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Wprowadzenie

Wzorem lat poprzednich oddajemy w Państwa ręce trzeci zeszyt podsumowujący
IV konferencję z cyklu „Budowanie w pięknym krajobrazie” pod nazwą „Typowa
architektura Karkonoszy i Gór Izerskich”, zorganizowaną w czerwcu 2010 r. przez:
Oddział TUP w Jeleniej Górze, Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego, Fundację
Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej oraz Wydział Architektury Poli-
techniki Wrocławskiej.

W trakcie poprzednich trzech spotkań: I konferencji zorganizowanej w Karpaczu
w dniach 20–21 czerwca 2003 r., II – w Łomnicy 20 listopada 2005 r. i III – w Jeleniej
Górze 15 czerwca 2007 r. omówiono tendencje i zjawiska występujące w zagospodaro-
waniu przestrzennym obszarów o wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazowych.
Wypracowano także, na forum tych spotkań, zasady zagospodarowania ww. obszarów
zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem proble-
mów występujących w Kotlinie Jeleniogórskiej. Obszary te stanowią niezwykły zasób
ogólnonarodowego majątku i wielkie dobro ich mieszkańców, stąd potrzebna jest wyjąt-
kowa troska o utrzymanie ich niezwykłych wartości.

Trwały dorobek I konferencji stanowi „Deklaracja zasad planowania i projektowania
obszarów o szczególnych wartościach przyrodniczo-krajobrazowych”. W deklaracji tej
podkreśla się, jako bardzo ważną, potrzebę unowocześnienia metod i form prowadzenia
gospodarki przestrzennej na ww. obszarach i zarządzania przestrzenią. Dlatego też cele
IV konferencji organizatorzy sformułowali następująco:

1. określenie możliwości stworzenia typowej architektury Karkonoszy i Gór Izerskich
w aspekcie jej uwarunkowań regionalnych,

2. wskazanie zasad harmonijnego rozwoju terenów górskich poprzez właściwe lokali-
zowanie i kształtowanie zabudowy oraz stosowanie „przyjaznych” rozwiązań materiało-
wych i detalu architektonicznego,

3. określenie preferowanych zasad i form wprowadzania nowej zabudowy na obsza-
rach o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, w obliczu postępującego
procesu urbanizacji.

Szybkie przemiany społeczno-gospodarcze oraz zmiany uwarunkowań rozwojo-
wych wymagają zrównoważenia działań w celu zachowania wartości przyrodniczo-
-krajobrazowych. Problemy związane z dbałością o ład przestrzenny, o który zabiega
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jak dotąd nieliczne grono osób związanych z urbanistyką, architekturą czy ekologią, leżą
u podstaw kształtowania nowej świadomości społeczeństwa obywatelskiego. W związku
z tym pojawiła się idea zorganizowania spotkań interdyscyplinarnych pod hasłem
„Budowanie w pięknym krajobrazie”. Wieloaspektowe analizowanie zjawisk musi być
integralną częścią diagnozy, która umożliwi zastosowanie panaceum, a co za tym idzie
koegzystencję pomiędzy spontanicznym inwestowaniem w miejscach wyznaczonych
przez wskaźniki ekonomiczne a ochroną wartości niedających się zmierzyć i policzyć,
jak miłość, piękno czy ład. Ta koegzystencja jest ciągle zadaniem zbyt trudnym dla
odpowiednich gremiów i instytucji, gdyż zaniechania w dziedzinie równowagi ekolo-
gicznej stają się standardem, a przeznaczanie coraz nowych terenów pod kolejne inwe-
stycje przy jednoczesnym niewykorzystywaniu terenów już wyposażonych w infra-
strukturę drogową i techniczną wydają się najpopularniejszym narzędziem rozwoju
przestrzennego.

