
OCHRONA DZIEDZICTWA
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WPROWADZENIE
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WPROWADZENIE: rola dziedzictwa

Dziedzictwo decyduje o indywidualnych cechach społeczności, a szerzej, danej cywilizacji.

Pomniejszenie lub utrata zasobu dziedzictwa, wiąże się z naruszeniem granic i w konsekwencji zmianą

tożsamości indywidualnej oraz zbiorowej. Zatem, dziedzictwo należy do czynników najsilniej

integrujących i mobilizujących społeczność.

Dbałość o dziedzictwo, spuściznę materialną i niematerialną, wpisana jest w politykę publiczną

państwa. Wokół kultury i mechanizmów kulturowych takich jak tradycja, obejmująca normy i wartości,

budowany jest kapitał społeczny, którego podstawą jest zaufanie.

3



WPROWADZENIE: rola dziedzictwa

Wspólnota niepodzielająca wartości, niescementowana z miejscem i historią, niezaangażowana

w pracę dla dobra gminy utrudnia lub wręcz uniemożliwia wiele procesów rozwojowych.

W procesie rewitalizacji - i nie tylko - to wokół dziedzictwa możemy odbudować społeczność

charakteryzującą się trwałymi więzami.

Źródło: https://wegorzewo.pl/galeria/zdjecia/16138/dozynki_powiatowe_2018_w_wegorzewie
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WPROWADZENIE: uniwersalne dobro

*W niniejszej prezentacji kwestia dziedzictwa naturalnego nie jest rozwijana. Ten obszerny 
temat, o odrębnej specyfice, jest poruszany w prezentacji dotyczącej ochrony środowiska.  

↙ ↘

↓ ↓

jest wynikiem lub śladem 

działalności człowieka 

obejmuje takie elementy, jak formacje 

geologiczne i fizjograficzne lub 

przyrodnicze strefy naturalne, jest wynikiem 

oddziaływania jedynie przyrody 

kulturowe 

Dziedzictwo

naturalne*
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WPROWADZENIE: uniwersalne dobro

Nie ma gminy, która nie posiada

na swoim obszarze dziedzictwa

kulturowego.

Zależnie od gminy i jej losów

dziedzictwo może być w lepszym

lub gorszym stanie, bardziej lub

mniej uświadomione, ale każda

gmina ma swoją historię i jej

świadectwa na swoim terenie.

Źródło: By Poznaniak - Praca własna

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=907003ht

tps://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/o-miescie/herb-logo-i-

symbole-lodzi/herb/, https://www.poznan.pl/mim/s8a/czy-

wiesz-ze,doc,576/herb-poznania-pod-wzgledem-tresci-

heraldycznej-nalezy-do-najbogatszych-w-polsce,1891.html
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WPROWADZENIE: uniwersalne dobro

Dziedzictwo kulturowe jako zasób jest wielowymiarowe np.:

• można z niego czerpać inspiracje i treści do organizowania życia kulturalnego i społecznego w gminie;

• może korzystnie wpływać na ład przestrzenny;

• może pozytywnie działać na polu ochrony przyrody;

• wiele elementów lokalnego dziedzictwa ma potencjał gospodarczy; może bezpośrednio oddziaływać na

pobudzanie przedsiębiorczości, jak i uruchamianie efektów mnożnikowych*.

Pomimo tego, bywa marginalizowane bądź traktowane schematycznie w strategiach i programach

gminy.

*Dodatkowe efekty działalności gospodarczej bezpośrednio wynikające z wykorzystania zasobu

dziedzictwa, np. gdy wydatki turystów odwiedzających gminę generują przychody innych podmiotów, nie

tylko turystycznych.
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WPROWADZENIE: uniwersalne dobro

Przykładowe, możliwe stanowiska samorządu wobec dziedzictwa:

• Dziedzictwo jest dla naszej gminy istotne, ale do tej pory nie uwzględniliśmy go w procesach

rozwojowych. Pora to zmienić!

• Nasza gmina posiada bogate dziedzictwo materialne i niematerialne. Wiemy, że jest to jeden

z filarów rozwoju. Do tej pory zarządzaliśmy dziedzictwem w ramach ogólnych procesów

zarządzania rozwojem. Pora jednak zbudować strategię zarządzania dziedzictwem, gdyż

uważamy, że to przełoży się na wzmocnienie kapitału społecznego (tożsamości lokalnej) oraz

stanie się czynnikiem (aktywem) rozwojowym.
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WPROWADZENIE: uniwersalne dobro

• Dziedzictwo nie było do tej pory obecne w polityce rozwoju gminy i nie mamy pomysłu, jak je

wykorzystać (nie odnotowujemy także aktywności społecznej w tym zakresie),

• W naszej gminie jest wiele obiektów dziedzictwa materialnego (pozostałości kultur i religii, które

w poprzednich wiekach zamieszkiwały te tereny), ale dziedzictwo niematerialne jest bardzo

zróżnicowane i słabo powiązane z historią i zabytkami terytorium (zaszłości historyczne).

Dziedzictwo daje szansę budowania tożsamości lokalnej, pora to wykorzystać w procesach

zarządzania rozwojem.

Cyt. za: opracowanie Narodowego Instytutu  Dziedzictwa: „Dziedzictwo obok mnie”, Warszawa 

2016, s. 141
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WPROWADZENIE: ochrona i opieka
Chroniąc, zabezpieczamy to, co dla nas cenne jako spuścizna po poprzednich pokoleniach, przed
czymś niekorzystnym, stanowiącym zagrożenie dla czegoś, co jest przedmiotem naszej opieki.

