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Znaczenie rewitalizacji w procesie ochrony
i rozwoju wartoœci kulturowych miasta

Na ród bez dzie jów, bez hi sto rii, bez przesz³oœci, sta je siê wkró t ce na ro dem

bez zie mi, na ro dem bez do mnym, bez przysz³oœci.

Ste fan kard. Wy szy ñ ski, Pry mas Pol ski

Na ród, któ ry nie sza nu je swej przesz³oœci nie zas³ugu je na sza cu nek

tera Ÿnie j szo œci i nie ma pra wa do przysz³oœci. Na ród, któ ry tra ci pa miêæ

prze sta je byæ Na ro dem – sta je siê je dy nie zbio rem lu dzi,

cza so wo za j muj¹cych dane te ry to rium.

Jó zef Pi³su d ski

Hi sto ria, za pi suj¹c ka r ty pa miê ci w tra dy cji i ku l tu rze, za je den z isto t nie j szych per -
ga mi nów swo ich dzie jów, obie ra kszta³ty bu do wa nej przez cz³owie ka prze strze ni.
Dzie³a ar chi te ktu ry i ur ba ni sty ki, tworz¹c chara ktery sty cz ny kli mat mie j s ca, staj¹ siê
jego wi zy tówk¹, jed nym z naj istot nie j szych czyn ni ków okre œlaj¹cych jego to ¿ sa moœæ1.

Jed na k ¿e na tu ra l ny pro ces sta rze nia i obu mie ra nia, przy rów no cze s nym gwa³to w -
nym roz wo ju tech nolo gi cz nym nie omi ja na wet ta kich „zna ków” cy wi li za cji ja kie sta -
no wi¹ mia sta2. Pro ces prze mian ja kim pod le gaj¹, bez zde cy do wa nej, pro gra mo wej,
ko le gia l nej, usan kcjo no wa nej usta wo wo dzia³al no œci, mo¿e do pro wa dziæ do nie od -
wra cal ne go uni ce stwie nia hi sto rycz ne go dzie dzi c twa kul tu ro we go, sy ste mów stru k -
tu ry urba ni sty cz nej i spo³ecz nej, za by t ków ar chi te ktu ry. Po je dyn cze, nie jed no -
kro t nie su kce sem uwie ñ czo ne dzia³ania rewi tali zacy j ne w kra ju i w Eu ro pie, dziê ki
mo ¿ li wo œciom po zy ska nia œro d ków fi nan so wych, zaan ga ¿o wa niu co raz li cz nie j szych
pod mio tów, a prze de wszy stkim œwia do mo œci nie uni k nio nej de gra da cji w przy pa d ku
bra ku pod jê cia dzia³añ, na bie raj¹ co raz bar dziej sy ste mo wych form. Ka¿ do ra zo wo
su kces po dej mo wa nych prac za le ¿y od tra f no œci wdro ¿o ne go pro gra mu „o¿y wie nia”

1 „Hi sto ry cz ne ob sza ry mie j skie na le¿¹ do naj bo ga t szych i naj bar dziej zró¿ ni co wa nych prze ja wów na -
sze go wspó l ne go dzie dzi c twa kul tu ro we go, (…) sta no wi¹ g³ówne œwia de c two dzia³al no œci i aspi ra cji
cz³owie ka w cza sie i prze strze ni.” Re ko men da cja UNESCO w spra wie hi sto rycz ne go krajo bra zu mie j skie go
(2011) Pre a m bu³a s. 15.

2 Au to rzy „Za³o¿eñ do usta wy o roz wo ju miast i rewi ta li za cji” pod kre œlaj¹, i¿ nowe fo r my za bu do wy
i roz wi¹zañ te ch ni cz nych u³atwiaj¹cych fun kcjo no wa nie mia sta, za mie ra nie tra dy cy j nych form akty w no œci
go spo da r czej i roz wój no wych se kto rów, zmia ny or ga ni za cji go spo dar ki œwia to wej, zmia ny tech nolo gi cz ne,
ustro jo we i ku l tu ro we, zmia ny or ga ni za cji ¿y cia spo³ecz ne go spra wiaj¹, ¿e mia sta zy skuj¹ lub trac¹ zdo l noœæ
przy ci¹ga nia i za trzy my wa nia – przes¹dzaj¹cego o po ten cja le roz wo jo wym i atra kcy j no œci mia sta – pry wa t -
ne go ka pi ta³u, mie sz ka ñ ców, tu ry stów. Por. Za³o¿e nia do usta wy o roz wo ju miast i rewi ta li za cji s. 3.
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rewi tali zo wa nej prze strze ni, wpro wa dze nia no wej, b¹dŸ uz dro wie nia hi sto ry cz nej
fun kcji ob jê te go pro gra mem ob sza ru. Wi tru wiusz w swo im s³yn nym dzie le3 przed sta -
wi³ po wta rza ny przez ko le j ne stu le cia pogl¹d, i¿ na ar chi te ktu rê sk³adaj¹ siê fi r mi tas,
uti li tas, ve nu stas – trwa³oœæ, u¿y te cz noœæ i piê k no, dziœ czê œciej okre œla ne jako: fo r ma,
fun k cja i kon stru k cja. ¯ywo t noœæ i w³aœci we pro spe ro wa nie ka ¿ de go obie ktu archi -
tekto nicz ne go, któ ry sta no wi dziœ ku l tu ro we ma te ria l ne dzie dzi c two, wpi sa ne nie jed -
no krot nie do re je stru za by t ków, gwa ran to wa³a mu jego fun k cja. Ko nie cz nym,
pod sta wo wym ele men tem rewi ta li za cji jest wiêc przy wró ce nie, b¹dŸ na da nie no wej
fun kcji, któ ra za pe w ni eko no miczn¹ ra cjê bytu po szcze gó l nym obie ktom i ota cza -
j¹cym je prze strze niom. Na polu rewi ta li za cji, tak nie roze rwa l nie z³¹czo nej z hi sto ri¹
i ku l tur¹ nie prze ce nio ne zna cze nie ma czyn nik lu dz ki – zaan ga ¿o wa nie, pa sja po je -
dyn czych osób i ca³ych spo³ecz no œci. Ogromn¹ rolê od gry wa nie ty l ko po mys³owoœæ
i przed siê bio r czoœæ, umie jê t noœæ po zy ska nia fun du szy, ale ta k ¿e wra ¿ li woœæ i zdo l -
noœæ do strze ga nia lo ka l nych, szcze gó l nie chara ktery sty cz nych wa r to œci mie j s ca sta -
no wi¹cych o jego spe cy fi ce. Roz po zna nie, za cho wa nie i w³aœci we wy ko rzy sta nie tego
wszy stkie go, co two rzy nie raz za po mnia ne, b¹dŸ pra wie nie od wra cal nie za gu bio ne
dzie dzi c two mie j s ca sta no wi nie jed no krot nie o su kce sie pro ce sów rewi ta li za cji. Nie -
zbêd nym czyn ni kiem jest te¿ od po wied nie usta wo da w stwo za bez pie czaj¹ce me cha-
ni z my sprzy jaj¹ce rewi ta li za cji, zw³asz cza w sy tu a cjach, gdzie na tu ra l ne pro ce sy ryn -
ko we nie s¹ w sta nie na daæ jej w³aœci we go kie run ku.

