stano-
wiło przykład respektowania skali dawnych kamienic, tradycyjnych zasad komponowania 
elewacji oraz stosowania materiałów wykończeniowych. 

W latach 50. XX w. nawiązanie do skali i charakteru zabudowy starych miast realizowano 
we Włoszech oraz w znacznej części miast niemieckich i holenderskich. Od lat 60. XX w. 
wyróżniała się tendencja do wprowadzania w obręb dzielnic zabytkowych form kontra-
stujących i kompozycji odchodzących od klasycznych zasad architektonicznych. W zrujnowa-
nych dzielnicach historycznych Rotterdamu i Hamburga ukształtowano nowoczesne struktury 
urbanistyczne, wyróżniające się formami awangardowej architektury – nienawiązujące do daw-
nej siatki ulic i wyglądu starych budynków – realizowane zgodnie z perspektywicznymi plana-
mi modernizacji i rozwoju ważnych przemysłowych ośrodków miejskich w Europie Północnej 
(po przeniesieniu urządzeń technicznych i portowych poza granice centrum). Nowoczesna ar-
chitektura wyróżniała się na tle zabudowań dzielnic historycznych zmodernizowanym wyglą-
dem elewacji, funkcjonalnością mieszkań i przestronnością zazielenionych wnętrz kwartałów. 
Kontrast zrujnowanych zabudowań i nowych budynków, realizowanych z zastosowaniem 
unowocześnionych technologii, oszczędnych pod względem materiałowym, wystroju fasad 
i wyposażenia, stanowił potwierdzenie przyjęcia właściwej metody dla odbudowy zniszczo-
nych struktur miast przemysłowych i perspektyw powrotu do życia lokalnej społeczności. 

W miastach Europy Zachodniej (podobnie w Polsce) w latach powojennych budżet pań-
stwa dofinansowywał w znacznym stopniu zakres prac rewitalizacyjnych. We Francji stoso-
wano dopłaty do wybranych obiektów znajdujących się w określonych przez administrację 
centralną strefach zabytkowych, wyznaczonych z obszarów najbardziej wartościowych miast 
historycznych, nazywanych strefami chronionymi (secteurs sauvegardés)253. 

 
 

Bombardowania niemieckich miast w czasie II wojny światowej254 
 
Wojska brytyjskie dokonały wielkiego wysiłku militarnego i organizacyjnego dla przenie-

sienia działań wojennych na terytorium III Rzeszy oraz zniszczenia strategicznymi bombar-
dowaniami potencjału wojskowego i przemysłowego Niemiec, osłabiając jednocześnie mora-
le ludności cywilnej. W Wielkiej Brytanii podjęto inwestycję dla rozwoju potężnej floty bom-
bowców, zamiast wystawienia kilkudziesięciu dywizji piechoty. Dowódcy brytyjscy zdecy-
dowali, żeby zaryzykować życie kilkudziesięciu tysięcy lotników – nielicznej, najbardziej 
wartościowej części społeczeństwa – zamiast wysyłania do szturmu milionów żołnierzy pie-

                                                 
253 K. S k a l s k i, Rewitalizacja starych…, op. cit., s. 33. 
254 W. M i k u l i c z, Bomby na Niemcy. Brytyjskie lotnictwo w nalotach na III Rzeszę. Cz. I. Grudzień 1939–

sierpień 1943, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012, pass. 
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choty, unikając doznania nieporównywalnie większych strat. Naloty alianckie spowodowały 
zniszczenie wielu niemieckich fabryk i zrujnowanie licznych miast, do których należały rów-
nież najcenniejsze historyczne ośrodki. Strat i cierpień doznała ludność cywilna. Bombardo-
wania aliantów były – w złożonym procesie przygotowywania wojny wyzwoleńczej – reakcją 
na działania militarne, rozpoczęte o godzinie 4.35 (czasu polskiego) przez hitlerowskie Niem-
cy zbombardowaniem 1 września 1939 r. bezbronnego nadgranicznego Wielunia. 

 
 
Wyburzenia starej zabudowy i przebudowa śródmieść po 1945 roku255 
 

Po II wojnie światowej w zrujnowanych miastach Europy Zachodniej przeprowadzono na 
wielką skalę prace rozbiórkowe starej zabudowy zniszczonej podczas walk ulicznych i bom-
bardowań. Wyburzano także – podobnie jak w Polsce i w innych miastach wschodniej części 
kontynentu – domy zachowane w dobrym stanie technicznym i z niewielkimi uszkodzeniami, 
które przy niewielkich nakładach można byłoby ponownie użytkować lub zaadaptować do 
nowych funkcji. W większości przypadków wyburzenia przeprowadzano, przygotowując cen-
tralnie położone tereny staromiejskie do zabudowy i zagospodarowania według nowych 
(przede wszystkim modernistycznych) koncepcji urbanistyczno-architektonicznych: budyn-
ków administracyjnych, mieszkalnych, handlowo-usługowych oraz kołowych i szynowych 
tras komunikacyjnych. Powojenna „euforia modernizacji urbanistycznej”256 miast Europy 
Zachodniej, po półwieczu doświadczeń wynikających z nowoczesnego przekształcenia struk-
tur staromiejskich, poddawana jest krytycznym ocenom, przywołującym wygląd zachowa-
nych po wojnie wąskich uliczek staromiejskich, wyburzonych dla rozplanowania arterii ko-
munikacyjnych oraz starych domów (na których miejscu wzniesiono wolnostojące domy 
mieszkalne i przeszklone biurowce), zniszczonych po 1945 r. na skutek decyzji lokalnej ad-
ministracji i planistów. Odwrócenie powojennych tendencji do zabudowy starych dzielnic bez 
zachowania charakteru miejsca oraz skali wyburzeń historycznych budynków, podejmowa-
nych ze względu na modernizację nadmiernie zagęszczonych układów urbanistycznych, okre-
ślają współczesne tendencje do rekonstrukcji zniszczonych cennych budynków oraz stylizacji 
dawnych programów dekoracyjnych, z przywróceniem pierwotnego rozplanowania ulic, 
kwartałów oraz granic własnościowych. 

Sześć długich lat II wojny światowej doprowadziło do zniszczenia wielu śródmieść w mia-
stach europejskich. W krajach zachodnich postęp techniczny spowodował rozwój motoryza-
cji, wpływając na pogorszenie warunków życia w dzielnicach staromiejskich i śródmiejskich 
ze względu na zagęszczenie budynków mieszkalnych, ograniczoną wielkość terenów zielo-
nych, małą przepustowość ciągów komunikacyjnych dla ruchu pojazdów mechanicznych. Po 
1945 r. do najważniejszych przyczyn, wpływających w krajach zachodniej części kontynentu 
na podjęcie decyzji o przebudowie dzielnic śródmiejskich, należały koncepcje odbudowy 
zniszczonych miast powiązane z perspektywicznymi planami usprawnienia systemów komu-
nikacyjnych – koniecznych dla rozwoju rozrastających się ośrodków, jednocześnie możli-
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wych do przeprowadzenia po usunięciu ruin starych budynków i zagospodarowaniu unice-
stwionych zagęszczonych układów. 

W krajach socjalistycznych, w których rozwój przemysłowy i motoryzacyjny był niepo-
równywalnie mniejszy niż w państwach Europy Zachodniej, powojenne plany inwestycyjne 
koncentrowały się na odbudowie zniszczonych dzielnic śródmiejskich i staromiejskich jako 
centrów historycznych o utrwalonym statusie (istotny był również kontekst polityczny). Prze-
budowy historycznych zespołów wiązały się także z przebudową starych układów urbani-
stycznych, prowadzoną dla usprawnienia komunikacji o znaczeniu lokalnym i tranzytowym. 
Inwestycje obejmujące przebudowy zaniedbanych dzielnic śródmiejskich uruchamiano na 
większą skalę w okresie rozwoju gospodarczego. Rozwój motoryzacji uległ znacznej zmianie 
po przełomie, jaki w dawnym bloku państw socjalistycznych nastąpił w latach 1989–1990, 
uruchomionym społeczno-politycznymi wydarzeniami w naszym kraju. Wobec wzrostu licz-
by pojazdów mechanicznych na obszarze osiedli, dzielnic śródmiejskich i centrów staromiej-
skich istniejące układy dróg i powojenne rozwiązania komunikacyjne okazały się niewystar-
czające (często niepowiązane ze strukturą historycznych miast), degradując krajobraz kultu-
rowy najstarszych ośrodków miejskich. 

Niezależnie od podziału Europy w okresie „zimnej wojny” w ograniczonym zakresie 
utrzymywały się kontakty przedstawicieli środowiska konserwatorów zabytków, historyków 
sztuki i architektów z Europy Zachodniej, Środkowej i Wschodniej. Polska wśród pięciu kra-
jów (dwóch europejskich) została członkiem grona założycielskiego Międzynarodowego 
Ośrodka Studiów nad Ochroną i Restauracją Dóbr Kultury – ICCROM w 1959 r.257, zgroma-
dzenia organizacyjnego ICOMOS. Kongres założycielski Międzynarodowej Rady Ochrony 
Zabytków ICOMOS zorganizowano w 1965 r. w Warszawie i Krakowie258. Profesor J. Za-
chwatowicz był sygnatariuszem karty weneckiej w 1964 r. Profesorowie z Polski byli wy-
bierani do władz międzynarodowych organizacji konserwatorskich. Od 1977 r. Polskę repre-
zentował oficjalny przedstawiciel w Komitecie Światowego Dziedzictwa UNESCO. Do naj-
wcześniejszych wpisów na listę światowego dziedzictwa UNESCO należą polskie zespoły 
zabytkowe: Stare Miasto w Krakowie, Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni 
w 1978 r., Auschwitz-Birkenau – niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady 
(1940–1945) w 1979 r., Stare Miasto w Warszawie w 1980 r.259. Jak pisze A. T o m a -
s z e w s k i, w dziedzinie „[...] badań nad historycznym krajobrazem kulturowym i metodami 
jego ochrony, badań miast historycznych i metod ich rewaloryzacji, badań pojedynczych za-
bytków, jak również metod kształcenia konserwatorów w pełnym programie studiów wyż-
szych i podyplomowych”260. Polska posiadała prekursorskie osiągnięcia naukowe na skalę 
międzynarodową, które ze względu na ograniczenia wynikające z powojennych politycznych 
uwarunkowań i barierę językową nie uzyskały odpowiedniej rangi. Odosobnionym i pionier-
skim zjawiskiem było stworzenie w ramach Przedsiębiorstwa Państwowych Pracowni Kon-
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259 Polski Komitet ds. UNESCO, http://www.unesco.pl/polski-komitet-ds-unesco, [online], dostęp: 10.12.2015. 
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serwacji Zabytków struktury organizacyjnej całego procesu prac konserwatorskich – od etapu 
badań studialnych i terenowych do fazy realizacyjnej – dzięki wyjątkowym kwalifikacjom 
polskich konserwatorów prowadzonych na rozległą skalę, równolegle do inwestycji krajo-
wych, także na całym kontynencie europejskim oraz w Afryce, Ameryce Łacińskiej i Azji261. 
Problemy dotyczące odbudowy miast po 1945 r. wystąpiły na całym obszarze kontynentu 
objętym przez działania wojenne. Pozainstytucjonalna współpraca historyków, konserwato-
rów i architektów była ograniczona ze względu na sytuację polityczną w powojennej Europie, 
a także uwarunkowania proceduralne i ekonomiczne262. W porównaniu z realizacjami znany-
mi z polskich miast i na tle budownictwa Europy Środkowej powojenne budynki w Europie 
Zachodniej wyróżniały się poziomem technicznym, standardem realizacyjnym, użyciem ma-
teriałów dostosowanym do wymagań użytkowych rozwiniętych społeczeństw. 

 
 
Niemcy 

 
Wprowadzenie 

 
W Niemczech na przełomie dwóch poprzednich stuleci dokonano kompleksowej lub czę-

ściowej rekonstrukcji lub rozbudowy wielu oryginalnych średniowiecznych domów i monu-
mentalnych budowli. Działalność ruchu konserwatorskiego, aktywnego w przybliżeniu 
w okresie od 1880 r. do wybuchu I wojny światowej, odpowiadała ówczesnej fali nastrojów 
narodowo-patriotycznych. Tendencje do kreowania architektury romantycznej i neoroman-
tycznej w wielu przypadkach prowadziły do poprawienia i uszlachetnienia romanizmu oraz 
gotyku263. Po II wojnie światowej postępowano odmiennie, w porównaniu z metodami przy-
jętymi w Niemczech pod koniec XIX i na początku XX w., co polegało na swoistej transfor-
macji i „restylizacji” dawnej zabudowy, którą przekształcano w „manierze tradycyjno-regio-
nalnej”264. 

 
 

Powojenne realizacje staromiejskie i odbudowa miast zabytkowych 
w Republice Federalnej Niemiec 

 
W Republice Federalnej Niemiec do połowy lat 70. XX w.265 realizacje architektoniczne, 

powstające na miejscu zrujnowanych historycznych układów przestrzennych, opierały się na 
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spojrzenie na prowadzoną odmienną politykę budowlaną i konserwatorską w Polsce i we wschodniej części 
podzielonego państwa niemieckiego – zob. T. M a r k i e w i c z, Burzyć czy rekonstruować…, op. cit., s. 103. 

263 Z. T o ł ł o c z k o, Architektura i społeczeństwo…, op. cit., s. 134. 
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uznaniu tych miejsc za swoistą tabula rasa, pozwalając na urzeczywistnienie modernizacyj-
nych idei z okresu 20-lecia międzywojennego o koniecznej reformie mieszkaniowej, niwelo-
waniu niesprawiedliwości klasowych i różnic społecznych (podobne tendencje przeważały 
w tym czasie również w Polsce i innych państwach kontynentu). Z funkcjonalnym modelem 
urbanistycznym powiązane było podporządkowanie miasta rozwojowi masowej motoryzacji. 
Historyczne centra miejskie w Hamburgu i Kassel przecięto wielopasmowymi arteriami ko-
munikacji kołowej, w Brunszwiku na potrzeby budowy skrzyżowania ważnych osi tranzyto-
wych w latach powojennych konieczne było wyburzenie pozostałości klasycystycznego pała-
cu książęcego266. W miastach Europy Środkowo-Wschodniej przestrzenie centrów miast 
urządzano z myślą o przyszłych masowych manifestacjach „scalających” socjalistyczną spo-
łeczność; w tym celu dokonywano wyburzeń starych zespołów zabudowy. W Lublinie 
ukształtowano plac Zebrań Ludowych na miejscu dzielnicy żydowskiej (wyburzonej planowo 
przez władze hitlerowskie w latach 1942–1943), którego obudowę stanowiła półkolista pie-
rzeja socrealistycznych domów nawiązujących do sylwet kamienic staromiejskich)267. 

Ogromna skala destrukcji starych miast, którą spowodowały działania wojenne i ich póź-
niejsze skutki, uniemożliwiała, nawet w przypadku bogatych państw, przeprowadzenie kom-
pleksowej restauracji wszystkich cennych zespołów, niezależnie od możliwości wiernego 
przywrócenia dawnej świetności zabytków na podstawie zachowanych materiałów ikonogra-
ficznych i dokumentacji inwentaryzacyjnej. 

W Niemczech Zachodnich, podobnie jak na obszarze NRD, metodę wiernej rekonstrukcji 
zastosowano w odniesieniu do wybranych najcenniejszych budowli. Przy odbudowie znisz-
czonych dzielnic zastosowano uproszczone odtworzenie historycznych obiektów, swobodnie 
nawiązując do dawnego układu przestrzennego starych miast i wyglądu historycznej zabudowy. 

W RFN środowiska tradycjonalistów z uznaniem oceniały merytoryczną wartość polskich 
powojennych prac nad odbudową i rekonstrukcją zabytków. Powojenną ideę rekonstrukcji 
historycznych budowli uważano w Niemczech za niemożliwą ze względów ideowych i mo-
ralnych. W tym czasie w Polsce odtworzenie barbarzyńsko zniszczonych skarbów narodowej 
kultury uważano za ideologicznie konieczne dla przekazania ich możliwie wiernie odtworzo-
nej formy następnym pokoleniom, „[...] bo naród i jego pomniki kultury – to jedno”268. Wy-
jątkowa w Niemczech była decyzja o kompleksowym odtworzeniu w latach 1947–1958 ukła-
du staromiejskich kamienic wraz z wyglądem dawnych fasad przy Prinzipalmarkt – rynku 
ulicznym (Strassenmarkt269) w Münster, w uniwersyteckim ośrodku w Nadrenii Północnej–
Westfalii (przy czym uproszczono detal i wystrój plastyczny, zachowując unikatowy charak-
ter architektoniczny domów podcieniowych). Ważnym akcentem zespołu staromiejskiego 
była zrekonstruowana w 1958 r. fasada gotyckiego ratusza – w 310 rocznicę podpisania poko-

                                                                                                                                                         
Greece, Hungary, Italy, the Netherlands, Poland, the United Kingdom, and Yugoslavia. red, H.-D. Dyroff, 
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ju westfalskiego w odtworzonej w dawnym wystroju Sali Rady (przemianowanej na Salę Po-
koju)270. Wokół historycznego centrum w latach 1960–1980 XX w. zbudowano nowe domy, 
których współczesne rozwiązania kompozycyjne nawiązywały do skali i cech formalnych 
dawnej architektury, jednocześnie wykazując awangardową proweniencję. 

Niezależnie od tendencji do przywracania dawnych układów zabudowy uwagę zwracają 
powojenne realizacje awangardowej architektury w historycznych centrach niemieckich miast 
(m.in. w Brunszwiku, Kolonii, Münster), znane na międzynarodowym forum i stanowiące 
inspirację dla architektów z innych państw europejskich. W miastach zachodnioniemieckich 
staromiejski krajobraz po 1945 r. zdominowały – zazwyczaj źle oceniane przez tradycjonalis-
tów – modernistyczne budynki, kształtując kubistyczny krajobraz zrealizowanych koncepcji 
urbanistycznych. Modernistyczne budynki z lat powojennych, krytykowane za zaburzanie 
charakteru historycznych ośrodków miejskich, niedoceniane pod względem rozwiązań funk-
cjonalno-przestrzennych (odwołujących się do nowych idei urbanistyczno-architektonicz-
nych) i kompozycyjno-plastycznych (wynikających z zastosowania nowych technologii i ma-
teriałów), podlegały procesowi restylizacji, przebudowy, dostosowywania do skali i charakte-
ru historycznego otoczenia, co realizowane było w wybranych stosunkowo nielicznych mia-
stach. Lokalne społeczności, kierowane swoistym sentymentalizmem i nostalgią za miniony-
mi czasami, podejmowały inicjatywy (często zakończone powodzeniem) dla przywrócenia 
dawnego wyglądu starych miast, które polegały na wyburzeniu lub gruntownej modernizacji 
powojennej modernistycznej zabudowy, nawet w przypadku zachowania jej w dobrym stanie 
technicznym i użytkowym. 

 
 

Architektura staromiejska po zjednoczeniu Niemiec 
 
Realizacje z obszaru dawnego RFN i NRD należą do przykładów odbudowy w historycz-

nym kształcie dawnych układów urbanistycznych, rekonstrukcji najcenniejszych gmachów, 
nawiązujących do wyglądu wyburzonych budynków w wyniku działań wojennych i później-
szych decyzji, podejmowanych w miastach niemieckich po zjednoczeniu w 1990 r. podzielo-
nego kraju – w okresie zmian politycznych, społecznych i gospodarczych, szczególnie w czę-
ści wschodniej (odbudowy arystokratycznych siedzib, świątyń, domów dawnego patrycjatu). 

W Hildesheim przywrócono dawne rozplanowanie średniowiecznego placu targowego 
i podjęto rekonstrukcję wyjątkowych pod względem artystycznym fasad przy Marktplatz. 
Realizacja, poprzedzona naciskiem lokalnej społeczności, nastąpiła po wyburzeniu i przebu-
dowie zespołu modernistycznych budynków z lat 60. XX w. (zaprojektowanych na podstawie 
konkursu architektonicznego, nagrodzonych za innowacyjność architektoniczną), których 
dominantę stanowił siedmiokondygnacyjny hotel Rose (arch. D. O e s t e r l e n, 1962). W la-
tach 1987–1989 zrekonstruowano zniszczony w 1945 r. okazały Knochenhaueramtshaus – 
dawną siedzibę cechu rzeźników z okresu renesansu (z 1529 r.), o unikatowej konstrukcji 
szachulcowej, wzbogaconej o dekoracyjne polichromie, uznanej za pomnik architektury Dol-
nej Saksonii. Doprowadzono również do rekonstrukcji sąsiedniego budynku w konstrukcji 
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szkieletowej z XIX w. – dawnej siedziby cechu piekarzy271. We Frankfurcie nad Menem zre-
konstruowano północną pierzeję Römermarkt, a po wyburzeniu powojennych budynków ad-
ministracyjnych prowadzona jest odbudowa wybranych kwartałów staromiejskich, które wy-
różniają się wyglądem przywracanych historycznych fasad, sąsiadujących ze współczesnymi 
interpretacjami architektury kamienic staromiejskich272. Po 1990 r. rozpoczęto proces odtwa-
rzania zabudowy pałaców miejskich i kamienic w zespole staromiejskim w Dreźnie (baroko-
wej „Florencji nad Łabą”), którego symbol stanowi rekonstrukcja kościoła św. Marii Panny 
(Frauenkirsche)273. W Berlinie na podstawie decyzji Bundestagu – podjętej po wieloletniej 
dyskusji specjalistów reprezentujących środowiska architektów, konserwatorów i historyków, 
przedstawicieli władz administracyjnych i lokalnej społeczności – w 2010 r. rozpoczęto od-
budowę Zamku Królewskiego, którego poważnie uszkodzone mury, możliwe do zabezpie-
czenia i odtworzenia w pierwotnej formie, wysadzono w powietrze w 1950 r. Na fundamentach 
rezydencji królów Prus i niemieckich cesarzy zbudowano Pałac Republiki NRD (w 1976 r.), 
wyburzony w latach 2006–2008 w celu wzniesienia Forum Humboldta – nowego centrum 
sztuki i nauki, przywracającego bryłę symbolu historii Prus i Niemiec)274. W 2003 r. ukoń-
czono rekonstrukcję budynku dawnej komendantury, zlokalizowanego przy reprezentacyjnej 
Unter den Linden w centrum Berlina, rozbudowanego w epoce baroku. W 2005 r. podjęto 
decyzję o odbudowie zrujnowanego zamku w Poczdamie, w latach 2012–2013 przywrócono 
barokową bryłę zamku w Hanowerze. W Brunszwiku odtworzono wygląd dawnej wagi miej-
skiej (w 1994 r.) i pałacu książęcego, sprzężonego z funkcją centrum handlowego (w latach 
2005–2007). Odbudowę i rekonstrukcję dawnej zabudowy podjęto również w Bonn, Frank-
furcie nad Menem275, Kassel, Lubece, Lüneburgu, Moguncji, Rothenburgu i innych miastach 
zjednoczonych Niemiec. 
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H. R e y e r, F. L e n f e r i n k, Hildesheim – einst und heute, red. S. Abromeit, Hildesheim, Hildesheimer All-
gemeinen Zeitung, 2010, pass. 

272 M. R o d e n s t e i n, Römer und Römerberg, Frankfurt am Main, [w:] Geschichte der Rekonstruktion – Kon-
struktion…, op. cit., s. 314–315; S. S c h o l z, Budowanie w historycznym otoczeniu. Zabudowa obszaru mię-
dzy katedrą a ratuszem we Frankfurcie nad Menem i realizacja rozbudowy Albert Einstein Oberschule 
w modernistycznym osiedlu Podkowy z lat 1926–1927 (Hufensredtung) w Berlinie-Neukölln z 1991, [w:] Ar-
chitektura współczesna w mieście…, op. cit., s. 55–62. 

273 J.M. C h m i e l e w s k i, Teoria i praktyka…, op. cit., s. 376–382; M. D o n a t h, Der Dresdner Neumarkt. Ein 
Platz kehrzurück, Dresden, Edition Sächsische Zeitung, 2006, pass.; P. F i u k, Architektura w miastach histo-
rycznych w Polsce od 1989 roku. Odbudowa, rekonstrukcja, retrowersja. Neokreacja i współczesna kreacja 
(zarys problemu), [w:] Przyszłość architektury, red. E. Przesmycka, E. Trocka-Leszczyńska, Wrocław, Wro-
cławskie Wydawnictwo Naukowe ATLA2, 2014, s. 35–47; V. H e l a s,  W. P a m p e l,  F. Z a d n ič e k, Das 
Stadtbild von Dresden, Stadtdenkmal und Denkmallandschaft, Dresden, Landesamtfür Denkmalpflege Sach-
sen, 1996, pass.; H. Hertzig, Frauenkirche mit Neumarkt, Dresden, [w:] Geschichte der Rekonstruktion – 
Konstruktion…, op. cit., s. 326–328. 

274 Berliner Extrablatt. Neueste und gründliche Informationen zur Wiedererrichtung des Berliner Schlosses – 
Bau des Humboldtforums, 2010, R. 4, pass. 

275 P. F i u k, Modernizacja, postmodernizacja i rekonstrukcja centrum Frankfurtu nad Menem, [w:] Integracja 
sztuki i techniki w architekturze i urbanistyce, t. IV/I, red. G. Rzepecki, Bydgoszcz, Wydawnictwo Uczelnia-
ne Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 2016, s. 67–76. 
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Rozległy program inwestycyjny dla dawnego zespołu portowo-stoczniowego przygotowano w 
Hamburgu, podejmując realizację rozległego obszaru poprzemysłowego, nazwanego HafenCity – 
zlokalizowanego w sąsiedztwie średniowiecznego rdzenia miasta (zburzonego podczas II wojny 
światowej i zagospodarowanego po jej zakończeniu według modernistycznych planów urbanis-
tycznych276) – który ukształtowano jako nowoczesne wielofunkcyjne centrum metropolii położo-
nej u ujścia Łaby do Morza Północnego, a także odzwierciedlające międzynarodową pozycję go-
spodarczą ośrodka miejskiego oraz aspiracje mieszkańców z XXI w.277 

 
 

Zabudowa miast historycznych w Niemieckiej Republice Demokratycznej 
 
Po zakończeniu II wojny światowej całe Niemcy stanęły w obliczu problemu odbudowy 

miast. Niemiecka Republika Demokratyczna stanęła przed dodatkowym problemem, wycho-
dzącym poza zakres odbudowy i organizacji zniszczonego państwa – był on pomyślany jako 
projekt pilotujący dla utworzenia społeczeństwa idealnego. Według utopijnego schematu po-
stępowania nowych władz w pierwszej kolejności zamierzano odciąć się od przeszłości i po-
zornie krępujących kulturowych korzeni. Jednym z rezultatów tego ponurego schematu było 
zburzenie niepasujących do politycznej propagandy wartościowych historycznych zespołów, 
komponowanych przestrzeni oraz cennych obiektów. Symbolem stało się wyburzenie murów 
berlińskiego Zamku Królewskiego i degradacja historycznego centrum Lipska. 

Pojawiała się również spontaniczna reakcja osób prywatnych, zaangażowanych w ratowa-
nie historycznych pomników. W Naumburgu naprawiono gotycką katedrę, podczas gdy domy 
były wciąż w stanie ruiny. Starania konserwatora zabytków Saksonii, H. N a d l e r a  umożli-
wiły zabezpieczenie pozostałości Frauenkirsche, pozostawiając je niejako w „zamrożeniu” 
jako trwałej ruiny – symbolu wojennych zniszczeń, zachowanych dla przyszłej odbudowy 
sakralnego symbolu Drezna, którą urzeczywistniono po półwieczu (były konserwator został 
honorowym gościem uroczystości oficjalnego rozpoczęcia prac rekonstrukcyjnych)278. 