Chroniąc dziedzictwo kulturowe, dbamy o zachowanie w jak najlepszym stanie:

dziedzictwa materialnego dziedzictwa niematerialnego

* tzw. lista skarbów dziedzictwa w istocie nie stanowi odrębnej semantycznie kategorii zabytków, to ustanawiana przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lista zabytków ruchomych, wyróżnionych z uwagi na szczególną wartość dla
dziedzictwa kulturowego RP.

** chronione na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach oraz z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.

-> zabytków nieruchomych,  ruchomych/skarbów 

dziedzictwa*, stanowisk archeologicznych oraz 

krajobrazów kulturowych; dziedzictwem są też, 

niebędące zabytkami, muzealia i archiwalia**

-> praktyk, wyobrażeń, 

przekazów (ze szczególnym 

uwzględnieniem języka), 

wiedzy i umiejętności itp. 
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WPROWADZENIE: ochrona i opieka

Dziedzictwo materialne

Zabytki nieruchome, ruchome oraz stanowiska archeologiczne, a zatem nieruchomości          

i zespoły nieruchomości oraz pojedyńcze rzeczy i ich zbiory. 

Zasób zabytków jest bardzo różnorodny, zabytkiem może być przedmiot sprzed wieków,

np. wydobyty podczas badań wykopaliskowych, jak i budowla zaledwie pięćdziesięcioletnia

- o ile reprezentuje istotne wartości artystyczne, historyczne lub naukowe.

Różnorodność zasobu, choć w zasadzie przypadkowa, wpisuje się  w ideę zrównoważonego 

rozwoju.

- w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (art. 3 i 6) oraz Kodeksu Cywilnego (art. 45 oraz 46)
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WPROWADZENIE: ochrona i opieka

Krajobraz kulturowy, czyli postrzegana przez ludzi przestrzeń, zawierająca elementy 

przyrodnicze i wytwory cywilizacji, historycznie ukształtowana w wyniku działania czynników 

naturalnych i działalności człowieka. 

- w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (art. 3 pkt 14)
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WPROWADZENIE: ochrona i opieka

DZIEDZICTWO NIEMATERIALNE

To bardzo pojemna kategoria, zgodnie z jedną z definicji, to:

„Praktyki, wyobrażenia, przekazy, wiedza i umiejętności (…), które wspólnoty, grupy i, w niektórych

przypadkach, jednostki uznają za część własnego dziedzictwa kulturowego. To niematerialne dziedzictwo

kulturowe, przekazywane z pokolenia na pokolenie, jest stale odtwarzane przez wspólnoty i grupy w relacji z ich

otoczeniem, oddziaływaniem przyrody i ich historią oraz zapewnia im poczucie tożsamości i ciągłości,

przyczyniając się w ten sposób do wzrostu poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz ludzkiej kreatywności.

(…) Niematerialne dziedzictwo kulturowe, które jest zgodne z istniejącymi instrumentami międzynarodowymi w

dziedzinie praw człowieka, jak również odpowiada wymogom wzajemnego poszanowania między wspólnotami,

grupami i jednostkami, oraz zasadom zrównoważonego rozwoju”.

- definicja przyjętą w art. 2 ust. 1 Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa

kulturowego, sporządzonej w Paryżu, w dniu 17 października 2003 r. (ratyfikowanej przez RP w dniu 22

października 2010 r.)
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WPROWADZENIE: ochrona i opieka

OCHRONA ↔ EDUKACJA i PROMOCJA

Zagrożenia dla dziedzictwa wynikają niejednokrotnie z braku wiedzy,

niezrozumienia znaczenia i wartości jego elementów. Dlatego – poza innymi

działaniami stricte ochronnymi – tak ważne są działania edukacyjne

i popularyzacja idei ochrony dziedzictwa. Samorządy lokalne, a zwłaszcza

znajdujące się na terenie gminy instytucje kultury, mają na tym polu dużą rolę

do odegrania.
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WPROWADZENIE: ochrona i opieka

OCHRONA ↔WIEDZA i UMIEJĘTNOŚCI

W procesie identyfikacji i zarządzania dziedzictwem istotną rolę odgrywają

specjaliści:

antropolodzy, archeolodzy, archiwiści, architekci krajobrazu,

etnolodzy/etnografowie, historycy, historycy sztuki/architektury, konserwatorzy,

muzealnicy, socjolodzy, lingwiści, muzykolodzy i …
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WPROWADZENIE: ochrona i opieka

OCHRONA ↔ ODPOWIEDZIALNOŚĆ i ZAANGAŻOWANIE

Ogromną rolę pełni współpraca z mieszkańcami –

interesariuszami/depozytariuszami. Należy dowiedzieć się, co dla

mieszkańców jest ważne, aby móc te istotne zasoby uwzględnić w planach

rozwoju. Pomaga to nie tylko w uzyskaniu poparcia dla działań, ale

i w tworzeniu w gminie poczucia współodpowiedzialności za te działania

i wspólnie podjęte decyzje.