Ni nie j sza pra ca sta no wi przegl¹d ró ¿ no rod nych spo so bów po dej œcia do pro ce su
rewi ta li za cji ob sza rów mie j skich w za le ¿ no œci od spe cy fi ki mie j s ca i jego za so bów.
Kon cen tru je siê na po lach dzia³al no œci rewi tali zacy j nej pro wadz¹cej do za cho wa nia
i kre o wa nia dóbr ku l tu ry, z na ci skiem na do bro jej pod mio tu, ja kim w myœl s³ów Jana 
Paw³a II jest cz³owiek. Au to rka za j mu je siê w nim pro ble ma mi do tycz¹cymi rewi ta li -
za cji hi sto ry cz nych cen trów miast, obie któw zwi¹za nych z to ¿ sa mo œci¹ mie j s ca
i maj¹cych od nie sie nie do wa r to œci ku l tu ro wych4.

Se r ce mia sta i jego mie sz ka ñ cy

Wœród bo ga tej gamy po dej mo wa nych dzia³añ rewi tali zacy j nych naj trud nie j sze
pod wzglê dem spo³ecz nym, a jed no cze œ nie bar dzo isto t ne dla kszta³to wa nia ogó l ne go
wi ze run ku mia sta za da nie, sta no wi rewi ta li za cja „se r ca mia sta” – œród mie œcia5. Ge ne -
ruj¹c ok. 75% pro du ktu krajo we go brut to mia sta sta no wi¹ mo to ry roz wo ju spo³ecz no- 
-go spo dar cze go6. Sku t ki ewen tua l ne go mie j skie go kry zy su po no si ca³y ota czaj¹cy je
re gion. O ich po ten cja le, a co za tym idzie zdo l no œci przy ci¹ga nia pry wa t ne go ka pi -
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3 De Ar chi tec tu ra li bri De cem; przek³ad pol ski K. Kuma nie c kie go „O ar chi te ktu rze ksi¹g dzie siêæ”. Pró -
szy ñ ski i S-ka, Wa r sza wa 1999.

4 Na po zór przy pa d ko wy do bór przyk³adów wy ni ka z oso bi s tych zwi¹zków au to rki z opi sa ny mi
mie j s ca mi.

5 Przyk³adem dzia³añ w tym za kre sie s¹ rewi tali zacy j ne pro gra my „Main Stre et” (USA), kon cen truj¹ce
ró ¿ no rod ne indy widu a l ne i zbio ro we wysi³ki na kszta³to wa niu atra kcy j no œci g³ów nej dzie l ni cy mia sta z wy -
ko rzy sta niem jej wa lo rów hi sto ry cz nych, po przez efe kty w ny spo sób wy ko rzy sta nia prze strze ni, pró by pod -
nie sie nia konku rency j no œci i przy ci¹gniê cie no wych firm, pod nie sie nie po zio mu este ty ki wy staw, tra któw.

6 Za³o¿e nia do usta wy o roz wo ju miast i rewi ta li za cji s. 3.



ta³u w znacz¹cym sto p niu de cy du je ja koœæ i atra kcy j noœæ stre fy œród mie j skiej. Rewi -
ta li za cja ty ch ¿e ob sza rów jest szcze gó l nie isto t na ze wzglê du na ich zna cze nie dla
to ¿ sa mo œci mia sta oraz wa lo ry dzie dzi c twa mate ria l ne go i du cho we go7.

Na prze strze ni dzie jów stre fa ta kszta³to wa na by³a przez naj le piej upo sa ¿o nych
mie sz ka ñ ców. To oni za mie szki wa li fron ta l ne mie sz ka nia ka mie nic œcis³ych cen trów
miast. Z ra cji po³o¿e nia i stan dar du by³y to naj dro ¿ sze lo ka le mie sz ka l ne. Po dziœ
dzieñ s¹ jed ny mi z naj cen nie j szych obie któw mie j skie go dzie dzi c twa ar chi te ktu ry
i hi sto rii, ale rów no cze œ nie jed ny mi z naj sta r szych obie któw – naj sta r szych w pejo ra -
ty w nym tego s³owa zna cze niu. Na sku tek wie lo le t nich za nie dbañ w za kre sie te ch ni -
cz nym, sta rze nia siê przy jed no cze s nym po stê pie te ch no lo gii we wspó³cze s nym
budo w ni c twie mie sz ka nio wym, re la ty w ny po ziom ich stan dar du ule ga³ co raz powa ¿ -
nie j szej de gra da cji, co poci¹ga³o za sob¹ sku t ki na tu ry spo³ecz nej. Odp³yw lud no œci
le piej upo sa ¿o nej, do pro wa dzi³ nie jed no krot nie do bar dzo wy ra Ÿ ne go roz wa r stwie nia 
spo³ecz ne go. Wœród po zo staj¹cej naj ubo ¿ szej lud no œci, o znacz¹cym sto p niu bez ro -
bo cia na stê po wa³ la wi no wy pro ces de gra da cji spo³ecz nej, pro wadz¹cy nie jed no krot -
nie do pa to lo gii i wy klu cze nia8. Jej na stê p stwem jest spo tê go wa ny efekt de gra da cji
prze strze ni pu b li cz nej, wywo³any ju¿ wcze œ niej bra kiem in wes ty cji na sku tek spa d ku
do cho dów z wy naj mu. De li mi na cja mie j skich ob sza rów kry zy so wych, ba da nia wstêp -
ne przed pod jê ciem kro ków rewi tali zacy j nych wy ra Ÿ nie po ka zuj¹ zna cz nie pod wy ¿ -
szo ne wska Ÿ ni ki bez ro bo cia, prze stê pczo œci, ubó stwa, li cz by osób ob jê tych po moc¹
spo³eczn¹ w ob sza rach œcis³ych, czê sto za by t ko wych cen trów miast9. Pe³na rewi ta li za -
cja ta kich te re nów, ro zu mia na jako po le p sze nie wa run ków ¿y cia doty ch cza so wych
mie sz ka ñ ców, a nie gen try fi ka cja – któ rej sku t kiem jest eli mi na cja grup nie zdo l nych
do po no sze nia ko sztów od no wy10, mu sia³aby obe j mo waæ ta k ¿e pro gram reha bi li ta cji
spo³ecz nej i w pe³nym za kre sie wy da je siê trud nym do osi¹gniê cia idea³em. „Efe ktem
rewi ta li za cji po wi nien byæ d³ugo fa lo wy wzrost za trud nie nia i do cho dów mie sz ka ñ -
ców, a ta k ¿e wzrost wa r to œci nie ru cho mo œci przy za pe w nie niu mo ¿ li wo œci refi nan so -
wa nia nak³adów na rewi ta li za cjê11. Rze czy wi sta rewi ta li za cja nie mo¿e opie raæ siê
wy³¹cz nie na pro ce sach ryn ko wych. Do pe³nego jej prze pro wa dze nia ko nie cz ne jest
pod jê cie de cy zji o, np. do to wa niu czyn szów, b¹dŸ subwe ncjo no wa niu in wes ty cji pry -
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7 Por. Z. Zio bro wski, B. Do ma ñ ski, Rewi ta li za cja miast pol skich jako spo sób za cho wa nia dzie dzi c twa
mate ria l ne go i du cho we go oraz czyn nik zrów nowa ¿o ne go roz wo ju, s. 27.