W Niemieckiej Republice Demokratycznej przy konserwacji i restauracji zabytkowych 
obiektów i zespołów staromiejskich stosowano (równolegle z przykładami starannej rekon-
strukcji zniszczonych obiektów, której przeprowadzenie nie zawsze było możliwe ze wzglę-
dów ekonomicznych, organizacyjnych i ideowych) metodę uproszczonej stylizacji dawnych 
form architektonicznych. Na rynku w Schwerinie w połowie lat 70. XX w. przywrócono wy-
gląd neostylowych kamieniczek z XIX w., sąsiadujących z równocześnie wzniesionymi fasa-
dami, które stanowiły współczesną reminiscencję gotyku i renesansu północno-niemiec-
kiego279. 
 
 

                                                 
276 R. L a n g e, Hamburg. Wiederaufbau und Neuplanung 1943–1963, Hamburg, Langewiesche (Die Blauen 

Bücher), 1994, s. 19–82, 224–226. 
277 J.M. C h m i e l e w s k i, Teoria i praktyka…, op. cit., s. 383–395; R. L a n g e,  M. B a t z,  G. S c h ü tt e, Spei-

cherstadt und HafenCity – Zwischen Tradition und Vision, Hamburg, Elbe&Fluten Edition, 2004, pass. 
278 J. J o k i l e h t o, A history of architectural…, op. cit., s. 256–257. 
279 A. B e h r,  A. H o f f m a n n,  H.-J. K a d a t z,  G. Z e u c h n e r, Architektur in der DDR, Berlin, Henschel-

verlag Kunst und Gesellschaft, 1980, pass; P. Nestler,  P.M. B o d e, Deutsche Kunst seit 1960Architektur, 
München, Bruckmann Verlag, 1976, pass. 



 178

Socrealizm i rekonstrukcja historycznego centrum na przełomie XX i XXI wieku  
w Dreźnie 

 
Wybór germańskiej tradycji dla socrealistycznej architektury nowego socjalistycznego 

państwa niemieckiego, jednocześnie zgodny z dyrektywami obowiązującymi w innych czę-
ściach bloku socjalistycznego, nie był jednoznaczny. Nawiązania do tradycji i historii budziły 
niewłaściwe skojarzenia w odniesieniu do różnych okresów: m.in. do Rzeszy Wilhelmińskiej, 
czasów burżuazji, okresu faszystowskiego. Ruch proletariacki nie posiadał, z wyjątkiem sym-
boli, własnej tradycji i sztuki, a specyficzna estetyka kultury chłopskiej również nie mogła 
być zaakceptowana jako dominująca w robotniczych miastach. Wzorem ZSRR wykorzysty-
wano motywy i stylistykę wywodzącą z różnych epok historycznych, nawiązując w umowny 
sposób do doktrynalnej idei tworzenia architektury „narodowej w formie i socjalistycznej 
w treści”. Socrealizm (neotradycjonalizm) wywodził się z Moskwy i był ideologicznym mani-
festem siły władzy nazywanej ludową – chociaż faktycznie od ludu niepochodzącej. Architek-
tura socrealistyczna przez upodobnienie się (dzięki pozorom bogactwa i reprezentacyjności) 
do dawnej oficjalnej architektury pałacowej i rezydencjonalnej, symbolizującej odwieczną 
zwierzchność, narzucała akceptację ciągłości nowej administracji. 

Monumentalne gmachy socrealistyczne stanowiły również element propagandowej rywali-
zacji z okazałą historyzującą architekturą amerykańskich wieżowców z pierwszych dziesię-
cioleci XX w. W Berlinie Wschodnim dochodziło do niefortunnych analogii i skojarzeń for-
malnych architektury z czasów III Rzeszy – zachowanych we wschodniej i w zachodniej czę-
ści miasta – z budynkami socrealistycznymi. Zabudowa głównego założenia dawnej Stalin-
allee280 elementami plastycznymi, charakteryzującymi się sekwencyjnością form i detali, 
przypominała barokizujący charakter nazistowskiego empire’u281. 

Uproszczona barokizacja, połączona z neoklasycznymi formami, stała się sposobem na 
stworzenie odmiennej estetyki we wschodnioniemieckiej architekturze lat 50. XX w. Reduk-
cja elementów dekoracyjnych okazała się również techniczną i ekonomiczną koniecznością; 
zastosowano ją przy odbudowie historycznego centrum Drezna, zniszczonego przez naloty 
dywanowe 13 lutego 1945 r. Ogromna skala zniszczeń (w czasie działań wojennych niewiele 
innych miast poniosło większe straty; najtragiczniejszy los związany jest z niszczoną planowo 
stolicą Polski) uniemożliwiła rekonstrukcję niezwykle bogatego zespołu, z uwzględnieniem 
wszystkim minionych epok. 

Powojenna zabudowa zabytkowego miasta została oparta na wybranym z innych koncepcji 
i obecnie krytykowanym wariancie częściowej zmiany dawnego układu urbanistycznego Sta-
rego Miasta. Uproszczono historyczną siatkę ulic w rejonie głównego placu, ale pieczołowi-

                                                 
280 Główne założenie urbanistyczne Berlina Wschodniego Stalinallee (obecnie Karl-Marx-Allee) powstało 

w latach 1951–1958 według projektu zespołu pod kierunkiem H. Henselmanna (wpływowej postaci 
w architekturze epoki NRD, m.in. inicjatora i pomysłodawcy budowy w późniejszych latach kolejnej domi-
nanty Berlina Wschodniego – wieży telewizyjnej) – zob. W. D u r t h, J. Düwel, N. G u t s ch o w, Architektur 
und Städtebau der DDR. Die frühen Jahre, Berlin, Jovis Verlag, 2007, s. 270–301. 

281 Dawne Ministerstwo Lotnictwa (projekt: E. S a g e b i e l, 1934–1936) i Ministerstwo Propagandy (projekt: 
R. R e i c h l e,  W. W e y g a n d t, 1934–1936) oraz zachowany w zachodniej strefie, nawiązujący do neoba-
rokowych rozwiązań, dawny Haus des Deutscheen Gemeindetages (Dom Wspólnoty Niemieckiej, obecnie 
Ernst-Reuter-Haus, projekt: K. E l k a r t, 1938–1939), zob. Z. T o ł ł o c z k o, «Sen architekta», czyli…, 
op. cit., s. 293–294. 
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cie zrekonstruowano wybrane najcenniejsze i najbardziej reprezentacyjne pomniki architekto-
niczne miasta (pałace i kościoły), nie przywracając pierwotnego wyglądu wielu kamienic 
i pałaców miejskich. Stylizacja wystroju fasad odnosiła się przede wszystkim do epoki słyn-
nego w świecie drezdeńskiego baroku i neobaroku z XIX stulecia, a sporadycznie do wzorów 
renesansowych. Wyeksponowana została zabudowa rynku staromiejskiego (Altmarkt) nawią-
zująca do wzorów neobarokowych. W złożonym kompleksie powojennej zabudowy uwypu-
klone zostało przenikanie zredukowanych form historycznych z nowoczesnymi rozwiązania-
mi plastycznymi, tworząc charakter drezdeńskiego socrealizmu282. Neotradycjonalistyczna 
stylistyka wyprzedziła historyzujący nurt postmodernizmu. 

 
 

Wyburzenia zabudowy na terenach dawnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej 
i odbudowa po 1990 roku 

 
W Niemieckiej Republice Demokratycznej odejście od antyformalistycznej polityki, w od-

niesieniu do neostylowej i eklektycznej architektury z XIX w., nie spowodowało skali strat 
w historycznej zabudowie porównywalnej z miastami w Niemczech Zachodnich. Obiekty 
z tego czasu burzono bez skrupułów, jeżeli wymagały tego decyzje motywowane względami 
natury politycznej. Niewydolność gospodarki wschodnich Niemiec uchroniła jednak przed 
wyburzeniem liczne stare zabudowania (m.in. zespoły domów z XIX/XX w.), które zachowa-
no mimo naruszenia ich struktury w okresie działań wojennych i późniejszych, często dewa-
stacyjnych, skutków scentralizowanego zarządzania; współcześnie objęte zostały pracami 
modernizacyjnymi. 

W miastach dawnych państw socjalistycznych po 1990 r. podjęto prace nad rewitalizacją 
zdegradowanych dzielnic – pozostałości po dekadach dominacji uspołecznionej gospodarki 
i scentralizowanego systemu zarządzania – realizowanych w poszczególnych ośrodkach 
w odmienny sposób. We wschodnich landach po 1990 r. lokalne władze podejmowały decy-
zje o wyburzeniu i przebudowie fragmentów blokowej substancji, zlokalizowanej w charakte-
rystycznych dla Europy Środkowo-Wschodniej wielorodzinnych osiedlach (przede wszystkim 
w mniejszych ośrodkach i na peryferiach dużych miast), które w nowych czasach nie odpo-
wiadały aspiracjom lepiej sytuowanych mieszkańców i licznej grupie obywateli, emigrują-
cych w poszukiwaniu perspektyw rozwoju na zachodnie tereny RFN. Rozbierano również 
starsze niezamieszkałe i zdekapitalizowane budynki, pochodzące z przełomu XIX/XX w., 
20-lecia międzywojennego, wyburzano zabudowę o niewielkich wartościach użytkowych 
i estetycznych. 

Podejmowane decyzje uwarunkowane były doraźnymi względami ekonomicznymi, do-
prowadzając do niszczenia tkanki urbanistycznej historycznych miast. Zachowane dogodnie 
położone budynki miały być zasiedlone w czasach prosperity, ożywienie wyludnionych miej-
scowości miało nastąpić w okresie ekonomicznej równowagi – historyczne przestrzenie miały 
stać się wówczas bardzo atrakcyjne. 

Po 1990 r. powstało wiele prognoz odnoszących się do procesów gospodarczych, mają-
cych na celu zrównoważenie dysproporcji pomiędzy zachodnimi i wschodnimi częściami 
                                                 
282 Realizacja z lat 1953–1956 według projektu zespołu: H. S c h n e i d e r,  K. R ö t h i n g,  H. K o n r a d – zob. 

A. B e h r,  A. H o f f m a n n,  H.-J. K a d a t z,  G. Z e u c h n e r, Architektur in der DDR, Berlin, Henschel-
verlag Kunst und Gesellschaft, 1980, s. 9–42. 
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Niemiec. Rządowe programy, wsparte przez wielkie nakłady finansowe, uruchomiono po 
1990 r. przez władze zjednoczonego państwa. Ich nadrzędnym celem było scalenie terenów 
dawnej NRD z rozwiniętą pod względem gospodarczym zachodnią częścią państwa, podzie-
lonego przez polityczne uwarunkowania ubiegłego stulecia. Stworzenie warunków rozwoju 
ekonomicznego wiązało się z koniecznym zrównoważeniem budżetu miast i materialnego 
statusu mieszkańców, a także z nieodzownym scaleniem tożsamości podzielonego przez dzie-
sięciolecia społeczeństwa. Realizowana polityka gospodarczego rozwoju na obszarze byłej 
NRD – przy osiągniętych wymiernych efektach – nie odzwierciedla pokładanych wcześniej 
nadziei w stopniu wynikającym z poniesionych niezwykle wysokich nakładów finansowych 
i polityczno-organizacyjnego zaangażowania administracji centralnej, której najważniejsze 
instytucje przeniesiono pod koniec lat 90. XX w. z peryferyjnego Bonn (symbolu stabilizacji 
i silnej pozycji międzynarodowej RFN w okresie tzw. zimnej wojny) do historycznej stolicy, 
położonej na wschodzie zjednoczonego państwa niemieckiego. 

Po 1990 r. dysproporcje uwidoczniły się szczególnie w niewielkich miejscowościach we 
wschodnich landach, co wynikało w początkowym okresie przekształceń z ograniczonych 
możliwości rozwoju uboższych regionów (emigracja dawnych mieszkańców do bogatszych 
miast i uprzemysłowionych ośrodków odzwierciedlona została w skali opuszczonych zabu-
dowań i wyburzeń wielorodzinnych domów mieszkalnych). 

Próbami ocalenia prefabrykowanych bloków stały się koncepcje ich przebudowy, polega-
jące m.in. na obniżaniu wysokości całych budynków lub ich fragmentów, usuwaniu modułów 
położonych w środkowej części monotonnych wieloklatkowych brył, co miało na celu roz-
luźnienie nieprzyjaznej dla ludzkiej percepcji schematycznie rozwiązanej przestrzeni osie-
dlowej. Dobudowywano balkony, oranżerie, klatki schodowe i dźwigi osobowe (również 
z przeszklonymi osłonami mechanizmów i kabin pasażerskich, wspartych na elementach kon-
strukcji stalowej). Wygląd elewacji modernizowano przez nakładanie nowych materiałów 
wykończeniowych o wyższym standardzie i urozmaiconej kolorystyce – w porównaniu z mo-
nochromatyczną fakturą tynków i prefabrykowanych modułów ścian zewnętrznych. 

Odbudowa dawnej struktury urbanistyczno-architektonicznej stolicy Niemiec, dokonywa-
na po likwidacji muru berlińskiego, związana była z procesem scalania rozdartych części 
i przywróceniem tożsamości kulturowej miasta. Realizowano nadrzędną ideę przywrócenia 
zasadniczych elementów istniejącej przed wojną siatki ulic (z wyznaczeniem zatartych po 
1945 r. ważnych osi kompozycyjnych) – jako bazy do odbudowy, współczesnego zagospoda-
rowania i ukształtowania zrewitalizowanej struktury historycznego centrum; za niewłaściwe 
uznano przeprowadzenie nowych dróg tranzytowych. Według H. S t i m m a n n a, przedstawi-
ciela administracji architektonicznej, decydującego o zasadniczych kierunkach inwestycji 
budowlanych połączenie w centrum funkcji mieszkaniowej z funkcjami usługowo-handlową, 
administracyjną, kulturalną gwarantuje zachowanie tradycyjnego miejskiego charakteru po 
godzinach zamknięcia biur i instytucji (właściwe funkcjonowanie miejskiego organizmu wy-
maga przewagi funkcji mieszkaniowej na obszarze około 60%, osiągając w 1990 r. w najstar-
szej części Berlina ok. 20%). 

Wizji nowoczesnej architektury przeciwstawione zostało planowanie układu centrum mia-
sta z przywróceniem tradycyjnych atrybutów: skali, rozplanowania i zasadniczych cech kom-
pozycyjnych budynków, odnoszących się do okresu świetności Berlina (baroku, neoklasycy-
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zmu, eklektyzmu, secesji–modernizmu)283. W odpowiedzi na krępujące ograniczenia współ-
czesnych kreacji argumentowano: „[...] Samo dodanie indywidualnych architektonicznych 
interwencji jednak nie tworzy miasta, szczególnie aspirującego do miana metropolii”284. 

 

     
Ryc. 4.1. Drezno: a) ruina kościoła Marii Panny (Frauenkirsche) – symbol zniszczeń wojennych; 
w głębi budynek lokalnej siedziby Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego NRD (Stasi) z lat 70. 
XX w., rozebrany w 2003 r.; b) odbudowane historyczne centrum z rekonstrukcją barokowej domi-
nanty (po 1990 r.); na pierwszym planie zachowane budowle Starego Miasta przy Augustusstraβe 
Źródło: a) http://www.mdr.de/zeitreise-regio/staedte/dresden/zeitreise-dresden-frauenkirche100.html, Mittel-
deutscher Rundfunk (RTV Lipsk), [online], dostęp: 10.04 2017 (fragment); b) fot. autora, 2012. 
 
 

     
Ryc. 4.2. Brunszwik: a) kamienice Starego Miasta przy Kohlmarkt; b) powojenne budynki we 
wschodniej pierzei Altstadtmarkt; c) przeszklona elewacja domu handlowego przy Hutfiltern 
Źródło: fot. autora, 2007. 

 

                                                 
283 H. S t i m m a n n, Townhouses. Construction and design manual, Berlin, DOM Publishers, 2011, s. 15–21; 

P. F i u k, Berlin–Friedrichswerder. Przywracanie tożsamości historycznej dzielnicy, [w:] Nowoczesność 
w architekturze. Transformacja – Technologia – Tożsamość, red. J. Pallado, t. 6/1, s. 89–98, Gliwice, Poli-
technika Śląska, Wydział Architektury, 2012, s. 89–98. 

284 W. D u r t h,  P. S i e g e l, Baukultur. Spiegel gesellschaftlichen Wandel, Berlin, Jovis Verlag, 2010, s. 653. 

a) 

a) b) c) 
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Ryc. 4.3. Münster, Prinzipalmarkt: a) sylwety kamienic przed wojennym zniszczeniem (fragment fo-
tografii z 1888 r.); b) odbudowane kamienice po 1945 r. 
Źródło: a) Universität Münster, http://www.uni-muenster.de/Staedtegeschichte/portal/, [online], dostęp: 10.04.2017; 
b) fot. autora, 2007. 
 

     
Ryc. 4.4. Münster, powojenne kamienice uzupełniające historyczną strukturę Augustusstraβe 
Źródło: fot. autora, 2007. 

 

       
Ryc. 4.5. Münster: a), b) Michaelisplatz łączący Prinzipalmarkt z placem katedralnym. Ukończona 
w 2006 r. przebudowa modernistycznej siedziby władz powiatu, z wymianą wyeksploatowanych be-
tonowych prefabrykatów na okładzinę z beżowego włoskiego trawertynu; przeszklona płaszczyzna 
elewacji, odbijająca budynki zabytkowego sąsiedztwa, osłania przestronny hall wejściowy, zapewnia-
jąc ekspozycję późnoromańsko-gotyckiej katedry pw. św. Pawła (projekt przebudowy: R.M. K r e -
s i n g). W tle zachodnia fasada gotyckiego ratusza, odbudowanego po poważnych zniszczeniach pod-
czas bombardowania miasta z 1944 r. (w Sali Rady, przemianowanej na Salę Pokoju, 24 października 
1648 r. podpisano traktat westfalski); c) gotycka wieża Überwasserkirche, neogotycki budynek semi-
narium i współczesny gmach biblioteki diecezjalnej o zgeometryzowanej kompozycji, nawiązującej 
kamiennymi fakturami do zabytkowego sąsiedztwa (architekt: M. D u d l e r, 2003–2004) 
Źródło: fot. autora, 2007. 

a) b) 

a) b) c) 



 183

 

     
Ryc. 4.6. Lubeka: a) ceglana fasada z lat powojennych wkomponowana w historyczną strukturę szczy-
towej zabudowy nabrzeża przy An der Untertrave; b) skromna powojenna architektura modernistycz-
na w sąsiedztwie gmachów ratusza i kościoła mariackiego (Marienkirche) przy Markttwiete; c) powta-
rzalne moduły budynku handlowo-usługowego, nawiązujące do rozdrobnionej skali kamienic staro-
miejskich przy Sandstraβe 
Źródło: fot. autora, 2006. 

 

     
Ryc. 4.7. Lubeka: a) zredukowana kompozycja ceramicznych fasad z lat powojennych, podkreślająca 
barokowy front domu Buddenbroków przyMengstraße; b) modernistyczne budynki mieszkalne i biu-
rowe przy Sandstraβe; c) podwórzowe elewacje ceramicznych fasad przy Holstenstraβe; w głębi frag-
ment domu handlowego z podziałami bryły odzwierciedlającymi strukturę zabudowy Starego Miasta 
(proj. C h. I n g e n h o v e n, Düsseldorf, 2003) 
Źródło: fot. autora, 2006. 

 

a) b) 

a) b) c) 

c) 
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Ryc. 4.8. Hanower: a) zachowane drewniane budynki w drewnianej konstrukcji szachulcowej, z poli-
chromowaną dekoracją, w sąsiedztwie skromnych domów z lat powojennych – Burgstraβe; b) „[...] 
nowa zabudowa o architekturze środowiskowej w «układzie pulsującym»”285, nawiązująca do zróżni-
cowanej skali, nieregularności brył, nadwieszeń i podcieni, tradycyjnego materiału; fragment Muzeum 
Historycznego (Historisches Museum Hannover) – Burgstraβe (projekt: D. O e s t e r l e n, 1966); 
c) zestawienie historycznych form kamienic staromiejskich z postmodernistycznym uzupełnieniem 
pierzei placu – Holtzmarkt 
Źródło: fot. autora, 2006. 

 

     
Ryc. 4.9. Hanower: a) oryginalne i odrestaurowane fragmenty zabytkowych kamienic przy Kramer-
straβe i Am Markte; b) współczesna kompozycja architektoniczna elewacji w historycznym centrum; 
c) fragment powojennej zabudowy Starego Miasta na tle gotyckiej wieży Marktkirche (w środkowej 
części Schmiedestraβe wielopoziomowy parking sąsiadujący z domami mieszkalnymi i budynkami 
usługowo-handlowymi) 
Źródło: fot. autora, 2007. 
 

                                                 
285 E. M a ł a c h o w i c z,  Ochrona środowiska kulturowego, t. 1, Wrocław, Wydawnictwo Politechniki Wroc-

ławskiej, 1982. s. 320. 

a) b) c) 

a) b) c) 
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Ryc. 4.10. Kolonia, ulica Frankenwerft. Przywrócona struktura zespołu staromiejskiego po zniszcze-
niach wojennych. Odrestaurowane, stylizowane na historyczne i współczesne kamienice w widoku od 
strony przestronnego nabrzeża Renu, ukształtowanego ponad podziemną trasą tranzytową (Rheinufer-
tunnel) 
Źródło: fot. autora, 2007. 
 

         

Ryc. 4.11. Kolonia, powojenna zabudowa o współczesnej proweniencji, nawiązująca w ogólnych za-
sadach do skali i podziałów kompozycyjnych dawnych kamienic: a) północna pierzeja Heumarkt; 
b), c) zespół wielorodzinny w sąsiedztwie kościoła Świętego Marcina nazywanego Wielkim (Groß St. 
Martin); otwarta regularna przestrzeń odzwierciedla (w zmienionej skali) historyczne plany dziedziń-
ców z czasów rzymskich i średniowiecza 
Źródło: fot. autora, 2007. 
 

     
Ryc. 4.12. Hamburg: a) wielkomiejski charakter powojennych modernistycznych budynków biuro-
wych i mieszkalnych; wielopasmowa arteria wyznaczona w historycznym centrum miasta Willy 
Brand Straβe; b) zespół apartamentów Alsterfleet Housing przy Admiralitätstraße, z niezabudowanym 
przyziemiem, położonym nad kanałem Alsterfleet (projekt: M. i D. F u k sa s, 2001) 
Źródło: fot. autora, 2006. 

a) b) 

a) b) c) 

a) b) 
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Ryc. 4.13. Hamburg – HafenCity. Wielofunkcyjny kompleks na terenie dawnego portu. Współczesna 
architektura nowego centrum miasta, odzwierciedlająca skalę przemysłowej aglomeracji. Widok od 
strony akwenów wodnych i strefy komunikacji kołowej 
Źródło: fot. autora, 2006. 

 

           
Ryc. 4.14. Hildesheim – średniowieczny plac targowy (Markt) przed zniszczeniami wojennymi i po 
zakończeniu II wojny światowej 1945 r.: a) Knochenhaueramtshaus (gilda rzeźników), 1529; b) Tem-
pelhaus (Dom Templariuszy) późnogotycki z XIV w., przebudowany w XVI w.; po prawej stronie: 
Wedekind, dom renesansowy z 1598 r.; c) ruiny gotyckiego ratusza i Tempelhaus po 1945 r. 
Źródło: http://www.hist-chron.com/2wk/b/1945-03-22-Hildesheim-feuersturm.html, Geschichte in Chronologie, 
[online], dostęp: 10.04.2017 (fragmenty fotografii). 

 

     
Ryc. 4.15. Hildesheim – powojenna modernistyczna zabudowa rynku staromiejskiego (koncepcja 
urbanistyczna: G. G r a u b n e r, 1950): a) hotel Rose (prof. arch. D. O e s t e r l e n, 1962), wyburzony 
po ogłoszeniu bankructwa właściciela w 1980 r.; b) powojenne budynki administracyjne – rozbudowa 
gotyckiego ratusza z powiększeniem dawnego placu targowego 
Źródło: a) M. F a l s e r, Zwischen Identität und Authentizität. Zur politischen Geschichte der Denkmalpflege in 
Deutschland, Dissertation an der TU Berlin, Thelem, Universitätsverlag & Buchhandel, 2008, s. 139; b) Ge-
schichte in Chronologie http://www.hist-chron.com/2wk/b/1945-03-22-Hildesheim-feuersturm-d/033-markt 
platz-Hildesheim-1960er-j.jpg, [online], dostęp: 10.04.2017 (fragmenty fotografii). 

 

a) b) c) 

a) b) 
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Ryc. 4.16. Hildesheim – przywrócony historyczny układ przestrzenny rynku, z rekonstrukcją najcen-
niejszej architektury z lat 1987–1989 
Źródło: fot. autora, 2012. 

 

    
Ryc. 4.17. Frankfurt nad Menem: a) zrekonstruowana pierzeja rynku staromiejskiego (Römerberg) 
z lat 1981–1984, b) wizualizacja rekonstruowanego fragmentu Römer Dom 
Źródło: a) fot. Pedelecs (fragment), https://en.wikivoyage.org/wiki/Frankfurt, [online], dostęp: 11.09.2015; 
b) DomRömer GmbH http://www.domroemer.de /konzept, [online], dostęp: 12.04.2017. 
 

       
Ryc. 4.18. Berlin – Nikolaiviertel (zaułek św. Mikołaja), centralny fragment średniowiecznego miasta 
Cölln, połączonego z Berlinem w XV w.; przebudowany decyzją władz Berlina Wschodniego z okazji 
jubileuszu 750-lecia Berlina (w 1987 r.), z nawiązaniem do dawnego rozplanowania ulic, zasad kom-
ponowania elewacji kamienic staromiejskich, restauracją nielicznych zabytków: a) fragment planu 
zabudowy z lat 80. XX w.; b), c) elewacje budynków mieszkalnych z pawilonami usługowymi, zreali-
zowane z zastosowaniem prefabrykowanych elementów fasad i detali 
Źródło: a) H. S t i m m a n n, Berliner Altstadt. Neue Orte und Plätze rund um das Schloss, Berlin, DOM publi-
shers, 2014, s. 79; b), c) fot. autora, 2006. 

a) b) 

a) b) c) 
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Ryc. 4.19. Berlin – Friedrichswerder. Przywracana struktura przestrzenna historycznej części miasta: 
a) schemat planu zagospodarowania Friedrichswerder (fragment); b) zrealizowany zespół kamienic 
przy Caloline-von-Humboldt-Weg; c) zindywidualizowane kompozycje współczesnych kamienic 
Źródło: a) H. S t i m m a n n, Berliner Altstadt. Neue..., op. cit., s. 207; b) fot. autora, 2012. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 

c) 
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Holandia 
 

Wprowadzenie 
 
W holenderskich debatach o odbudowie miast i rekonstrukcji budynków dominowały dwa 

nurty – trwałości konstrukcji i nienaruszalności oryginalnej substancji. Koncepcje ich zrów-
noważenia miały decydować o określeniu powojennego charakteru dawnych zespołów archi-
tektonicznych. W obliczu zniszczeń dostrzegano możliwość unowocześnienia układów urba-
nistycznych, przeprowadzenia restrukturyzacji i zmian infrastrukturalnych, służących popra-
wie warunków użytkowo-funkcjonalnych, technologicznych, komunikacyjnych i innych. Za-
sady przekształceń nie budziły zastrzeżeń, wątpliwości dotyczyły wpływu zmian na oryginal-
ną substancję i charakter historycznych zespołów. Koncepcje przywrócenia historycznego 
kształtu zbombardowanych starych miast wywoływały dyskusje, stawiano pytania o iluzo-
ryczność odtwarzanej w dawnym stylu architektury, której przeciwieństwem były budynki 
o współczesnym wyglądzie, wyposażone w nowe rozwiązania techniczne i infrastrukturalne 
nieukrywane za gorsetem stylizowanych elewacji. W większości ośrodków nie podważano 
nadrzędnej idei eksponowania lokalnej tradycji, jednak zastanawiano się, na ile koncentracja 
na kwestiach ciągłości historycznej i przywracaniu dawnego charakteru będzie autentyczna 
w przypadku współcześnie realizowanej architektury. 