Konferencja została tak skonstruowana, aby prowadzone dyskusje skupiały się na
problemach związanych z poszczególnymi sferami architektury lokalizowanej zarówno
po stronie polskiej, jak i czeskiej. Poszczególne panele były poprzedzone referatami
wprowadzającymi, po których następowała część dyskusyjna. Dzięki fachowości mode-
ratorów paneli: Janusza Korzenia, Jacka Godlewskiego, udało się sprawnie przeprowa-
dzić konferencję oraz podjąć próbę określenia sposobu przedstawienia regionalizmu
w architekturze, gdy wpływ na jej kształt miała inspirowana lokalnie wielokulturowość
tego regionu, za co pragniemy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom konfe-
rencji.

Jednym z zadań konferencji było też przedstawienie systematyki architektury uwa-
żanej za cenną, co umożliwiło zdefiniowanie wartości poszczególnych jej komponen-
tów.

W obliczu postępującego procesu suburbanizacji wskazano również, jako nadrzędny
czynnik, wolnorynkowy proces urbanizacji zachodzący przy kształtowaniu zabudowy
górskiej.

W prezentowanej publikacji, wieńczącej IV konferencję przedstawiono zarówno ten-
dencje związane z rozwojem zabudowy na terenach górskich, jak i systematykę związaną
z regionalizmem architektury.

Materiał zawarty w książce jest podzielony na dwie części: pierwsza dotyczy typowości
architektury regionalnej na przykładzie Karkonoszy i Gór Izerskich, druga – wątków
regionalizmu w architekturze oraz sposobów ich zachowania, jak również inspiracji dla
nowych obiektów. Kluczowym referatem ostatniej konferencji był, opublikowany w tym
zbiorze, esej Andrzeja Więckowskiego, który przedstawił architekturę jako „odzwiercie-
dlenie tożsamości kulturowej regionu”.

Jacek Godlewski
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Il. 1. Uczestnicy IV konferencji w trakcie pierwszego panelu dyskusyjnego (2010)

Il. 2. Panel dyskusyjny na temat „Typowość regionalnej architektury
na przykładzie Karkonoszy i Gór Izerskich” (2010)
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Il. 3. Prelegent Jiri Louda – historyk, przedstawiciel czeskiego partnera projektu
„Karkonoski Park Narodowy” (2010)

Il. 4. Prowadzący konferencję (2010)

Fotografie – Izabela Godlewska
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Introduction

This publication is a conclusion of the conference “Constructing in a Beautiful Landscape” IV and
typical architectural style in the Karkonosze and the Izerskie mountains. It had been organized in July
2010 by: TUP Jelenia Góra Unit, The Foundation of Palaces and Gardens’ Valley and The Faculty of Ar-
chitecture of Wrocław University of Technology. The purpose of this publication is to show the trends
and phenomena that occur in space managing of areas with landscape and ecological advantages. Its pur-
pose is also to elaborate rules of connecting new elements with those which already exist, according to
the rules of balanced development.

Those kinds of areas are a very important part of national estates and tangible goods of their in-
habitants. That is why they need exceptional care, in order to preserve their present quality, with particu-
lar consideration of the problems of the the Karkonosze and the Izerskie mountains.
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Andrzej Więckowski*

Architektura jako odzwierciedlenie
tożsamości kulturowej regionu

[...] Żeglujemy po szerokim przestworzu, wciąż niepewni i chwiejni, popychani od jednego do drugiego
krańca. Czegokolwiek chcielibyście się uczepić, wraz chwieje się to i oddala; a jeśli podążamy za tym,
wymyka się, wyślizguje i wiekuiście ulata. Jest to stan naturalny, najbardziej wszelako przeciwny naszym
skłonnościom; pałamy żądzą znalezienia oparcia i ostatecznej podstawy, aby zbudować na niej wieżę
wznoszącą się w nieskończoność; ale cały fundament trzaska i ziemia rozwiera się otchłanią.
www.historia-powszechna.yoyo.pl [2], [3]

W tej myśli Pascala jest wieża Babel. Wydaje mi się, że Pascal postawił ją na funda-
mencie otchłani w tej myśli mimowolnie, że nie brał pod uwagę, iż opisuje mechanizm
budowania wieży Babel. Wieża Babel jest przecież zwykle wzorem grzesznej pychy. Tutaj
jest dodatkowo miarą niepewności: tym jest wyższa, im większa wewnętrzna chwiejność;
nie jest też – w tej pascalowskiej myśli – grzechem, lecz stanem naturalnym, choć skrajnie
dramatycznym; stan naturalny nie jest już rajskim brakiem konfliktu, lecz konfliktem sa-
mym, konfliktem między żądzą znalezienia ostatecznej podstawy, a rozwierającą się pod
fundamentem otchłanią.

