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Termin „rewitalizacja” rozu-
miany, za Stowarzyszeniem Fo-
rum Rewitalizacji, „jako proces
przemian przestrzennych, spo-
∏ecznych i ekonomicznych w zde-
gradowanych cz´Êciach miast,
przyczyniajàcy si´ do poprawy
jakoÊci ˝ycia mieszkaƒców, przy-
wrócenia ∏adu przestrzennego, do
o˝ywienia gospodarczego i odbu-
dowy wi´zi spo∏ecznych” stano-
wi∏ motto cyklu.

Idea rewitalizacji, wraz z pro-
pagowanym przez Uni´ Euro-
pejskà wyrównywaniem szans
rozwoju zdegradowanych obsza-
rów miast i wsi, staje si´ co-
raz bardziej rozpowszechniona.
Przeznaczone na te cele fundusze
unijne koordynowane sà przez
urz´dy marsza∏kowskie poszcze-
gólnych województw. Informacj´

o tego typu funduszach w woje-
wództwie mazowieckim przed-
stawi∏ Albert Borowski, dyrektor
Departamentu Funduszy Struk-
turalnych i Pomocowych Urz´du
Marsza∏kowskiego i by∏ to swego
rodzaju wst´p do ca∏ego cyklu
„piàtków”. 

Przy wyborze miast, których
przedstawiciele prezentowali pro-
gramy rewitalizacji, brano pod
uwag´ zarówno uwarunkowania
historyczne i zachowanie sub-
stancji zabytkowej, jak i zaawan-
sowanie prac nad powo∏aniem 
i wdro˝eniem tych programów.
Powierzenie organizacji poszcze-
gólnych spotkaƒ w∏odarzom wy-
branego miasta pozwoli∏o wszyst-
kim zainteresowanym tà proble-
matykà zaznajomiç si´ z konkret-
nymi projektami, jak równie˝

wypracowanà „procedurà rewi-
talizacyjnà” w danym mieÊcie.
Dla zachowania spójnego charak-
teru konferencji referenci formu-
∏owali swoje prezentacje zgodnie
z przyj´tymi dla cyklu nast´pujà-
cymi za∏o˝eniami:
q rola dziedzictwa kulturowego

w uwarunkowaniach rozwoju
miasta;

q projekty rewaloryzacji obiek-
tów i obszarów w ramach pro-
gramu rewitalizacji miasta –
szanse, problemy i zagro˝enia
zwiàzane z wdra˝aniem projek-
tów, sposoby finansowania;

q zagadnienia promocji dzie-
dzictwa kulturowego miasta 
w odniesieniu do prezentowa-
nego programu. 

W drugiej cz´Êci spotkania
mia∏a miejsce wymiana poglàdów
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PIÑTKI KONSERWATORSKIE NA ZAMKU KRÓLEWSKIM 
W WARSZAWIE

OCHRONA I PROMOCJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO MIAST
MAZOWIECKICH W ÂWIETLE PROGRAMÓW REWITALIZACJI

Margerita Szuliƒska
historyk sztuki
Krajowy OÊrodek Badaƒ i Dokumentacji Zabytków

W 1. po∏. 2005 r., w ramach 
Piàtków Konserwatorskich

na Zamku Królewskim w War-
szawie, odby∏ si´ cykl spotkaƒ po-
Êwi´cony problematyce rewitali-
zacji miast, która jest jednym ze
Êrodków wspomagajàcych dzia∏a-
nia samorzàdów w zakresie nale-
˝ytego zachowania i promocji za-
bytkowych obszarów miejskich.
Na zaproszenie Krajowego OÊrod-
ka Badaƒ i Dokumentacji Zabyt-
ków, b´dàcego obok Towarzy-
stwa Przyjació∏ Zamku Królew-
skiego, pomys∏odawcà i wspó∏-
organizatorem spotkaƒ, przed-
stawiciele samorzàdów czterech
miast mazowieckich: ˚yrardowa,
Ostro∏´ki, Radomia i P∏ocka za-
prezentowali programy rewitali-
zacji ich zdegradowanej zabytko-
wej substancji. 