Uwaga: badania społeczne dowodzą różnicy między deklarowanymi

a realizowanymi wartościami! Istotna jest weryfikacja postawy (np. przez

badania jakościowe).
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WPROWADZENIE: kapitał społeczny

Racjonalne angażowanie społeczności lokalnej w proces zarządzania

dziedzictwem kulturowym jest zbieżne z powolnym, ale zauważalnym wzrostem

społecznego zaangażowania, chęci współdecydowania, brania

odpowiedzialności za swoje otoczenie.

Mieszkańcy coraz częściej zwracają uwagę na to, co dzieje się z zabytkami

w okolicy, interesują się swoją historią, lokalnymi tradycjami i działają:

zakładają stowarzyszenia, edukują, alarmują, w skrócie - przejmują część

odpowiedzialności związanej z dziedzictwem.

17



WPROWADZENIE: kapitał społeczny

Wartość społeczna dziedzictwa materialnego i niematerialnego to możliwość łagodzenia
problemów społecznych. Oto kilka powodów, uzmysławiających jego znaczenie, nie tylko
w kontekście procesu rewitalizacji - elementy dziedzictwa mogą być:

• katalizatorem komunikacji i współpracy międzypokoleniowej,

• czynnikiem sprzyjającym wzmacnianiu więzi międzysąsiedzkich i przeciwdziałającym alienacji,

• czynnikiem wzmacniającym poczucie wspólnoty,

• skutecznym nośnikiem pozytywnych wzorców społecznych,
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• czynnikiem inicjującym bardziej sformalizowaną współpracę w gminie, np.: między

samorządem, organizacjami pozarządowymi, wolontariuszami i przedstawicielami społeczności

lokalnej,

• katalizatorem obywatelskiej aktywności i przedsiębiorczości nakierowanej na dbałość

o wspólne dobro,

• czynnikiem wpływającym pozytywnie na jakość życia mieszkańców gminy, budującym ich

poczucie dumy i wyjątkowości miejsca, w którym żyją,

• zasobem edukacyjnym w zakresie nauczania obywatelskiego i małych ojczyzn.

Cyt. za: opracowanie Narodowego Instytutu  Dziedzictwa: „Dziedzictwo obok mnie”, Warszawa 

2016, s. 34 

WPROWADZENIE: kapitał społeczny
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WPROWADZENIE: kapitał społeczny

Bieżący, trwały zasób - kapitał kulturowy kształtuje, m.in.:

• działalność współczesnych twórców/wytwórców, artystów i rzemieślników

• inicjatywy artystyczne i kulturowe, animowane przez instytucje kultury, organizacje
pozarządowe, związki wyznaniowe itp.

Źródło: https://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/jarmarki-w-bialymstoku-1.html
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WPROWADZENIE: rewitalizacja

OCHRONA ↔ REWITALIZACJA

„Ochrona oznacza środki mające na celu zapewnienie przetrwania niematerialnego dziedzictwa
kulturowego, w tym jego identyfikację, dokumentację, badanie, zachowanie, zabezpieczenie,
promowanie, wzmacnianie i przekazywanie, w szczególności przez edukację formalną
i nieformalną, jak również rewitalizację różnych aspektów tego dziedzictwa”.

Art. 2 ust. 3 Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego,
sporządzonej w Paryżu w dniu 17 października 2003 r.
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WPROWADZENIE: rewitalizacja
Ocena zasobu dziedzictwa powinna być stałym elementem diagnozy obszaru rewitalizacji, zarówno
w części poświęconej charakterystyce zjawisk kryzysowych, jak i przy ocenie potencjałów.

Wskaźnik delimitacji: stan zachowania dziedzictwa - przede wszystkim stan zabytków
nieruchomych włączonych do gminnej ewidencji zabytków (GEZ): budynków, budowli, zespołów oraz
układów (w tym cmentarzy i zaprojektowanej zieleni)* - w wymierny sposób rzutuje na diagnozę
obszaru rewitalizacji.

Jest to zarówno stopień degradacji zabytku, jak i jego dezintegracji. Dotyczy zarówno
negatywnych zjawisk technicznych, jak i przestrzenno–funkcjonalnych oraz środowiskowych,
a pośrednio gospodarczych.

*Gminna ewidencja zabytków dotyczy wyłącznie zabytków nieruchomych i stanowisk
archeologicznych, nie dotyczy zabytków ruchomych/skarbów dziedzictwa!
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WPROWADZENIE: rewitalizacja

Zapisy regionalnych programów operacyjnych
obowiązujących w ubiegłych latach wskazują, że
dotacje na remonty konserwatorskie obiektów
zabytkowych stanowią jedynie uzupełnienie źródeł
finasowania przeznaczonego na procesy rewitalizacji
i są rozumiane w kategorii ożywienia społeczno-
gospodarczego zdegradowanych części miast, a nie
tylko jako program ochrony zabytków.

Ważne aby pamiętać, że 

remont nieruchomości 

i działania społeczne 

to komplementarne 

części jednego procesu 

rewitalizacji.
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DZIEDZICTWO JAKO LOKALNY 

POTENCJAŁ
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LOKALNY POTENCJAŁ: przedsiębiorczość 

Dziedzictwo daje możliwość rozwijania zwłaszcza tych przedsięwzięć,
których pomysł opiera się na lokalności, sąsiedztwie, ekologii, naturze,
autentyczności społecznej i odpowiedzialności biznesu. Daje możliwość
stworzenia czegoś wyjątkowego, różnego od oferty konkurentów.

Produkt lokalny jest związany z historią, tradycją, pejzażem,
architekturą gminy i wyróżnia gminę na tle innych.