 
 

Holenderskie stare miasta. Stan zachowania, kontynuacja i autentyczność 
 
W Holandii po dramatycznych wydarzeniach z pierwszej połowy XX w. dążono do za-

chowania dziedzictwa architektonicznego, stosując zróżnicowane rozwiązania urbanistyczne 
i budowlane, których celem było zachowanie atrakcyjności i zwiększenie konkurencyjności 
starych miast. W poszczególnych krajach, regionach i ośrodkach miejskich podkreślano zna-
czenie tożsamości kulturowej, odrębności dziedzictwa artystycznego i indywidualności daw-
nej sztuki budowlanej, którym zagrażały unifikacja i masowa skala inwestycji wykorzystują-
cych potencjał przemysłowy. Skala zniszczeń substancji budowlanej i zabytków architektury, 
spowodowanych przez działania wojenne i konsekwencje II wojny światowej w zakresie eko-
nomiczno-gospodarczym i społeczno-politycznym, doprowadziły do konieczności stworzenia 
właściwego modelu odbudowy zespołów staromiejskich, przywracającego do życia zniszczo-
ne miasta, przy zachowaniu cennej struktury urbanistycznej i przy zapewnieniu perspektyw 
rozwoju286. 

W powojennej Holandii powstały zindywidualizowane koncepcje teoretyczne proponujące 
rozwiązanie problemów przywrócenia do właściwego stanu miast historycznych, zrujnowa-
nych w latach 1939–1945. Zaangażowanie architektów odnosiło się również do zastosowania 
funkcjonalistycznych idei przy przebudowie starych miast; istotny głos w dyskusjach należał 
do uznanych architektów, m.in. P. O u d a  i G. R i e t v e ld a. Odbudowę zrujnowanych histo-
rycznych miast w Holandii po 1945 r. prowadzono w oparciu o zróżnicowane koncepcje. 

                                                 
286 C. de V o c h t,  N.J.M. N e l i s s e n, Netherlands. Legal – Organisational – Financial – Aspects of Partici-

pation, [w:] Protection and Cultural…, op. cit., s. 269–282. 
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Nowoczesna architektura w mniejszej skali widoczna jest w krajobrazie starych ośrodków 
miejskich. W znacznej części starych dzielnic przywrócono dawny wygląd zniszczonych bu-
dynków lub stworzono nastrojowe kompozycje fasad, których zarys kompozycyjno-formalny 
powstał na podstawie archiwalnych przekazów. Dzięki nawiązywaniu do historii przy opra-
cowaniu fasad powojennej zabudowy na obszarze starych ośrodków holenderskie miasta – 
pomimo zniszczeń – nadal stanowią atrakcję turystyczną. Wiele osób nie dostrzega umownej 
kontynuacji stylowej. W miastach wyróżniających się cechami historycznego krajobrazu cią-
głość architektoniczna nie jest tożsama z autentycznością substancji budowlanej287. 

Dla zdefiniowania wizerunku miasta – w związku z podjęciem konserwatorskich prac re-
nowacyjnych i jego odbudowy po zniszczeniach – nieodzowne jest poznanie środowiska geo-
graficzno-przyrodniczego, struktury zurbanizowanej, elementów materialnych i niematerial-
nych wpływających na jego kształt (odzwierciedlających etapy rozwoju i dekoniunktury). 
Charakter wiekowego ośrodka miejskiego uwidoczniony jest poprzez jego imago urbis i ge-
nius loci: wizerunek, określony przez architekturę i urbanistykę, dziedzictwo artystyczne 
i historię, wpływające na status miasta w skali lokalnej i międzynarodowej, a także niepowta-
rzalne walory i unikatową atmosferę tworzące tożsamość kulturową miejsca288. 

Odmienne metody przywracania do właściwego stanu zrujnowanych struktur staromiej-
skich na obszarze Holandii podjęto w niewielkim pod względem terytorialnym, ale ważnym 
ze względów historycznych Middelburgu oraz w metropolitalnym Rotterdamie. Na skutek 
zniszczeń wojennych nastąpiła degradacja zabudowy w obrębie historycznego centrum i za-
tarcie cech krajobrazu miejskiego z charakterystycznym pierzejami wąskich kamienic zwień-
czonych wystawnymi szczytami, w portowych ośrodkach z układem sąsiadujących budynków 
mieszkalnych, magazynowych i przemysłowych. 

 
 

Odbudowa i modernizacja starych miast w Holandii po II wojnie światowej 
 
Holenderskie miasta uległy zniszczeniu na skutek dwóch inwazji – najeźdźczej niemieckiej 

w 1940 r. oraz podczas wyzwoleńczej operacji desantowej, rozpoczętej cztery lata później 
lądowaniem wojsk alianckich w Normandii. Zniszczeniu uległy konstrukcje hydrologiczne 
zabezpieczające terytorium Holandii przed zagrożeniem powodzi (strategiczne działania woj-
skowe wykorzystywały w walce z przeciwnikiem przerywanie tam, co w przeszłości zawsze 

                                                 
287 Wygląd holenderskich starych miast znany jest z publikacji prezentujących ikonografię unikatowego krajo-

brazu architektonicznego, współtworzonego przez systemy kanałów – zob. K. N i e u w e n h u i j z e n, Ut-
recht enomstreken in 19de-eeuwse foto’s, Amsterdam, Van Gennep, 1975, pass. Zrealizowane prace konser-
watorskie w Utrechcie, z przywróceniem dawnego wyglądu staromiejskiej zabudowy i jej współczesne styli-
zacje przedstawiono w pracy: A. V e r l a a n,  P. van V l ie t,  R. A p e l l,  W. T h o o m e s, Van Eenvoudige 
Doch Harmonische Architectuur. Vijftien Jaar Woonhuisrestauraties in Utrecht, Utrecht, Uitgeverij Het 
Spectrum, 1979, pass. 

288 J. M e y e r, A Dutch design model city: A question of historical continuity, authenticity and sustainability, 
University of Groningen, http://www.rug.nl/staff/j.meyer/paperprague2012.pdf, [online], dostęp: 20.09.2013. 
Autor przywołuje interpretację pojęcia genius loci rozumianego jako tożsamość kulturową miejsca – zob. 
C. N o r b e r g - S c h u l z, Genius loci. Towards a phenomenology of architecture, London, Academy Edi-
tions, 1980. 
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było dramatyczne w skutkach dla ludności cywilnej), a także urządzenia komunikacyjne, in-
frastrukturalne oraz liczne budynki. 

Prace konserwatorskie prowadzone były przez instytucje publiczne i prywatnych właści-
cieli, którym sprzyjał system wolnorynkowej gospodarki, inaczej niż w państwach Europy 
Środkowo-Wschodniej po 1945 r. W Holandii istniała ciągłość tradycji, nienaruszona w de-
mokratycznym państwie zasada własności prywatnej, z utrzymaniem dawnych funkcji oraz 
modernizacją i adaptacją starej zabudowy, zgodnie z indywidualnymi wymaganiami właści-
cieli. Inwestycje wspierał odradzający się po latach wojennej stagnacji wysoki potencjał go-
spodarczy i ekonomiczny Holandii. Dla prac w środowisku historycznym oparcie stanowił 
wykształcony przez stulecia wysoki poziom lokalnego rzemiosła budowlanego. 

W państwie, którego dzieje stanowią wielowiekową historię zmagania się z niesprzyjają-
cymi siłami natury, pielęgnowano wartości krajobrazu przyrodniczego i architektonicznego. 
W poszczególnych rejonach Niderlandów podkreślano odrębność wysokiej i rozwiniętej kul-
tury materialnej i artystycznej starych miast (służących współczesnemu przemysłowi tury-
stycznemu), uwarunkowanych przez wydarzenia społeczno-polityczne, rozwój gospodarczy, 
działalność manufaktur, handel w obrębie hanzeatyckiego związku miast kupieckich oraz 
wypraw dalekomorskich, także przez osiągnięcia naukowe i artystyczne. Doceniano piękno 
otoczenia i wartości estetyczne krajobrazu (dbając o zachowanie harmonii w przestrzeni zur-
banizowanej) stanowiące cechy odróżniające ośrodki staromiejskie w Niderlandach od wielu 
organizmów miejskich pozostałej części Europy. 

W doświadczonej przez historię Holandii sztuka budowlana odzwierciedla bogactwo kul-
turowe, zróżnicowane w poszczególnych prowincjach warunki życia i możliwości prowadze-
nia działalności gospodarczej, a przede wszystkim nieznane w innych regionach Europy uwa-
runkowania geograficzne depresyjnego terenu, które wymagały stworzenia oryginalnych roz-
wiązań inżynieryjnych. Wyjątkowe uwarunkowania wpłynęły na ukształtowanie wyglądu 
miast, wykorzystujących potencjał nadwodnego położenia do organizacji portów i stoczni, 
decydując o rozwoju silnych ośrodków kupieckich i przemysłowych, znaczeniu politycznym 
największych ośrodków; korzystne perspektywy doprowadziły do przekształcenia mniejszych 
miejscowości w potężne organizmy holenderskiego systemu kolonialnego289. 

Po II wojnie światowej w północnej części Niderlandów prowadzone prace budowlane 
w zrujnowanych ośrodkach nie były podporządkowane ujednoliconej metodzie konserwator-
sko-architektonicznej. W poszczególnych miastach stworzono rozwiązania właściwe dla lo-
kalnej specyfiki i uwarunkowań miejsca. Nie powstała teoria próbująca określić „historyczny 
typ holenderskiego miasta”. Z rozważań nad odbudową dawnych miast wyeliminowano okre-
ślenie „typowy”, zastępując podejście teoretyczne poszukiwaniem rozwiązań architektonicz-
nych o charakterystycznych cechach i wartościach określających odrębność miast historycz-
nych, wykorzystywanych we współczesnych koncepcjach odbudowy i nowej zabudowy. 

                                                 
289 Geograficzne uwarunkowania, sprzyjające obronności terytorium wymuszają wykształcenie szczególnych 

umiejętności życia i organizacji produkcji, prowadzą do wynalazków, nowej organizacji transportu, sposo-
bów produkcji rolnej, pozyskiwania surowców i materiałów budowlanych, zapewnienia dostępu do źródeł 
słodkiej wody, przy jednoczesnym zmaganiu się z żywiołami wodnych akwenów o zachowanie i powiększe-
nie terytorium. W sprzyjających okolicznościach takie obszary rozwijają się jako wielkie organizmy poli-
tyczne i gospodarcze, wykształcając znaczącą kulturę materialną i duchową (m.in. starożytna Grecja, Wene-
cja, Niderlandy). 
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Starano się stworzyć obiektywne zasady kwalifikacji pod względem zastosowania teore-
tycznych pojęć ochrony, konserwacji, rekonstrukcji oraz osiągania zamierzonych celów – 
przywrócenia strat w zakresie dziedzictwa kulturowego zgodnie ze społecznymi oczekiwa-
niami i odzyskania substancji materialnej ze względów użytkowych i ekonomicznych. Pod-
czas pierwszego etapu podejmowano decyzje o odbudowie i rekonstrukcji wybranych cen-
nych domów oraz o przywróceniu do właściwego stanu poważnie uszkodzonych budynków 
ze względu na ich wartość historyczną, artystyczną i materialną. Dążono do zobiektywizowa-
nia metod i sposobów przeprowadzania prac rekonstrukcyjnych oraz do określenia celów, 
które wymagały znacznego zaangażowania środków materialnych, kosztownych materiałów 
budowlanych i wykończeniowych, a także przygotowania długiego i złożonego procesu inwe-
stycyjnego. 

Debaty na temat modernizacji i przebudowy starych miast nasiliły się w latach 30. XX w., 
były inicjowane przez osoby związane ze środowiskiem architektonicznej awangardy. Zde-
rzyły się przeciwne postawy ideowe – reprezentowane przez modernistów, w opozycji do 
których swoje zasady prezentowali tradycjonaliści. Architekci z kręgu De Stijl, Bauhausu 
i CIAM podkreślali konieczność przeprowadzenia niezbędnej modernizacji starych miast, 
której celem miała być poprawa warunków mieszkaniowych, lepsza organizacja miejsc pracy, 
usprawnienie transportu i systemu infrastruktury. Wprowadzając funkcjonalistyczne struktury 
przestrzenne na obszarze zespołów staromiejskich, nie doceniano postaw tradycjonalistów dla 
zachowania wartości historycznych i przywrócenia harmonii w krajobrazie architektonicz-
nym, ważnych także ze względów społecznych i emocjonalnych. 

Odbudowa wielu holenderskich miast przeprowadzona została w sposób, który pozwolił na 
przywrócenie ich dawnego charakteru, niezależnie od zakresu ingerencji budowlanych, inno-
wacji i uproszczeń stylistycznych w ich historycznym pejzażu. W Middelburgu, Wageningen, 
Rhenen dokonano udanego i powszechnie akceptowanego przywrócenia historycznego krajo-
brazu starych dzielnic290. Nowe budynki i rozwiązania urbanistyczne dostosowywano do 
wymagań użytkowych i technicznych epoki, dbając o zintegrowanie gabarytów i elementów 
kompozycyjnych z zachowaną oryginalną substancją. W niezwykle zniszczonych w czasie 
działań wojennych miastach Rotterdamie i Arnhem zabudowę centrów zrealizowano według 
nowoczesnych koncepcji architektonicznych, nie przywracając ich dawnego charakteru – no-
we zespoły powstały jako wyraźnie odmienne i jakby niezależne od siebie. 

 
 

                                                 
290 Zniszczenia przez ostrzał artylerii Wageningen, miasta położonego niedaleko granicy z Niemcami, dokonano 

w dniu inwazji na terytorium Holandii; w Auli Agricultural College (w późniejszym uniwersytecie) po udanej 
ofensywie wojsk sprzymierzonych, cztery dni przed bezwarunkową kapitulacją III Rzeszy, podpisano kapitu-
lację niemieckiego wojska na terytorium Holandii i w Europie północno-zachodniej. W zniszczonym podczas 
niemieckiej inwazji (w maju 1940 r.) niewielkim Rhenen, położonym w malowniczym krajobrazie Renu, 
zmodyfikowano (na podstawie planów C. P o u d e r o i j e n a  z lat 1940–1946) układ urbanistyczny centrum, 
usprawniając komunikację kołową, powiększając przestrzeń głównych placów, nawiązując nową zabudową 
do dawnych gabarytów i stylistyki elewacji – zob. Monumenten.nl, www.monument.nl/specials /wederop 
bouw-gebieden/overzicht/rhenen, Amersfoort, [online], dostęp: 30.11.2013. 
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Middelburg – przywrócenie zrujnowanego krajobrazu staromiejskiego 
 

W Middelburgu przyjęto teoretyczny model odtworzenia historycznego wyglądu reprezen-
tacyjnej przestrzeni starego miasta, dążąc do rozwiązania, w którym jego genius loci będzie 
czytelny dla osób niepamiętających skali destrukcji. W pejzażu architektonicznym stolicy 
Zelandii zastosowano zasadę przywrócenia dawnego charakteru, pozwalającą na podkreślenie 
historii i tożsamości kulturowej miasta, którą wykorzystano dla modernizacji i zastosowania 
nowoczesnych rozwiązań technicznych i funkcjonalnych, jednak nie eksponowanych na ze-
wnątrz, żeby nie zaburzyć chronionego wizerunku starego grodu. 

W Middelburgu291, którego koniunktura gospodarcza uległa zachwianiu pod koniec XVIII 
i XIX w., obecną pozycję miasta określa zachowany status administracyjny siedziby rządu 
prowincji Zelandia oraz znaczenie jako ważnego centrum turystycznego. Dla historycznego 
ośrodka, w którym podjęto decyzję o powołaniu najstarszej międzynarodowej korporacji Ho-
lenderskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej (w 1602 r.) i usytuowaniu siedzib oddziałów 
Kompanii Wschodnioindyjskiej i Kompanii Zachodnioindyjskiej (ośrodka nieuczestniczącego 
na szeroką skalę we współczesnym systemie przemysłowo-handlowym), przywrócenie po 
1945 r. krajobrazu kulturowego wraz z dominantami architektonicznymi było decydujące dla 
odzyskania tożsamości i rozwoju w oparciu o lokalną tradycję. 

Bezpośrednio po bombardowaniach Luftwaffe z 17 maja 1940 r. skala niemal całkowitego 
zniszczenia historycznego centrum – skarbnicy holenderskiej architektury – wydawała się 
nieodwracalna, dopełniona pożarami zwartej zabudowy, o drewnianej konstrukcji stropów 
i dachów, których nie byli w stanie ugasić nieliczni pozostali w mieście przedstawiciele lo-
kalnej społeczności, kierowani przez burmistrza i jego współpracowników (trzy dni przed 
tragicznym dniem zarządzono ewakuację ludności ze strategicznych nadmorskich terenów 
Middelburga i Vlissingen w obawie przed inwazją niemieckiej armii z terenu Holandii na 
Belgię i Francję)292. 

Obawy mieszkańców i specjalistów, które wzmagała społeczna reakcja na rozmiar znisz-
czeń dokonanych dwa dni po kapitulacji Holandii, przed wkroczeniem wojsk niemieckich na 
południe Niderlandów (Middelburg stanowił punkt strategiczny dla zdobycia Antwerpii) – 
a także decyzje niemieckiej administracji – doprowadziły do podjęcia przygotowań, pod nad-
zorem rządu centralnego w Hadze293, odbudowy ważnych historycznie i cennych pod wzglę-
dem artystycznym obiektów oraz przywrócenia dawnego charakteru starówki. Pierwszy plan 
restauracji zabytków powstał w 1941 r. Zaangażowany w odbudowę J.F. B e r g h o e f  repre-
zentował w stolicy Zelandii powinowactwo z tradycjonalistyczną szkołą architektury z Delft294. 
Realizacją prac kierowali rządowy komisarz J.A. R i n g e r s  oraz architekt P. V e r h a ge n. 

                                                 
291 K. B o s, Walking through Middelburg, Middelburg, Bos & Böttcher, 2008, s. 3–71. 
292 A. G o o s s e n s, Duch war historian, www.waroverholland.nl, [online], dostęp: 28.11.2013. 
293 Podczas II wojny światowej znane są niechlubne zachowania okupowanej ludności. Bohaterskiej postawie 

znacznej liczby osób, które stawiały opór okupantowi, przeciwna była grupa kolaborująca z Niemcami. Po 
1940 r. polityka Niemców w Holandii była nieporównywalna z okupacją Europy Wschodniej; zezwolono na 
utrzymanie holenderskiej administracji, którą tworzyli miejscowi faszyści (Holendrów uważano za przedsta-
wicieli rasy germańskiej). 

294 Oxford University Press, https://www.oxfordindex.oup.com, [online], dostęp: 28.11.2013. 
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Postawa Holendrów różniła się od stanowiska niemieckich władz okupacyjnych i miesz-
kańców północnych Niderlandów pod względem interpretacji i odniesienia do historycznych 
przekazów. Holendrzy planowali odtworzenie cech lokalnej architektury z odzwierciedleniem 
nastroju dawnego Middelburga. Niemcy z pozycji okupanta dążyli do zacierania brytyjskich 
śladów i wpływów kulturowych przenikających od stuleci przez kanał La Manche oraz do 
eksponowania własnego rzemiosła budowlanego, planując utrwalenie się ideologii germań-
skiego stylu narodowego. Starania holenderskich architektów o ograniczenie wpływów nie-
mieckiego nacjonalizmu prowadziły do konfliktów. Niderlandzkie dziedzictwo historyczne 
uważano za fundament dla kształtowania przyszłości miasta, a tradycję jako element określa-
jący społeczną tożsamość295. 

Zachowano, zgodnie z dawnym owalnym planem, częściowo zniszczony pierścień śre-
dniowiecznego układu grodu–twierdzy z IX w. Zrekonstruowano najcenniejsze budowle go-
tyckie – ratusz i klasztor, które stwarzały wrażenie idealnego odzwierciedlenia ich wyglądu 
sprzed wojny. Nie podjęto starań o wierne odtworzenie wyglądu zniszczonych kamienic (oko-
ło 600 budynków), decydując się – według koncepcji V e r h a g e n a  – na przywrócenie pano-
ramicznej sylwety i krajobrazu architektonicznego, z zachowaniem podziałów strukturalnych 
Starego Miasta. Szczególną atmosferę zniszczonego miasta starano się odtworzyć replikami 
dominant architektonicznych i funkcjonalnych – w przypadku ratusza, stanowiącego arcy-
dzieło gotyckiej sztuki budowlanej, utrzymano dawną rangę siedziby władz lokalnych, prze-
nosząc rozbudowaną administrację do nowoczesnego centrum administracyjno-biurowego; 
w kompleksie klasztornym urządzono siedzibę rządu prowincji. Zachowano tradycyjne formy 
elewacji nowych domów, z ceglanymi fakturami, historycznym detalem, dekoracjami o ce-
chach ludowych, które wewnątrz poddano modernizacji funkcjonalnej i technicznej. W Mid-
delburgu stworzono wyidealizowany kształt holenderskiego miasta historycznego, z fragmen-
tami oryginalnej dawnej architektury i niedostrzegalną przy pobieżnym kontakcie powojenną 
proweniencją części stylizowanej zabudowy, tworzącej integralną całość zespołu staromiej-
skiego, które w zakresie materii budowlanej stanowią rekompensatę wojennych zniszczeń. 
Istotę zastosowanej koncepcji określono jako „styl imitacji”, który bez podejmowania rekon-
strukcji dawnej mieszczańskiej zabudowy umożliwił przywrócenie szczególnej atmosfery 
Starego Miasta. Zmodernizowane centrum historyczne zintegrowano z organizmem całego 
miasta, łącząc średniowieczny rdzeń z odciążającymi ruch uliczny osiami komunikacji 
i transportu, które ominęły część staromiejską. 

 
 

Zniszczenia wojenne i współczesna struktura centrum Rotterdamu 
 
Rotterdam, posiadający największy port w Europie, został niemal doszczętnie zniszczony 

14 maja 1940 r. na skutek niemieckich bombardowań i wywołanych przez nie ogromnych 

                                                 
295 J. M e y e r, A Dutch Design…, op. cit., s. 6, odsyła do prac: K. B o s m a, Architectuur en stedebouw in 

oorlogstijd. De wederopbouw van Middelburg, Rotterdam, De Hef, 1988, pass.; K. B o s m a, De Wederop-
bouw van Middelburg 1940–1944, Plan, 1984, vol. 2, no. 15, s. 6–21; K. B o s m a, Planning the Impossible: 
History as the Fundament of the Future – The reconstruction of Middelburg, 1940–1944, [w:] Rebuilding 
Europe´s Bombed Cities, red. J.M. Diefendorf, Hampshire, The Macmillan Press, 1990, s. 64–76; J. M e y e r, 
“Vast besloten tot bewaren” . Der Architekt J.F. Berghoef und der Wiederaufbau von Middelburg, [w:] Stadt-
planung nach 1945. Zerstörung und Wiederaufbau. Denkmalpflegerische Probleme aus heutiger Sicht, red. 
B. Franz, H.-R. Meier, Holzminden, Mitzkat Verlag, 2011, s. 43–49. 
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pożarów296 – skala zniszczeń Rotterdamu należy, wraz z Coventry i Warszawą, do najwięk-
szych kataklizmów spowodowanych przez bombardowania Luftwaffe. Spodziewając się zła-
mania oporu Holendrów w ciągu pierwszego dnia, wojska niemieckie zaatakowały Niderlan-
dy 10 maja 1940 r., doprowadzając do uruchomienia machiny wojennej na zachodzie Europy. 
Niezależnie od początkowego szoku (na terenie Holandii od półtora stulecia nie było wojny, 
a jej mieszkańcy uważali, że mają, podobnie jak Szwajcaria, nieformalny status neutralności) 
słabo uzbrojona holenderska armia rozpoczęła zaciekłą obronę, której zaprzestała po pięcio-
dniowych walkach na skutek dywanowego ataku bombowego niszczącego najważniejszy 
ośrodek gospodarczy kraju, po zdecydowanym odrzuceniu przez komendanta ultimatum z 13 
maja 1940 r., wzywającego do poddania Rotterdamu. Władze Holandii przekazały Niemcom 
informację o swojej decyzji podjęcia rokowań. Wydano rozkaz odwołujący atak z powietrza, 
lecz było już niemożliwe powstrzymanie eskadry (w przybliżeniu połowy) złożonej z około 
100 bombowców, które wzbiły się w powietrze – tragiczny w skutkach nalot trwał 13 mi-
nut297. 

Na skutek bombardowań i pożarów zaistniała możliwość przeformułowania imago urbis 
zrujnowanych centrów dla ich unowocześnienia. W Rotterdamie gruntownie przebudowano 
najstarszą dzielnicę według radykalnych – w porównaniu z zasadami konserwatorskimi odno-
szącymi się do zachowania tradycji miejsca i przywracania historycznej struktury – koncepcji 
urbanistyczno-architektonicznych. Zastosowana w Rotterdamie metoda przekształcenia zruj-
nowanego centrum została uznana po II wojnie światowej za właściwą dla kształtowania no-
woczesnego układu w innych miastach europejskich. Rotterdam, położony w delcie Renu 
i Mozy (najważniejszych w północno-zachodniej części kontynentu śródlądowych szlaków 
komunikacyjnych i transportowych), poddano transformacji, polegającej na odzyskaniu 
i wzmocnieniu dawnej pozycji gospodarczej poprzez perspektywiczny rozwój infrastruktury 
międzynarodowego portu w nowych kierunkach inwestycyjnych. Nie podejmowano prac nad 
przywróceniem systemu przemysłowego w dawnym miejscu. Na obszarze historycznego 
rdzenia miasta, niezależnie od skali zniszczeń z czasów wojny, zdecydowano się na kolejne 
wyburzenia starej zabudowy, umożliwiając powstanie rozległego nowoczesnego centrum biz-
nesowo-administracyjnego – obecnie jednego z najważniejszych ośrodków przemysłowych 
i portowych Europy. 

W wielkich rozwijających się miastach nie dostrzegano wszystkich aspektów złych warun-
ków mieszkaniowych w zamieszkałych przez uboższą ludność rejonach starych dzielnic. 
Ukryte za dekorowanymi fasadami warunki życia – z ciasnymi podwórzami, pozbawionymi 
słońca zaułkami, ograniczoną ilością zieleni, niehumanitarnym wykorzystywaniem suteren 

                                                 
296 Rozprzestrzenianiu się ognia sprzyjały łatwopalne materiały zgromadzone przy nabrzeżach, drewniane ele-

menty konstrukcyjne zwartych zgrupowań starych budynków, usytuowanych przy wąskich ulicach, a także 
duże powiewy wiatru. Dwie minuty po rozpoczęciu inwazji uszkodzono główny kolektor wodociągowy, do-
prowadzając do wielodniowej akcji ratunkowej, prowadzonej przez wolontariuszy – miasto nie posiadało za-
wodowych jednostek straży pożarnej – zob. G. M a k, W Europie. Podróże przez dwudziesty wiek, Warszawa, 
Państwowy Instytut Wydawniczy, 2004, s. 554. 

297 Inne holenderskie miasta, pomimo przygotowanej obrony (oprócz wysp Zelandii), skapitulowały wobec groź-
by podobnego zniszczenia, jakiego dokonano w Rotterdamie. Zgodnie z oczekiwaniami Niemców w Belgii 
i we Francji nastąpiła panika i ucieczka ludności cywilnej, utrudniająca manewry obronne wojska – zob. 
N. D a v i e s, Europa. Rozprawa historyka z historią, Kraków, Wydawnictwo Znak, 2002, s. 1068; 
N. D a v i e s, Europa walczy 1939–1945..., op. cit, s. 110; G. M a k, W Europie…, op. cit., s. 323–326. 
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i poddaszy na izby mieszkalne i warsztaty – na przełomie XIX i XX w. uznano za na tyle po-
ważny problem, iż rozpoczęto prace nad wprowadzeniem ustawy mieszkaniowej (w Rotter-
damie planowanej na 1901 r.). Paradoksalnie, dopiero skala zniszczeń wojennych umożliwiła 
przeprowadzenie po 1945 r. oczekiwanej sanacji. 