8 Sze rzej: An drzej Zbo ro wski, „Spo³ecz ny aspekt rewi ta li za cji” [w:] Rewi ta li za cja miast pol skich – dia -
g no za, red. Z. Zio bro wski, W. Ja r cze wski, In sty tut Roz wo ju Miast, Kra ków 2010, se ria Rewi ta li za cja miast
pol skich, t. 8, s. 70–76; W. Wa ñ ko wicz, Rewi ta li za cja i pla no wa nie prze strzen ne stref spo³ecz nie wy klu czo -
nych, In sty tut Roz wo ju Miast, Kra ków 2011, s. 32–40.

9 Przyk³ado wo dla Lu b li na dane UM wska zuj¹ na pra wie sie dmio kro t nie wiê ksze bez ro bo cie w sto sun ku
do ca³ego mia sta, sie dmio kro t nie wiê cej no to wa nych prze stêpstw, czte ro kro t nie wiê kszy pro cent osób ob jê -
tych opiek¹ spo³eczn¹. UM Lu b lin „Pro gram rewi ta li za cji dla mia sta Lu b li na. A. Sta re Mia sto”. http://um.lu b -
lin.eu/um/in dex.php?t=200&id=76573.

10 A ta k ¿e rodz¹ca siê w pol skich mia stach ten den cja do wy ku pu mie sz kañ bez pla nów za mie sz ka nia
w nich (dla ce lów spe kula cy j nych lub z myœl¹ o przysz³ym po ko le niu). Z. Zio bro wski, B. Do ma ñ ski, Rewi ta -
li za cja miast pol skich jako spo sób za cho wa nia dzie dzi c twa mate ria l ne go i du cho we go oraz czyn nik zrów -
nowa ¿o ne go roz wo ju, s. 30, 27.

11 Por. Z. Zio bro wski, B. Do ma ñ ski, Rewi ta li za cja miast pol skich jako spo sób za cho wa nia dzie dzi c twa
mate ria l ne go i du cho we go oraz czyn nik zrów nowa ¿o ne go roz wo ju, s. 29.



wa t nych. „Rewi ta li za cja – w pe³nym wy mia rze – sta no wi bo wiem in ter we ncjê w kapi -
tali sty cz ny ry nek nie ru cho mo œci, re a li zo wan¹ w pu b li cz nym in te re sie roz wo ju
mia sta i po pra wy wa run ków ¿y cia mie sz ka ñ ców”12. Istotn¹ kwe sti¹ jest niew¹tpli wie
usta no wie nie od po wied nie go pra wo da w stwa, któ re za pod sta wê wsze l kich dzia³añ
rewi tali zacy j nych przy j mo wa³oby in te res pu b li cz ny13. God ny mi uwa gi s¹ na tym po -
lu nie mie c kie do œwia d cze nia zdo by te w ra mach re a li za cji pro gra mu „Mia sto so cja l -
ne”, w któ rym prze su niê to punkt ciê ¿ ko œci z czy sto fi zy cz nej od no wy bu dyn ków na
rzecz po li ty ki spo³ecz nej, za trud nie nia i kszta³ce nia14. W pro ce sach rewi ta li za cji poza
me cha niz ma mi eko nomi cz ny mi, dzia³al no œci¹ ar chi te kto niczn¹, ur ba ni styczn¹,
ogromn¹ rolê od gry wa czyn nik lu dz ki. Po zy ty w ne efe kty rewi ta li za cji nie za ist niej¹
bez w³aœci we go zaan ga ¿o wa nia cz³owie ka, nie ty l ko wy stê puj¹cego w roli ini cja to ra,
dzia³aj¹cego z ra mie nia urzê du czy sa morz¹du, ale prze de wszy stkim ad re sa ta – miesz -
ka ñ ca rewa lory zo wa nej prze strze ni, któ ry po wi nien byæ pod mio tem i akty w nym
be ne fi cjen tem po dej mo wa nych dzia³añ15. Wspo mnia ny po wy ¿ej pro gram „Mia sto
so cja l ne” lo kuj¹c apa rat de cy zy j ny na te re nach ob jê tych pro gra mem wy mu sza po -
niek¹d akty wi za cjê spo³ecz no œci lo ka l nej, choæ nie daje naty ch mia sto wych, znacz¹-
cych efe któw spo³ecz nych. Przy czy nia siê do sto p nio wej po pra wy wa run ków ¿y cia,
zaan ga ¿o wa nia pod mio tów pry wa t nych. I mo¿e ta po wo l na dro ga ku po sta wio ne mu
ce lo wi jest najw³aœci wsza i daj¹ca naj bar dziej d³ugo trwa³e, ca³oœcio we efe kty. D¹¿e nie 
do szy b kie go, do ra Ÿ ne go efe ktu nie gwa ran tu je za sad ni cze go roz wo ju16.

Ta k ¿e we Fran cji, na sku tek pro ble mów spo³ecz nych w³adze dosz³y do wnio sku,
¿e s³u¿¹cym do bru ogó³u prio ry te tem w za kre sie dzia³añ rewi tali zacy j nych jest uzy s -
ka nie zró¿ ni co wa nia spo³ecz ne go w po szcze gó l nych dzie l ni cach17. W Wie l kiej Bry ta -
nii me cha ni z mem prze ciw dzia³aj¹cym roz pro sze niu doty ch cza so wych mie sz ka ñ ców
pod czas pro ce sów rewi tali zacy j nych jest w³¹cze nie w od bu do wê sub stan cji mie sz ka -
nio wej to wa rzy stwa bu dow ni c twa spo³ecz ne go (ha u sing as so cia tions)18. Na to miast
z pie r wszych ne ga ty w nych an gie l skich do œwia d czeñ na polu rewi ta li za cji œród mieœæ
wy ni ka, i¿ prio ry te tem po win no byæ za cho wa nie ich mie szka nio we go cha ra kte ru.
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12 Ta m ¿e, s. 30.
13 Od po wied nia usta wa w pra wie nie mie c kim m.in. po zwo li³a obu do waæ pro ce sy rewi tali zacy j ne

w os³ony so cja l ne dla mie sz ka ñ ców rewi tali zo wa nych te re nów (w szcze gó l no œci na je m ców). Sze rzej: Rewi ta -
li za cja miast w Nie mczech, red. M. Bryx, A. Jada ch - Se pio³o, In sty tut Roz wo ju Miast, Kra ków 2009, se ria
Rewi ta li za cja miast pol skich, t. 3, s. 143.