Źródło: https://www.poznan.pl/mim/main/-

,p,45726.html
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LOKALNY POTENCJAŁ: przedsiębiorczość 

Dziedzictwo to nie tylko turystyka!

To możliwość rozwoju gospodarczego opartego na innowacyjności i przedsiębiorczości lokalnej,

wykorzystującego różnorodność kulturową jako czynnik konkurencyjności.

Rozwój mikroprzedsiębiorstw, tworzenie produktów i usług, prowadzenie polityki mieszkaniowej czy

rozwoju rynku nieruchomości, wspomaganie rolnictwa oraz przemysł kreatywny.

Wzrost bezwzględnych wartości ekonomicznych takich, jak: liczba miejsc pracy czy liczba

działających na terenie gminy podmiotów gospodarczych.

Lokalność dziedzictwa kulturowego oznacza, że będzie ono „pracowało”, przede wszystkim, dla

swojej społeczności.
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LOKALNY POTENCJAŁ: przedsiębiorczość 

Dział gospodarki Przykład wykorzystania dziedzictwa

przemysł kreatywny design zawierający odniesienia do tradycyjnych rozwiązań, materiałów itp., 

zespoły folkowe

turystyka muzea i skanseny, hotele lokowane w zabytkowych zespołach np. dworskich, 

przemysłowych

nieruchomości sprzedaż i kupno nieruchomości zabytkowych (często jako oferty premium) 

kultura lokalizowanie instytucji kultury w obiektach zabytkowych, festiwale tematyczne

handel obrót antykami, artefaktami kultury materialnej, targi i kiermasze regionalne

edukacja rekonstrukcje historyczne, spacery szlakami kulturowymi 

rolnictwo i rzemiosło produkty regionalne, unikalne przedmioty i umiejętności 
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LOKALNY POTENCJAŁ: zarządzanie 

Ale… dziedzictwo samo w sobie nie będzie oddziaływało na rozwój. Tylko właściwe
zarządzanie może uwolnić jego potencjał i sprawić, że będzie ono oddziaływać na rozwój
gminy.

Istotne są spójne instrumenty prawno–administracyjne: planistyczne i programowe (przede
wszystkim SUiKZP, MPZP, strategia lokalna, program rozwoju, program wsparcia MŚP),
pozwolenia/decyzje administracyjne, zasady gospodarowania mieniem gminy, porozumienia
(„publiczno–prywatne”, „społeczno–publiczne”).

28



LOKALNY POTENCJAŁ: zarządzanie 

Stymulowanie działań przedsiębiorczych, związanych z dziedzictwem może się odbywać przez:

• kreowanie przestrzeni przyjaznych twórcom i społeczności kreatywnej,

• wyznaczenie stref aktywności gospodarczej ze wskazaniem rodzaju preferowanej działalności,

• określenie celów rozwoju i miejsca dziedzictwa w rozwoju gminy,

• utrzymanie lub przywracanie ładu przestrzennego i krajobrazu kulturowego (park kulturowy,
narzędzia ustawy krajobrazowej, miejscowy plan rewitalizacji),

• wydawanie zezwoleń np. na prowadzenie targowisk (możliwość wskazania pożądanego wyglądu
targowisk, w tym nawiązania do lokalnych wzorców architektury),

• współpraca pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie realizacji usług
publicznych.
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LOKALNY POTENCJAŁ: zarządzanie 

POTENCJAŁ ↔ WARTOŚCI

Prawidłowo przeprowadzone urynkowienie zasobów lokalnego dziedzictwa kulturowego powinno
być dostosowane do wartości (zwłaszcza bazowych) elementów, które stają się przedmiotem
działań rynkowych.

W procesie tym należy korzystać z wartości bazowych dziedzictwa, ale jednocześnie
zagwarantować ich zachowanie i wykluczyć ich degradację. Ważne jest także precyzyjne określenie,
kto jest właścicielem komercjalizowanych dóbr.

Bez tego etapu może dojść do wywłaszczenia lokalnej społeczności z ich cennych (ekonomicznie
i społecznie) zasobów kulturowych.
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LOKALNY POTENCJAŁ: ryzyko 

Ryzyko związane z urynkowieniem dziedzictwa:

• utrata autentyzmu i degradacja wartości dziedzictwa, np. próba
dostosowania komercjalizowanych elementów dziedzictwa do gustu
potencjalnych konsumentów, wbrew wartościom bazowym;

• szybsze pogarszanie się stanu zachowania jego elementów,
wynikające z intensywniejszego użytkowania obiektu, np. wskutek
zwiększonego ruchu turystycznego;

• konflikty wśród mieszkańców gminy, korzystających z zasobów
dziedzictwa, np. wokół kwestii własności: kto ma dostęp do
zasobów, kto może nimi dysponować i kto czerpie z nich korzyści.
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LOKALNY POTENCJAŁ: branding

Projekt/produkt flagowy, „marka” gminy/branding

Obiekty zabytkowe z reguły wymagają znacznych nakładów inwestycyjnych. Nagromadzenie

zabytków będących w złym stanie to znaczący wysiłek organizacyjny, ale przede wszystkim

finansowy.

Równie często obiekty zabytkowe i prowadzone w ich otoczeniu działania społeczności lokalnej są

motorem projektów rewitalizacyjnych.