Odbudowa miasta nastąpiła po zderzeniu dwóch przeciwnych idei – konserwatywnej, re-
prezentowanej przez architektów z Utrechtu (m.in. przez G. M o l i è r a), i modernistycznej, 
tworzonej przez środowisko Nieuve Bouwen, wywodzące się z De Stijl (m.in. G. R i e t -
v e l d), ale publiczną dyskusję zdominowały głosy wpływowych przedstawicieli samorządu 
i przedsiębiorców, którzy – niechętni nostalgicznemu przywracaniu wyglądu miasta sprzed 
bombardowań – oczekiwali powstania nowoczesnej struktury funkcjonalno-przestrzennej 
centrum Rotterdamu, modernizacji strefy produkcyjno-przeładunkowej, umożliwiających 
przywrócenie dawnej pozycji potężnego przed II wojną światową ośrodka przemysłowo-
-portowego. Zachowano plan urbanistyczny z dawną szerokością znacznej części ulic. Po 
odgruzowaniu historycznego centrum nie odtwarzano dawnej rozdrobnionej struktury, z wy-
dzieleniem wąskich i długich działek, realizując modernistyczną strukturę przestrzenną. Za-
sadnicza zmiana polegała na wypełnianiu kwartałów przez domy handlowe (również obszerne 
kompleksy zajmujące ich powierzchnię) oraz rozległe budynki biurowe, co zacierało pierwot-
ne oblicze centrum z niewielkimi parcelami, na których przed wiekami wraz z rozwojem han-
dlowego ośrodka powstawały okazałe kamienice mieszczańskie i kupieckie298. 

Na podstawie decyzji Rady Miejskiej Rotterdamu wyburzono częściowo zrujnowane bu-
dynki, uniemożliwiające wprowadzenie perspektywicznych modyfikacji starego układu i ko-
lidujące z planami nowoczesnego kształtowania struktury metropolii (niezależnie od sporzą-
dzenia listy uszkodzonych obiektów koniecznych według władz w Hadze do zachowania ze 
względu na interes narodowy). Przeprowadzono wywłaszczenie gruntów w centrum, umożli-
wiając rozwiązanie problemów komunikacyjnych, wyznaczając na miejscu starych rozdrob-
nionych podziałów własnościowych otwarte przestrzenie i obszerne bloki zabudowy; w obrę-
bie historycznego centrum, którego architektura (o wątpliwych wartościach według radykal-
nych opinii) była porównywalna z sąsiednim kameralnym Delft, dokonano radykalnej zmiany 
skali – od malowniczej starówki do struktury przestrzennej metropolii. 

Zarys pierwszej wersji planu zabudowy centrum, bezpośrednio (cztery dni) po katastrofie, 
przygotował na życzenie władz Rotterdamu architekt miasta W. W i t t e ve e n; publiczna pre-
zentacja z udziałem wojskowych władz okupacyjnych została zorganizowana pod koniec 
1941 r. W i t t e v e e n  wykorzystał własne koncepcje modernizacji centrum, przygotowywane 
od 1928 r., niemożliwe do realizacji przed wojną ze względów własnościowych, prawnych 
i ekonomicznych. Plan z 1941 r. przewidywał unowocześnienie zagęszczonego układu, 
z wprowadzeniem zieleńców do wnętrza kwartałów, zachowaniem historycznych budowli 
i korektą siatki ulic – poszerzeniem ciągów komunikacyjnych, urządzeniem otwartych prze-
strzeni nad kanałami. Elewacje powojennych budynków, wyposażonych w nowe urządzenia 
techniczne i infrastrukturalne, planował zharmonizować pod względem stylistycznym z histo-
rycznymi kamienicami – zapewniając rozpoznawalność miejsca przez Holendrów, którzy 

                                                 
298 W. K o s iń s k i, Miasto i piękno…, op. cit., s. 110–111. 
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opuścili miasto przed 1940 r.299. Propozycje powrotu do „prowincjonalnego” wyglądu nie 
zostały zaaprobowane przez grupę wpływowych najważniejszych dla gospodarki miasta 
przemysłowców i przedsiębiorców (nieformalnego Klubu Rotterdamskiego), właścicieli 
znacznej części nieruchomości w centrum i terenów przemysłowych, dążących do zapewnie-
nia perspektyw rozwoju ośrodka portowego i finansowego przywracającego międzynarodową 
pozycję miasta z okresu przedwojennego. Inspirację stanowiły wizjonerskie przekształcenia 
Manhattanu w Nowym Jorku – z miasta podobnego do europejskich ośrodków na przełomie 
XIX i XX w. do rangi światowej metropolii w latach 30. ubiegłego stulecia. Podkreślano róż-
nice pomiędzy zindustrializowanym Rotterdamem i niewielkim Middelburgiem, którego 
zniszczone zabudowania odtworzono, utrzymując dawny charakter architektoniczny, istotny 
dla tożsamości historycznego miasta. 

Powszechna krytyka zachowawczego planu odbudowy Rotterdamu skłoniła W i t t e v e -
e n a  do rezygnacji z funkcji architekta miasta. Następcą został jego najbliższy współpracow-
nik C. v a n  T r a a  (z wykształcenia inżynier), który wcześniejsze rozwiązanie urbanistyczne 
poddał innowacji, uzyskując w 1946 r. akceptację władz miasta. Zaproponował on ukształto-
wanie racjonalnej i funkcjonalnej struktury miasta, z odrębnymi strefami użytkowymi, otwar-
tego na modernizowaną strefę przemysłowo-portową, której koniunktura uzależniona była od 
rozwoju transportu dalekomorskiego. 

W centrum wyznaczono szerokie bulwary obsadzone zielenią, rozległe ronda usprawniają-
ce ruch kołowy, strefy dla ruchu wielkomiejskiego, obwodnicę i najstarsze w Holandii trasy 
metra. Rygorystyczny pod względem podziałów urbanistycznych plan W i t t e v e e n a  był 
przeciwieństwem malowniczego krajobrazu, który proponował ukształtować v a n  T r a a. 
Zaadaptowano wybrane stare zabudowania, zaniechano rekonstrukcji zniszczonych domów – 
wyróżniającą cechą powojennej architektury centrum Rotterdamu miały być modernistyczna 
nowoczesność i funkcjonalność, odzwierciedlające przeznaczenie i rangę obiektów. 

Nowe centrum przywracanego do życia miasta wyznaczono w oparciu o wielofunkcyjny 
ośrodek handlowo-usługowy Lijnbaan300, który został rozplanowany – przeciwnie do charak-
teru ulic staromiejskich obudowanych indywidualnymi kamienicami, mieszczącymi w przy-
ziemiach niewielkie sklepy – jako częściowo zadaszony pasaż z modyfikowalnymi pod 
względem funkcjonalnym dwukondygnacyjnymi pawilonami i przestronnymi witrynami słu-
żącymi efektownej ekspozycji towarów. Otoczone zielenią wieżowce mieszkalne i budynki 
biurowe zlokalizowano na zewnątrz głównej osi kompleksu Lijnbaan, odizolowanej od ruchu 
kołowego; pojazdy mechaniczne obsługiwały strefę zaplecza nowych obiektów. Ciąg pieszy 
w strukturze nowoczesnego centrum stanowił główną oś kompozycyjną powojennego Rotter-
damu301. Zrealizowany w Rotterdamie oryginalny układ funkcjonalno-przestrzenny Lijnbaan 
                                                 
299 F.G. B a r b a, Rotterdam, la Ciudad Puerto, https://www.nuestromar.org/node/36331/print,Fundación Nu-

estromar Buenos Aires, dostęp: 11.10.2013; A. T i j d e n, MA Hilversum, https://www.geschiedenis24.nl/ 
andere-tijden/afleveringen/2005-2006/Rotterdam-en-de-verwoesting-n-de-bommen.html, [online], dostęp: 
11.10.2013; Rotterdam. 100 Jaar Nieuwste Stad, Een uitgave van het City Informatiecentrum, Rotterdam, 
Tourist Information, 2007. 

300 J. M e y e r, A Dutch Design…, op. cit., s. 2–9, 11–12. 
301 Autorzy kompleksu Lijnbaan: C. v a n  T r a a  – układ urbanistyczny centrum miasta; Van den B r o e k,  

J. B a k e m a – centrum usługowo-handlowe (projekt z 1949 r., decyzja o realizacji z 1951 r., otwarcie 
w 1953 r., przedłużenie pasażu handlowego w 1966 r.); H.A. M a a s k a n t,  H.A. M a a s k an t,  A. K r i j g -
s ma n,  H.D. B a k k e r – budynki mieszkalne (realizacja w latach 1954–1956) – zob. P. G r o e n e n d i j k,  
P. V o l l a a r d, Architectuurgids Nederland (1900–2000). Architectural Guide to The Netherlands, Rotter-
dam, Publishers nai010, 2006, s. 426–27; B. M a l i s z ow a, Śródmieście. Wybrane…, op. cit., s. 46; Ar-
chiNed FoundationRotterdam, www.archined.nl, www.architectuurgids.nl/project [online], dostęp: 13.10.2013. 
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– wówczas nazwany europejską 5. Aleją – naśladowano w wielu miastach Zachodu, wpływa-
jąc na przekształcenia dzielnic staromiejskich i śródmieść. Najbardziej rozpoznawalny ele-
ment miasta – jego nieformalna ikona – otrzymał oficjalny status pomnika narodowej kultury, 
potwierdzony umieszczeniem go w rejestrze zabytków Holandii. 

Po wielkich zniszczeniach wojennych ukształtowano nowoczesny układ urbanistyczny 
centrum Rotterdamu – najważniejszego pod względem gospodarczym miasta Randstadu, za-
razem jednego z głównych zindustrializowanych ośrodków europejskich – wyjątkowy na tle 
odbudowywanych po 1945 r. miast historycznych. Charakter city został po 1945 r. określony 
przez architekturę modernistyczną, która w ścisłym centrum od lat 70. XX w. ewoluowała do 
skali budynków wysokościowych; dynamiczny proces określono „manhattanizacją” Rotter-
damu. Dawny klimat miasta portowego, ze spichlerzami, szczytowymi ceglanymi fasadami, 
z malowniczym zwodzonym mostem i holenderskim młynem, został wyeksponowany w – 
częściowo odbudowanej według historycznych przekazów – dzielnicy Delfshaven302 (do XIX w. 
odrębnego organizmu miejskiego, od XIV w. zaplecza portowego pobliskiego Delft, ośrodka 
produkcji fajansu i porcelany). 

 
 

 

Ryc. 4.20. Haarlem, panorama kamienic z XVII w., położonych wzdłuż nabrzeża kanału Spaarne – 
wizytówka architektoniczna historycznego centrum 
Źródło: fot. autora, 2011. 

 
 

                                                 
302 P. V a n  d e  L a a r,  M. v a n  J a a r s v e l d, Historische atlas van Rotterdam. De groei van de stad in 

beeld, Amsterdam, SUN, 2004, pass.; H. B e r e n s  et al., Stadstimmeren. 650 jaar Rotterdam stad, 
Rotterdam, Publisher Phoenix & Den Oudsten, 1990, pass.; Gemeente Rotterdam, www.rotterdam. 
nl/tekst:historischdelfshaven, [online], dostęp: 22.11.2013. 
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Ryc. 4.21. Middelburg: a) zrujnowane centrum historyczne (w głębi zniszczona dominanta gotyckiego 
ratusza), fragment fotografii z 1940; b) plan powojennej rekonstrukcji zburzonego fragmentu Starego 
Miasta – ciemny kolor oznacza odbudowywaną zabudowę 
Źródło: J. M e y e r, A Dutch Design…, op. cit., s. 13. 

 

     
Ryc. 4.22. Middelburg, kamienice odbudowane po 1945 r., z zachowaniem cech architektury staro-
miejskiej 
Źródło: fot. autora, 2007. 
 

             
Ryc. 4.23. Middelburg: a) północna pierzeja Damplein – zindywidualizowane formy architektoniczne 
mieszczańskich kamienic (średniowieczne i nowożytne), tworzące unikatowy charakter krajobrazu 
staromiejskiego; b) oryginalne detale zabytkowej niderlandzkiej kamienicy; c), d) powojenna zabu-
dowa uzupełniająca strukturę historycznego centrum, dostosowana do dawnych zasad kompozycyj-
nych 
Źródło: fot. autora, 2007. 

 

 

a) b) c) d) 

a) b) 
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Ryc. 4.24. Rotterdam: a) fragment panoramy historycznego portu w 1939 r., z układem zwartej zabu-
dowy kamienic, magazynów i spichlerzy; w centrum nienaruszony podczas bombardowań najstarszy 
wieżowiec Europy (Witte Huis z 1898 r.; proj.: W. M o l e nb r o e k); b) zniszczenia wojenne Starego 
Miasta, fragment fotografii z 1940 r. 
Źródło: a) https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Oude_Haven_en_Maasbruggen_1939.jpg, [onli-
ne] dostęp: 22.04.2017; b) http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, [online], 
dostęp: 24.04.2017. 

 

 
Ryc. 4.25. Rotterdam. Plan odbudowy centrum miasta (proj.: C. v a n  T r a a, 1946) 
Źródło: F.G. B a r b a, Rotterdam, la Ciudad…, op. cit., s. 2. 

 

 

a) b) 
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Ryc. 4.26. Rotterdam – pasaż Lijnbaan: a) aksonometria projektowa założenia urbanistycznego; 
b) widok perspektywiczny zrealizowanego pasażu handlowo-usługowego na tle wieżowców miesz-
kalnych i powojennej zabudowy historycznego centrum 
Źródło: a) http://www.nai.nl/collectie/bekijk_de_collectie, Nederlands Architectuurinstituut, [online], dostęp: 
20.04.2017; b) https://sobrearquitecturas.wordpress.com, [online], dostęp: 24.04.2017 (fragmenty). 

 

         
Ryc. 4.27. Rotterdam – Delfshaven. Architektura kamienic i spichlerzy wzdłuż nabrzeży Aelbrecht-
skolk (głównego kanału dawnego portu) – po zakończeniu prac restauracyjnych i ze współczesnymi 
uzupełnieniami 
Źródło: fot. autora, 2007. 

 

           
Ryc. 4.28. a) Utrecht, unikatowa forma architektoniczna, zachowana w przekształcanej średniowiecz-
nej strukturze miasta; b) Hertogenbosch, przeszklone elewacje, uzupełniające ciągłość południowej 
pierzei średniowiecznego rynku, kontrastujące z ceramicznymi i tynkowanymi fakturami dawnych 
kamienic; c) Eidhoven, powojenna zabudowa przy Rechtestraat – pasażu staromiejskim 
Źródło: fot. autora, 2007. 

 

a) b) 

a) b) c) 
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Włochy 
 

Wprowadzenie 
 
W powojennych Włoszech aspekty prawne ochrony zabytków, wraz z organizacją właści-

wej administracji, regulowały ustawy z 1 i 29 czerwca 1939 r., wymagające m.in. uzyskania 
zezwolenia władz konserwatorskich w przypadku zmiany właścicieli nieruchomości objętych 
ochroną dóbr kultury, rozszerzające zakres ochrony krajobrazu (konieczność akceptacji pla-
nowanej budowy i rozbudowy obiektów, zlokalizowanych w granicach stref o wybitnych wa-
lorach przyrodniczych, łącznie z całkowitym zakazem inwestycji kubaturowych w wybranych 
strefach). Ochronę krajobrazu – wraz ze złożonymi wymaganiami proceduralnymi – odno-
szono także do krajobrazu zurbanizowanego i stosowano na obszarach miejskich. 

Nowelizacja z 1977 r. ustawy dotyczącej nieruchomości wprowadziła dodatkowe instru-
menty ochrony centrów historycznych, a ustanowione publiczne środki – przeznaczone na 
promocję miast zabytkowych – proporcjonalnie do skali nakładów i zakresu prac konserwa-
torskich wspierały lokalne inwestycje. Ograniczenia przekształceń miast zabytkowych, wpro-
wadzone w przepisach z zakresu urbanistyki w 1942 r., znowelizowanych w 1967 r., określa-
ły konieczność opracowania regulacji planistycznych przez władze regionalne. 

Szczególny zakres ochrony określiły przepisy dotyczące najcenniejszych miast zabytko-
wych, takich jak: Asyż, Siena, Urbino, Wenecja lub Matera (z unikatowymi domami, które 
wydrążono w wapiennej skale). Ministerstwo Robót Publicznych wystosowało oficjalne in-
strukcje, obligujące inwestorów do zachowania w wyglądzie nowych budynków cech formal-
nych nawiązujących do historycznego sąsiedztwa. We Włoszech po 1945 r. podkreślano zna-
czenie kryterium środowiskowego przy wprowadzaniu nowej zabudowy do wnętrza histo-
rycznych dzielnic. Niezależnie od spoczywającej na Ministerstwie Kultury odpowiedzialności 
w zakresie ochrony historycznych i artystycznych wartości materialnych oraz duchowych 
utrzymanie – zgodnie z interesem publicznym – zabytkowej architektury i krajobrazu starych 
miast wspierała polityka fiskalna włoskiego państwa. Właściciele posiadali przywilej 
uwzględnienia poniesionych nakładów w deklaracji podatkowej (według przepisów z 1962 r. 
do 70% kosztów remontów, do 25 lat zwolnień podatkowych w szczególnych przypadkach 
zrealizowanych prac restauratorskich). Ze względu na wielką skalę zachowanej starej sub-
stancji miast środki finansowe z budżetu krajowego były niewystarczające do ich utrzymania 
we właściwym stanie. Natomiast skuteczny mechanizm ochrony stanowiły uregulowane za-
sady prowadzenia działalności wolnorynkowej, służące rozwojowi w skali lokalnej, regional-
nej i krajowej hotelarstwa, handlu oraz usług w branży krajoznawczo-podróżniczej – dominu-
jącej w europejskim systemie przemysłu turystycznego. 

Restrykcyjne przepisy wprowadzone dla ochrony historycznych ośrodków, wobec propor-
cji starej zabudowy w odniesieniu do nowych pod względem technicznym i infrastruktural-
nym inwestycji, stanowiły w wielu ośrodkach nadmierne ograniczenia, uniemożliwiając prze-
prowadzenie kompleksowej sanacji i modernizacji zdekapitalizowanej substancji, wyklucza-
jąc wyburzenia, a konieczność poniesienia znacznych nakładów skłaniała do wyprowadzania 
się dawnych mieszkańców (w atrakcyjnie położonych dzielnicach opuszczone lokale zamie-
niane były na pensjonaty, hoteliki, lokale gastronomiczne i inne usługi). Rozległy rozwój 
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usług turystycznych, wraz ze wzrostem kosztów utrzymania w centrach miast, wiązał się ze 
zjawiskiem opuszczania starych dzielnic przez jego dawnych użytkowników, zastępowanych 
przez sezonowych mieszkańców. 

Wsparcie systemu prawnego państwa dla osób, które prowadziły inwestycje związane 
z utrzymaniem i rehabilitacją zabytków, sprzyjało utrwaleniu w społeczeństwie szacunku dla 
niezwykłego w skali światowej narodowego dziedzictwa kulturowego – uznawanego we 
Włoszech za wysoki, w porównaniu z innymi państwami. „Przebudzenie” świadomości pu-
blicznej wynikało z inicjowanych przez intelektualistów, pisarzy, architektów i konserwato-
rów, bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej, wielkich debat publicznych zwracają-
cych uwagę Włochów na negatywne doświadczenia przedwojennych interwencji: przebudo-
wy dróg w granicach dawnych miast; rozbiórki starych budynków; rozległych inwestycji na 
przedmieściach – zaburzających odrębność historycznych struktur urbanistycznych – związa-
nych z opuszczaniem przez mieszkańców centrów i najstarszych dzielnic303. 

 
 

Rozwój włoskiej architektury w zabytkowych miastach 
po II wojnie światowej304 

 
Po zakończeniu II wojny światowej rozwój programów renowacyjnych nastąpił we Wło-

szech przy znaczącym udziale wybitnego filozofa, historyka i pisarza B. C r o c e  (tworzącego 
wraz z H. B e r g s o n e m  jeden z nurtów kontekstualistów w nowoczesnej w tamtej epoce 
filozofii estetyki) – bardzo ważnego dla kształtowania postaw społecznych przy organizacji 
struktur państwa w okresie powojennego kryzysu i zaangażowania w odbudowę zniszczonych 
miast. Jego autorytet, wzmocniony nieprzejednaną i czynną postawą w czasach władzy faszy-
stowskiej (symbolem stał się jego manifest z 1925 r.), silna osobowość, rozległa wiedza, gło-
szone publicznie i wywierające duży wpływ na życie intelektualne Włoch poglądy, poszuku-
jące racjonalnej drogi w powojennych czasach, zainspirowały kierunek w odbudowie nowo-
czesnych Włoch (C r o c e  po 1944 r. był przewodniczącym Partii Liberalnej, osobistością 
koalicji antyfaszystowskiej, którego pozycja została potwierdzona stanowiskiem ministerial-
nym). W oparciu o szkołę filozoficzną Hegla przyczynił się do rozwoju idei nowoczesnej 
historii, historiografii, uznając historię za unikatową „pośredniczącą” zasadę przedstawienia 
każdego okresu ludzkiej świadomości, która sama w sobie pozostawała spontaniczna, bez 
z góry ustalonej struktury zdarzeń. 

C r o c e  podkreślał wyższość jakości całego obiektu – organizmu nad jakością jego detali. 
Wykreował metodę estetycznej oceny, która była niezależna zarówno od praktycznych, jak 
i od społecznych i ekonomicznych następstw. Za jeden z głównych problemów estetyki re-
nowacji uważał obronę klasycznych idei, w których dopatrywał się esencji czystej sztuki, 
w przeciwieństwie do emocjonalnych aspektów romantyzmu. Wniósł ważny wkład w stwo-
rzenie po II wojnie światowej podstaw merytorycznych teorii włoskiej renowacji.  

                                                 
303 B. R o s s i - D o r i a, Italy. Netherlands. Legislation. Organisation. Finance and Participation, [w:] Protec-

tion and cultural…, op. cit., s. 235–240. 
304 J. J o k i l e h t o, A history of architectural…, op. cit., s. 223–244. 
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We Włoszech i w państwach zachodniej kultury podstawową zasadą prowadzonych prac 
konserwatorskich była metoda „konserwatywnej renowacji” ( restauro conservativo), polega-
jąca na ochronie, zachowaniu i profilaktycznym zabezpieczeniu oryginalnych obiektów. 
W latach 30. XX w. podkreślano możliwość zastosowania metody „artystycznej renowacji” 
(artistic restoration), polegającej na odtwarzaniu estetycznych walorów obiektu, jeżeli jego 
pierwotna struktura została zakłócona, zasłonięta lub zniszczona. Konsekwentne konserwa-
torskie podejście wymagało zachowania krytycznej analizy i indywidualnego rozważenia 
każdego przypadku. Różnice poglądów dotyczyły podstawowych zagadnień – optowano za 
dostosowaniem do zasady spójności materiałów lub jej przeciwnej, polegającej na zachowa-
niu zabytków w formie, w jakiej przetrwały do naszych czasów. 

Istotny wpływ na określenie poglądów konserwatorskich wywarł pod koniec lat 30. XX w. 
profesor G.C. A r g a n, czołowy historyk sztuki we Włoszech, późniejszy burmistrz Rzymu, 
inicjator ufundowania w 1938 r. Centralnego Instytutu Renowacji Zabytków (Instituto Cen-
trale del Restauro), którego najważniejszym celem było naukowe ujednolicenie kryteriów 
i metod konserwatorskich, przy zintegrowanym z instytucjami administracyjnymi sprawowa-
niu opieki nad bogactwem kulturowego dziedzictwa Italii. A r g a n  uznawał za uzasadnione 
konserwowanie wszystkich oryginalnych historycznych elementów, niezależnie od okresu 
stylowego, z którego pochodzą. Zwracał jednak uwagę na potrzebę krytycznego wyboru, któ-
re fragmenty należy konserwować, a od których (uznawanych za niewłaściwe dla całości) 
późniejszych dodatków uwolnić dzieła sztuki budowlanej, dążąc do wyeksponowania unika-
towości układu. 

W okresie powojennym podjęto dyskusję o kierunkach i zasadach renowacji zrujnowanej 
architektury starych miast. Skala zniszczeń stanowiła wstrząs dla mieszkańców Półwyspu 
Apenińskiego. Powszechną reakcją społeczeństwa było uznanie konieczności odnowienia 
i odbudowy zniszczonych historycznych budowli i układów staromiejskich. Ze względu na 
indywidualność formalną dawnej zabudowy, różnice kontekstu otoczenia, lokalizację w od-
miennych strukturach przestrzennych nie było możliwe ustalenie uniwersalnych zasad postę-
powania. 

Problematykę odbudowy zniszczonych miast omówiono na spotkaniu w Perugii w 1948 r. 
G. De A n g e l i s  d ’ O s s a t  (w latach 1947–1960 dyrektor generalny włoskiej administracji 
zarządzającej zabytkami starożytności i sztuk pięknych) przedstawił podział obiektów pod 
względem zniszczeń wojennych na trzy kategorie: ograniczonych i możliwych do naprawie-
nia, przy stosunkowo niewielkich nakładach; znacznie zdegradowanych; zupełnie zniszczo-
nych. Dyskusji nie wzbudzało zaliczenie zabudowań do pierwszej grupy, różnice poglądów 
pojawiły się przy kwalifikacji obiektów do następnej kategorii. Zastosowaniu rekonstrukcji 
i renowacji, przywracających formy architektoniczne według stanu przed ich zniszczeniem, 
przeciwstawiono propozycje konserwacji oryginalnych pozostałości, pozwalającej na reinter-
pretację zniszczonych fragmentów. 

Niezależnie od wątpliwości w przyjęciu za uniwersalną zasady odtworzenia zniszczonych 
zabytków generalnie nie akceptowano metody wiernej rekonstrukcji (np. barokowych 
wnętrz), natomiast dopuszczano propozycje przebudowy i odnowienia przy użyciu oryginal-
nych elementów. Charakterystyczny przykład stanowi metoda anastylozy, zastosowana 
w 1947 r. w zniszczonej podczas alianckich nalotów (w 1944 r.) świątyni Augusta w Puli – 
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dawnym rzymskim mieście na półwyspie Istria (obecnie lapidarium skarbów starożytnej sztu-
ki). W Rzymie zniszczony w czasie pierwszego bombardowania miasta (w 1943 r.) portyk 
z XIII w. bazyliki San Lorenzofuori le Mura (św. Wawrzyńca za Murami – pierwotny kościół 
zbudowany w IV w. przez cesarza K o n s t a n t y n a , przebudowywany w kolejnych epokach) 
został dopełniony kolumnami o kontrastowo gładkich trzonach, które umożliwiały odróżnie-
nie oryginalnych pozostałości. Konserwatorskie metody, stosowane w powojennej odbudowie 
włoskich miast zabytkowych, spotykały się także z krytycznymi opiniami; A. B a r b a c c i  
uważał, że „[...] w gorączce budowlanej lat, które nastąpiły po ostatniej niszczycielskiej woj-
nie, charakter naszych miast został dotkliwiej skażony przez rekonstrukcje niż przez same 
zniszczenia”305. 