14 Por. Ta m ¿e, s. 143–147.
15 Flo rian Zna nie cki wska zu je, i¿ mie sz ka ñ cy mia sta s¹ „do œwia d czaj¹cymi i czyn ny mi pod mio ta mi”

tworz¹cymi na der skom p li ko wan¹ stru ktu rê spo³eczn¹. Mia sto jest w sfe rze ich wspó l ne go do œwia d cze nia
i dzia³ania” An drzej Zbo ro wski, „Spo³ecz ny aspekt rewi ta li za cji”, [w:] Rewi ta li za cja miast pol skich – dia g no -
za, red. Z. Zio bro wski, W. Ja r cze wski, In sty tut Roz wo ju Miast, Kra ków 2010, se ria Rewi ta li za cja miast pol -
skich, t. 8, s. 65, za F. Zna nie cki: Mia sto w œwia do mo œci jego oby wa te li, Po znañ 1931.

16 Por J. Pu r chla, „Hi sto ry cz ny krajo braz mie j ski”, [w:] Re ko men da cja UNESCO w spra wie hi sto rycz ne -
go krajo bra zu mie j skie go. Wa r sza wa 2013, s. 12.

17 Dzia³ania ta kie zna j duj¹ opa r cie w Usta wie o Ukie run ko wa niu i Pro gra mach na Rzecz Miast i Od no wy
Miast (2003 r.) K. Ska l ski, Rewi ta li za cja we Fran cji zarz¹dza nie prze kszta³ce nia mi ob sza rów kry zy so wych
w mia stach, In sty tut Roz wo ju Miast, Kra ków 2009, se ria Rewi ta li za cja miast pol skich, t. 2, s. 63, 49.

18 K. Go r czy ca, Rewi ta li za cja wg ty pów roz wi ja nych fun kcji, [w:] Rewi ta li za cja miast w Wie l kiej Bry ta -
nii, red. R. Gu zik, In sty tut Roz wo ju Miast, Kra ków 2009, se ria Rewi ta li za cja miast pol skich, t. 1, s. 113.



„Wspó³cze s ne pro ce sy rewi ta li za cji cen trów miast bry ty j skich w wie lu przy pa d kach
pro wadz¹ do po wro tu fun kcji mie sz ka nio wej, do reur ba ni za cji”19. Na stê pu je wy ra Ÿ ny 
od wrót od pie r wszej przed wo jen nej rewi tali zacy j nej kon ce pcji prze no sze nia miesz -
ka ñ ców cen tra l nych dzie l nic do ob rze ¿ nych osie d li mie sz ka nio wych20. 

Na ne ga ty w ne efe kty osad ni c twa na ob rze ¿ach miast zwra ca te¿ uwa gê Eu ro pe j ska
Rada Ur ba ni stów ostrze gaj¹c, i¿ Eu ro pie gro zi utra ta kla sy cz ne go cha ra kte ru mia sta
po przez zast¹pie nie go mie j skim „con ti nu um”21. Dla te go te¿ utrzy ma nie tra dycy j ne -
go cha ra kte ru za mie sz ka³ych cen trów, jak i two rze nie sub stan cji mie sz ka nio wej na
te re nach zde gra do wa nych zdaje siê byæ najw³aœciwszym kierunkiem strategii. 

Pol skie dzia³ania w za kre sie rewi ta li za cji cen trów miast nie za wsze ko rzy staj¹
z do œwia d czeñ bar dziej za awan so wa nych w tej dzie dzi nie kra jów Eu ro py. Jak czy ta -
my przyk³ado wo w ra po r cie z pie r wszej dwu dzie stole t niej fazy rewi ta li za cji Sta re go
Mia sta w Lu b li nie – od no wio ne obie kty „udo stê p nia no no wym u¿yt ko w ni kom – naj -
czê œciej in sty tu cjom kul tu ra l nym, ad mi ni stra cji, biu rom itp. – udzia³ mie sz kañ
w zrewi tali zo wa nych obie ktach by³ zni ko my. Wbrew pie r wo t nym za³o¿e niom pro -
gra mu rewa lo ry za cji, cha ra kter Sta re go Mia sta co raz czê œciej po j mo wa no jako swo i -
sty „skan sen hi sto ry cz ny”, bar dziej sty low¹ sce no gra fiê ni¿ ¿yj¹cy or ga nizm
mie j ski”22. Rewi ta li za cja miast w Pol sce w la tach dzie wiê æ dzie si¹tych z ra cji nie wie l -
kich nak³adów ogra ni cza³a siê czê sto do re mon tów po je dyn czych obie któw. Otwa r ta
w 2004 roku mo ¿ li woœæ po zy ska nia œro d ków uni j nych roz po czê³a szersz¹ ska lê ini cja -
tyw, de li mi na cji ob sza rów kry zy so wych, two rze nia pro gra mów; choæ na dal nie jed no -
krot nie sk³adaj¹ siê na nie je dy nie jed no stko we pro je kty23.

Kwe sti¹ o wie le ³atwiejsz¹ pod wzglê dem spo³ecz nym, a rów no cze œ nie nios¹c¹
wie le ko rzy œci w za kre sie za cho wa nia dzie dzi c twa ar chi te ktu ry i te ch ni ki, uwie ñ -
czon¹ nie jed no krot nie su kce sa mi jest rewi ta li za cja, chara ktery sty cz nych dla hi sto rii
i kultury miejsca, obiektów niezamieszka³ych.

Dy na mi zuj¹ca rola fun kcji han d lo wej 

Znacz¹c¹ rolê w bu do wa niu at mo s fe ry tê t ni¹cego ¿y ciem mia sta od gry waj¹
obie kty han d lo we. Sku t ki po li ty ki wzno sze nia wiel ko prze strzen nych ze spo³ów han -
d lo wych na ob rze ¿ach miast znacz¹co odbi³y siê na de ta li cz nym han d lu œród mie j -
skim, poci¹gaj¹c za sob¹ prze ob ra ¿e nia na tu ry spo³ecz nej. Han del, sta no wi¹cy je den
z naj istot nie j szych czyn ni ków o¿y wie nia mie j skiej prze strze ni, œci¹gn¹³ t³umy od wie -
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19 J. Wiêc³aw Mi ch nie wska, P. Trze pacz, Rewi ta li za cja cen trów miast, krajo braz mie j ski, [w:] Rewi ta li -
za cja miast w Wie l kiej Bry ta nii, red. R. Gu zik, s. 101.

20 N. Ca r mon, Three ge ne ra tions of ur ban re ne wal po li cies: ana ly sis and po li cy im p li ca tions, s. 145,
147–148.