Mówimy o „flagowych” projektach/produktach gminy, oznaczających nader często adaptację

obiektów zabytkowych do nowych funkcji społeczno-gospodarczych oraz realizację projektów

z udziałem przedsiębiorców i mieszkańców w odnowionych przestrzeniach bądź budynkach. Ma to

istotne znaczenie wizerunkowe, szczególnie w przypadku rewitalizacji historycznych centrów

miejscowości.
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ADAPTACJA ZABYTKOWEJ 

NIERUCHOMOŚCI
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ADAPTACJA: konieczność działań

Najczęstszą przyczyną złego stanu technicznego zabytków jest brak użytkownika lub brak

współczesnej funkcji.

Obiekty opuszczone, pozbawione stałej opieki właściciela, który zapewnia bieżące remonty i chroni

przed dewastacją, bardzo szybko niszczeją. Ich stan techniczny ulega postępującemu pogorszeniu,

straty dotyczą też oryginalnych historycznych elementów (materiału, konstrukcji, wystroju itd.).

W bliższej lub dalszej perspektywie zawsze prowadzi to do degradacji ich wartości, a czasami nawet

unicestwienia.
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ADAPTACJA: znaczenie terminu

„Może polegać bądź na wprowadzeniu koniecznych zmian w układzie funkcjonalnym zabytku (na

przykład wykonanie ścian działowych lub połączenie pomieszczeń nowymi otworami drzwiowymi)

bądź na całkowicie nowym ukształtowaniu wnętrza (adaptacja stajni pałacowej na pokoje gościnne).

Może obejmować całą budowlę lub jej część (np. adaptacja poddasza na mieszkanie). Zazwyczaj

połączona jest z modernizacją. Wykonywana w wypadkach zagospodarowania zabytku nie

użytkowanego, zmiany przeznaczenia użytkowego zabytku lub w celu polepszenia warunków

użytkowania. Powinna odbywać się z poszanowaniem wartości zabytkowych obiektu i jego substancji

zabytkowej. Zmiany dokonywane w obiekcie w trakcie adaptowania nie powinny umniejszać jego

wartości zabytkowych. Przy podejmowaniu decyzji o przeznaczeniu użytkowym zabytku należy

przewidywać jakiego zakresu adaptacji będzie wymagało dostosowanie do nowej funkcji”.

Cyt. za: Mieczysław Kurzątkowski, „Mały słownik ochrony zabytków”, Warszawa 1989
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ADAPTACJA: primum non nocere
Wartości związane z cechami i substancją dziedzictwa warunkują lub wzmacniają pozostałe wartości,
dlatego powinny być objęte szczególną troską, a zachowanie dziedzictwa w jak najbardziej
autentycznym stanie jest priorytetem ochrony.

Podstawowe przykazanie konserwatorskie: primum non nocere (łac. „po pierwsze nie
szkodzić”)*.

Zabytek jest świadectwem historii w jego pełnym wymiarze materialnym. W przypadku zabytku
architektury i budownictwa dotyczy to również jego zabytkowego wyposażenia, konstrukcji, materiału
i techniki budowlanej, a także otoczenia, które stanowi krajobraz kulturowy i przekazu
niematerialnego (np. dom rodzinny wieszcza).

*Karta Wenecka - międzynarodowa Konwencja określająca zasady konserwacji i restauracji zabytków architektury. Przyjęta
została w 1964 przez II Międzynarodowy Kongres Architektów i Techników Zabytków w Wenecji.

36



ADAPTACJA: waloryzacja

Zbiór wartości retrospektywnych dotyczących

przeszłości obiektu i zwanych kulturalnymi

• tożsamość społeczna

• autentyczność

• integralność

• unikatowość

• artystyczna i historyczna

• różnorodność i atrakcyjność krajobrazu 

kulturowego

Zbiór wartości prospektywnych, społeczno-

ekonomicznych, zorientowanych na przyszłość

obiektu, czyli jego zrównoważone zachowanie

• użyteczność społeczna

• zachowanie funkcji

• potencjał ekonomiczny

• edukacyjna

• estetyczna

• różnorodność i atrakcyjność krajobrazu 

kulturowego

Na podstawie Waldemar Affelt, „Dziedzictwo techniki jako cząstka kultury. Część I. W nurcie rozwoju zrównoważonego”, Ochrona Zabytków, 4/2008

oraz „Dziedzictwo techniki jako cząstka kultury. Część II. W stronę dziedzictwa zrównoważonego”, Ochrona Zabytków, 1/2009
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ADAPTACJA: autentyzm

Granicą przystosowania dziedzictwa do ponownego użytku jest utrzymanie waloru autentyzmu.

Autentyczność to inaczej stopień zgodności między przypisaną a faktyczną tożsamością obiektu.
Przy czym pojęcia autentyczności nie należy mylić z pojęciem oryginalności (stan pierwotny,
unikat).

Im większy stopień autentyzmu zabytku, tym więcej rzetelnej wiedzy o jego powstaniu, ludziach
i wydarzeniach, których jest świadectwem, da się na jego podstawie uzyskać i tym bardziej zostają
zachowane jego wartość historyczna, naukowa i/lub artystyczna*.