W zmienionym kontekście ochrony cennych dzieł architektonicznych po zniszczeniach 
wojennych ponownie oraz według nowych kryteriów zwrócono uwagę na estetyczne aspekty 
renowacji zabytków i dzieł sztuki. Jednym z głównych inicjatorów nowego spojrzenia na 
wartości artystyczne pomników przeszłości był R. P a n e  z Uniwersytetu w Neapolu, który 
kładł duży nacisk na estetyczne wytyczne w renowacji, nie uznając za właściwe formy styli-
stycznej renowacji. Nie akceptował odbudowywania budynków przy zastosowaniu zasady 
analogii. Uważał, że konserwacji należy poddać wszystkie elementy o historycznym lub arty-
stycznym charakterze, niezależnie od okresu, z jakiego pochodzą. Podkreślał jednocześnie, że 
w wielu przypadkach istnieje konieczność krytycznego wyboru, które elementy należy eks-
ponować, biorąc pod uwagę unikatowość wszystkich zabytków pod względem artystycznej 
wartości dzieła sztuki. Renowacja powinna przede wszystkim pomagać w uwolnieniu i wy-
eksponowaniu ukrytych estetycznych wartości spośród mniej cennych i zaburzających har-
monię późniejszych zmian. Postawa krytyczna nie stanowi uniwersalnej zasady – we wszyst-
kich pracach renowacyjnych istnieją okoliczności wymagające rozwiązania poprzez kreatyw-
ną i twórczą decyzję artystów, architektów i konserwatorów. 

Deklarację zasad krytycznej renowacji (restauro critico) stanowił artykuł R. P a n e, oma-
wiający propozycję zastosowania metody renowacji średniowiecznego kościoła Santa Chiara 
w Neapolu (na obszarze kompleksu z okresu starożytnego Rzymu), poważnie uszkodzonego 
podczas bombardowania w 1943 r. Po dwudniowym pożarze zniszczeniu uległ barokowy 
wystrój świątyni – P a n e  proponował konserwację zachowanych oryginalnych średniowiecz-
nych konstrukcji i wyeksponowanie pierwotnej gotyckiej bryły, z pozostawieniem wnętrza 
i pozostałych elementów do wykończenia w nowoczesnych formach. 

Teoria krytycznej renowacji nie sprowadzała się jedynie do rozwiązania problemów tech-
nicznych – przedstawiała koncepcję przywrócenia neapolitańskiego kościoła do właściwego 
stanu w nowych czasach, z podkreśleniem oryginalnych gotyckich pozostałości na tle neu-
tralnych współczesnych elementów, które uzupełniały pierwotną strukturę. Okolica kościoła 
uległa poważnemu zniszczeniu – wraz z renowacją świątyni planowano eliminację wtórnych 
i zaburzających charakter historycznego miejsca elementów. P a ne  uważał, że dawne zasady 
ochrony zabytków w wielu przypadkach nadmiernie ograniczały architektów i konserwato-
rów, uniemożliwiając stworzenie satysfakcjonujących rozwiązań. Podkreślał, że prace reno-

                                                 
305 A. B a r b a c c i, Il restauro dei monumenti In Italia, Roma, Instituto Poligrafico dello Stato 1956; wydanie 

polskie: Konserwacja zabytków we Włoszech, Warszawa, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, Se-
ria B, 1966, R. 16, z. 1–2, pass. 
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wacyjne należy podejmować w nowym wymiarze, akceptując kreatywne zastosowanie no-
wych elementów, które właściwie wykonane umożliwi ą stworzenie samoistnego dzieła. 

R. B o n e l l i  z Uniwersytetu w Rzymie rozumiał renowację jako krytyczny proces, a na-
stępnie akt kreacji – jeden jako nieodłączna przesłanka drugiego. Akceptował odmienną po-
stawę utrzymania zabytku w istniejącym stanie jako dokumentu aktywności twórczej 
w minionych epokach, inicjowanych zmian zachowanej formy architektonicznej, uzasadnio-
nych podkreśleniem wartości dzieła, realizowanych przez wyeksponowanie oryginalnej struk-
tury i przywrócenie harmonijnej formy z okresu świetności, wymagających usunięcia wtór-
nych nawarstwień. Odwołując się do architektonicznych idei z okresu powojennego, Bonell i  
uważał za właściwe usuwanie elementów obcych pod względem jedności stylowej – nie ak-
ceptując prób stylistycznych renowacji. Podkreślał, że szczególną wartość stanowią indywi-
dualne cechy artystyczne i niepowtarzalne uwarunkowania historycznych obiektów. 

W zniszczonych dzielnicach najcenniejszych miast historycznych (m.in. Ankony, Bolzano, 
Genui, Palermo, Treviso, Vicenzy, Viterbo oraz posiadającej szczególny status Florencji) 
przewidziano odbudowę dawnych układów, z wprowadzaniem nowej architektury, nawiązu-
jącej do typologii lokalnej zabudowy, charakterystycznych w poszczególnych regionach cech 
kompozycyjnych starych domów oraz indywidualnych rozwiązań przestrzennych. Realizo-
wane po 1945 r. budynki dostosowano do współczesnych wymagań funkcjonalnych i higie-
niczno-sanitarnych. 

Rada Florencji w 1946 r. ogłosiła konkurs na odbudowę–rekonstrukcję zniszczonego 
fragmentu Starego Miasta. Ze względu na położenie w centrum zabytkowej dzielnicy nie ana-
lizowano możliwości kształtowania nowoczesnych rozwiązań przestrzennych i kompozycyj-
nych; za właściwe dla dostosowania nowych budynków do unikatowego środowiska kulturo-
wego uznano formy architektoniczne z epoki średniowiecza, a także koncepcje plastyczne 
o cechach środowiskowych306. Powstały koncepcje usprawnienia ruchu kołowego, powiąza-
nego z miejskim układem komunikacyjnym. Zrealizowana zabudowa utrzymała charakter, 
skalę i układ przestrzenny zabytkowego miasta. W rejonie ocalałego mostu Ponte Vecchio we 
Florencji (ze względów militarnych Niemcy w sierpniu 1944 r. wysadzili pozostałe stałe 
przeprawy przez rzekę), na południowym brzegu Arno, przywrócono historyczny układ urba-
nistyczny z nowymi domami, których wygląd nawiązywał do zniszczonego krajobrazu archi-
tektonicznego. W rozwiązaniach sylwet i opracowaniu elewacji zastosowano odniesienia do 
dawnego rytmu fasad zestawionych w zwartych pierzejach zróżnicowanych pod względem 
wysokości i profilu wydatnych gzymsów wieńczących, pulsującej linii frontów, z charaktery-
stycznym nadwieszeniem wyższych kondygnacji wzdłuż nabrzeża, artykulacji nawarstwień 
i kolejnych etapów przekształceń budynków, proporcji otworów okiennych, materiałów wy-
kończeniowych i kolorystyki. Nie zdecydowano się na wprowadzanie (z wyjątkiem fragmen-
tów zabudowy o niewielkiej skali urbanistycznej) elementów formalnoplastycznych posiada-
jących współczesne konotacje, kontrastujących z historycznymi fasadami i wyróżniających 
się w panoramie centrum zabytkowego miasta. W pracach prowadzonych po 1945 r. rze-
mieślnicy stosowali tradycyjne technologie i materiały budowlane. Rezultaty prac budowla-

                                                 
306 R. M a n e t t i, La ricostruzione: dal concorso nazionale all`attuazione, [w:] Il disegno della città. 

L`urbanistica a Firenze. Nell`ottocento e nel Novecento, Florence, Italy, Accademia delle Arti del Disegno, 
1986, s. 179. 
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nych początkowo poddawano krytyce. Po latach i osadzeniu się na ścianach domów patyny, 
która zatarła granicę pomiędzy nowymi fakturami i materiałami wykończeniowymi fasad 
historycznych, powojenne obiekty zostały zintegrowane z krajobrazem starych dzielnic; do-
ceniono ich oryginalną strukturę architektoniczną. 

Na urbanistykę włoską pierwszej połowy XX w. wpływ wywarły także rozwiązania ame-
rykańskie (przede wszystkim F.L. W r i g h t a), angielskie, skandynawskie – architektury or-
ganicznej i podporządkowanej racjonalnym zasadom funkcjonalno-przestrzennym. Po 1945 r. 
powstały koncepcje planowego i racjonalnego rozgęszczenia zwartych struktur w centrach 
dawnych miast Półwyspu Apenińskiego307. Koncepcje urbanistyczne, nawiązujące do trady-
cyjnych rozwiązań kompozycyjnych, wpłynęły na uformowanie specyficznego rodzaju regio-
nalizmu. Kompleksowa współpraca projektantów z przedstawicielami różnych gałęzi nauki: 
ekonomii, socjologii, polityki ekonomicznej, statystyki wywarła wpływ na wykrystalizowanie 
się w końcu lat 40. XX w. neorealistycznego charakteru włoskiej architektury i urbanistyki308. 

 
 

Śródziemnomorska geneza historycznych tendencji w architekturze. 
Nurt klasyczny we Włoszech po II wojnie światowej 

 
W latach 60. XX w., w okresie koniunktury gospodarczej rozwiniętych państw, została 

uwidoczniona nieskuteczność doktryn dojrzałego modernizmu. Ideowe zdominowanie mo-
dernistycznych doktryn przez nurt postmodernistyczny nastąpiło w kulturze, sztuce, filozofii, 
polityce. W architekturze zakwestionowany został paradygmat Ruchu Nowoczesnego. Praw-
dziwym przewrotem stał się powrót do historycznych form i klasycznych koncepcji kształto-
wania przestrzeni, a także regionalnej tradycji, przy zanegowaniu rygorystycznych reguł mo-
dernizmu. Największy wpływ na popularyzację postmodernistycznych idei wywarła praca 
R. V e n t u r i e g o  z 1966 r. pt. Complexity and Contradiction in Architecture309. Na starym 
kontynencie prekursorami popularyzacji postmodernistycznego zjawiska byli architekci 
z Półwyspu Apenińskiego. We Włoszech w okresie 20-lecia międzywojennego i po zakoń-
czeniu II wojny światowej istniały specyficzne warunki (niezależnie od wielkiego dziedzic-
twa kultury Italii) sprzyjające przenikaniu się historii ze współczesnością. W latach 20. XX w., 
gdy w wielu państwach europejskich architektura funkcjonalistyczna przyjęła formy abstrak-
cyjne, we Włoszech władzę zdobyła partia faszystowska (w 1922 r.). Reprezentacyjna i mo-
numentalna architektura, wznoszona w czasach dyktatury B. M u s s o l i n i e g o, różniła się od 
zdominowanych przez totalitarne ideologie budowli III Rzeszy i radzieckiego socrealizmu,  
 

 

                                                 
307 F. G u r r i e r i, La ricostruzione Della Firenze distrutta fra letteratura e burocrazia, [w:] Il disegno della 

città..., op. cit., s. 167. 
308 Odniesienia do neorealistycznego ruchu artystycznego we włoskim kinie z lat 40. i 50. XX w. (reprezentowa-

nego przez R. R o s s e l l i n i e g o  i  D e  S i cę) powstały ze względu na tło planów filmowych wykorzystu-
jących powojenną architekturę, zmodernizowaną po latach dominacji klasycystycznego nurtu w okresie fa-
szystowskiej administracji. 

309 R. V e n t u r i, Complexity and contradiction…, op. cit., pass. 
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z jego odmianami w krajach bloku wschodniego310. Była to jedna z przyczyn, która zadecy-
dowała o niezdominowaniu włoskiej awangardowej architektury (kojarzonej przede wszyst-
kim z G. T e r r a g n i m) przez krąg funkcjonalistów. Awangardę włoską – w odróżnieniu od 
abstrakcyjnego racjonalizmu powiązanego ze środowiskami Bauhausu i De Stijl – nazwano 
włoskim racjonalizmem (wykrystalizowanym w opozycji do irracjonalnego doświadczenia 
z czasów I wojny światowej; racjonalizm i postępowe idee nie stworzyły przy udziale władz 
państwowych oczekiwanego kształtu nowego porządku społecznego). 

Liderzy nurtu awangardowego powiązani byli z Grupą 7. (Gruppo 7) — zespołem specja-
listów tworzących program odnowy włoskiej architektury przez przyjęcie zasad racjonalizmu 
– dążenia do czystości formalnej, z wyraźnym odrzuceniem ozdobnej dekoracyjności, funk-
cjonalności i racjonalnego wykorzystania potrzeb użytkowych budynków, z wyraźnym na-
wiązaniem do tradycji, a jednocześnie opartego na ideach międzynarodowego ruchu nowo-
czesnego. Manifest twórczy Grupy 7. z 1926 r. głosił: „Nasza teraźniejszość i przeszłość nie 
wykluczają się wzajemnie. Nie chcemy ignorować naszego historycznego dziedzictwa. Jest 
ono tradycją, która przekształca się, przybierając nowe aspekty.[…] My nie zamierzamy ze-
rwać z tradycją. Nowa architektura, prawdziwa architektura, musi być rezultatem ścisłego 
związku logiki i racjonalności”311. 

Po zakończeniu II wojny światowej kontynuowano programy oparte o idee przedwojennych 
racjonalistów, zaszczepiając młodszym pokoleniom włoskich architektów szacunek do dzie-
dzictwa niezwykle bogatej historii Półwyspu Apenińskiego. Po zakończeniu II wojny światowej 
najważniejszym problemem budowlanym była realizacja osiedli mieszkaniowych (z powodze-
niem wprowadzano rozwiązania prefabrykacji elementów konstrukcyjnych). Równolegle przy-
gotowywano koncepcje odbudowy miast zniszczonych w czasie działań wojennych. 

                                                 
310 Okazałą formę – pozbawioną propagandowych haseł i ozdób, a jednocześnie pełną wdzięku z szeregiem 

rozpiętych na wielu poziomach arkad – miała dominanta reprezentacyjnej dzielnicy Esposizione Universale 
Roma (proj.: M. P i a c e n t i n i  z zespołem, 1938), Palazzo della Civilta Italiana (Pałac Kultury Włoskiej, 
proj.: E. L a p a d u l a, G. G u e r r i n i, M. R o m a n o, 1938–1943), nazywane kwadratowym koloseum (Co-
losseo Quadrato). Nowoczesną i reprezentacyjną dzielnicę, która wraz z innymi inwestycjami miała przy-
ćmić wcześniejsze przedsięwzięcia urbanistyczne dawnych cesarzy i papieży, aby Rzym „odzyskał swoje im-
perium”, przygotowywano dla organizacji wystawy światowej – według Duce: „olimpiady kultury” – jaką 
ówczesne władze planowały zorganizować w 1942 r. Przerwana budowa kompleksu, na skutek działań wo-
jennych, została z unowocześniającymi zmianami względem pierwotnego założenia ukończona w 1960 r. ja-
ko centrum biznesowe, związane z organizacją w Rzymie letnich igrzysk olimpijskich. Symbolem moderni-
stycznej architektury z czasów faszystowskich był gmach państwowy w Como z lat 1932–1936, dawniej Casa 
del Fascio (w którym organizowano polityczne mityngi partii faszystowskiej), przemianowany na Casa del 
Popolo (proj. G. T e r r a g n i) – „kamień milowy nowoczesnej architektury” (B r u n o  Z e v i), którego no-
woczesna struktura, oparta na wystudiowanych proporcjach, nie poddała się stylistycznym wpływom epoki – 
zob. F. B r u n o, Miasta Mussoliniego. Architektura i urbanistyka jako instrument polityki państwa faszy-
stowskiego, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, Teoria i Historia, 2011, R. 56, z. 3, www.kaiu.pan.pl/ 
images/stories 3.2011pdf/F.Bruno.pdf, [online], dostęp: 22 lipca 2013, zob. też J. P i l e, Historia wnętrz, 
Warszawa, Wydawnictwo Arkady, 2004, s. 307–308; J.L. C o h e n, The Future of Architecture. Since 1889, 
New York, Phaidon, 2012, s. 204–207, 217–221; R. D e F u s c o, Storia dell’architettura contemporanea, 
Roma, Editori Laterza, 2007, s. 279–284; R. H u g h e s, Rzym, Warszawa, Wydawnictwo Magnum, 2013, 
s. 421–425; B. Z e v i, Giuseppe Terragni, Bologna, Zanichelli Editore, 1980, s. 70. 

311 J. W o j t a s - S w o s z o w s k a, Aldo Rossi – architekt i teoretyk. Dylematy architektury po modernizmie, 
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, Teoria i Historia, 2012, z. 2, s. 43–45; T. K i r k, Italian rationalism: 
Gruppo 7 & Giuseppe Terragni, MIAR & Adalberto Libera, [w:] The architecture of modern Italy, vol. 2, 
New York, Architectural Press, 2005, s. 74. 
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Dialog z historią utrzymywano również w architekturze włoskich wsi. P. P o r t o g h e s i  
uważał, że w przeważającej części rolniczym kraju, jakim były Włochy w pierwszych latach 
po wojnie, naturalne jest kultywowanie tradycji oraz utrzymywanie dialogu z historią przez 
starych mistrzów312. Rozwój gospodarki włoskiej, który nastąpił w latach 50. XX w. dzięki 
wsparciu planu Marshalla, uruchomił proces ekspansji przemysłu na niezabudowane tereny 
podmiejskie, przede wszystkim w północnej części kraju, do której przybywali imigranci 
z ubogiego południa Półwyspu Apenińskiego. Uruchomiony został proces urbanizacji miast – 
budowy osiedli mieszkaniowych, które powstały w oparciu o plany urbanistyki funkcjonalnej, 
wywołując dyskusje na temat relacji pomiędzy tendencjami awangardowymi a odnoszącymi 
się do tradycyjnych rozwiązań planistycznych; realizowano unowocześnienia infrastruktural-
ne i komunikacyjne oraz przekształcenia zabudowy starych dzielnic. 

W pracach teoretycznych, publikacjach naukowych i czasopismach od lat 50. XX w. popu-
laryzowano ideę nawiązania w architekturze do tradycji, lokalnego kontekstu i utrwalonych 
w krajobrazie miast wartości formalno-przestrzennych dawnej zabudowy. Znaczny wpływ na 
popularyzowanie konserwatywnych tendencji we włoskiej powojennej architekturze wywarło 
czasopismo Casabella Continuità (założone w 1928 r., reaktywowane w 1953 r.), kontynu-
ujące na łamach Casabella prezentacje przedwojennych idei racjonalizmu313. 

W Mediolanie nurt odwołujący się do tradycji reprezentuje wieżowiec Torre Velasca (pro-
jekt grupy BBPR, budowa w latach 1954–1958), którego struktura, z charakterystycznym 
wyglądem nawiązującym do lokalnych budowli, została stworzona jako polemika ideowa 
z nowatorskim rozwiązaniem architektoniczno-konstrukcyjnym innego wieżowca – siedziby 
firmy Pirelli z 1950 r. (proj. G. P o n t i), uznanego za symbol powojennej koniunktury gospo-
darczej Włoch. Wyróżniający się wygląd Torre Velasca, z nadwieszeniem górnych kondy-
gnacji, określony został przez ograniczoną powierzchnię placu, przy którym zlokalizowano 
monument. W budynku o złożonym programie funkcjonalnym – dostosowanym w latach po-
wojennych (okresie odbudowy gospodarczej Włoch) do wymagań rynku nieruchomości 
i zapotrzebowania na pomieszczenia użytkowe w centrach miast – biura i lokale handlowo-
-usługowe zlokalizowano w osiemnastokondygnacyjnym korpusie trzonowym. Powyżej, 

                                                 
312 M. S a b a t i n i, Pride in modesty modernist architecture and the vernacular tradition in Italy, Torino, Uni-

versity of Torino Press, 2010, s. 168 – cyt. za: J. W o j t a s - S w o s z o w s k a, Aldo Rossi…, op. cit. s. 45. 
Przykładem dialogu z przeszłością był wernakularny charakter zabudowy osiedla „Villaggio” La Marcella we 
wsi Marcella z lat 1951–1954, realizowanej pod kierunkiem L. Quaroniego, w ramach pomocy UNRRA-Casas 
i firmy Olivetti, dla zniszczonych w czasie wojny ubogich terenów południa Włoch – zob. Archphoto-Artiva 
Design Novi Liguere, http://www.archivio.archphoto.it/2007/09/26/alessandro-lanzetta_la-martellano-realismo-
architetto-nico, [online], dostęp: 24.07.2013; Universita degli Studi di Catania, http://espace. unict.it/ bitstre-
am, [online], dostęp: 24.07.2013; GIZMO c/o Dipartimento di Architettura e Studi UrbaniPolitecnico di Mi-
lano, http://www. gizmoweb.org/wp-content/uploads/2009/10/italia-del-dopoguerra.pdf, [online], dostęp: 
24.07.2013. 

313 Wydawnictwo Electra przygotowało jubileuszową monografię–katalog przedstawiający przegląd projektów 
i teorii racjonalnego nurtu włoskiego wzornictwa, projektowania graficznego, wnętrz i architektury w XX w., 
wraz z ich międzynarodowym wpływem – zob. C. B a g l i o n e, Casabella 1928–2008, Milano, Electra, 
Mondadori Editore, 2008, pass. Równolegle z katalogiem od 1928 r. w Mediolanie (głównym ośrodku aka-
demickim, naukowo-badawczym i sztuki projektowania włoskiej architektury i wzornictwa) wydawany był 
kolejny wpływowy periodyk Domus, założony przez wybitnego architekta G. P o n t i e g o; prezentował on 
najnowsze nowe nurty w sztuce projektowania, łącznie z utopijnymi koncepcjami; przygotowano monumen-
talne 12-tomowe wydanie najważniejszych artykułów (zob. Domus 1928–1999, vol. 1–12, red. P. Fiell, 
C. Fiell, Milano, Taschen, 1999), dokumentujące, że „wszystko, co powstaje współcześnie, zaprojektowane 
było już wcześniej”, ICON Magazine UK, http://www.iconeye.com/read-previous-issures, [online], dostęp: 
26.07.2013. 
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w ośmiokondygnacyjnym zwieńczeniu wieży, zaprojektowano apartamenty, których zaletą 
były widoki na panoramę historycznego Mediolanu. Sylweta Torre Velasca nawiązywała do 
wyglądu średniowiecznych wież, m.in. florenckiej dominanty Piazza della Signoria Palazzo 
Vecchio i charakterystycznej formy mediolańskiego zamku Sforzów. Architektura wieżowca 
(cytat formy historycznej), poddawana krytyce ze względu na jej regionalizm i eklektyzm, 
dzięki lokalizacji okazałej konstrukcji i wyróżniającej się monumentalnej bryły w centrum 
miasta (wzniesionej na miejscu domów zbombardowanych przez lotnictwo alianckie w 1943 r.), 
stała się symbolem odrodzenia Mediolanu po 1945 r. 

Podczas weneckiego biennale w 1980 r.314 przygotowano wystawę specjalną: „Obecność 
przeszłości” (kuratorzy: P. P o r t o g h e s i,  R.A.M. S t e r n), którą uznano za kulminację okre-
su kształtowania się postmodernistycznego ruchu w architekturze. Motto wystawy podkreśla-
ło ideę powrotu do historii: „Znów można uczyć się od tradycji i łączyć swą pracę z cennymi 
i pięknymi dziełami przeszłości”315. W Wenecji powstały wybitne realizacje architektoniczne 
(reprezentujące odrębne nurty – tradycyjne i awangardowe), wkomponowane w złożoną 
strukturę przestrzenną miasta, o unikatowej lokalizacji. Powojenna architektura stanowiła 
kontynuację bogatej pod względem artystycznym tradycji Serenissimy, odzwierciedlała 
uchwycenie przez najwybitniejszych twórców genius loci miasta, którego niesprzyjające dla 
urbanizacji uwarunkowania środowiska naturalnego – przede wszystkim konieczność posa-
dowienia domów na niestabilnym gruncie – wymagały stworzenia odpowiednich rozwiązań 
konstrukcyjnych. 

Od wczesnego okresu lokalizacji zabudowy na lagunie istniała konieczność opracowania 
technologii właściwych dla wyjątkowych wymagań gruntowych oraz zastosowania materia-
łów ograniczających obciążenia konstrukcji; przy bizantyńskiej proweniencji przenikającej 
się z tradycją sztuki średniowiecznej i nowożytnej Półwyspu Apenińskiego doprowadziły one 
do wykształcenia oryginalnych struktur przestrzennych i form plastycznych, z charaktery-
styczną dla Wenecji optyczną lekkością kompozycji, wielobarwnością inkrustowanych, mo-
zaikowych i polichromowanych płaszczyzn, delikatnością dekoracji rzeźbiarskiej zintegrowa-
nej z unikatową szkieletową konstrukcją fasad wypełnianych przez otwarte galerie i loggie 
oraz obszerne przeszklenia z rysunkiem rozdrobnionych podziałów, odbijających się w falu-
jącym lustrze kanałów. 

Bogactwo architektury (wraz z rozwojem rzemiosła, przemysłu, sztuki, nauki) odzwiercie-
dla status polityczny i militarny Republiki Weneckiej (przez stulecia dominującej w basenie 
Morza Śródziemnego), rozwój gospodarczy, wyjątkową, wspieraną przez potencjał wenec-
kich banków, międzynarodową pozycję handlową ośrodka położonego na lagunie. Kontynu-
acja tradycji, z wybitnymi projektami przekształceń i transformacji dawnej zabudowy oraz 
z unikatowymi koncepcjami architektury współczesnej, realizowana była po 1945 r. przez 

                                                 
314 Inauguracja Biennale di Venezia miała miejsce w 1895 r. Idea organizowania wystaw sztuki – rozwiniętych 

z czasem w cykl wydarzeń festiwalowych o światowym znaczeniu – wiązała się z zamiarem zainteresowania 
opinii międzynarodowej miastem, którego świetność (jak wówczas uważały władze miasta na lagunie) za-
czynała „odchodzić” w przeszłość. Wystawy architektoniczne organizowano od 1975. W trakcie ekspozycji, 
przygotowywanych w latach 1968, 1976, 1978 i 1980, wykrystalizowano ideę biennale architektury. Nazwę 
tę nosiła ostatnia z wymienionych wystaw, otwarta pod oficjalną nazwą 1. Międzynarodowej Wystawy Ar-
chitektury – zob. P. F i u k, A. H o ł u b o w s k a, 10. Biennale Architektury…, op. cit., s. 97. 

315 A. G a d o m s k a, B. G l iń s k i, Obecność przeszłości, Architektura, 1982, R. 2, z. 408, s. 25. 
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mistrzów reprezentujących Włochy i środowiska architektoniczne z różnych rejonów świata 
(są to m.in.: A. Aa l to, T. Ando, M. Bo t ta, S. Ca la t rava, Le  Corbus ie r, L. Kahn, 
R. Koo lhaas, R. Moneo, P.L. Nerv i, O. N iemeyer, R. P iano, A. Ross i, C. Scarpa, 
Á. S iza, J. S t i r l i ng, F.L. Wr igh t, Z. Zucch i). Stolica Wenecji Euganejskiej jest organi-
zatorem najważniejszego międzynarodowego przeglądu sztuki kształtowania przestrzeni – 
biennale architektury. Fakultet architektury w Wenecji należy, wraz z ośrodkami w Rzymie i 
Mediolanie, do najwybitniejszych na Półwyspie Apenińskim316. 

