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Trudna rewitalizacja zabytków poprzemysłowych 
w Polsce – osiągnięcia i porażki

Difficult revitalisation of post-industrial 
monuments in Poland – achievements and failures
Abstrakt

Niniejszy artykuł stanowi przegląd przeprowadzonych w ostatnich la-
tach realizacji projektów rewitalizacyjnych, dotyczących obszarów 
i obiektów poprzemysłowych, z podziałem na główne gałęzie przemysłu. 
W zestawieniu uwzględniono także inżynierię miejską i osiedla robotni-
cze. W pierwszej kolejności wskazano na istotne różnice między dzia-
łaniami konserwatorskimi a rewitalizacyjnymi. Została też uwypuklona 
specyfika dziedzictwa przemysłowego, ze szczególnym uwzględnieniem 
zjawisk wynikających z przebiegu industrializacji w okresie gospodar-
ki socjalistycznej, a następnie czynników związanych z transformacją 
ustrojową. Bardzo mocno podkreślono, że nie tylko powstanie obiektów 
było ściśle powiązane z procesami społeczno-gospodarczymi. Zależy od 
nich także skuteczna ochrona dziedzictwa przemysłowego, co oznacza, 
iż w odniesieniu do terenów poprzemysłowych konieczna jest integra-
cja rewitalizacji i konserwacji zabytków. Wskazano również niedostatki 
zrealizowanych przedsięwzięć wynikające z faktu, że zabytki przemysłu 
wciąż są postrzegane przede wszystkim jako architektoniczne pozosta-
łości dawnych fabryk, a nie jako kompleksy składające się z procesów 
technologicznych prowadzonych z wykorzystaniem zespółu urządzeń, 
gdzie budynki stanowią jedynie obudowy realizowanych technologii wy-
twarzania, co ma z kolei istotne znaczenie dla prawidłowej oceny ich 
wartości. W zakończeniu zwrócono uwagę na wyzwania, z jakimi w naj-
bliższej przyszłości trzeba się będzie zmierzyć, szczególnie w zakresie 
ochrony i adaptacji powojennych obiektów przemysłowych.
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Abstract

This article provides an overview of the implementation of revitali-
sation projects of recent years concerning post-industrial areas and 
facilities, with a division into the main industries. Urban engineering 
and workers’ housing estates are also included. The article first points 
out the important differences between conservation and revitalisation 
activities. The specificity of the industrial heritage is also highlighted, 
with particular reference to the phenomena resulting from the course 
of industrialisation during the socialist economy and, subsequently, 
from the factors associated with the systemic transformation. It is 
very strongly emphasised that not only the creation of the facilities 
was closely linked to socio-economic processes. Effective preservation 
of industrial heritage also depends on them, which means that the 
integration of revitalisation and conservation of monuments is nec-
essary with regard to post-industrial areas. The shortcomings of the 
completed projects have also been pointed out, resulting from the fact 
that industrial monuments are still perceived primarily as architectur-
al remnants of former factories rather than as complexes created by 
technological processes carried out with the use of equipment, where 
the buildings are merely enclosures of manufacturing technologies. 
This, in turn, is important for the correct assessment of their value. 
The conclusion highlights the challenges to be faced in the near future, 
particularly in the protection and adaptation of post-war industrial  
objects.
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