21 Eu ro pe j ska Rada Ur ba ni stów: La No u vel le Cha r te d’Athenes 2003 – Nowa Ka r ta Ate ñ ska, Wi zja miast
XXI w., Li z bo na 2003.

22 Pro gram rewi ta li za cji dla Lu b li na A. Sta re Mia sto. 
23 I. Herbst, A. Jada ch - Se pio³o, „Mo de le rewi ta li za cji miast w Pol sce” [w:] Rewi ta li za cja miast pol skich

– dia g no za, red. Z. Zio bro wski, W. Ja r cze wski, In sty tut Roz wo ju Miast, Kra ków 2010, se ria Rewi ta li za cja
miast pol skich, t. 8, s. 225–226.



dzaj¹cych do ga le rii hiper mar ke tów24. Efekt prze nie sie nia gre mia l nie u¿y t ko wa nych
prze strze ni pu b li cz nych, poza prze strze nie œród mie j skie, spo tê go wa³o te¿ po sze rze -
nie ich ofe r ty o pro po zy cje na tu ry wy da rzeñ kul tu ra l nych. Bar dzo wa ¿ ne z pun ktu
wi dze nia dy na mi ki co dzien ne go ¿y cia mie j skie go s¹ wsze l kie ini cja ty wy „rewi ta li za -
cji” tego aspe ktu ¿y cia mia sta. Za wzo rzec mo¿e pos³u¿yæ tu kon ce p cja rewi ta li za cji
Ha fen ci ty25 – po po rto wych te re nów w Ha m bu r gu, któ re na sku tek zmian po li ty ki go -
spo da r czej prze sta³y pe³niæ swoj¹ dawn¹ fun kcjê. Wœród za pla no wa nych tu trzy na stu
tra dy cy j nych kwa r ta³ów mie j skich o zde cy do wa nie zró¿ ni co wa nej stru ktu rze, jed ne -
mu – maj¹cemu sta no wiæ se r ce ca³ego uk³adu – na da no fun kcjê us³ugo wo- han d low¹.
Ze wzglê du na obe c ne pro ce sy ryn ko we ca³y kwa r ta³ han d lo wy po wie rzo no jed ne mu
in wes to ro wi, jed na k ¿e z za³o¿e niem, ¿e ty po wy hiper mar ket – zarz¹dza ny przez jed -
ne go me na d¿e ra – zo sta nie rozcz³on ko wa ny na po szcze gó l ne lo ka le w naj ni ¿ szych
kon dy g na cjach za bu do wy mie sz ka nio wej26. Uk³ad taki wpi su je w obe c ne re a lia go -
spo da r cze tra dy cyjn¹ za bu do wê miejsk¹, przy wra caj¹c jej dy na mizm co dzien ne go
fun kcjo no wa nia. 

Bar dzo po do b ny, wy ra Ÿ nie ju¿ dziœ wi do cz ny efekt prze ciw dzia³aj¹cy od wro to wi
fun kcji han d lo wo -us³ugo wej ze œród mie œcia na ob rze ¿a mia sta ob ser wu je my w Po -
zna niu27. Rewi ta li za cja Sta re go Bro wa ru (ryc. 1) – jako „Cen trum Han d lu, Sztu ki
i Bi z ne su”, dziê ki jego œci œle œród mie j skie mu28 po³o¿e niu i no wo cze s nej, ale ide a l nie
ko re spon duj¹cej i wpi suj¹cej siê w hi sto ry cz ny cha ra kter za bu do wy fo r mie wnios³a
ca³y ze spó³ po zy ty w nych czyn ni ków kszta³tuj¹cych dy na mi cz ny, œród mie j ski kli mat
za nie dba nej do nie da w na prze strze ni. Nie ty l ko za po bieg³a wy co fa niu, ale prze ciw nie 
spo wo do wa³a nap³yw fun kcji han d lo wej i kul tu ra l nej za rów no w ob rêb sa me go obiek tu 
jak i jego oto cze nie. Pro wadz¹ca do nie go ul. Pó³wie j ska przy jê³a fun kcjê han d lo we go
tra ktu pie sze go29. Na szcze góln¹ uwa gê zas³ugu je kul tu ra l na ofe r ta Bro wa ru30.

Nie co inny cha ra kter ma sztan da ro wa ³ódz ka re a li za cja rewi ta li za cji fa bry ki Izra e -
la Po zna ñ skie go31, w któ rej rów nie¿, poza ofert¹ han d low¹, za pro pono wa no gamê
us³ug kul tu ra l nych. Jed na k ¿e, ze wzglê du na po³o¿e nie i uk³ad archite ktonicz -
no-urba nistycz ny, ³ódz kie za³o¿e nie sta no wi od dzie l ny ko m p leks, le¿¹cy wpra w dzie
w nie wie l kiej od leg³oœci od cen trum, ale nie wspó³tworz¹cy zwa r tej tkan ki œród mie j -
skich pie rzei. Mimo to od gry wa w mie œcie istotn¹ rolê, sta no wi¹c wy ra zi ste od nie sie -
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24  Wa r to w tym mie j s cu ta k ¿e zwró ciæ uwa gê na fakt ukszta³to wa nia siê no we go ro zu mie nia po jê cia ga le -
rii, któ ra co raz czê œciej ko ja rzy siê nie tyle z dzie dzin¹ sztu ki i ku l tu ry co han d lu. Zmia na ta mo¿e sta no wiæ pe -
wien sym bol ogó l nych, wspó³cze s nych ten den cji ku l tu ro wych.

25  Pod staw¹ przed siê w ziê cia jest wy³onio ny w kon ku r sie urba ni sty cz nym (1998) pro jekt au to r stwa Ke e -
sa Chri stia an se/ASTOC.

26  Sze rzej: Ple sz ko Anna, Pouk³ada ne mia sto Ha fen Ci ty nowa dzie l ni ca Ha m bu r ga, A&B 1/2009. 
27  Przy oka zji kon fe ren cji zwi¹za nej te ma ty cz nie z ku l tur¹ i re wi ta li zacj¹ nie mo ¿ na po min¹æ na sze go ro -

dzi me go, sztan da ro we go, na gro dzo ne go li cz ny mi wyró ¿ nie nia mi pro je ktu. Arch. Piotr Bare³ko wski, Prze -
mys³aw Bor ko wicz.

28  W ob rê bie osie d la Sta re Mia sto, dzie l ni cy Pie ka ry.
29  Fakt ten zu bo ¿y³ z ko lei dy na mi kê fun kcjo no wa nia za byt ko we go ryn ku mia sta.
30  Poza ofert¹ han d low¹ mamy tu m.in. re sta u ra cje, ka wia r nie, te atr, salê kon ce r tow¹, wnê trza wy sta -

wien ni cze, sale ki no we, klu by mu zy cz ne. Bro war jest mie j s cem li cz nych wy da rzeñ kul tu ra l nych: kon ce r tów,
wa r szta tów, wy staw.