 

      
Ryc. 4.29. Florencja, powojenna odbudowa zrujnowanego fragmentu historycznego centrum, z nawią-
zaniem do cech dawnej architektury: zróżnicowaniem gabarytów i wysokości kamienic, wielopłasz-
czyznowością fasad i nieregularnością linii zabudowy, nadwieszaniem ponad wąskimi uliczkami wyż-
szych kondygnacji i drewnianych wykuszy, z wydatnością gzymsów i okapów, niejednorodnością 
tynkowanych, kamiennych i ceramicznych faktur elewacyjnych, podkreślanych narożnym boniowa-
niem, z regularnością smukłych proporcji okien z żaluzjami przeciwsłonecznymi (rejon Ponte Vecchio 
– widok Via de' Guicciardini) 
Źródło: fot. autora, 2007. 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
316 A. D o n a g g i o, Biennale di Venezia: un secolo di storia, Firenze, Giunti Editore, 1988, pass.; P. F i u k, 

Wenecja – Giudecca. Unikalna struktura habitatu na lagunie, [w:] Habitaty: mój piękny habitat, red. Z. Bać, 
Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2016, s. 158–170; R. G o y, Venice. The city and 
its architecture, New York, Phaidon Press, 1999, pass.; C.F. K u s c h, A. G e l h a a r, Venice architectural 
guide: Buildings and projects after 1950, Berlin, DOM publishers, 2014, pass.; P. M a r e t t o, Architettura 
del XX secolo in Italia. Venezia, Genova, Vitali e Ghianda, 1969, pass.; E. D i  M a r ti n o, La Biennale di 
Venezia 1895–1995: cento anni di arte e cultura, Milano, Mondadori Editore, 1995, pass.; C. Z u c c h i, 
A city is not a tree: New models of urban space, [w:] New Italian Architecture. Italian landscapes between 
architecture and photography, red. P. Ciorra, M. D’Annuntis, Milano, Skira Architecture Library, 2000, 
s. 124–131. 
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Ryc. 4.30. Wenecja: a), b) reprezentacyjna kompozycja i skromny wygląd starych kamienic; c) zgeo-
metryzowana elewacja ze zróżnicowanymi podziałami okien (proj. C. C r i s t o f o l i, 1952–1954) – 
Riva dei Sette Martiri; d) współczesna plastyka elewacji odzwierciedlająca proporcje i podziały kom-
pozycyjne fasad historycznych (proj. A. S c a t t o l i n, 1957–1959) – Calle Larga XXII Marzo 
Źródło: fot. autora, 2006. 
 
 
 
 

a) b) 

c) d) 
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Ryc. 4.31. Wenecja — powojenna architektura w zabytkowym sąsiedztwie – budynek apartamentowy 
w zespole domów mieszkalnych (Habitat Junghans), wkomponowany współcześnie w krajobraz daw-
nej zabudowy, ze zróżnicowaniem brył o odmiennej funkcji, z nieregularnością planu urbanistycznego 
dostosowanego do istniejącej linii nabrzeży, z pozornym nieuporządkowaniem otworów sugerujących 
dokonane w przeszłości przekształcenia elewacji, a także ze zróżnicowaniem kolorystycznym tynków, 
opasek wokół okien, okładzin i faktur (proj. C. Z u cc h i  z zespołem, 1995) – Giudecca, pomiędzy 
Calle Scuola i Fondamenta Pallada 
Źródło: fot. autora, 2007. 
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Współczesna pozycja i perspektywy zespołów staromiejskich 
 

 
„Każde (bez wątpienia) miasto jest […] żywym i wciąż rozwijającym się tworem, którego 
każdy kolejny etap rozwoju jest jednocześnie wstępem i podbudową dla etapu następnego, 
a każda decyzja planistyczna i inwestycyjna warunkuje możliwości powstania następnych. 
Od zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych zależy, czy ten rozwój przebiega szyb-
ciej czy wolniej. Od wyzyskania korzystnych dla rozwoju miasta czynników zależy, czy 
z prowincjonalnego miasta przygranicznego stanie się Szczecin metropolią atrakcyjną dla 
powstania nowych inwestycji. Bez wątpienia dziś Szczecin ma (też) szansę, by stać się 
miastem kosmopolitycznym, odnajdującym w nowy sposób naznaczone przeszłością histo-
ryczną swe związki kulturowe tak ze Szwecją, Prusami, Rzeszą Niemiecką czy obecnie 
z Polską, a nawet z terytorialnie odległą Francją. Dla przybliżenia tej szansy konieczne jest 
spojrzenie na obraz miasta takim, jakim jest ono dziś z jego całym historycznym balastem 
przeszłości, w której czas powojenny stanowi cenzus powstania miasta zarówno w zupełnie 
nowych uwarunkowaniach politycznej, jak i w nowej kulturowej tożsamości”. 

Adam M. Szymski317 

 
Historyczne zespoły staromiejskie mają szczególną pozycję w układzie współczesnych 

rozbudowanych miast i aglomeracji – mimo zmian ich statusu – dawniej centrów ośrodków 
miejskich, z siedzibami władz i lokalnej administracji, placami targowymi i budynkami hand-
lowo-usługowymi, instytucjami edukacyjnymi, które nie odgrywają obecnie dawnej roli gos-
podarczej, obronnej, transportowej i komunikacyjnej (lokalizowane w przeszłości na przecię-
ciu ważnych szlaków kupieckich, w sąsiedztwie akwenów wodnych). Dzielnic staromiejskich 
w miastach, które zostały rozbudowane o dzielnice śródmiejskie i przedmieścia, współcześnie 
nie zamieszkuje większość lokalnej społeczności. W starych dzielnicach zapewniony jest do-
stęp do utrwalonych przez stulecia osi komunikacyjnych, stanowiących rdzeń systemu trans-
portowego miast i aglomeracji, zapewniając dogodne połączenie zlokalizowanych w histo-
rycznych centrach funkcji administracyjnych, biurowych, handlowo-usługowych, mieszka-
niowych, z nowymi składnikami struktur zurbanizowanych współczesnych ośrodków miej-
skich. 

Zróżnicowanie i atrakcyjność funkcjonalna starych dzielnic, stanowiąca kontynuację histo-
rycznej tradycji, odgrywa ważną rolę centrotwórczą w strukturze rozwiniętych miast, wzmac-
nianą przez atrakcyjność lokalizacyjną i wyjątkową pozycję nieruchomości położonych w ich 
obrębie. Architektura i atmosfera wiekowych dzielnic – inaczej niż w nowoczesnych kom-
pleksach administracyjno-biurowych – sprzyja podnoszeniu prestiżu przedsiębiorstw i insty-
tucji poprzez ich szczególną lokalizację. 

Historyczne kamienice i współczesne obiekty, zlokalizowane na obszarze określonym 
w większości europejskich miast przez granice średniowiecznych murów obronnych i nowo-
żytnych fortyfikacji, podlegają dostosowaniu do obecnych wymagań użytkowych i technicz-
nych. Przekształcenia zmieniają skromne układy funkcjonalne w nowoczesne lokale gastro-
nomiczne, hotele i pensjonaty, ekskluzywne apartamenty, wytworne salony handlowe i gale-
rie sztuki, siedziby firm i instytucji. Centra zabytkowych miast należą do najatrakcyjniejszym 
miejsc spotkań mieszkańców, turystów, przedsiębiorców. 

                                                 
317 A.M. S z y m s k i, Architektura i architekci…, op. cit. s. 28. 
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Współcześnie główna rola dawnych dzielnic nie polega na realizacji podstawowych funk-
cji komunalnych oraz spełnianiu złożonych i różnorodnych wymagań użytkowych i organiza-
cyjnych, jakie w przeszłości powiązane były z kształtowaniem municypalnych struktur zur-
banizowanych, do których, oprócz realizacji indywidualnych potrzeb ludności, należały 
względy obronne i militarne, obsługa komunikacyjna i portowa, przemysł stoczniowy, pro-
dukcja rzemieślnicza i manufakturowa. Wymienione czynniki w obecnych czasach nie mają 
dawnego znaczenia oraz pozycji w hierarchii przestrzennej i użytkowej zachowanych daw-
nych układów przestrzennych. Zespoły staromiejskie należą do miejsc szczególnych 
w przestrzeni współczesnych miast – stanowią ich centrum kulturowe, duchowe i inte-
lektualne, punkt integrujący i orientacyjny, stanowią również symbol administracyjnej 
organizacji życia społecznego i gospodarczego oraz gwarancji porządku publicznego318. 

W historycznym centrum starych miast (w budynkach zabytkowych oraz w okazałych 
obiektach projektowanych z indywidualnym przeznaczeniem na nowe funkcje) zlokalizowane 
są obiekty muzealne i galerie sztuki, gmachy teatrów, oper i filharmonii, budynki kin, siedzib 
stowarzyszeń twórczych, szkół i uczelni, placówek administrujących działalnością artystycz-
ną. Aktywność instytucji związanych z organizacją w przestrzeni publicznej spektakli, wy-
staw i ekspozycji, działalności artystycznej i edukacyjnej, a także wykreowany przez środo-
wiska twórcze klimat oryginalnych wydarzeń artystycznych wpływają na kształtowanie wize-
runku miasta wśród mieszkańców i w opinii publicznej. Do elementów identyfikujących miasta 
historyczne należy (niewymierna pod względem materialnym) wartość artystyczna i muzealna 
ich oryginalnej kompozycji przestrzennej, zabytkowych pomników sztuki budowlanej i har-
monijnego krajobrazu architektonicznego. Wartości artystyczne i duchowe, kształtowane w 
procesie historycznym przeobrażeń lokalnej społeczności i narodu, wpływają na kształtowa-
nie indywidualnego charakteru i tożsamości miejsca, a także na integrację mieszkańców pro-
wadzącą do współuczestniczenia w życiu publicznym. 

W sąsiedztwie i w powiązaniu z obiektami kultury i sztuki rozwijana jest lokalna działal-
ność handlowo-usługowa, gastronomiczna, hotelarska i administracyjno-biurowa. W grani-
cach zespołów staromiejskich reprezentacyjne siedziby lokalizują najważniejsze instytucje, 
przedsiębiorstwa i firmy prowadzące działalność gospodarczą. Na obszarach zespołów staro-
miejskich lokalizowane są atrakcyjne pod względem architektonicznym rozwiązania funkcjo-
nalne i kompozycyjne nowej zabudowy, dostosowywane do charakteru zabytkowego miejsca, 
zachowujące w miastach rozbudowanych w okresie rewolucji przemysłowej zrównoważone 
relacje z otaczającymi historyczne centra dzielnicami śródmiejskimi. Nowa architektura od-
zwierciedla imperatyw dostosowania istniejących struktur urbanistycznych do zmian cywili-
zacyjnych i procesu przekształceń; tworzona jest dla spełnienia oczekiwań estetycznych 
i wymagań użytkowych mieszkańców oraz planów inwestycyjnych przedsiębiorców. Proces 

                                                 
318 W atrakcyjnych gmachach zabytkowych ratuszy zachowano reprezentacyjną część ceremoniału władzy pu-

blicznej. Do mniejszej grupy miast, które nie wykorzystują charakterystycznych budowli, wzniesionych jako 
siedziby lokalnych władz, należy Szczecin, w którym historyczne budynki ratuszy (gotyckiego i neogotyc-
kiego) przekształcono w obiekty muzealne i biurowo-usługowe; w stolicy Pomorza Zachodniego na początku 
XX w. zbudowano okazałe reprezentacyjne gmachy władz miasta (dawny urząd administracyjny Prowincji 
Pomorskiej, arch. G. S t e i n m e t z, 1924–1927) i regionu (dawna siedziba władz Rejencji Szczecińskiej, 
obecnego Urzędu Wojewódzkiego, arch. P. K i e s c h k e i P. L e h m g r ü b n er, 1906–1912) – zob. Encyklo-
pedia Szczecina, t. 2 (P–Ż), red. T. Białecki, Szczecin, Uniwersytet Szczeciński, 2000, s. 568, 585–587. 
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zmian przyczynia się do budowy w historycznych centrach obiektów o charakterze prestiżo-
wym, odpowiadających atrakcyjnością architektoniczną, standardem użytkowym i materiało-
wym (dostosowaniem do wysokich wymagań organizacji przestrzeni wnętrza i otoczenia, 
zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań technicznych) wysokim wymaganiom, które po-
winny spełniać inwestycje w niepowtarzalnych staromiejskich lokalizacjach. 

W związku z koniecznością stworzenia właściwych warunków pracy, handlu, usług i za-
mieszkania historyczne struktury urbanistyczne poddawane są zabiegom konserwatorskim. 
Podejmowane w dawnych centrach programy modernizacyjne i rewitalizacyjne służą przy-
wracaniu utraconych wartości estetycznych i technicznych starej zabudowy, powiązanych 
z przebudową zdekapitalizowanej infrastruktury. Nadrzędnym wyznacznikiem podejmowa-
nych prac konserwatorskich i rewitalizacyjnych jest dbałość o zachowanie zastanych histo-
rycznych wartości: artystycznych, kompozycyjnych i przestrzennych, wymiernych pod 
względem materialnym, posiadających także niewymierną wartość emocjonalną i duchową, 
stanowiących najważniejsze elementy wśród stymulatorów współczesnych procesów trans-
formacji zespołów staromiejskich. 

 
 

Architektura współczesna w historycznym i zabytkowym kontekście 
 
Zabytkowa zabudowa była w przeszłości poddawana zabiegom modernizacyjnym, które 

polegały na dostosowaniu starej substancji do zmieniających się wymagań technicznych 
i użytkowych, a także wielostronnym zabiegom konserwatorskim, przywracającym właściwy 
wygląd historycznych obiektów – z odtworzeniem utraconych na skutek niekontrolowanych 
zmian wartościowych elementów architektonicznych kompozycji i plastyczno-rzeźbiarskiego 
wystroju oraz z kształtowaniem harmonijnego otoczenia cennych budynków. W obrębie ze-
społów staromiejskich realizowane są nowe obiekty, których kompozycje podporządkowano 
wymaganiom wpisania współczesnych rozwiązań architektonicznych w zastany krajobraz 
kulturowy. 

W wyznaczonych w średniowieczu granicach miast lokacyjnych oraz w obrębie nowożyt-
nych układów przestrzennych powstaje także współczesna architektura, której rozwiązania 
(zgodnie z zamierzeniami i ambicjami autorów) stanowią odzwierciedlenie nowoczesnych 
tendencji stylowych, upodobań estetycznych i funkcjonalnych inwestorów, ograniczanych 
przez możliwości techniczne zastosowanych technologii i materiałów. Twórcy awangardo-
wych i niekonwencjonalnych rozwiązań wykorzystują kontekst historycznego sąsiedztwa, 
stanowiącego efektowne tło dla podkreślenia oryginalnych walorów współczesnych koncep-
cji, jednocześnie uwypuklając unikatowość dawnych form budowlanych, dostojeństwo i bo-
gactwo plastyczne klasycznych kompozycji architektonicznych. Zróżnicowanie historycznych 
i współczesnych obiektów, przy zachowaniu właściwych proporcji i racjonalnej skali w od-
niesieniu do najnowszej zabudowy z sąsiadującymi zabytkowymi domami, odzwierciedla 
odwieczny proces przeobrażeń, narastania w strukturach miast nowych elementów, dostoso-
wywanych do zmieniających się uwarunkowań, wymagań i upodobań, współtworzących róż-
norodny pejzaż kulturowy dawnych ośrodków miejskich. 
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Architektura współczesna nie powinna w zabytkowym otoczeniu stanowić cytatów z daw-
nych epok stylowych, powtarzać powstałych w przeszłości schematów funkcjonalnych i opra-
cowań kompozycyjno-formalnych – uznawanych za użyteczne i piękne przed wiekami, od-
rębnie ocenianych w odniesieniu do bieżących wymagań użytkowych i upodobań estetycz-
nych, które nie zapewniają rozwiązania obecnych problemów rozwijających się miast. Wyjąt-
kowe uwarunkowania dotyczą prac rewaloryzacyjnych oraz programów odbudowy i uzupeł-
nień zrujnowanych historycznych zespołów, w których skala zniszczeń z czasów wojny 
i okresu powojennego spowodowała degradację komponowanych założeń urbanistycznych. 
Podejmowane obecnie zabiegi mają na celu przywrócenie utraconej ciągłości przestrzennej 
i kulturowej zdegradowanych dzielnic historycznych oraz określenie ich tożsamości. Na ob-
szarach starych miast, w obrębie których istnieją ograniczone możliwości przestrzenne dla 
powstania nowych obiektów, współczesne inwestycje ograniczają się do mniejszej skali i nie-
wielkiej ingerencji w zastaną strukturę. Nowe realizacje powstające w uprzywilejowanych 
lokalizacjach starych dzielnic, wymagają poniesienia wysokich nakładów, przeprowadzenia 
złożonego cyklu organizacji prac przygotowawczych i procesu budowlanego, zapewnienia 
wysokich standardów technologicznych i funkcjonalno-użytkowych, a także opracowania 
projektów, których indywidualność i atrakcyjność zapewni odniesienie się z szacunkiem do 
kontekstu zabytkowego miejsca, przy zachowaniu harmonii elementów współczesnych 
z kształtowanym przez wieki krajobrazem architektonicznym. Najwybitniejsze koncepcje 
mogą stać się wzorem dla przygotowywanych analogicznych rozwiązań w innych ośrodkach 
– czasem uzyskują międzynarodowe uznanie, stanowią inspirację dla inwestorów i projektan-
tów. 

 

Architektura w Polsce po 1945 roku 
 
W kolejnych okresach powojennej Polski powstały różne koncepcje odbudowy i współcze-

snej zabudowy miast historycznych, zniszczonych w czasie II wojny światowej i zdegrado-
wanych na skutek konsekwencji kataklizmu dziejowego (m.in. grabieży i dewastacji mienia 
na poniemieckich terenach Polski północnej i zachodniej). Dla powojennej odbudowy miast 
niepowetowaną stratą było pozbawienie kraju przez okupantów wielkiej części jego elit inte-
lektualnych. Poważnym problemem był też brak wystarczającej (wobec skali wyzwań, wyni-
kających z ogromnych strat budowlanej substancji i infrastruktury) liczby wykwalifikowa-
nych rzemieślników i robotników. 

W historycznych miastach, które po 1945 r. zostały objęte nowymi granicami Polski, ze 
względu na braki kadrowe poważny problem stanowiło zorganizowanie procesu odbudowy 
ośrodków miejskich. Wobec skali wyzwań, z którymi musiała się zmierzyć powojenna admi-
nistracja odradzającego się w niezwykle złożonych uwarunkowaniach państwa, zaistniały 
przypadki podejmowania wielu niewłaściwych decyzji, które w innych okolicznościach nie 
mogłyby zaistnieć lub ich skutki byłyby możliwe w odpowiednim czasie do przewidzenia. 
Należały do nich m.in. zjawisko niszczenia zabytkowych budynków, brak szacunku dla obce- 
go kulturowo miejsca, również postępowanie, którego motywów nie określała przynależność 
państwowa i społeczno-polityczne uwarunkowania: degradacja substancji budowlanej (posia-
dającej wymierną wartość materialną i użytkową), z niszczącymi przekształceniami konstruk- 
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cyjnymi, infrastruktury technicznej, urządzeń przemysłowych i transportowych319. Jak pisze 
A. S z y m s k i: „Działając na wielką skalę, gubiono nierzadko istotne wartości z pozyskanego 
i przejętego do zagospodarowania, a zastanego dziedzictwa kulturowego i dorobku cywiliza-
cyjnego”320. 

W historycznych centrach wybranych polskich miast po 1945 r. przywrócono dawne ukła-
dy przestrzenne, decydując się na uproszczoną stylizację form stylowych i rekonstrukcję wy-
łącznie najcenniejszej architektury. Odtwarzano zrujnowaną substancję budowlaną, której 
wartość nie ograniczała się do sfery materialnej i utylitarnej, uzasadniając to w następujący 
sposób: „[...] w czasie okupacji ziem polskich z premedytacją wydarto całe stronice naszej 
historii, pisane kamiennymi zgłoskami naszej architektury”321. Zniszczone dzielnice staro-
miejskie po odbudowie odzyskały właściwą pozycję – historycznego centrum miasta. 
W Gdańsku, Poznaniu, Warszawie, we Wrocławiu przywrócono historyczny układ zabudowy 
staromiejskiej pod wieloma względami zmieniony w odniesieniu do jego stanu z okresu przed 
zniszczeniem. Uznano za właściwe i uzasadnione przekształcenie (w jednoznacznie określo-
nym i ograniczonym zakresie) fragmentów najstarszych dzielnic, których pejzaż został zmo-
dyfikowany w XIX i na początku XX w. poprzez realizację zespołów kamienic czynszowych, 
domów handlowych, budynków biurowych; układy urbanistyczne uległy zagęszczeniu, gaba-
ryty przebudowywanych i nowych budynków zwiększono, w porównaniu z kameralną skalą 
kamienic i fasad z epoki klasycznych stylów architektonicznych. Modyfikacja charakteru 
dawnego centrum w okresie historyzmu i eklektyzmu, zmieniająca indywidualność rozwiązań 
kompozycyjno-plastycznych starych kamienic, o proweniencji średniowiecznej i nowożytnej, 
stanowiła z jednej strony odzwierciedlenie naturalnego procesu zmian w okresie rewolucji 
przemysłowej; z drugiej strony postrzegana była jako zabudowa, której wygląd i struktura 
spowodowały zatarcie oryginalnych kompozycji architektonicznych i deformację urbanistyki 
odzwierciedlającej podziały rozplanowania lokacyjnego. 

Nieodtwarzanie po wojnie w pełnym wymiarze struktury urbanistycznej i dokładnego wy-
glądu starych domów uzasadniano m.in.: a) przywracaniem jednorodności formalnej histo-
rycznej zabudowy, przebudowanej z zatarciem oryginalnej kompozycji architektonicznej; 
b) eksponowaniem najbardziej wartościowych elementów pod względem artystycznym – 
uwypuklano fragmenty pierwotnych rozwiązań, odkrytych pod nawarstwieniami z później-
szych lat; c) tworzeniem jednorodnego krajobrazu, uwypuklającego złożoną historię architek-
toniczno-urbanistycznych przekształceń dawnego miasta; d) wprowadzeniem zmian użytko-
wych, technicznych, infrastrukturalnych dostosowanych do współczesnych norm i przepisów 

                                                 
319 Nowym władzom (czasem nieoficjalnie przyzwalającym na dokonywanie zniszczeń) nie udało się powstrzy-
mać marginesu społeczeństwa przed grabieżami i dewastacjami – deprecjonującymi uniwersalne wartości za-
chodniej cywilizacji: „Powszechnie niszczono pozostałe na miejscu dobra kultury materialnej: pomniki, cmen-
tarne nagrobki, pamiątkowe tablice. Do «centralnej» Polski wywożono wszystko, co mogło stanowić realną 
wartość materialną: maszyny do pisania, fortepiany, dywany. Dla zatarcia śladów rabunku podpalano domy, 
które szczęśliwie uniknęły wojennej hekatomby, demontowano i wywożono granitowe płyty chodnikowe 
i kostkę bruku ulicznego” – zob. A.M. S z y m s k i, Architektura i architekci…, op. cit., s. 10. Wymowną ilustra-
cją niechlubnego zjawiska było niszczenie cmentarnych nagrobków i wykorzystywanie ich fragmentów do 
wzmocnienia fundamentów nowych domów (sic!), budowy murków na osiedlowych trawnikach i placach zabaw 
(z inskrypcjami ukrytymi w warstwie zaprawy). 
320 Ibidem, s. 11. 
321 J. Z a c h w a t o w i c z, Program i zasady konserwacji zabytków, Biuletyn Historii Sztuki i Kultury, 1946, 

R. 1/2, s. 51. 
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budowlanych. W nielicznych fragmentach miast tworzono stylizacje architektoniczne, przy-
wracające w umowny sposób dawny wygląd zabudowy staromiejskiej (Olsztyn, Opole, Wro-
cław). Prace nad odbudową wybranych historycznych zespołów staromiejskich były również 
elementem propagandowego oddziaływania na powojenne społeczeństwo Polski, które po 
latach okupacji z entuzjazmem przystąpiło do rozległych prac, przywracających do właściwe-
go stanu i podnoszących do życia zrujnowany kraj. Zakresowi prac, prowadzonych na obsza-
rach staromiejskich, nie towarzyszył na podobną skalę rozwój budownictwa – przede wszyst-
kim lokali mieszkalnych. Zaniedbania z lat powojennych przyczyniły się do kryzysu i pro-
blemów z zapewnieniem w odradzającym się społeczeństwie odpowiednich warunków loka-
lowych. 

Na skutek przełomu społeczno-politycznego z lat 1955–1956 nastąpiło ograniczone i kon-
trolowane otwarcie na zjawiska kulturowe, funkcjonujące w krajach Europy Zachodniej jako 
nowe wydarzenia w życiu publicznym lub będące kontynuacją zainicjowanych przedwojen-
nych nurtów zahamowanych w Polsce (oraz w innych państwach środkowej i wschodniej 
części kontynentu) w latach powojennego umacniania nowego systemu. W domenie budow-
lanej i planistycznej (zespołów przestrzennych i osiedli mieszkaniowych) nastąpił powrót do 
modernistycznych idei, wzorowanych na awangardowej architekturze i urbanistyce z lat 30. 
XX w. Przywrócono odrzucone w okresie socrealizmu322, modernistyczne koncepcje i projek-
ty przygotowane przez polskich inżynierów przed 1949 r. 

Przywrócone rozwiązania w architekturze i urbanistyce wykorzystane zostały w latach 60. 
i 70. XX w. przy budowie nowych osiedli i zespołów miejskich, powstających, w porównaniu 
z powojenną dekadą, na wielką skalę – jako realizacja planów zaspokojenia potrzeb mieszka-
niowych, które po latach forsownego uprzemysłowienia (wpływającego na ograniczenia 
w powstawaniu nowej substancji lokalowej przeznaczonej do życia rodzinnego) miały zagwa-
rantować stabilizację codziennej egzystencji społeczeństwa. Dla rozwoju inwestycji mieszka-
niowych przywrócono formę organizacji budownictwa spółdzielczego, które opierało się na 
unowocześnieniu produkcji przemysłowej zmodyfikowanych gałęzi gospodarki. 

Nawiązanie do koncepcji modernistycznych umożliwiło powstanie interesujących rozwią-
zań użytkowych i przestrzennych osiedli, odnoszących się do idei społecznych Karty Ateń-
skiej Urbanistyki CIAM z 1933 r.323 Po latach ograniczeń w realizacji indywidualnych pro-
jektów, architekci otrzymali ponownie możliwość podjęcia poszukiwań twórczych, limitowa-
nych przez dostępne technologie i nieefektywną produkcję materiałów budowlanych. Reali-
zacje mieszkaniowe zdominowały prefabrykacja i typizacja elementów nośnych (w najbar-
dziej uproszczonej postaci doprowadzono do określania gabarytów i form obiektów przez 

                                                 
322 Socrealizm został oficjalnie przyjęty podczas IV Walnego Zjazdu Delegatów Związku Literatów Polskich, 

którego obrady odbywały się w Szczecinie w dniach 20–23 stycznia 1949 r., obejmował – oprócz zmian poli-
tycznych, jakie nastąpiły po 1955 r. – również działalność budowlaną; sferę twórczości architektoniczno-
urbanistycznej, decyzje konserwatorskie podporządkowano ideologii, – zob. P. M a j e w s k i, Ideologia 
i konserwacja. Architektura zabytkowa w Polsce w czasach socrealizmu, Warszawa, Wydawnictwo TRIO, 
2009, s. 26; O polską architekturę socjalistyczną, [w:] Materiały z Krajowej Partyjnej Narady Architektów, 
Warszawa 20‒21.06.1949, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Techniczne, 1950, pass.; Słownik realizmu 
socjalistycznego, red. Z. Łapiński, W. Tomasik, Kraków, Wydawnictwo Universitas, 2004, s. 448, www.ujk. 
edu.pl /ibib/studia/pdf/9/slownik_realizmu.pdf, [online], dostęp: 26.04.2014. 

323 B. J a ł o w i e c k i, M.S. S z c z e p ań s k i, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Seria: Wykła-
dy z socjologii, t. 4, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2006, s. 129–136. 
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rozwiązania konstrukcyjne elewacyjnych segmentów „wielkiej płyty”) oraz gigantomania 
nowych „osiedli–sypialń”. Standard budowlany (materiałowy, technologiczny, wykonawczy) 
obniżały ograniczenia ekonomiczne, scentralizowanie uspołecznionego systemu organizacyj-
nego i gospodarczego324, unifikacja rozwiązań funkcjonalnych, wprowadzone normy doty-
czące projektowania lokali mieszkalnych stanowiły poważną barierę dla tworzenia oryginal-
nych innowacyjnych rozwiązań kompozycyjno-przestrzennych i formalnoplastycznych, uza-
sadniając skromny wygląd domów mieszkalnych i schematyzm urbanistyki osiedli mieszka-
niowych trzech ostatnich dekad PRL. 