1. ˚yrardów, osada fabryczna. Fot. archiwum Urz´du Miasta ˚yrardów.
1. ˚yrardów, factory housing estate. Photo: archive of the Municipal Office of  ˚yrardów.
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sta∏ przez Wac∏awa Króla, pre-
zesa Zarzàdu Spó∏ki Miejskiej
Rewitalizacja oraz arch. Bo˝en´
Karczmarek-¸yjak, b´dàcà g∏ów-
nym projektantem i kierowni-
kiem Dzia∏u Technicznego i Pro-
jektowego tej spó∏ki. Organizacja
programu rewitalizacji powierzo-
na zosta∏a przez Urzàd Miasta
Spó∏ce Miejskiej Rewitalizacja,
specjalnie w tym celu powo∏anej.
Obj´ty programem obszar Miasta
Kazimierzowskiego – Êrednio-
wieczny szachownicowy uk∏ad 
w formie owalu – jest jednym 
z kilku historycznych miejsc 

2. ˚yrardów, panorama miasta z koƒca XIX w. Fot. archiwum Urz´du Miasta ˚yrardów.
2. ˚yrardów, city panorama from the end of the nineteenth century. Photo: archive of the Municipal Office of ˚yrardów.

3. Radom, Miasto Kazimierzowskie, lata 30. XX w. Fot. archiwum Spó∏ki Miejskiej
Rewitalizacja.
3. Radom, Miasto Kazimierzowskie, 1930s. Photo: archive of the Rewitalizacja Municipal Co.

i ocena przedstawionych progra-
mów. Dyskusja odbywa∏a si´ 
w gronie konserwatorów, specja-
listów ró˝nych dziedzin, repre-
zentantów Êrodowisk lokalnych
oraz w∏adz samorzàdowych. 

Pierwszy Piàtek Konserwa-
torski odby∏ si´ 4 marca 2005 r.
Prezentacj´ pt. Rewitalizacja
miasta ˚yrardów. Lokalny pro-
gram rewitalizacji 2004-2020 
w kontekÊcie wykorzystania dzie-
dzictwa kulturowego do rozwoju
turystyki miejskiej przygotowa∏ 
i poprowadzi∏ Jaros∏aw Kom˝a,
naczelnik Wydzia∏u Promocji
Miasta. Rewitalizacja ˚yrardowa
opracowywana jest bezpoÊrednio
przez urz´dników miejskich przy

sta∏ej wspó∏pracy i pomocy mery-
torycznej Stowarzyszenia Forum
Rewitalizacji. Przyj´te przez w∏a-
dze miasta g∏ówne z∏o˝enia, reali-
zujàce wizj´ miasta jako cel tury-
styki wycieczkowej, sà rezulta-
tem wieloletnich staraƒ Êrodo-
wisk konserwatorskich oraz lokal-
nych towarzystw spo∏ecznych dà-
˝àcych do ochrony unikatowych
wartoÊci zespo∏u przemys∏owego
i osady fabrycznej ˚yrardowa.
Obszar obj´ty programem rewita-
lizacji obejmuje blisko 70 ha. Jest
to ca∏a zabytkowa cz´Êç miasta,
którego najwi´kszy rozwój przy-
pad∏ na prze∏om XIX i XX w.
Oprócz ogólnych za∏o˝eƒ progra-
mowych przedstawiony zosta∏

konkretny projekt rewitalizacji za-
bytkowego budynku Resursy, któ-
ry przeznaczony ma zostaç na sze-
roko poj´tà dzia∏alnoÊç kulturalno-
oÊwiatowà. ˚yrardów stanowi na
skal´ województwa przyk∏ad wart
naÊladowania, jako pierwsze mias-
to na Mazowszu otrzyma∏ bowiem
na planowane w ramach rewitali-
zacji projekty fundusze unijne.

Nast´pne spotkanie cyklu,
które odby∏o si´ 22 kwietnia 
2005 r., poÊwi´cone by∏o dzia∏a-
niom rewitalizacyjnym Radomia.
Przedstawiony program Miasto
Kazimierzowskie w Radomiu.
Lokalny program rewitalizacji
2004-2013 r. „Odwróciç dzie∏o
zniszczenia” zaprezentowany zo-
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Radomia, wymagajàcych podj´-
cia takich dzia∏aƒ. Na swojà kolej
czeka, b´dàce kolebkà Radomia,
grodzisko Piotrówka, charaktery-
styczne wyniesienie terenu dato-
wane na po∏ow´ X w., Stare Mia-
sto z pierwszym w okolicy mu-
rowanym koÊcio∏em p.w. Êw. Wa-
c∏awa z 3. çw. XIII w. oraz wy-
chodzàca z Miasta Kazimierzo-
wskiego na wschód XIX-wieczna
ulica Stefana ˚eromskiego z re-
prezentacyjnà zabudowà z tego
okresu, Êwiadczàcà o du˝ym 
znaczeniu oÊrodka w regionie.
Rozpocz´ta z powodzeniem re-
waloryzacja tej ulicy, b´dàcej
obecnie g∏ównym deptakiem i wi-
zytówkà Radomia, jest zach´tà 
do dalszych prac, które w przysz-
∏oÊci majà objàç pozosta∏e obsza-
ry zabytkowe miasta. 