31  Proj. Je a na Ma r ca Pi vó ta, Sud Ar chi tects, Vi r gi le&Sto ne.



nie do jego prze mys³owej hi sto rii, przy wra caj¹c ¿y cie za by t ko wym za bu do wa niom
naj wiê kszej nie gdyœ fa bry ki kali sko-ma zowiec kie go okrê gu prze mys³owe go32. 

Naj wiê ksze na Œl¹sku cen trum hand lowo- rozry wko we Si le sia City Cen ter sta no -
wi¹ce ta k ¿e owoc rewi ta li za cji te re nu po ko pa l ni Go twald33 wpi su je siê na to miast
w nurt kre o wa nia nie za le ¿ nych od prze strze ni œród mie j skich cen trów han d lo wych.
Tu od nie sie nie do hi sto rii za uwa ¿a l ne jest je dy nie dziê ki po zo sta wio nej wie ¿y szy bu
„Je rzy” i dwóm nie wie l kim poko pa l nia nym budynkom przeznaczonym na biura
dyrekcji i ka p li cê.

Znaczenie rewitalizacji w procesie ochrony i rozwoju wartoœci kulturowych miasta 71

Ryc. 1. Poznañ, Centrum Handlu, Sztuki i Biznesu Stary Browar (fot. s. A. Szmurawiñska, 2013)

32  Bu do wa 1872–1892, arch. Hi la ry Ma je wski.
33  In wes ty cjê prze pro wa dzo no w ra mach „Pro gra mu Rewi ta li za cji Mia sta Ka to wi ce” 2004. W pro je kcie

za cho wa no je dy nie dwa poko pa l nia ne bu dyn ki, spo œród któ rych je den zaad ap to wa no na po trze by dy re kcji
cen trum, dru gi prze zna czo no na ka p li cê pw. Pa tron ki gó r ni ków œw. Bar ba ry. Sym bol cen trum sta no wi wpi sa -
na do re je stru za by t ków wie ¿a szy bu kopa l nia ne go „Je rzy”.



W stro nê na uki i edu kacji

Œledz¹c hi sto riê dzia³añ rewi tali zacy j nych w po szcze gó l nych kra jach euro pe j skich 
zna j du je my li cz ne przyk³ady ad ap ta cji obie któw po prze mys³owych, a na wet po wo j -
sko wych na cele edu ka cy j ne i na uko we. Wa r to wspo mnieæ cho cia ¿ by nie mie c ki
przyk³ad ka m pu su naj wiê ksze go obe c nie lo ka l ne go uni wer sy te tu tech ni cz ne go w za -
bu do wa niach ko m p le ksu Ha u t p twerk Carl Ze iss w Je nie, z au la mi wyk³ado wy mi zor -
gani zowa ny mi na kry tych dzie dzi ñ cach fa bry ki34. 

Cie ka wym ro dzi mym przyk³adem uda nej rewi ta li za cji po prze mys³owe go obie ktu
na cele na uki i edu ka cji jest ad ap ta cja opu sto sza³ych od wrze œ nia 1999, za by t ko wych
za bu do wañ poko pa l nia nych35 na Cen trum Edu ka cji i Bi z ne su „Nowe Gli wi ce”
(ryc. 2) Przez wie le lat mia sto wita³o wje ¿ d¿aj¹cych doñ z po³ud nia, œwiadcz¹cymi
o da w nej re no mie in sty tu cji, ale po pa daj¹cymi w ru i nê ce gla ny mi bu dyn ka mi ko pa l -
nia nej ce cho w ni i ma szy no w ni. Obe c nie z odbu do wa ne go obie ktu ko rzy staj¹ stu den -
ci Wy ¿szej Gli wi c kiej Szko³y Przed siê bior czo œci, Poli te ch ni ki Œl¹skiej oraz s³ucha cze 
Uni wer sy te tu Trze cie go Wie ku. Swo je lo ka le maj¹ tu 44 fi r my za trud niaj¹ce pra wie
900 osób. Prze niós³ siê tu ta k ¿e od dzia³ Od lew ni c twa Arty sty cz ne go Gli wi c kie go Mu -
ze um. W obie kcie za pla no wa no ta k ¿e za ple cze kon fe ren cyj ne. Prze strzeñ poko pal -
nia ne go ko m p le ksu wyko rzy sty wa na jest te¿ na cele wy da rzeñ kul tu ra l nych:
kon ce r ty, wy da rze nia ple ne ro we – zwi¹zana z cha ra kte rem re gio nu prze mys³owe go
– In du stria da, czy za ko rze nio ne w tra dy cji aka de mi c kiej – Igry. 

Ku l tu ra przestrze ni, ku l tu ra „w” prze strze ni

Zupe³nie in nym, nie ty po wym na wie lu p³asz czy z nach przyk³adem „rewi ta li za cji”
w ro zu mie niu przy wró ce nia ¿y ciu36 – jest dzia³al noœæ gli wi c kiej Fun da cji Od bu do wy
Te a tru Mie j skie go. Przy pa dek o tyle cie ka wy, ¿e sta no wi ini cja ty wê od doln¹, jest wy -
ni kiem zaan ga ¿o wa nia lo ka l nej spo³ecz no œci37. Zbu do wa ny w 1890 roku te atr w okre -
sie dwu dzie sto le cia miê dzy wo jen nego by³ naj wiê kszym te a trem Gó r ne go Œl¹ska
z wi do w ni¹ licz¹c¹ pra wie 900 miejsc38. Nie zni sz czo ny prze trwa³ wo j nê a¿ do 1944
roku, kie dy to stan¹³ w p³omie niach pod pa lo ny przez ¿o³nie rzy Ar mii Cze r wo nej.
Do szczê t nie wy pa lo ny przez piê æ dzie si¹t lat sta³ w fo r mie nieza bez pie czo nej ru i ny.
Do strze ¿e nie po ten cja³u bu dyn ku i zaan ga ¿o wa nie osób, któ rym los zna mie ni te go
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34  Sze rzej: Rewi ta li za cja miast w Nie mczech, red. M. Bryx, A. Jada ch - Se pio³o, In sty tut Roz wo ju Miast,
Kra ków 2009, se ria Rewi ta li za cja miast pol skich, t. 3. s. 138.

35  Bu do wa 1910–1913, arch. Emil i Ge org Zil l mann.
36  We wszy stkich, sze r szych i wê ¿ szych de fi ni cjach rewi ta li za cji, po ja wia siê odwo³anie do ety molo gicz -

ne go zna cze nia te r mi nu: przy wró ce nia do ¿y cia, o¿y wie nia (re+vita). Wy rzy ko wska Ma³go rza ta: Rewi ta li za -
cja za by t ków i prze strze ni, pu b li cz nych. Wy bra ne przyk³ady, Qu art Nr 2(8)/2008, s. 46.