To, co jest pychą według biblijnej wykładni wieży Babel, w pascalowskiej egzegezie
okazuje się insynuacją. Z punktu widzenia tej pascalowskiej myśli mamy do czynienia
z biblijnym pomówieniem człowieka-budowniczego o pychę. Tę biblijną insynuację
rozumiemy przynajmniej w tym sensie, że budowanie wieży do nieba z cegieł łączo-
nych smołą, a nie poprzestawanie tylko na namiocie ze skór i liści, jest nie tylko wy-
zwaniem rzuconym Bogu, lecz także próbą uszczelnienia ludzkiej niepewności, na
której – na niepewności ― człowiek, trzymając się obrazowania z myśli Pascala, żegluje
po szerokim przestworzu, w którym nic nie chce się ustalić i każdy port jest daremnym
wysiłkiem.

Budowanie wieży zatem – jak się okazuje – to nie jest wyłącznie sprawa między za-
zdrosnym Bogiem a niepokornym człowiekiem-Prometeuszem, ale jest to sprawa we-
wnętrzna człowieka. Budowanie wieży zatem, po bliższym przyjrzeniu się, jest czynem
człowieczym, intymnie człowieczym. Choć po drodze, zanim ten czyn stał się intymnie
człowieczy, był grzechem pychy sięgającej po niebo wbrew woli Boga.

Ile wieków musiało minąć, by w tej pysze ujrzeć ratunek przed potopem niepewności;
ile innych zbrodni musiał człowiek popełnić, by pewnego razu wieża babilońska nie za-

                                                     
* Publicysta, redaktor programów radiowych i telewizyjnych.
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mieniła się w arkę Noego, której projektantem był sam Bóg ratujący sprawiedliwych? Jak
wielką podróż po szerokim przestworzu musiał odbyć Prometeusz jako Noe, Odyseusz,
Sindbad, Baranowski czy jeszcze jakiś inny Kowalski, by ze złodzieja ognia, który ogrze-
wa zziębniętych w jaskini, zamienić się w Platona porównującego cienie na ścianie jaskini
do świata doświadczanego przez człowieka, niedomyślającego się otwartości prawdziwe-
go świata idei.

Jakkolwiek by się nam wątki mityczne nie plątały (a u Pascala w jednym zdaniu jest
i żeglowanie, i fundament, i wieża, roztrzaskująca się zresztą, a przecież nie jest to wiesz-
cza antycypacja 11 września, lecz uchwycenie strukturalnej konieczności), a więc jakby się
nie plątały, splatają się w jeden wzór konfliktu między żądzą znalezienia ostatecznej pod-
stawy istnienia a rozwierającą się pod tą podstawą otchłanią niepewności. Niech będzie
ta ostateczna podstawa twardym fundamentem, a otchłań niepewności dziurą w ziemi
wypłukaną przez potok, a już łatwiej zobaczymy w tym konflikcie rzadko uświadamianą
głęboką strukturę urbanistyki i architektury, ich archetyp.

Powiedziałem na początku, że Pascal, mówiąc w gruncie rzeczy o wieży Babel, nie
uświadamiał sobie, że o wieży Babel w gruncie rzeczy mówi. Co chciał, co uświadamiał
sobie Pascal ― rozważanie tego jest samo w sobie całkowicie bez znaczenia, jeśli nie
kompletną bzdurą i głupstwem, ale zwrócenie przez to uwagi na to, że Pascal mówiąc to,
co mówił – czy chciał, czy nie chciał – nie mógł nie powiedzieć o wieży Babel, jest spra-
wą niesłychanie interesującą [1].