Oprócz ogólnych za∏o˝eƒ pla-
nów rewitalizacji przedstawione
zosta∏y tak˝e projekty rewalory-
zacji fasad kamienic w pierzejach

przyrynkowych. Temat ten oraz
plany zak∏adajàce wyburzenie i od-
budow´ w nowej technologii do-
mów mieszkalnych, które znaj-
dujà si´ w szczególnie z∏ym sta-
nie technicznym, wywo∏a∏y wÊród 
s∏uchaczy o˝ywionà dyskusj´.
Przedmiotem jej by∏o zachowanie
oryginalnej substancji zabytkowej
zabudowy oraz cechy regional-
nego stylu tworzàcego to˝samoÊç
miasta. Przedstawiony pomys∏ re-
witalizacji zak∏ada opracowanie

Wprowadzeniem do prezentacji
zatytu∏owanej Program rewitali-
zacji szansà wzrostu gospodar-
czego i finansowania zewn´trz-
nego na przyk∏adzie obszaru 
Starego Miasta i Fortu Bema 
w Ostro∏´ce by∏o wystàpienie 
Agnieszki Mieczkowskiej, wice-
prezydent miasta, która przed-
stawi∏a dzia∏ania w∏adz w za-
kresie wspierania rozwoju przed-
si´biorczoÊci, ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i turystyki.
NowoÊcià w stosunku do po-
przednich edycji cyklu by∏a emi-
sja filmu ukazujàcego walory
gospodarczo-kulturalne miasta.
Nast´pnie zaprezentowana zosta-
∏a wizja rewitalizacji w odnie-
sieniu do mo˝liwoÊci zewn´trz-
nego dofinansowania projektów.
Zagadnienie to omówi∏ Adam
Sobczak, przedstawiciel firmy
INPLUS Doradztwo Inwestycyj-
ne, której zadaniem by∏o opra-
cowanie programu rewitalizacji
dla Ostro∏´ki. Przyk∏adem kon-
kretnych dzia∏aƒ rewitalizacyj-
nych by∏a prezentacja za∏o˝eƒ
merytorycznych do projektu „Po-
narwie”, w którego ramach pla-
nowana jest rewaloryzacja zabyt-
kowego budynku Fortu Bema.
Obecnie budynek ten jest siedzi-
bà Muzeum Kultury Kurpiowskiej
w Ostro∏´ce, dlatego te˝ przedsi´-
wzi´cie scharakteryzowane zo-
sta∏o przez Mari´ Samsel, dyrek-
tor Muzeum, i Barbar´ Kali-
nowskà, zast´pc´ dyrektora.
Program ten omówiony zosta∏
równie˝ przez El˝biet´ Olejak,

projektów rewaloryzacji fasad
wszystkich budynków na terenie
wyznaczonym do rewitalizacji
oraz bezp∏atne przekazanie ich 
do realizacji poszczególnym
w∏aÊcicielom i inwestorom. Ten
nowatorski pomys∏ napotyka za-
sadniczà przeszkod´, jakà jest,
podobnie jak w innych mias-
tach, niewyjaÊniony nadal status

prawny poszczególnych posesji
oraz pogarszajàcy si´ stan tech-
niczny zabudowy. W zamyÊle or-
ganizatorów dzia∏ania te powin-
ny jednak zach´ciç do progra-
mowej dzia∏alnoÊci inwestycyj-
nej na tych obszarach, obecnie
wyludnionych i zdegradowanych.

Inny model organizacji pro-
gramu oraz podejÊcia do rewi-
talizacji zaprezentowany zosta∏
przez przedstawicieli miasta 
Ostro∏´ka 3 czerwca 2005 r.

4. Ostro∏´ka, rynek.
Fot. archiwum Woje-
wódzkiego Urz´du
Ochrony Zabytków w
Warszawie Delegatu-
ra w Ostro∏´ce.
4. Ostro∏´ka, market
square. Photo: archive
of the Municipal
Office of Ostro∏´ka.