*Dokument z Nara o autentyzmie, zredagowany w ramach Konwencji dot. Dziedzictwa Światowego,
która odbyła się listopadzie1994 r.
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ADAPTACJA: autentyzm

Autentyzm może m.in. dotyczyć zachowania:

• historycznych materiałów, z których wykonano zabytek, wraz z cechami jego wytworzenia,
obróbki i użytkowania (autentyzm substancji),

• kształtu, gdy zabytek posiada historyczną konstrukcję i formę (autentyzm formy),

• historycznej lokalizacji i kontekstu przestrzennego (autentyzm położenia),

• ciągłości dawnego sposobu użytkowania (autentyzm funkcji).
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ADAPTACJA: adaptive reuse

Rewitalizacja sprzymierzona z konserwacją adaptacja - model adaptive reuse

Adaptacja, rozumiana jako forma recyklingu i konwersji, ściśle wiąże się z gospodarką cyrkularną
i modelem zrównoważonego rozwoju.

Oprócz dość oczywistych korzyści dla środowiska wynikających z takiego podejścia, warto dostrzec,
że model ten służy odnowie opuszczonych budynków i zdegradowanych obszarów, częstokroć
stanowiących centrum miast. A więc „serca”, które przestało bić.
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ADAPTACJA: know-how

Ożywienie zabytku to wieloetapowy i interdyscyplinarny projekt, który może być porównany do
„chirurgicznej operacji”.

Operacja odnowy wymaga specjalistów. Przy renowacji zabytków profesjonalna wiarygodność
wzrasta, gdy zabiegów dokonuje się nie tylko przy użyciu tradycyjnych materiałów, ale również
tradycyjnych i współczesnych technik. Ta wiedza musi zostać zachowana i przekazywana w ramach
szkolenia zawodowego.

Know-how to element dziedzictwa niematerialnego, który służy ochronie tego co materialne
i podlegające fizycznemu zniszczeniu. Zawiera w sobie pierwiastek kreatywności, jest
specjalistyczną umiejętnością, może być sztuką i jako taki stymuluje przedsiębiorczość*.

*Vide aktualne zalecenia English Heritage oraz Konwencji Ramowej Rady Europy w sprawie
znaczenia dziedzictwa Kulturowego dla społeczeństwa, Faro 2005
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ADAPTACJA: zmiana przeznaczenia

Działania prowadzące do poprawy stanu zabytku należy rozpocząć od pomysłu na funkcjonowanie
obiektu.

Zadanie o tyle łatwiejsze, gdy obiekty zabytkowe przeszły choć raz przez pełen cykl życia dla
określonej funkcji i w tradycji obszaru jest już wypracowana społeczna aprobata dla zmian funkcji.

Szukając pomysłu na nową funkcję zabytku, warto zastanowić się, czy jego wartości mogą być
dla tej funkcji inspiracją.

Jak najściślejsze powiązanie pomysłu na ożywienie zabytku z jego charakterem czy historią nie
tylko pozwoli skuteczniej chronić jego wartości, ale też zachować/zwiększyć atrakcyjność i siłę
przekazu zabytku w nowej funkcji.
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ADAPTACJA: zmiana przeznaczenia

W procesie zmiany gmina może występować w podwójnej roli:

• jako właściciel inicjuje i wspiera poszukiwania nowej funkcji zabytku, jest inwestorem i realizatorem
przedsięwzięcia;

• jako administracja publiczna, czyli gospodarz terenu, w różny sposób może inspirować, stymulować i
wspierać innych właścicieli i użytkowników w ich pomysłach i rozwiązaniach.

Jest to dla gminy szerokie pole do działania, poczynając od uwzględnienia walorów i wartości dziedzictwa
historycznego w swojej strategii rozwoju przez sprawne i przejrzyste mechanizmy finansowe po działania
edukacyjne.

Jeśli zabytek jest własnością gminy i poszukiwana funkcja ma mieć charakter użyteczności publicznej,
należy włączyć mieszkańców. To oni mogą przyczynić się do znalezienia przydatnej i atrakcyjnej
funkcji zabytku, a jednocześnie będą taki projekt chętniej popierać.
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ADAPTACJA: zmiana przeznaczenia

Przyszła funkcja powinna wynikać z rozpoznanych i zdefiniowanych potrzeb mieszkańców obszaru

rewitalizacji, stąd w przypadku dofinansowania ze środków europejskich na etapie przygotowania

wniosku wymagana jest analiza popytu poprzedzona wywiadami i badaniami potrzeb lokalnej

społeczności, a nawet otoczenia na szczeblu powiatu i regionu.
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ADAPTACJA: zmiana przeznaczenia

Najczęstsze funkcje zlokalizowane w obiektach zabytkowych to:

• instytucja kultury – np. muzeum, dom kultury, teatr, biblioteka, galeria;

• inny obiekt użyteczności publicznej – np. szpital, dom dziennego pobytu, ośrodek

wychowawczy, bank, hotel, sklep;

• budynek mieszkalny o różnym standardzie – np. kamienica, apartamentowiec, pojedynczy dom

mieszkalny;

• obiekt sakralny;

• dworzec, węzeł przesiadkowy;

• obiekt lub kompleks rekreacyjny.

Ale….

45



ADAPTACJA: zmiana przeznaczenia

Tylko obiekty o największej wartości mogą być utrzymywane w formie muzeów i tylko część obiektów

może być dotowana z publicznych środków przy okazji prac remontowych i konserwatorskich.

Bieżące utrzymanie ogromnej większości zabytków musi być pokrywane ze środków właścicieli

i użytkowników. A to oznacza, że zabytki te muszą pełnić współczesne funkcje użytkowe.