Na przełomie lat 70. i 80. XX w. uwidoczniły się negatywne skutki eksploatowania tere-
nów otwartych wokół miast (ze szkodą dla środowiska naturalnego), zagospodarowywanych 
na potrzeby masowego uprzemysłowionego budownictwa – w okresie w przybliżeniu jednego 
pokolenia doprowadzono w Polsce do unifikacji zabudowy małych i dużych miast, powstają-
cej w znacznym stopniu według schematycznych i niedbających o estetykę rozwiązań, po-
zbawionych właściwych standardów funkcjonalno-użytkowych i materiałowych. Niezależnie 
od wymienionych okoliczności w powojennej Polsce powstały znakomite koncepcje architek-
toniczne, innowacyjne prace konkursowe krajowe i zagraniczne, wyróżniające się realizacje 
architektury użyteczności publicznej, uzyskujące uznanie dla dokonań rodzimych twórców – 
niezależnie od istniejących wówczas ograniczeń. Najwyższy poziom osiągały prestiżowe 
obiekty użyteczności publicznej, realizowane ze środków centralnych lub z zasobów wielkich 
przedsiębiorstw, stanowiące margines powstającej substancji budowlanej)325. 

W zakresie prac, powiązanych z konserwacją zabytków architektury i urbanistyki, od 1956 r. 
nastąpiło odejście od rekonstrukcji i stylizowanej odbudowy zniszczonych starych domów 
oraz przywracania układów urbanistycznych w zrujnowanych zespołach staromiejskich. Za-
bytkowe dzielnice zabudowane zostały w oparciu o koncepcje modernistycznej urbanistyki, 
zmodyfikowane przez nawiązanie do ich historycznej tradycji polegającej na przywróceniu 
wybranych elementów dawnych układów przestrzennych oraz na próbach nawiązywania zre-
dukowanym rysunkiem geometrycznych elewacji i tektoniką nowej zabudowy do gabarytów 
i sylwet kamienic staromiejskich (udane realizacje w Jaworze, Koszalinie, Szczecinie, Star-
gardzie Szczecińskim). 

Od 1980 r. nastąpiło w Polsce załamanie systemu planowej gospodarki, które – wpływając 
na wiele dziedzin funkcjonowania państwa – odzwierciedlone zostało w przemyśle budowla-
nym i systemie organizacji inwestycji. Recepty na zmianę krytycznego wizerunku architektu-
ry w przełomowym okresie początku lat 80. XX w. poszukiwano w realizacji idei architektury 
postmodernistycznej i w związanych z nowym nurtem tendencjach do neohistorycznych styli-

                                                 
324 Centralne planowanie należało do najistotniejszych elementów gospodarki socjalistycznej; obejmowało rów-

nież inne dziedziny funkcjonowania państwa, wpływając na życie codzienne i zawodowe społeczeństwa, 
również przedsięwzięcia budowlane i kształt powstającej architektury. 

325 T.P. S z a f e r, Kierunki i tendencje architektury w Polsce po 1970 roku, [w:] Architektura i Urbanistyka 
w Polsce w latach 1818–1978, Studia i materiały do teorii i historii architektury i urbanistyki, t. 17, Warsza-
wa, Polska Akademia Nauk, Komitet Architektury i Urbanistyki, 1989, s. 143–166; Przegląd najbardziej war-
tościowych i twórczych dokonań polskiej architektury okresu PRL, zob. T.P. S z a f e r, Współczesna archi-
tektura polska, Warszawa, Arkady, 1988; Nowa architektura polska. Diariusz lat 1966–1970, wybór 
i przygotowanie materiału rysunkowego K. Styrna, Warszawa, Arkady, 1972; Nowa architektura polska. 
Diariusz lat 1971–1975, Warszawa, Arkady, 1979; Nowa architektura polska. Diariusz lat 1976–1980, War-
szawa, Arkady, 1981. 
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zacji, przywracających tradycyjny sposób kształtowania przestrzeni miejskiej (ulic z regular-
ną obrzeżną obudową pierzei) oraz form budynków zrywających z pozaartystyczną bezstylo-
wością326 – wpływowych w świecie zachodniej cywilizacji w drugiej połowie 60. i w latach 
70. XX w., o mniejszym oddziaływaniu w środowiskach architektonicznych w następnych 
dekadach. W zjawisku architektury postmodernistycznej poszukiwano nowych wzorów 
i rozwiązań ideowych, które mogłyby przyczynić się do naprawy złej sytuacji w działalności 
budowlanej – także jako antidotum na rozwiązanie problemów wielorodzinnych blokowych 
osiedli327. Porównywalny nagły zwrot w architekturze328 – gdy w 1981 r. ogłoszono w Polsce 
„ śmierć” modernizmu, przez wielu utożsamianego z negatywnymi pozostałościami socjali-
stycznego państwa – nastąpił we wcześniejszym przełomowym okresie 1955–1956, gdy po 
latach narzuconej doktryny socrealistycznej „zadekretowano” obowiązywanie architektury 
modernistycznej, realizowanej w okresie dominacji systemu scentralizowanej gospodarki 
(poza wyjątkowymi przykładami) w uproszczonej karykaturalnej postaci, w porównaniu 
z przedwojennymi osiągnięciami nowoczesnej polskiej architektury lat 20. i 30. XX w., a tak-
że ze standardem budowlanym w Europie Zachodniej329. 

 
 

Architektura na obszarach starych miast  
w Europie Zachodniej po 1945 roku 

 
Na obszarach zrujnowanych dzielnic staromiejskich miast Europy Zachodniej, poza wyjąt-

kami, nie przywracano wyglądu dawnej zabudowy. We Florencji i w innych włoskich ośrod-
kach miejskich, a także w holenderskim Middelburgu stworzono w odbudowywanych do-
mach zbliżone do historycznych przekazów, neutralne i uproszczone odwołania do oryginal-
nych programów dekoracyjnych elewacji; w westfalskim Münster kompozycje fasad kamie-
nic w pierzei unikatowego układu rynku ulicznego przywrócono z częściową redukcją histo-
rycznych dekoracji, odtwarzając strukturę podziałów urbanistyczno-architektonicznych oraz 
tektonikę plastyczną frontów kamienic, eksponowanych w rozwinięciach panoramicznych 
pierzei Prinzipalmarkt. 

Dominowała tendencja do nawiązywania w nowych realizacjach, powstających na obsza-
rach starych dzielnic, do określenia dyspozycji przestrzennych przywracających w uprosz-
czonym zakresie historyczne układy: siatki ulic, wydzielania odrębnych bloków zabudowy, 

                                                 
326 A.K. O l s z e w s k i, Dzieje sztuki polskiej 1890–1980, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1988, 

s. 146. 
327 W odniesieniu do postmodernizmu upatrywano metody rozwiązania problemów blokowej zabudowy, nie 

zauważając, że złożone przyczyny kryzysu nie zależą wyłącznie od zredukowania modernistycznych idei – 
wygląd osiedli stanowił odzwierciedlenie warunków ekonomicznych, sytuacji gospodarczej, kryzysu socjali-
stycznego państwa oraz wynikających z wymienionych przyczyn konsekwencji społecznych i kulturowych. 

328 E. Wę c ł a w o w i c z - G y u r k o v i c h, Postmodernizm w polskiej architekturze, Kraków, Politechnika 
Krakowska, 1998, s. 28–29. 

329 Zwrot w stronę przywrócenia modernistycznych wartości był wymowny w odniesieniu do późniejszego 
zwrotu ku postmodernizmowi, w którym upatrywano źródeł ideowych dla naprawienia zunifikowanego kra-
jobrazu miast i degradacji środowiska miejskiego – obecnie odniesień do modernizmu poszukuje się w ideach 
neomodernistycznych, w których przedstawiciele środowisk architektonicznych poszukują koncepcji dla 
zmiany stereotypowych postmodernistycznych projektów. 
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struktury podziałów parcelacyjnych wypełnianych nowymi domami, o zindywidualizowanych 
kompozycjach. Nie odtwarzano wszystkich elementów dawnego planu – wygląd powojennej 
zabudowy, wyraźnie podkreślając jej współczesną konotację, nawiązywał do gabarytów, po-
działów i kompozycji fasad, materiałów, historycznej plastyki oraz charakteru miejsca; wpi-
sany został w zabytkowy krajobraz, niezależnie od podkreślenia współczesnych cech styli-
stycznych (m.in. Hanower, Kolonia, Lubeka, niezniszczone w czasie działań wojennych mia-
sta – Mediolan, Utrecht). 

W wielu miastach Europy Zachodniej zrealizowano nowoczesne układy urbanistyczne, 
w których nie przywracano dawnych dyspozycji przestrzennych i nie odtwarzano historycz-
nych form zabudowy. Zwrot w stronę modernistycznych wartości był wymowny w odnie-
sieniu do późniejszego skierowania się ku postmodernizmowi, w którym upatrywano źródeł 
ideowych pozwalających na naprawienie zunifikowanego krajobrazu i zdegradowanego śro-
dowiska miejskiego. Obecnie odniesienia do modernizmu zawarte są w ideach neomodernis-
tycznych, w których przedstawiciele środowisk architektonicznych poszukują koncepcji dla 
zmiany stereotypowych postmodernistycznych projektów. Dzięki przyjętym założeniom (od-
stąpienia od koncepcji rekonstruowania historycznych planów urbanistycznych oraz brył 
i elewacji budynków) umożliwiono stworzenie nowych rozwiązań przestrzennych odzwier-
ciedlających potencjał rozwoju przestrzennego i ekonomicznego miast po zakończeniu dzia-
łań wojennych – dokonywano przekształceń dawnych struktur, inspirowanych awangardo-
wymi koncepcjami urbanistycznymi i architektonicznymi z okresu 20-lecia międzywojenne-
go, które zastosowano w programach modernizacji historycznych centrów, nadmiernie za-
gęszczonych układami zwartej zabudowy. W Hamburgu i Rotterdamie – nowoczesnych 
ośrodkach portowych i przemysłowych, administracyjno-biurowych, usługowo-handlowych, 
turystycznych – obszary historycznych centrów zachowały swój dawny status i wiodącą wiel-
komiejską pozycję. Stworzono możliwości ich rozwoju zgodnie z nowymi kierunkami inwes-
tycyjnymi, które odzwierciedlały potencjał aglomeracji o unikatowym położeniu, zrealizowa-
ny w perspektywicznych planach urbanistycznych oraz w formach nowoczesnej architektury. 
Zachowane w ich granicach nieliczne, ze względu na skalę zniszczeń wojennych, pozostałości 
zabytkowej zabudowy stały się wyróżniającymi akcentami historycznymi w krajobrazie no-
woczesnego city. 

W miastach Europy Zachodniej krajobraz zabytkowy współtworzą nowoczesne realizacje, 
dostosowane do skali i charakteru historycznego otoczenia, którego wielowiekowa tradycja 
została podkreślona nowymi elementami, a wprowadzone na obszar rozmierzony według śre-
dniowiecznych przywilejów lokacyjnych współczesne formy uzyskały swoistą nobilitację 
dzięki sąsiedztwu z oryginalnymi formami architektonicznymi kamienic kupieckich. Budowa 
w centrum miast najznakomitszych współczesnych realizacji architektonicznych wpisuje się 
w naturalną i odwieczną zasadę wznoszenia w najważniejszych częściach miejskich organi-
zmów domów i gmachów o wyróżniających się formach, na których kształt wpływają wzglę-
dy funkcjonalne i kompozycyjne, ambicja inwestorów zmierzająca do eksponowania osiąg-
niętego statusu, poszukiwanie oryginalności artystycznej przez projektantów, a także dążenie 
do wyróżnienia się z otoczenia charakterystyczne dla przedstawicieli władzy i elit lokalnej 
społeczności. 
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Współcześnie ponownie pojawiły się tendencje do rekonstruowania kamienic i historycz-
nych zespołów, zniszczonych w czasie działań wojennych lub po jej zakończeniu, na skutek 
wieloletnich zaniedbań i niepowstrzymania procesów degradacji budowlanej substancji, któ-
rej nie odbudowano w dawnym kształcie i stylu, a także na skutek politycznych decyzji po-
dejmowanych przez powojenną administrację dla realizacji planów radykalnego przekształce-
nia przestrzennego i infrastrukturalnego starych miast: kształtowania nowych struktur urbani-
stycznych wypełnianych przez modernistyczną architekturę (Głogów, Kołobrzeg, Szczecin 
w Polsce; Berlin, Brunszwik, Drezno, Frankfurt nad Menem, Hildesheim, Moguncja, Pocz-
dam w miastach niemieckich). 

 
W miastach Europy Zachodniej po 1945 r. realizowano odmienne od polskich programów 

konserwatorskich, dążących do przywrócenia dawnych układów urbanistyczno-architekto-
nicznych, koncepcje zabudowy zrujnowanych zespołów staromiejskich, polegające na dosto-
sowaniu nowych budynków do lokalnych warunków środowiska kulturowego, miejscowej 
tradycji budowlanej, tendencji formalnoplastycznych epoki, potrzeb użytkowych, upodobań 
estetycznych, możliwości finansowych oraz odmiennych w poszczególnych rejonach konty-
nentu uwarunkowań formalno-prawnych i inwestycyjnych. W zniszczonych strukturach sta-
romiejskich stosowano indywidualne metody zabudowy, z uwzględnieniem odrębnych w po-
szczególnych ośrodkach wymagań ochrony środowiska naturalnego (komponowanie zieleni 
w obrębie promenad i otwartych przestrzeni rekreacyjnych urządzanych wzdłuż akwenów 
rzecznych przepływających przez centra m.in. Hamburga, Kolonii, Rotterdamu), kultury ma-
terialnej i artystycznej, funkcjonalności i użytkowości, pozycji administracyjnej i znaczenia 
gospodarczego w skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej. 

W zróżnicowany sposób kształtowano podejście do eksponowania wartości historycznych 
i zabytkowych najcenniejszych obiektów architektonicznych, podkreślenia indywidualnego 
charakteru w odbudowywanych strukturach starych dzielnic, które wyróżniały się unikato-
wymi walorami artystycznymi i wyjątkową pozycją w dziejach Europy (m.in. we Florencji, 
w Lubece, Münster). Dbałość w zabytkowych miastach o zachowanie tradycyjnego krajobra-
zu architektonicznego oraz wyeksponowanie najcenniejszych pomników sztuki budowlanej 
związana była z ich pozycją na turystycznej mapie kontynentu. Odmienne koncepcje dotyczy-
ły zachodnioeuropejskich miast, w których podjęto decyzje o zrealizowaniu na obszarze sta-
rych dzielnic nowych zespołów wielorodzinnej zabudowy, nieodtwarzających dawnych struk-
tur, oraz o ukształtowaniu w centrum zrujnowanych dzielnic kupieckich wielofunkcyjnych 
ośrodków handlowo-usługowych i administracyjno-biurowych, uzupełniających dominującą 
dawniej funkcję mieszkaniową, wypieraną przez budynki użyteczności publicznej, domy to-
warowe, biurowce. 

Koncepcje urbanistyczne nowych centrów w Hanowerze, Kassel, Kilonii stworzone zosta-
ły przez projektantów należących do powojennego pokolenia twórców oryginalnego kształ-
towania przestrzeni, a także formowania budynków, zredukowanych do podstawowych brył 
i schematycznych elementów kompozycyjnych. Nowe rozwiązania architektoniczne sąsiado-
wały z enklawami, w których zachowane zostały oryginalna substancja budowlana i histo-
ryczne dominanty. Powojenną koncepcję odbudowy i rozwoju wielkich ośrodków miejskich – 
Hamburga i Rotterdamu – oparto na perspektywicznych programach podporządkowania no-
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woczesnych struktur przestrzennych i funkcjonalnych międzynarodowemu systemowi prze-
mysłowo-gospodarczemu i logistyczno-transportowemu. Procesy powojennej transformacji 
przygotowano z uwzględnieniem szczególnych lokalnych uwarunkowań ekonomiczno-
-gospodarczych, organizacyjno-prawnych, historycznych, kulturowych, środowiskowych, 
które zostały powiązane z wprowadzanymi przez lokalne władze programami rozwiązania 
zagadnień społecznych i mieszkaniowych, określenia właściwych dla powojennego okresu 
warunków edukacyjnych, kulturowych, rekreacyjno-sportowych rozrastających się przemy-
słowych aglomeracji. 

Oryginalną koncepcję wykorzystania unikatowych walorów przestrzennych zmaterializo-
wano w dawnym przemysłowym fragmencie weneckiej Giudecci330, na którym zbudowano 
atrakcyjny pod względem kompozycyjnym i stylistycznym zespół indywidualnych budynków 
mieszkalnych, wyróżniających się pięknem krajobrazu architektonicznego położonego na tafli 
wodnej laguny331. 

Unikatowe położenie wyspy wykorzystano dla ukształtowania wyróżniającego się na tle 
większości europejskich ośrodków krajobrazu miejskiego, w którym nowe domy przenikały 
się ze starymi budynkami mieszkalnymi i malowniczymi (według współczesnych kryteriów 
estetycznych) zabudowaniami poprzemysłowymi. Niepowtarzalne walory lokali mieszkal-
nych oraz kameralnych przestrzeni publicznych, wyznaczonych w planie urbanistycznym 
współczesnej enklawy, stanowią malownicze widoki na otwartą przestrzeń lustra laguny332. 
 
 
Architektura w zespołach staromiejskich w Polsce po 1989 roku 

 
W Polsce po 1945 r. realizacje na obszarach dzielnic staromiejskich (również w pozosta-

łych przedsięwzięciach gospodarczych) nie były oparte na podstawowych zasadach wpływa-
jących na kształtowanie przez stulecia procesów rozwoju miast europejskich – nieskrępowa-
nych możliwościach prowadzenia działalności gospodarczej, wolnej konkurencji oraz pry-
watnej własności. Od połowy XX w. do 1989 r. nowa zabudowa na obszarach staromiejskich 
w znacznej części realizowana była w układzie zespołów składających się z wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych, których „blokowy” kształt zdominował i zdegradował wiele histo-

                                                 
330 New Italian Architecture. Italian Landscapes between, red. P. Ciorra, M. D’Annuntiis, London, Skira 

Editore-Milan, Thames & Hudson, 2000, s. 124–131; Venezia. La Nuova Architettura, red. M. De Michelis, 
London, Skira Editore, Thames & Hudson, 1999, s. 53–71; M.A. S e g a n t i n i, Atlante dell’abitare 
contemporaneo, Milan, Skira Editore, 2008, s. 172–75. 

331 Przymiotnik „piękny”, określający wenecką Residenza Junghans Area z lat 1996–2003 (projekt zespołu bu-
dynków opracowany przez kilkunastu architektów na podstawie planu urbanistycznego C. Z u c c h i e g o), 
uzmysławia jak rzadko określenie to używane jest w odniesieniu do współczesnej architektury. 

332 P. F i u k, Architektura starych miast w relacji z krajobrazem naturalnych akwenów wodnych (Gdańsk, Ham-
burg, Rotterdam, Szczecin, Wenecja), [w:] Preventiveconservation of the human environment 6. Architecture 
as part of the landscape (Book of abstracts), red. W. Kobylińska-Bunsch, Warszawa, Institute of Art History 
University of Warsaw, 2016, s. 71–72; C.F. K u s c h,  A. G e l h a a r, Venice architectural guide: Buildings 
and projects after 1950, Berlin, DOM Publishers, 2014, s. 182–187; M. Z a r di n i, Cino Zucchi. Five hous-
ing blocks in Venice. Brilliant Venetian atmospheres, Domus, 2004, vol. 6, http://www. domusweb. 
it/en/architecture/2004/04/06/cino-zucchi-five-housing-blocks-in-venice.html, [online], dostęp: 11.11.2016; 
C. Z u c c h i, A city is not a tree: New models of urban space, [w:] New Italian Architecture. Italian Land-
scapes between. Architecture and Photography, red. P. Ciorra, M. D’Annuntis, Milan, Skira EditoreArchitec-
ture Library, 2000, s. 124–131. 
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rycznych ośrodków. Proces transformacji ustrojowej, symbolicznie zainicjowany 4 czerwca 
1989 r., wiązał się z przywróceniem systemu swobód obywatelskich i wolnorynkowej gospo-
darki (z biegiem lat uwidoczniony „[...] z całym bagażem konsekwencji życia w państwie 
kapitalistycznym przy końcu XX w.”333). Zmiany systemowe umożliwiły architektom realiza-
cję oryginalnych planów urbanistycznych oraz tworzenie indywidualnych form zabudowy, 
jednocześnie wprzęgając ich w system skomplikowanych zależności związanych z procesami 
inwestycyjnymi (m.in. konieczności wzrostu stopy zysku z poniesionych nakładów i zwięk-
szenia powierzchni użytkowej jako wymiernego efektu podejmowanych przedsięwzięć); od-
sunęły w wielu przypadkach na dalszy plan względy estetyczne i kompozycyjne, w określo-
nych okolicznościach także względy funkcjonalne i użytkowe. 

Po uruchomieniu procesu transformacji ustrojowej w 1989 r. nastąpiło ograniczenie mece-
natu państwowego w zakresie inwestycji budowlanych, który w okresie PRL-u związany był 
z funkcjonowaniem uspołecznionego systemu spółdzielni mieszkaniowych, zależnych pod 
względem pozyskiwania środków finansowych od zasobów budżetu centralnego oraz decyzji 
lokalnej administracji. Nastąpiła zasadnicza zmiana w funkcjonowaniu autorskich pracowni 
architektonicznych i specjalistycznych jednostek inżynieryjnych oraz organizacji procesu 
inwestycyjnego budownictwa – do 1989 r. zdominowanego przez państwowe i spółdzielcze 
wielobranżowe biura projektów. W latach 80. XX w. nastąpiła liberalizacja przepisów w sys-
temie scentralizowanej gospodarki, która umożliwiła prowadzenie na ograniczoną skalę, dzia-
łalności projektowej przez osoby prywatne, uprawnione do sprawowania samodzielnych 
funkcji w procesie opracowywania wielobranżowych dokumentacji. 

W okresie transformacji architekci odzyskali dawny status wolnego zawodu, umożliwiają-
cy wykonywanie zamówień dla powiększającej się grupy prywatnych przedsiębiorców, wy-
magających dostosowania rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych do możliwości ekono-
micznych i organizacyjnych oraz do upodobań estetycznych indywidualnych inwestorów. 
Autorskie projekty wyróżniały się pod względem zindywidualizowanych rozwiązań funkcjo-
nalnych i kompozycyjno-plastycznych, odpowiadających wymaganiom i aspiracjom inwesto-
rów, dysponujących większymi – w porównaniu z okresem PRL-u – możliwościami ekono-
micznymi, zawansowanymi technologiami, standardem dostępnych materiałów budowlanych 
i wykończeniowych, dążących do realizacji kreatywnych koncepcji architektonicznych. 

W nowej epoce na jakość inwestycji budowlanych decydującego wpływu nie wywierały 
ograniczenia, wynikające z normatywów dotyczących wielkości lokali mieszkalnych, dostęp-
ności i zaopatrzenia materiałowego oraz scentralizowanego systemu organizacji inwestycji. 
W pracach najwybitniejszych twórców odzwierciedlone zostało dążenie do wyrażenia indy-
widualności i kreatywności architektonicznej, dystans wobec dotychczasowych ograniczeń 
określanych przez anonimowość użytkowników i unifikację rozwiązań podporządkowanych 
oszczędności nakładów finansowych i materiałowych – dominujących w budownictwie mi-
nionych dziesięcioleci. W poszukiwaniach wyróżniających się cech i formalistycznego indy-
widualizmu nowej zabudowy nie zawsze zachowywano pożądaną powściągliwość wobec 
skali otoczenia, zurbanizowanego krajobrazu i naturalnego środowiska. 

                                                 
333 A.M. S z y m s k i, Architektura i architekci…, op. cit., s. 21. 
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Proces odbudowy historycznych centrów rozpoczął się po 1989 r. w ośrodkach, których 
układy w całości (m.in. w Elblągu, Głogowie, Kołobrzegu, Kostrzynie nad Odrą) lub w części 
nie zostały właściwie zagospodarowane w powojennych dekadach (m.in. na obszarze Pod-
zamcza w Szczecinie i Wyspy Spichrzów w Gdańsku). W nowych uwarunkowaniach ustro-
jowych, prawnych i ekonomicznych zainicjowany został proces odbudowy struktur prze-
strzennych najstarszych dzielnic, służących identyfikacji kulturowej oraz przywróceniu 
tożsamości miejsca – rdzenia, wokół którego od otrzymania w średniowieczu przywilejów 
lokacyjnych następowała rozbudowa ośrodków miejskich. Prace konserwatorskie, prowadzo-
ne przez zespoły naukowców, pracowników instytucji kultury i sztuki oraz projektantów, 
oparto na programach określonych indywidualnie dla poszczególnych ośrodków miejskich na 
podstawie rozległych analiz i opracowań, uwzględniających złożone aspekty i uwarunkowa-
nia lokalizacyjne starych dzielnic. Za wzór dla innych ośrodków przyjęto główne zasady re-
trowersji , zastosowane we współczesnej zabudowie Starego Miasta w Elblągu. Nowe reali-
zacje na obszarach zespołów staromiejskich w znacznej części przygotowywano w formie 
indywidualnych kamienic, wyróżniających się szczególnymi wymaganiami funkcjonalno-
-użytkowymi, dostosowanymi do potrzeb użytkowników, oraz oryginalnymi rozwiązaniami 
kompozycyjnymi odzwierciedlającymi cechy stylowe epoki. 

Indywidualność rozwiązań kompozycyjnych i plastycznych odzwierciedlona została 
w projektach nowej zabudowy, lokalizowanej w granicach zespołów staromiejskich, pojedyn-
czych domów i zespołów budynków, przywracających dawną strukturę przestrzenną przez 
odtworzenie lub nawiązanie do historycznych podziałów katastralnych, w ramach realizacji 
programów odbudowy zniszczonych dzielnic. Architektura miast historycznych stanowi ilu-
strację kalejdoskopu indywidualnych kamienic, należących dawniej do rodzin mieszczańskich 
i kupieckich, które w kolejnych pokoleniach dążyły do wyróżnienia wyglądu fasad i reprezen-
tacyjnych wnętrz oraz otoczenia – wykorzystując okresy koniunktury, zmieniające się uwa-
runkowania prawno-ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej i usługowo-hand-
lowej. W różnorodności formalnej i kompozycyjnej poszukiwano odzwierciedlenia historycz-
nego krajobrazu architektonicznego przywracanych struktur staromiejskich. Tworzono styli-
styczne kostiumy, które w odrębny sposób odwoływały się do formalnoplastycznych wzorów 
architektury postmodernistycznej. 

 
 
Kształtowanie struktur zurbanizowanych w historii budowy miast 

 
Rozwój, przekształcenia i dostosowanie układów zabudowy miast europejskich następo-

wały w wyniku ewolucyjnych procesów, na które wpływały złożone uwarunkowania: geogra-
ficzne i przyrodnicze, topograficzne, militarne, polityczne, prawne, społeczne, gospodarczo-
-ekonomiczne, techniczne i technologiczne, kulturowe i artystyczne, religijne. Do ważnych 
czynników należały zmiany w sposobach prowadzenia działalności handlowej i usługowej, 
unowocześnienia rzemiosła i produkcji przemysłowej, transportu towarów i komunikacji. 
Naturalny rozwój następował w wyniku prowadzenia działalności opartej na zasadach wolno-
rynkowej gospodarki i prywatnej własności; dodatkowymi czynnikami były wymagania 
funkcjonalne i użytkowe (wygody i komfortu) oraz zmiany kanonów estetycznych odzwier-
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ciedlanych w ewolucji sztuki architektonicznej. Zespoły staromiejskie charakteryzują się 
pięknem historycznych kamienic i harmonią zestawień kompozycyjnych, wyróżniają się 
wśród monotonnych przestrzeni współczesnych aglomeracji z ich zunifikowaną zabudową. 