5. Ostro∏´ka, rynek,
lata 30. XX w. Fot.
archiwum Woje-
wódzkiego Urz´du
Ochrony Zabytków
w Warszawie Dele-
gatura w Ostro∏´ce.
5. Ostro∏´ka, market
square, 1930s. Photo:
archive of the Mu-
seum of Kurpie
Culture.
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6. P∏ock, rynek  z ratuszem. Fot. M. Szuliƒska. 
6. P∏ock, market square with town hall. Photo: M. Szuliƒska.

kierowniczk´ Delegatury Woje-
wódzkiego Urz´du Ochrony Za-
bytków w Ostro∏´ce. Wystàpie-
nie utrzymane w duchu polemiki 
z przedstawionymi koncepcjami
zagospodarowania centrum mias-
ta sprowokowa∏o do dyskusji 
nad wa˝nym zagadnieniem roli 
urz´du Konserwatora Zabytków 
w procesie programowania rewi-
talizacji w miastach zabytko-
wych. Szeroko dyskutowany by∏
równie˝ problem dotyczàcy za-
kresu uprawnieƒ i wymaganych
kwalifikacji dzia∏ajàcych obecnie
na rynku krajowym firm oferujà-
cych us∏ugi na opracowanie pro-
gramów i projektów rewitalizacji
miast.

Na zakoƒczenie cyklu, 17
czerwca 2005 r. odby∏a si´ pre-
zentacja za∏o˝eƒ i projektów rewi-
talizacyjnych P∏ocka. Zorganizo-
wany przez Urzàd Miasta pokaz
zatytu∏owany Âródmiejski Sy-
stem Przestrzeni Publicznych –
dzia∏ania rewitalizacyjne oczeki-
wany by∏ przez sta∏ych uczest-
ników spotkaƒ z du˝ym zaintere-
sowaniem ze wzgl´du na prekur-
sorski charakter dzia∏aƒ P∏ocka 

uwarunkowania rozwoju i rewi-
talizacji miasta z poprzednich lat
przybli˝one zosta∏y równie˝ w wy-
stàpieniu p. Andrzeja Go∏embni-
ka, archeologa, który zwiàzany
by∏ z wieloletnim programem ba-
daƒ archeologicznych poprze-
dzajàcych prace rewaloryzacyjne
w historycznym centrum P∏ocka.
Idàc za przyk∏adem Ostro∏´ki, 
teraz tak˝e pokazano film promu-
jàcy miasto. G∏ówny temat spot-
kania, czyli omówienie propo-
nowanego programu rewitaliza-
cji, przedstawi∏y Iwona Wierz-
bicka i Zofia Ulicka. Za przyk∏ad
dzia∏aƒ rewitalizacyjnych po-
s∏u˝y∏y projekty rewaloryzacji
zniszczonych kamienic oraz pro-
gram na podniesienie atrakcyj-
noÊci centrum miasta dla miesz-
kaƒców i turystów odwiedzajà-
cych P∏ock. 

W ramach dyskusji g∏os w tej
sprawie zabra∏ Krzysztof Ka-
miƒski, pe∏niàcy w latach 90.
ub.w. funkcj´ wiceprezydenta
miasta odpowiedzialnego za pro-
gram rewaloryzacji centrum.
Jako wspó∏autor i koordynator
pierwszych dzia∏aƒ rewitalizacyj-
nych, opierajàc si´ na w∏asnych
doÊwiadczeniach, wskaza∏ na
brak mechanizmów s∏u˝àcych
rozwiàzywaniu problemu pato-
logii, jakà jest degradacja i de-
moralizacja cz´Êci mieszkaƒców 
historycznego obszaru miasta.
Uczestnicy spotkania mieli oka-
zj´ zaznajomiç si´ ze stanowi-
skiem obydwu stron oraz porów-
naç warunki, w których powsta-
wa∏y koncepcje majàce wspólny
cel.