W praktyce znaczącą większość obiektów zabytkowych trzeba więc w różnym zakresie adaptować do

nowych funkcji.
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ADAPTACJA: wymagane działania 
Do głównych działań, na które należy przewidzieć środki przy przygotowaniu projektów inwestycyjnych w

obiektach zabytkowych, należą:

• konserwacja zabytków nieruchomych i ruchomych,

• wszelkie remonty, roboty termomodernizacyjne, instalacyjne i inne,

• usprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami,

• wyposażenie, w tym np. gabloty, multimedia, wyposażenia sal koncertowych, konferencyjnych, obiektów

biurowych, szkoleniowych,

• wszelkie badania, ekspertyzy, dokumentacje, w tym dokumentacje projektowe,

• studia wykonalności, analizy finansowe pod kątem dofinansowania ze środków europejskich,

• działania edukacyjne i kulturalne,

• promocja miejsca,

• opieka (np. dotycząca tzw. miejsc pamięci),

• kultywowanie tradycji (mistrz tradycji, wydarzenia kulturalne i edukacyjne, rekonstrukcje i

inscenizacje itp.).
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ADAPTACJA: konserwator zabytków

Art. 25 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nakłada na właściciela lub
posiadacza wymaganie, aby zagospodarowanie na cele użytkowe zabytku nieruchomego wpisanego
do rejestru odbywało się na podstawie:

1) dokumentacji konserwatorskiej określającej stan zachowania zabytku nieruchomego i możliwości
jego adaptacji, z uwzględnieniem historycznej funkcji i wartości tego zabytku;

2) uzgodnionego z wojewódzkim konserwatorem zabytków programu prac konserwatorskich przy
zabytku nieruchomym określającego zakres i sposób ich prowadzenia oraz wskazującego niezbędne
do zastosowania materiały i technologie;

3) uzgodnionego z wojewódzkim konserwatorem zabytków programu zagospodarowania zabytku
nieruchomego wraz z otoczeniem oraz dalszego korzystania z tego zabytku, z uwzględnieniem
wyeksponowania jego wartości.
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ADAPTACJA: konserwator zabytków

Udział konserwatora w spotkaniach, konsultacjach społecznych np. dotyczących projektu GPR,
konkursach architektonicznych, warsztatach urbanistycznych pozwala na uwzględnienie i uwypuklenie
wartości zabytkowych obiektu czy obszaru.

Dzięki takim spotkaniom również konserwator zabytków poznaje specyfikę obszaru rewitalizacji
i problemy ludzi na nim mieszkających.

• Jeżeli lepiej pozna ich problemy, może trafniej wskazywać rozwiązania chroniące wartości
zabytkowe i uwzględniające potrzeby mieszkańców.

• Jeżeli będzie członkiem komisji konkursowych, zawczasu będzie oceniał zgłaszane projekty pod
względem zgodności z wymogami konserwatorskimi.
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ADAPTACJA: konserwator zabytków

WSPÓŁPRACA ↔ DIALOG I ZAUFANIE

Dobra współpraca z konserwatorem będzie prowadziła do ograniczenia do minimum utraty wartości
spowodowanej zmianą rozumianą jako remont obiektu, powinna też spowodować przywrócenie
zabytkowi utraconych walorów, przede wszystkim estetycznych.

Aby współpraca dobrze się układała, obie strony muszą mieć do siebie zaufanie, które można
zbudować tylko prowadząc dialog – a ten powinien rozpocząć się jak najwcześniej, jednakże po
zapoznaniu się przez konserwatora materiałami inwestora dotyczącymi przedmiotowego zabytku.
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ADAPTACJA: wytyczne konserwatorskie

Przed spotkaniem z konserwatorem warto przygotować założenia oraz koncepcję inwestycji, aby
zadawać konkretne pytania i oczekiwać konkretnych odpowiedzi.

Warto także wystąpić o zalecenia konserwatorskie wydawane właścicielom zabytków na
podstawie art. 27 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Opracowanie wytycznych konserwatorskich/zaleceń konserwatorskich jest kluczowe dla
planowanych działań, zwłaszcza gdy dla obszaru zabytkowego/rewitalizacji nie przyjęto
obowiązujących ustaleń planistycznych/prawa miejscowego.
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ADAPTACJA: wytyczne konserwatorskie

Art. 27 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami stanowi:

Na wniosek właściciela lub posiadacza zabytku wojewódzki konserwator zabytków
przedstawia, w formie pisemnej, zalecenia konserwatorskie, określające sposób korzystania
z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres
dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku.

Przepis ten umożliwia wydanie zaleceń wyłącznie odnośnie do sposobu korzystania z zabytku,
jego zabezpieczenia, konserwacji, a także dopuszczalnych przekształceń.
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ADAPTACJA: wytyczne konserwatorskie

Zalecenia konserwatorskie nie są powiązane z przymusem administracyjnym i nie mogą być zatem
wydawane w formie decyzji administracyjnej.

Jest to pismo urzędowe mające charakter przyrzeczenia administracyjnego. Oznacza to, że jeżeli
będą realizowane wskazania zawarte w tym dokumencie, nie powinno być problemów z uzyskaniem
dalszych uzgodnień konserwatorskich. Organ nie powinien zmieniać stanowiska zawartego
w piśmie z wytycznymi.