37  Fun da cja po wsta³a w 1994 z ini cja ty wy i dziê ki sta ra niom Ewy Strze l czyk pe³ni¹cej wów czas fun kcjê
dy re kto ra Mie j skie go Oœro d ka Ku l tu ry w Gli wi cach.

38  Bu dy nek Te a tru Mie j skie go Vi c to ria wraz z przy le gaj¹cym do mem Vi c to ria i na ro ¿ na ka mie nic¹ sta -
no wi³ ko m p leks kul tura l no -us³ugo wy, poza sal¹ te a traln¹ mie œci³o siê tu pie r wsze gli wi c kie kino Grand, wy -
stê py dawa³ ka ba ret Va rie te, us³ugi œwia d czy³y ka wia r nia Vi kto ria, ba sen p³ywa cki, re sta u ra cja, wy ¿sze piê tra 
mie œci³y lu ksu so we mie sz ka nia. Przez pe wien okres mia³o tu swo je sale wyk³ado we ta k ¿e Gli wi c kie Kon ser -
wa to rium.



obie ktu hi sto rii nie by³ obo jê t ny do pro wa dzi³o w 1996 roku do otwa r cia Ruin dla da l -
szej „s³u¿by ku l tu rze”. Z fun du szy Fun da cji prze pro wa dzo no nie zbêd ne re mon ty,
oczy sz cze nia i za bez pie cze nia39. Po wsta³a uni ka l na sce na o nie zwyk³ym su ro wym kli -
ma cie40. Na jej de skach wyst¹pi³o od tej pory wie lu naj znako mi t szych pol skich akto -
rów41. Od by waj¹ siê tu li cz ne przed sta wie nia mie j s co wych i go œcin nych ze spo³ów,
rea li zo wa na jest tu co ro cz nie zna cz na czêœæ pro gra mu Gli wi c kich Spo t kañ Te a tra l -
nych. Obe c nie „Ru i ny” sta no wi¹ jedn¹ ze scen Gli wi c kie go Te a tru Mu zy cz ne go, któ -
ry spra wu je nad nimi pie czê. W miê dzy cza sie po wsta³y pro je kty od bu do wy Te a tru
Mie j skie go, z za cho wa niem su ro we go kli ma tu zruj no wa ne go wnê trza. Mimo, i¿
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Ryc. 2. Cen trum Edu ka cji i Bi z ne su Nowe Gli wi ce (fot. au to rka, 2013)

39  Zgod nie z da ny mi przed sta wio ny mi przez Fun da cjê Od bu do wy Te a tru Mie j skie go w Gli wi cach przed
udo stê p nie niem obie ktu m.in. wy ko na no eks per ty zy sta nu tech ni cz ne go bu dyn ku i wa run ków grun to wych
jego po sa do wie nia, od gru zo wa no, oczy sz czo no, usu niê to gro¿¹ce za wa le niem ele men ty kon stru kcy j ne,
za mkniê to obiekt przez wsta wie nie drzwi oraz okien i za bez pie czo no przed w³ama nia mi, na pra wio no pod³ogê 
wi do w ni i sce nê, wpro wa dzo no oœwie t le nie, za bez pie cze nia prze ciw po¿a ro we, wy po sa ¿o no salê wi do wi s -
kow¹ w krzes³a i nag³oœ nie nie, wy bu do wa no i wy po sa ¿o no gar de ro bê. W na stê p nych la tach w ra mach naj -
istot nie j szych prac przy bu dyn ku na pra wio no i wy ko na no ka na li za cjê, dre na¿ i izo la cjê prze ciwwi l go ciow¹
oraz re mont da chu.

40  W pocz¹tkach dzia³al no œci Ruin w ciep³e i ch³od nie jsze wie czo ry, z ra cji bra ku fo y er, at mo s fe rê kul -
tura l ne go wy da rze nia po tê go wa³o wspó l ne ocze ki wa nie na otwa r cie drzwi w t³umie pragn¹cych zaj¹æ pie r w -
sze mie j s ca na nie nume ro wa nych dre w nia nych ³awach, zast¹pio nych pó Ÿ niej rów nie¿ nie nume rowa ny mi
krzes³ami. 

41  Na g³ów nej stro nie Fun da cji wid nia³y ich s³owa wy ra ¿aj¹ce szcze gó l ne uz na nie dla tego mie j s ca. „Uni -
ka to we wnê trze o ma gi cz nym kli ma cie” Grze gorz Tu r nau, „Mie j s ce wprost stwo rzo ne po to, aby tu graæ” Ja d -
wi ga Janko wska - Cie œlak, „Wa sze Ru i ny in spi ruj¹, s¹ przy ja z ne sztu ce” Kry sty na Jan da.



obiekt nie do cze ka³ siê je sz cze ich re a li za cji te mat sta le po wra ca a Ru i ny42, jako uni ka -
to we tego typu mie j s ce sta le sta no wi¹ przed miot ¿y we go zain tere so wa nia i prze strzeñ
cie ka wych wy da rzeñ kul tu ra l nych. Mimo, i¿ rewi ta li za cja w zna cze niu archite kto -
nicz no-plani stycz nym nie jest je sz cze za ko ñ czo na, to jej za sad ni czy cel przy wró ce nia
obie ktu ¿y ciu zo sta³ zrea li zo wa ny wy³¹cz nie dziê ki zaan ga ¿o wa niu lo ka l nej spo³ecz -
no œci, z fi nan sów Fun da cji i jej da r czy ñ ców. Zain tere so wa nie ru i na mi te a tru wpi su je
siê w ogóln¹ ten den cjê do ce nia nia po ten cja³u ni sz czej¹cych obie któw hi sto ry cz -
nych43. Ich atu tem jest mo ¿ li woœæ wy kre o wa nia nie ty po wej prze strze ni o od rê b nym
chara ktery sty cz nym kli ma cie. Wa r to œci ku l tu ro we mog¹ sta no wiæ bo dziec i za czyn
pro ce sów rewi ta li za cji. Ana li zy wy ni ków rewi ta li za cji cen trów miast bry ty j skich
wska zuj¹, ¿e naj czê œciej sto so wan¹ obe c nie te ch nik¹ rewi ta li za cji jest re sta u ra cja kul -
tu ra l na, zgod nie z któr¹ wpro wa dzo na fun k cja ku l tu ry de ter mi nu je roz wój akty w no -
œci s³u¿¹cej rewi ta li za cji spo³ecz nej i eko no mi cz nej mia sta44.