Podczas dyskusji prowadzo-
nych na zakoƒczenie ka˝dego 
z „piàtków” pojawia∏o si´ wiele
zagadnieƒ i wspólnych dla wszyst-
kich spotkaƒ tematów. By∏y to
m.in. sprawy zwiàzane z dal-
szym zachowaniem i u˝ytkowa-
niem zabytkowych centrów miast.
Omawiano przyczyny zagro˝eƒ,
wynikajàcych zarówno z wielo-
letnich zaniedbaƒ w utrzymaniu
technicznym miejskiej zabudo-
wy, wyludniania si´ obszarów hi-
storycznych, jak i niew∏aÊciwego

w tym zakresie. Zainicjowane
przez samorzàd w po∏owie lat 90.
XX w. prace rewaloryzacyjne
centrum P∏ocka zosta∏y wstrzy-
mane wraz ze zmianà w 1998 r.
w∏odarzy miasta. O wznowieniu
prac, po okresie mniej plano-
wych, traktowanych bardziej
wyrywkowo dzia∏aƒ, zdecydo-
wano w oficjalnie przyj´tym pro-
gramie, zaprezentowanym po raz
pierwszy podczas piàtkowego
spotkania. W wystàpieniach wpro-
wadzajàcych do tematyki no-
wej rewitalizacji P∏ocka wzi´li
udzia∏: Tomasz Kolczyƒski, za-
st´pca prezydenta miasta P∏ocka
ds. rozwoju, Iwona Wierzbicka,
dyrektor Wydzia∏u Urbanistyki,
Architektury, Geodezji i Katastru
(Architekt Miasta) Urz´du Miasta
P∏ocka oraz Zofia Ulicka, prezes
Agencji Rewitalizacji Starówki
Sp. z o.o. (ARS). Przedstawiona
zosta∏a m.in. charakterystyka
zmian w podejÊciu do rewitali-
zacji P∏ocka w odniesieniu do
wczeÊniejszych dzia∏aƒ prowa-
dzonych przez specjalnie powo-
∏anà w tym celu Agencj´ Re-
witalizacji Starówki. Historyczne
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zarzàdzania przestrzenià miasta.
Oprócz mo˝liwoÊci poznania po-
glàdów ró˝nych Êrodowisk i kon-
frontacji ró˝nych stanowisk
spotkania te stanowi∏y, zgodnie 
z przyj´tà formu∏à Piàtków
Konserwatorskich, wymian´ do-
Êwiadczeƒ, zwiàzanych w tym
przypadku z wypracowaniem 
procedur czy technicznym przy-
gotowaniem miasta do rewita-
lizacji.

Rewitalizacja zdegradowa-
nych miast to proces wielop∏asz-
czyznowy, wymagajàcy du˝ej
dyscypliny organizacyjnej oraz
jak najszerszego w nim udzia∏u

spo∏ecznoÊci lokalnej. O powo-
dzeniu dzia∏aƒ decyduje wielo-
etapowe ich programowanie oraz
oparcie w odpowiednich narz´-
dziach prawnych i sprzyjajàcej 
tego typu przedsi´wzi´ciom poli-
tyce paƒstwa. 

Czy przyj´te w programach
dla poszczególnych miast za∏o-
˝enia rewitalizacyjne b´dà reali-
zowane i jaki przyniosà efekt, 
b´dzie mo˝na przekonaç si´ do-
piero za kilka lat, mo˝e podczas
nowej edycji cyklu Piàtków Kon-
serwatorskich na Zamku Kró-
lewskim w Warszawie. 

Conservation Fridays held at
the Royal Castle in Warsaw

in the first half of 2005 included 
a series of meetings conducted
under a joint title: “The Protec-
tion and Promotion of the
Cultural Heritage of Mazovian

Towns in the Light of Revitalisa-
tion Programmes”. Representatives
of four cities: ˚yrardów, Ostro∏´ka,
Radom and P∏ock proposed con-
ceptions and programmes of revi-
talisation treated as a measure
assisting self-governments in 

a suitable preservation and en-
dorsement of the historical parts
of those towns. One of the 
purposes of the meetings was 
to discuss the accepted revitalisa-
tion undertakings and exemplary
projects.

CONSERVATION FRIDAYS AT THE ROYAL CASTLE IN WARSAW
THE PROTECTION AND PROMOTION OF THE CULTURAL HERITAGE OF MAZOVIAN TOWNS

IN THE LIGHT OF REVITALISATION PROGRAMMES

7. P∏ock, panorama miasta, lata 30. XX w. Fot. archiwum Urz´du Miasta
P∏ocka.
7. P∏ock, city panorama, 1930s. Photo: archive of the Municipal Office 
of P∏ock.

8. Spotkanie 17 czerw-
ca 2005 r. dotyczàce
rewitalizacji P∏ocka,
dyskusja. G∏os zabiera
Krzysztof Kamiƒski.
Fot. M. Szuliƒska.
8. Meeting on 17 June
2005 about the revitali-
sation of P∏ock; discus-
sion, with Krzysztof
Kamiƒski speaking.
Photo: M. Szuliƒska.