Miasto stanowi odzwierciedlenie najbardziej zaawansowanych osiągnięć cywilizacyjnych 
człowieka pod względem organizacji miejsc pracy i wznoszenia domów przez zorganizowane 
społeczeństwa. Kreacja miejska uważana jest za najdoskonalszy wyraz działalności urbani-
stycznej334, realizowanej dwutorowo – w sposób planowy lub spontaniczny. Wśród ośrodków 
miejskich, rozmierzonych według skoordynowanych decyzji, liczne rozwijały się spontanicz-
nie w kolejnych okresach; w wielu miastach dawną spontaniczność skorygowano planowymi 
decyzjami335. Miasta średniowieczne uzyskały miano dzieła sztuki – kształtując ich strukturę 
przestrzenną prawa powinniśmy starać się zrozumieć, „[...] tak samo jak rządzące formowa-
niem pałacu, rzeźby, obrazu”336. Docenić należy zależność, jaka zawarta jest w historii po-
wstania i przeobrażeń starych miast, odzwierciedlająca złożoność procesów wpływających na 
ukształtowanie zachowanych do naszych czasów układów urbanistyczno-architektonicznych. 

Złożony organizm miasta, z harmonijnie komponowanymi elewacjami, malowniczymi pie-
rzejami ulic i pełnymi uroku wnętrzami placów, powstał przy zaangażowaniu, współpracy 
władz i instytucji publicznych z prywatnymi przedsiębiorcami i mieszkańcami. Bez udziału 
i zaangażowania administracji współpracującej z przedstawicielami lokalnej społeczności, 
posiadającymi odpowiednią wiedzę, doświadczenie, przygotowanie zawodowe oraz zdolności 
organizacyjne do tworzenia kreatywnych rozwiązań, nie było możliwe zrealizowanie waż-
nych inwestycji budowlanych, istotnych dla kształtowania krajobrazu architektonicznego 
miast. 

Na koniunkturę rozwoju miast i ich stagnację istotny wpływ wywierały ograniczenia mili-
tarne i polityczne decyzje – określające historię narodów i społeczeństw – wpływające na 
wykorzystanie potencjału przedsiębiorczych i twórczych osób w systemach ograniczających 
wolność obywateli i zasady demokracji, prowadzących do zahamowania aktywności miesz-
kańców i degradacji ośrodków miejskich. Zniszczenia wojenne, wywołane przez bombardo-
wania, ostrzały artyleryjskie i pożary, wzniecane podczas walk ulicznych, spowodowały za-
hamowanie racjonalnego procesu rozwoju ośrodków miejskich, umożliwiając sanację zdeka-
pitalizowanej zabudowy, unowocześnienie zagęszczonych układów przestrzennych i uspraw-
nienia komunikacyjne. Miasta – podobnie do organizmów biologicznych – powracają do sta-
nu równowagi i przy stworzeniu sprzyjających okoliczności rozwijają się po zakończeniu 
okresów niesprzyjających zrównoważonej egzystencji. 

Powojenna odbudowa miast europejskich odzwierciedlała skalę oczekiwań, które dzięki 
stworzonym możliwościom organizacyjnymi i materialnym, przy entuzjazmie obywateli po-

                                                 
334 P. L a v e d a n,  J. H u g u e n e y, L’urbanisime au moyen âge, Paryż, Arts et Métiers Graphiques, 1977, s. 1, 

59, cyt. za: W. O s t r o w s k i, Wprowadzenie do historii budowy miast..., op. cit., s. 17, 23. 
335 „Budowniczowie miast, działających pozornie bez planu, często dostosowywali się bardzo konsekwentnie, 

świadomie lub podświadomie, do przestrzennego modelu miasta, jaki im przyświecał, czy wręcz w owym 
czasie panował. Efekt ich działalności był nie mniej spójny, niż gdyby posługiwali się sporządzonym za-
wczasu planem, a powstałe w ten sposób miasta wywołują w nas często silne wrażenie estetyczne” – zob. 
W. O s t r o w s k i, Wprowadzenie do historii budowy miast..., op. cit., s. 17. 

336 W. B r a u n f e l s, Mittelalterliche Stadtbaukunst in der Toskana, Berlin, Verlag Gebrüder Mann, 1953, s. 9 – 
cyt. za W. O s t r o w s k i, Wprowadzenie do historii budowy miast..., op. cit., s. 17. 
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wróciły do właściwego stanu. W znacznej części odbudowane zostały one zgodnie z możli-
wościami organizacyjno-ekonomicznymi i oczekiwaniami społecznymi, na podstawie indy-
widualnych koncepcji urbanistyczno-architektonicznych. Przełomowym okresem dla odbu-
dowy i przekształcania wybranych zespołów staromiejskich (odnoszących się do zrealizowa-
nych po 1945 r. modernistycznych struktur przestrzennych lub zaniechania inwestycji na ob-
szarach najstarszych dzielnic) stał się przełom wywołany transformacją ustrojową w Polsce 
i państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989–1990. W Niemczech przełom, 
symbolicznie rozpoczęty zburzeniem muru berlińskiego, doprowadził do zjednoczenia kraju. 

W miastach Europy Zachodniej po 1945 r. działalność inwestycyjna nie była ograniczona 
pod względem możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w takim zakresie jak 
w Polsce i innych państwach Europy Środkowej i Wschodniej, dla których przełomem były 
wydarzenia z lat 1989–1990. W Polsce przerwanie po II wojnie światowej ciągłości procesu, 
opartego na własności prywatnej i prowadzeniu przez inwestorów wolnorynkowej działalno-
ści – wynikające z systemowych ograniczeń scentralizowanego ustroju i z planowej gospo-
darki – zostało odzwierciedlone w złym stanie zachowania znacznej części starej substancji 
budowlanej oraz w uproszczonych i skromnych formach architektonicznych nowych domów. 
Do wyjątkowych przykładów należą wybrane, najbardziej wartościowe, zespoły objęte pro-
gramami ochrony i rewaloryzacji (m.in.: Kraków, Toruń, Zamość), które zachowały dawny 
charakter dzięki utrzymaniu odrębności ich historycznej struktury przestrzennej i oryginalnej 
architektury, niezrujnowanej w czasie działań wojennych. 

Objęcie starych miast wymaganiami opieki konserwatorskiej, określonymi w ustawodaw-
stwie prawnym ochrony zabytków, nie zawsze było związane z zapewnieniem właściwych 
procedur administracyjnych utrzymania budynków, dbałością o stan techniczny, walory użyt-
kowe i standard estetyczny, szczególnie o zachowanie w nienaruszonym stanie elementów 
historycznego wystroju i wyposażenia. W mniejszych miastach, których nie odbudowano lub 
zabudowano po wojnie z naruszeniem walorów architektonicznego dziedzictwa, nie zabez-
pieczono dawnego rozplanowania, rezygnując z ekspozycji cech rodzimych w zabudowie 
i zagospodarowaniu. 

Przełomowe zmiany z okresu transformacji ustrojowej po 1989 r. stworzyły nowe perspek-
tywy rozwoju starych miast. Do najważniejszych założeń należało przeprowadzenie przez 
prywatnych inwestorów prac budowlanych, dostosowanych standardem do cech architekto-
nicznych zabytkowych dzielnic, których efekty wraz z walorami lokalizacyjnymi i atrakcyj-
nością turystyczną zostaną wykorzystane dla rozwoju przedsiębiorczości, nawiązującej do 
dawnych funkcji: handlu, usług (m.in. hotelarskich), gastronomii oraz mieszkalnej i biurowej. 

Na początku lat 90. XX w. zostały uruchomione programy odbudowy i rewitalizacji zabyt-
kowych zespołów urbanistyczno-architektonicznych – w części stanowiące kontynuację przy-
gotowanych w poprzednich latach projektów inwestycyjnych – zwieńczone realizacją uzna-
nych i cenionych prac przeprowadzonych w obrębie obszarów staromiejskich. 
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Konkluzja 
 
Najważniejszym celem i podstawowym zamierzeniem pracy była próba omówienia ocze-

kiwanych efektów, przyczyn i uzasadnienia podejmowanych współcześnie inwestycji związa-
nych z odbudową i właściwym kształtowaniem zniszczonych dzielnic staromiejskich, reali-
zowanych w wielu polskich i europejskich ośrodkach, niezależnie od wątpliwości meryto-
rycznych, konieczności poniesienia znacznych nakładów finansowych, wieloetapowości cy-
klu budowlanego wymagającego skomplikowanych przygotowań organizacyjnych. 

W pracy przeanalizowano złożone aspekty, określające zrealizowane w wybranych mia-
stach Polski i Europy procesy transformacji zespołów staromiejskich i fragmentów dawnych 
miast, związane z ich odbudową po zniszczeniach wojennych, powojenną modernizacją oraz 
współczesną zabudową, którą w zaprezentowanych historycznych ośrodkach (odmiennie 
kształtowanych ze względu na położenie geograficzne, wpływy kulturowe, warunki gospo-
darczo-ekonomiczne i społeczne) przeprowadzono na podstawie różnych założeń, programów 
konserwatorskich i koncepcji urbanistyczno-architektonicznych dostosowywanych w kolej-
nych dekadach do lokalnych uwarunkowań (topograficznych, technologicznych, material-
nych, funkcjonalno-użytkowych), zmieniających się zasad organizacji przestrzeni układów 
zurbanizowanych i tendencji stylowych w kształtowaniu architektury, wpływów procesów 
cywilizacyjnych, zmian społeczno-politycznych. 

Zróżnicowane programy ideowe i rozwiązania projektowe powstałe po przełomie lat 1989 
i 1990 omówiono pod względem przyjętych założeń wyjściowych i decydujących miejsco-
wych czynników, na tle historycznym, z przywołaniem charakterystycznych przykładów 
z okresu po 1945 r. Należy podkreślić wpływ, który na kształtowanie wielowymiarowych 
procesów transformacji, realizowanych na podstawie przygotowanych dla poszczególnych 
miast programów konserwatorskich, planów rewaloryzacyjnych i inwestycyjnych, wywierają 
lokalne uwarunkowania oraz bieżące, zmieniające się z biegiem czasu, potrzeby, wymagania 
i możliwości – konfrontowane z aspiracjami inwestorów i decydentów (często niemożliwych 
do satysfakcjonującego urzeczywistnienia). 

Zebrane materiały i przedstawione zrealizowane inwestycje – polegające na odbudowie 
zniszczonych struktur zabytkowych miast i przywróceniu dyspozycji przestrzenno-kubaturo-
wych, odzwierciedlających ich architektoniczną przeszłość (niezależnie od różniących się 
w istotnym zakresie rozwiązań planistycznych i formalnoplastycznych, w wybranych mia-
stach odwołujących się możliwie wiernie do historii (lub przeciwnie: w niewielkim stopniu) – 
pozwalają na udowodnienie tezy, że konsekwentnie i planowo przeprowadzone procesy 
transformacji zespołów staromiejskich przynoszą obecnie efekt ukształtowania ich właś-
ciwej struktury, dostosowanej do współczesnych warunków, potrzeb i wymagań – jed-
nocześnie eksponując unikatowe walory kompozycyjno-przestrzenne i wartości artys-
tyczne historycznego miejsca wyróżniającego się bogatą tradycją i zachowaniem cen-
nych architektonicznych świadectw przeszłości. Transformacja istniejącego i odbudowa 
zrujnowanego zespołu staromiejskiego w rozwoju współczesnych miast jest obecnie istotnym 
czynnikiem niezbędnym do stworzenia w jego uprzywilejowanej lokalizacji (wyodrębnionej 
z rozbudowanych współcześnie do znacznych rozmiarów organizmów miejskich) nowocze-
snego ośrodka o wielofunkcyjnej strukturze, którego usytuowanie w „sercu” powiększonego 
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miejskiego układu jest kontynuacją, w zmodyfikowanym rozwiązaniu, tradycji funkcjonalnej 
miejsca i przywróceniem jego (często utraconej) wiodącej roli, nie wpływając negatywnie na 
aspekty dziedzictwa kulturowego cennej starej dzielnicy. 

Celem transformacji jest takie ukształtowanie starych dzielnic, które zapobiegnie pozosta-
wieniu ukształtowanych w dawnych czasach obszarów jako zdekapitalizowanych i odizolo-
wanych enklaw – współcześnie służących mieszkańcom i przyszłym pokoleniom. W pracy 
wykazano, że zespół staromiejski jest niezbędnym elementem wielostronnego, zrówno-
ważonego i harmonijnego rozwoju współczesnych miast. Jako ich historyczny rdzeń 
nadal powinien odgrywać (przy odpowiednim zagospodarowaniu) dawną rolę central-
nego obszaru i ważnego symbolicznie miejsca dla identyfikacji cywilizacyjnej, odniesie-
nia do tradycji dziejowej i wyeksponowania niepodważalnych wartości dziedzictwa kul-
turowego. Historyczne centrum odgrywa istotną rolę w kształtowaniu nowoczesnego 
organizmu o wieloaspektowym i atrakcyjnym obliczu, którego newralgiczne i symbo-
liczne położenie wiąże się z pełnieniem innej szczególnej funkcji – miejsca koncentracji 
obiektów muzealnych, galerii sztuki, instytucji związanych z prowadzeniem działalności 
artystycznej, organizacji spektakli, koncertów i innych wydarzeń oraz zjawisk kulturo-
wych, a także edukacji i turystyki (dla najcenniejszych zabytkowych ośrodków ważnej ga-
łęzi lokalnego przemysłu). 

W dawnym centrum realizowane są adaptacje starej substancji budowlanej na potrzeby 
zmieniających się funkcji, dostosowywanej do wymagań funkcjonalnych i technicznych, któ-
re właścicielom nieruchomości i inwestorom „narzucają” w kolejnych dziesięcioleciach wy-
magania rynkowe użytkowania, obrotu lokalami i nieruchomościami. W sąsiedztwie istnieją-
cych kamienic mieszkalnych i biurowych (mieszczących w przyziemiach niewielkie kawiar-
nie, restauracje lub sklepy) powstają nowe (często ekskluzywne i o wysokim standardzie) 
obiekty użyteczności publicznej, handlowo-usługowe, hotelowo-gastronomiczne; w szczegól-
nym miejscu, do których należą centra miast historycznych, swoje siedziby urządzają ważne 
instytucje i firmy posiadające wysoką pozycję na rynku inwestycyjnym – zabytkowe sąsiedz-
two sprzyja wyeksponowaniu pozycji firmy, dbającej o reklamę i wizerunek w przestrzeni 
publicznej. Atrakcyjność staromiejskiego centrum przyciąga również osoby zainteresowane 
budową (nowych lub powstających poprzez adaptację starych domów) zindywidualizowa-
nych lokali mieszkalnych o charakterze apartamentów, które nie stanowią powtórzeń znanych 
rozwiązań, wyróżniają się unikatową lokalizacją i nietypowym rozkładem wnętrza, dostoso-
wanym do ograniczeń wynikających ze struktury sąsiedztwa; wyjątkowe uwarunkowania in-
spirują do powstania oryginalnych koncepcji, podkreślonych przez niepowtarzalne panoramy 
zabytkowego sąsiedztwa). 

Proces realizacji nowych domów, adaptacji istniejących zabudowań oraz konieczność 
dokonywania uzasadnionych przekształceń i niezbędnych uzupełnień w obrębie starych 
dzielnic – uwarunkowanych wieloma, zmieniającymi się w kolejnych okresach, wyma-
ganiami – podkreśla zasadność przeprowadzonych programów transformacji i rewitali-
zacji historycznych zespołów zabudowy, która została opisana w pracy. 

W opracowaniu wykazano także konieczność przygotowania i konsekwentnego zreali-
zowania programów odbudowy, odtworzenia dawnej struktury przestrzennej i skali 
zabudowy zniszczonych historycznych miast i zabytkowych zespołów (lub ich fragmen-
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tów), które nie zostały podjęte w Polsce tuż po wojnie i w kolejnych dekadach lub które 
niebawem po ich rozpoczęciu zostały wstrzymane, a których nieukończenie jest trakto-
wane (przez przedstawicieli społeczeństwa oraz środowisk historyków, konserwatorów za-
bytków i architektów) jako nieuzasadnione zatrzymanie prac nad przywróceniem „bra-
kuj ącego ogniwa” w strukturze tych ośrodków. Na uzasadnienie podjęcia nieuruchomio-
nych i nieukończonych lub zatrzymanych przed laty prac w zespołach staromiejskich, składa 
się wiele elementów; do najważniejszych należą: 
– ciągłość historyczna; 
– niekorzystne wieloletnie oderwanie od kontekstu historycznego i tradycji miejsca; 
– oczekiwania społeczne; 
– względy emocjonalne; 
– konieczność przywrócenia utraconej substancji; 
– odtworzenie właściwej skali i dyspozycji przestrzennych; 
– stworzenie harmonijnego układu zintegrowanego z rozbudowaną przestrzenią miasta; 
– powstanie nawiązującej do obrazu z przeszłości nowej kompozycji przestrzennej, o wła-

ściwej strukturze i pełniącej ważną funkcję kulturowego i merkantylnego ośrodka w utrwa-
lonych granicach historycznych centrów. 
Konieczność podjęcia niezbędnych działań rewitalizacyjnych i prac nad transformacją sta-

rych dzielnic wynika również z potrzeb funkcjonalnych, wykorzystania wartości materialnych 
zlokalizowanych w historycznym centrum nieruchomości, potencjału użytkowego i ekono-
micznego. Znaczenie starych dzielnic podkreślone jest również przez uprzywilejowane poło-
żenie na przecięciu utrwalanych przez wieki głównych osi transportu towarów i komunikacji. 

W pracy przedstawiono możliwości realizacyjne tego procesu na wybranych przykładach 
starych miast z obszaru Polski i Europy – najważniejszych i charakterystycznych dla przed-
stawienia złożonych zagadnień odbudowy, nowej zabudowy i transformacji historycznych 
zespołów. Wskazano na ich niepodważalne wartości, przedstawiono pozytywne aspekty za-
stosowanych rozwiązań oraz mankamenty podjętych prac. 

W pracy przedstawiono też wybrane ilustracje autorskich projektów architektonicznych, 
związanych z odbudową i ze współczesną zabudową polskich ośrodków staromiejskich, 
przygotowane w ramach opracowań studialnych i koncepcji programowo-przestrzennych. 

W konkluzji przeprowadzonych analiz, badań i omówionych charakterystyk wybranych 
przykładów można uznać, że zrealizowane koncepcje transformacji i rewitalizacji zabyt-
kowych struktur  – najbardziej konsekwentnie przeprowadzone w miastach Europy Zachod-
niej, posiadające również udane przykłady podjętych w tym zakresie prac na obszarze Polski 
– przyczyniły się do wielostronnego rozwoju tych ośrodków, ich unowocześnienia, dosto-
sowania do cyklu zmian, które zachodzą we współczesnym świecie oraz procesów inte-
gracji europejskiej i globalizacji, a także prób komponowania zespołu staromiejskiego 
jako integralnego elementu przestrzeni współczesnych rozwiniętych struktur miejskich. 
Jednocześnie zachowane i wyeksponowane zostały walory kulturowe i wartości zabyt-
kowe tych ośrodków, które w wielu miastach stanowią najatrakcyjniejsze elementy 
w ich złożonych układach architektoniczno-urbanistycznych. 
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Summary 
 
Architecture of the city rebuilt, the selected examples of: Elbląg, 
Głogów, Kołobrzeg and Szczecin against historical background 

 
The monograph shows ideas, programmes, conservation methods, architectural and urban 

concepts, suggested management related to rebuilding, reconstruction and contemporary 
built-up of some fragments of historical districts and old town complexes in Poland of the 
transformation system whose  ruined spatial layout has never been remade, built up nor prop-
erly developed after the destruction of the 2nd World War, although in the post-war “recon-
struction euphoria”, after 1945, decisions or initial solutions for the restoration of its former 
shape were developed. Works on the restoration of the historical spatial structure have been 
discussed. They relate to the areas of the old towns of Elbląg, Głogów, Kołobrzeg and 
Szczecin, with examples of smaller centres and some fragments of larger agglomerations cited 
where, due to their location in northern and western Poland, cultural identification with the 
place of settlement was researched (after the dramatic military and political decisions in con-
sequence of the Second World War) in the overwhelming majority settled by immigrants 
from the former Polish lands in the east of the  Second Polish Republic and from Central Po-
land, to the culturally “foreign” rich areas, referred to for a long period of time as “post-
German”. To identify with the place and to find any other identification, it is important to 
refer to the historical past, to the evidence of cultural continuity, and to expose the most valu-
able works of art, whose reflection in the space of cities (from the symbolical and material 
points of view) makes up the layout of its oldest districts and valuable examples of architec-
ture from different epochs, exposing the rich past of urban centres and the evolutionary nature 
of development forms. The plans to restore the continuity in the structure of historic housing 
estates, that was interrupted during the Second World War and afterwards, consisted in sup-
plementing the urban layout in the historic city centres and in their built-up - reconstruction, 
stylization, retroversion and contemporary architecture – reconstructing former spatial and 
functional relations, citing symbolic references to the history of a given site. 

The restoration of the former urban layout was primarily based on the identification of the 
area of the oldest district; the structure of quarter divisions; market space and street network; 
division into plots, scale and individualization of built-up forms and types that are contempo-
rary reminiscences of old town burgher houses, arranged in a harmonized landscape. The am-
bition of the works initiators, users and authors was to recall the past by properly shaping the 
new architectural compositions as contemporary references to the past, underlining the period 
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of their origin, along with individual and creative solutions of contemporary architecture be-
ing  presented.  

In the political transformation period in Poland and in the Central and Eastern European 
states, extensive work was carried out on the development of historical centres, benefiting 
from favourable economic, organizational and legal conditions, based on private property, 
which reflected - after years of the centralized administrative system when the predominant 
areas of life were socialised - an opportunity to conduct free-market business. The restoration 
of the image of the most valuable old town areas (their visiting cards) was put into life with 
the support of local communities, in the scale limited to necessary, as a work scope condi-
tioned by exceptional circumstances. 

Contemporary programmes for the restoration of historical city structures are presented 
against the background of postwar Polish achievements (with separate stages shown), in rela-
tion to the tendencies that followed the destructions caused by the Second World War in the 
reconstruction and development of some European historic centres: in the Netherlands, Ger-
many and Italy. Differentiated ideas consisted in: the reconstruction of spatial systems and 
selected façades; creating the environmental spatial nature of the new built-up and derogation 
from referring to the traditions of historical cities, shaping modernist spatial and architectural 
solutions. 

 



 
 
 
 
 
 
Zusammenfassung 
 
Architektur einer wiederaufgebauter Stadt gewählte 
beispiele: Elbląg (dt. Elbing), Głogów (dt. Glogau), 
Kołobrzeg (dt. Kolberg), Szczecin (dt. Stettin) 
vor dem historischen Hintergrund 

 

Die Monographie präsentiert ideologische Programme, konservatorische Methoden, archi-
tektonische und urbanistische Konzepte sowie Bewirtschaftungsvorschläge im Zusammen-
hang mit Wiederaufbau, Widerherstellung und moderner Bebauung von Teilen historischer 
Stadtviertel und Altstadtkomplexe in Polen in der Zeit der Transformation des politischen 
Systems, deren zerstörte städtebauliche Gliederung nach dem 2. Weltkrieg nicht wiederherge-
stellt und entsprechend bewirtschaftet wurde, obgleich eine einschlägige Entscheidung nach 
1945 – während der „Wiederherstellungs-Euphorie” – getroffen und vorbereitende Lösungen 
erarbeitet wurden, diesen die ursprüngliche Form wiederzugeben. Es werden Arbeiten über 
Wiederherstellung der historischen räumlichen Struktur behandelt, die auf dem Gebiet der 
Altstadtkomplexe in Elbląg, Głogów, Kołobrzeg und Szczecin mit Angabe von Beispielen 
von kleineren Zentren und Teilen größerer Ballungsräume vorgenommen wurden, in denen – 
im Zusammenhang mit der Lokalisation in Nord- und Westpolen – nach kultureller Identität 
und Identifikation mit einem Ort gesucht wurde, der als ein kulturell „fremdes“, lange Jahre 
„ehemals deutsch“ genanntes Gebiet nach dramatischen militärischen und politischen Ent-
scheidungen als Folge des 2. Weltkriegs durch eingewanderte Bevölkerung des Grenzlandes 
der Zweiten Polnischen Republik und Zentralpolens besiedelt wurde. Für die Identifikation 
mit einem Ort und Bestimmung der Identität ist der Bezug auf historische Vergangenheit, 
kulturelle Kontinuität und die Präsentation der wertvollsten Kunstwerke sehr wichtig, deren 
Wederspiegelung im Stadtraum (symbolisch wie gegenständlich) die Gliederung des ältesten 
Stadtviertels und die wertvollsten Beispiele der Architektur verschiedener Epochen ausmacht, 
die auf die reiche Vergangenheit des Stadtzentrums und Evolution der Bebauungsformen 
hinweist. Die Pläne der Wiederherstellung der strukturellen Kontinuität der historischen 
Stadtviertel, die während des 2. Weltkriegs und nach seinem Ende unterbrochen wurde, be-
standen in der Ergänzung der städtebaulichen Gliederungen in Zentren historischer Städte und 
Bebauung – Rekonstruktion, Stilisierung, Retroversion und moderne Architektur, die die ehe-
maligen räumlichen und funktionellen Verhältnisse wiederherstellt und symbolisch auf die 
Geschichte des jeweiligen Ortes hinweist. 
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Die Rekonstruktion der ehemaligen städtebaulichen Gliederung basierte vor allem auf die 
Ausgliederung des ältesten Stadtteils, der Viertelstruktur, des Marktraums und des Straßen-
netzes, der Parzellierung, des Maßstabs und der individualisierten Bebauungsformen und -
typen, die moderne Reminiszenzen an altstädtische Bürgerhäuser in einer harmonisierten 
Landschaft darstellen. Die Initiatoren der Arbeiten, Nutzer und Autoren wollten durch eine 
entsprechende Gestaltung neuer architektonischer Kompositionen als moderne Bezüge an die 
Vergangenheit erinnern, mit Hervorhebung der Entstehungszeit, aber auch mit Präsentation 
der individuellen und kreativen Lösungen der modernen Architektur. 

Während der Transformation des politischen Systems in Polen und anderen Ländern Mit-
tel- und Osteuropas wurden ausgedehnte Arbeiten an der historischen Bebauung von Stadt-
zentren unter Wahrnehmung der günstigen wirtschaftlichen, organisatorischen, rechtlichen 
Lage und mit privaten Mitteln durchgeführt. Nach langen Jahren des Vorherrschens des zent-
ralisierten Verwaltungssystems und der Sozialisierung der wichtigsten Lebensbereiche brach-
ten diese Maßnahmen die Möglichkeit der Ausübung der Gewerbetätigkeit auf einem freien 
Markt zum Ausdruck. Die Wiederherstellung des Bildes der wertvollsten altstädtischen Ge-
biete (die in den meisten Zentren das Wahrzeichen der Stadt bilden) wurde im eingeschränk-
ten, notwendigen Umfang mit Unterstützung lokaler Gemeinschaften umgesetzt, der in Aus-
nahmefällen begründet war. 

Die modernen Programme der Wiederherstellung der ehemaligen Struktur historischer 
Städte werden vor dem Hintergrund der Nachkriegsvorhaben in Polen (mit Aussonderung der 
einzelnen Phasen) in Bezug auf Tendenzen präsentiert, die nach den Zerstörungen des 2. 
Weltkrieges bei der Wiederaufbau und Bebauung historischer europäischer Zentren in Hol-
land, Deutschland und Italien herrschten. Unterschiedliche Konzepte bestanden in Wiederher-
stellung der städtebaulichen Gliederung und Rekonstruktion gewählter Fassaden, entspre-
chender plastischer Gestaltung der neuen Bebauung und Anwendung moderner, von den his-
torischen abweichender, modernistischer räumlicher und architektonischer Lösungen. 

 