Może się jednak tak zdarzyć – wówczas gdy, pojawią się nowe ustalenia naukowe dotyczące
zabytku bądź zalecenia były wydane tak dawno, że stan faktyczny i prawny się zmienił. Np.
zalecenia wydane dziesięć czy kilkanaście lat temu będą w całości lub w części nie aktualne.
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ADAPTACJA: błędy

▪ Błędem jest dopuszczenie do wyboru oferty działań

remontowo-budowlanych przy zabytku w oparciu o kryterium

przetargowe najniższej ceny i to pomimo niespełnienia

wytycznych konserwatorskich.

▪ Najczęściej kolizja z zabytkiem i jego walorami wynika

z niedostosowania obiektu do nowej funkcji. Dotyczy to np.

obiektów mieszkalnych przekształcanych na lokale usługowe.

Równie często dochodzi do przesłonięcia oryginalnego wystroju

na potrzeby nowej stylistyki wnętrz usługowych.
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DOBRE PRAKTYKI
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BYTOM: Zestawy edukacyjne, gry planszowe

i łamigłówki – projekt pilotażowy bytomskiej

rewitalizacji zakończył się kampanią edukacyjną.

Materiały edukacyjne, m.in. „Zostań prezydentem

Bytomia – zaprojektuj miasto!”, przeznaczone dla

poszczególnych grup wiekowych, trafiły do szkół

i przedszkoli. Z ich wykorzystaniem pedagodzy

prowadzą lekcje o dziedzictwie i rewitalizacji.

RYBNIK: Od roku 2016/2017 szkoły podstawowe

wzbogaciły program nauczania o nowy przedmiot

„edukację regionalną”. Poza scenariuszami zajęć

nauczyciele i uczniowie otrzymali zróżnicowane

materiały dydaktyczne.
Źródło: https://www.bytom.pl/zostan-prezydentem-bytomia-zaprojektuj-miasto
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Źródło: https://muzeumpragi.pl/wydarzenia/festiwal-rzemieslnikow-krawcy-i-skornicy/

WARSZAWA: Rzemiosło jako lokalne dziedzictwo prawobrzeżnej Warszawy. Działania animacyjne:

spotkania, warsztaty, festiwale koordynowane przez Muzeum Warszawskiej Pragi.

W ramach projektu mistrzowie rzemiosła prowadzą kursy zawodowe w pracowniach, nastawione na

praktyczne poznanie zawodu i zdobycie konkretnych, rzadkich umiejętności, jak: dmuchacz szkła

(technika palnikowa), modystka, gorseciarka lub krawiec miarowy damski i męski ciężki,

cholewkarz/modelarz, stolarz artystyczny, cukiernik.
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WARSZAWA: Podwórko 11 Listopada 22

Bezpretensjonalne miejsce spotkań: dla „lokalsów” i turystów istniejące od

przeszło dekady w przestrzeni pozostającej własnością miasta (od kilku lat

również hostel, a od wiosny 2020 r. punkt pomocy, stół sąsiedzki i magazyn

Serce Miasta). Nowa definicja przestrzeni dawnej fabryki wyrobów gumowych

przy minimalizacji kosztów i zmian adaptacyjnych.
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ŁÓDŹ: kompleks wielofunkcyjny

usytuowany na terenach dawnej

przędzalni i tkalni, a od lat 90.

łódzkiego „china town” – OFF

Piotrkowska. Połączenie sklepów

i punktów usługowych z działalnością

artystyczną (m.in. Festiwal Domoffon).

Fokus na elastyczność funkcji, co

rzutuje na żywotność przedsięwzięcia

prowadzonego przez prywatną spółkę.

Źródło: https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/plenerowe-kino-perla-

wlodzi-na-offpiotrkowska-wsierpniu-repertuar-id21484/2018/7/3/
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WARSZAWA: Międzynarodowe

Centrum Kultury Nowy Teatr

w budynkach dawnej bazy

postojowej miejskiego MPO.

Inwestorowi (m. st. Warszawa) -

zależało nie tylko na wykreowaniu

nowej siedziby teatru, ale i na

stworzeniu „siedliska miejskiego”

w otoczeniu budynku.

Wnętrza mieszczą salę teatralną,

kawiarnię, księgarnię i przestrzeń

wystawienniczo-koncertową wraz

z zapleczem. Centrum angażuje się

w projekty społecznej misji i dzielenia

się zasobami.
By Adrian Grycuk - Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=90106926
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Źródło: http://rewitalizacja.wloclawek.eu/info,dla_projekty,93.html

WŁOCŁAWEK: miejskie centrum aktywizacji i przedsiębiorczości (m.in. inkubator podmiotów ekonomii

społecznej, punkt doradztwa prawno-zawodowego, bank pracy) w zabytkowej nieruchomości.

Flagowy projekt procesu rewitalizacji. Projekt jest rezultatem konkursu urbanistyczno-

architektonicznego zorganizowanego przy współudziale SARP o/ Bydgoszcz.
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BERLIN (Niemcy): pawilon

Bauhaus Re-Use wzniesiony

w sąsiedztwie berlińskiego

Archiwum Bauhausu.

Wykorzystano 100 metrów

okien, wtórnie

zamontowanych w ikonicznej

uczelni artystyczno–

rzemieślniczej w latach

70., usuniętych podczas

remontu w 2011 r. Recykling

w czystej postaci i

jednocześnie nawiązanie do

ducha innowacyjności

uczelni.

Źródło: http://www.bauhaus-

reuse.de/index.php/content/the-building/
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Dziękujemy za uwagę!

Kontakt:
cdr@irmir.pl
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