Od au to rki – w¹tek z hi sto rii

O tym jak wa ¿ ne zna cze nie dla to ¿ sa mo œci na ro du czy re gio nu maj¹ za by t ki ar chi -
te ktu ry œwia d czyæ mo¿e cho cia ¿ by ska la od bu do wy na szej sto li cy z wo jen nych
zgliszcz w kszta³cie, jaki nada³a jej hi sto ria. Jako zwie ñ cze nie przyk³adów przed sta -
wio nych w ni nie j szym szki cu au to rka pra g nie po dzie liæ siê pe w nym w¹tkiem hi sto rii
w³as ne go zgro ma dze nia. Za nim po jê cie rewi ta li za cji wesz³o do co dzien ne go jê zy ka
ur ba ni stów, wie le lat przed po wsta niem ja kie goko l wiek pro gra mu rewi tali zacyj ne go,
nied³ugo po od zy ska niu przez Pol skê nie pod leg³oœci po stu dwu dzie stu la tach nie wo -
li Za³o¿y cie l ka Zgro ma dze nia Sióstr Ur szu la nek SJK œw. Ur szu la Le dó cho wska pod -
czas jed ne go z od czy tów pro pa guj¹cych dzia³al noœæ po wstaj¹cej ro dzi ny za kon nej
otrzy ma³a pro po zy cjê, o któ rej sama wspo mi na: „Po od czy cie oto czy li mnie: re ktor
ko œcio³a kla szto r ne go i pa nie zie mian ki z proœb¹, pro po zycj¹, by œmy objê³y kla sztor
podo mini ka ñ ski w Sie ra dzu, któ ry ju¿ czê œcio wo jest ruin¹ i co raz bar dziej ni sz cze je
(…) Wszy stko gro zi ruin¹, a jed nak ta kie to ³adne, kru ¿ gan ki œli cz ne mimo ru j na cji,
wi ry darz za pu sz czo ny, ale to wszy stko prze ma wia do du szy i se r ca... Obesz³yœmy ca³y
dom – ru i na, ru i na, a prze cie¿ ci¹gnie mnie tak bar dzo, i¿ oœwia d czy³am pa niom, ¿em
go to wa wzi¹æ ten kla sztor i odre sta u ro waæ”. Nie stan¹³ na prze szko dzie fakt bra ku
gro sza przy du szy. Fun du sze na od bu do wê po cho dzi³y z kwe sty po dwo rach die ce zji
oraz dzia³al no œci otwo rzo ne go w tym celu w kla szto r nych po mie sz cze niach wa r szta tu 
tka c kie go. Je dy nym za ple czem, poza Bo¿¹ Opa trz no œci¹, by³o co raz sze r sze gro no od -
da nych, sko rych do pra cy sióstr. Wie le prac re mon to wych, mu ra r skich, nie mówi¹c
o o czy sz cze niu klasztoru, zgromadzenie wykona³o w³asnymi si³ami. Zapa³ w trosce
o o dzy ska nie i zachowanie dziedzictwa duchowego i kulturowego podnosz¹cej siê
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42  Wpi sa ne do re je stru za by t ków jako obiekt w sty lu XIX- wie cz ne go hi sto ry z mu.
43  Por. Rewi ta li za cja miast w Nie mczech, red. M. Bryx, A. Jada ch - Se pio³o, In sty tut Roz wo ju Miast, Kra -

ków 2009, se ria Rewi ta li za cja miast pol skich, t. 3. s. 139.
44  J. Wiêc³aw- Mi ch nie wska, P. Trze pacz, „Rewi ta li za cja cen trów miast, krajo braz mie j ski”, [w:] Rewi -

ta li za cja miast w Wie l kiej Bry ta nii, red. R. Gu zik, In sty tut Roz wo ju Miast, Kra ków 2009, se ria Rewi ta li za cja
miast pol skich, t. 1, s. 103.



z gru zów ojczyzny by³ przewodnim motywem tej nieformalnej, a przecie¿ jak
najbardziej realnej rewitalizacji.

Pod su mo wa nie

W obe cnym œwie cie, gdy mia sta za mie sz ku je ponad po³owa lud no œci œwia ta,
a w nie któ rych kra jach wska Ÿ nik ur ba ni za cji do cho dzi na wet do 90 pro cent, tro ska
o ja koœæ prze strze ni mie j skiej do ty czy co raz sze r szych krê gów osób i bez po œred nio
wp³ywa na ja koœæ ich ¿y cia. Sto p nio we kszta³to wa nie co raz le p sze go wi ze run ku mia -
sta, cho æ by po przez pro ce sy este ty za cji, przy czy niaj¹c siê do zwiê ksze nia atra kcy j no -
œci mie j s ca w po œred ni spo sób po win no wp³ywaæ ta k ¿e na roz wój kul tu ra l ny
i eko no mi cz ny za mie sz kuj¹cej go spo³ecz no œci. Po zy ty w ne efe kty dzia³añ rewi tali -
zacy j nych, po dej mo wa nych prze de wszy stkim w ob sza rach kry zy so wych, maj¹ bez -
po œred nie zna cze nie dla ca³ego mia sta i re gio nu. Przy ich pla no wa niu ko nie cz ne jest
jed nak usta wo we czy pro gra mo we za bez pie cze nie so cja l ne spo³ecz no œci za mie sz ku -
j¹cej pod le gaj¹ce rewi ta li za cji ob sza ry. Ró ¿ no rod noœæ form dzia³añ wy ni ka z bo ga c -
twa dzie dzi c twa cha ra kte ry zuj¹cego mie j s ce, dla te go w two rze niu rewi tali zacy j nych
pro gra mów wa ¿ na jest umie jê t noœæ do strze ¿e nia jego wa r to œci, mie js co we go dzie dzi c -
twa, zna jo moœæ jego hi sto rii. Gwa rancj¹ su kce su jest tra f ne okre œle nie no wej fun kcji
po zba wio ne go swej hi sto ry cz nej roli obie ktu. Wy ko rzy sta nie spe cy fi ki mie j s ca mo¿e
przy czy niæ siê do wzro stu jego efe kty w no œci eko no mi cz nej. Ogromn¹ rolê w pro ce sie
rewi ta li za cji od gry wa czyn nik lu dz ki za rów no ini cja to ra, jak i ad re sa ta prze pro wa -
dza nych prze kszta³ceñ, któ ry za wsze po wi nien wy stê po waæ w roli pod mio tu.
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Ryc. 3. Re sta u ra cja kla szto ru w Sie ra dzu (fot. ze zbio rów ar chi wum sióstr ur szu la nek)



Sum ma ry

 The importance of revitalization in the protection
and development of the cultural values of the city

The pa per ana ly zes dif fe rent exa m p les and di ve r se ways and me t hods of plan ned
in ter ven tion for the re ge ne ra tion of di stres sed city are as in con ne c tion with the so cial 
and eco no mic pro blems. Au t hor po ints up the va lue of care abo ut ar chi tec tu ral and
cu l tu ral he ri ta ge and pri ma ri ly abo ut the tow n spe op le, who sho uld be the main
be ne fi cia ry of all in ter ven tions; shows off that ba sing on les sons le a r ned from the
pre ce ding ex pe rien ces of our European neighbors we can make our own projects.

Ke y words: ur ban re ne wal, cu l tu ral he ri ta ge, ar chi tec tu ral he ri ta ge, revi ta li za tion.
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