Nie można bowiem niczego powiedzieć o pewności lub niepewności sądów, jeśli nie
użyje się metafory budowlanej i nieodzownego fundamentu czy podstawy; nie można
powiedzieć nic, nawet jednej myśli o świecie fizycznym bez metafory budowlanej, ciesiel-
skiej; mało tego – nie można także wypowiedzieć żadnej myśli metafizycznej bez metafo-
ry budowlanej, a myśli metafizycznych wypowiadamy mnóstwo, nawet wtedy, gdy jeste-
śmy zaciekłymi wrogami metafizyki, nawet wtedy również, gdy jesteśmy prostakami
w jaskini jeszcze przed kradzieżą ognia. Po prostu myślenie nie może obyć się bez meta-
fory budowlanej, gdyż – po pierwsze – opiera się na logice, którą da się sprowadzić do
zasady wyłączonego środka, czyli najprostszej manipulacji przestrzennej, myślenie jest
przestrzenne i wszystko rozważa w przestrzeni, także bezprzestrzenne „przedmioty”
duchowe; a po drugie – świat w ogóle, najbardziej fundamentalne założenia dotyczące
świata polegają na tym, że został on stworzony, zbudowany i nasza w nim działalność
polega na powtarzaniu czynności demiurga, my także świat wytwarzamy i ten wytworzo-
ny, wyprodukowany, zbudowany jest tym doskonalszy, im lepiej udało nam się podpa-
trzeć, odtworzyć czynności kreacyjne demiurga.

Cokolwiek czynimy, budujemy. We frazeologii politycznej, nie tak przecież odległej,
budowaliśmy pokój, rozbudowując armię i wyrzutnie rakiet atomowych i gotowi byliśmy
budować pokój z takim rozmachem i zaciekłością, że choćby nawet miał kamień nie zo-
stać na kamieniu. Po prostu nie potrafimy nie budować, a gdy budujemy, to jest to w ten
czy inny sposób… no właśnie, co? (wyłączmy ten stan budowy, w którym kamień nie
zostaje na kamieniu). Najprostsza odpowiedź cisnąca się każdemu na usta, to jest dom.
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Można zacytować: mosty dla pana starosty, ale mosty po to, żeby dojechać do domu,
oczywiście. A więc dom. Schronienie przed wichrem, deszczem, mrozem, spiekotą, wro-
giem – schronienie. I tutaj mamy do czynienia z bardzo trudnym miejscem dla zdrowego
rozsądku.

Jak bowiem możemy budować cokolwiek, także schronienie, dom, skoro jeszcze nie
pojęliśmy świata, jego całości, jako całości właśnie zbudowanej. Otóż wiem, że zdrowy
rozsądek już się oburza. Ale najpierw powstał zbudowany świat cały, żeby mógł powstać
zbudowany dom i wtedy zawsze jako odwzorowanie świata. Żerdź podtrzymująca najbar-
dziej nędzny z dzisiejszego punktu widzenia szałas, była osią świata, a dach nieboskło-
nem, a ściana dookolna boczna widnokręgiem. Każda budowa była i jest fragmentem
uświadomionej lub nie kosmogonii. Można to zagadać i zapomnieć, można to sprofano-
wać wielką płytą, ale wszelkie budowanie jest zawsze następstwem uporządkowania ko-
smogonicznego. Ale to osobna historia.

Podobny problem, równie trudny dla zdrowego rozsądku, mamy przy pytaniu, dlacze-
go właściwie najpierw mówimy o urbanistyce, a potem o architekturze. Trochę pytanie
o pierwszeństwo jaja czy kury. Przecież najpierw musi zostać zbudowany dom pierwszy,
drugi, trzeci itd. i dopiero wtedy powstaje miasto, i tego miasta abstrahowanie, czyli urba-
nistyka. Otóż nie. Najpierw powstaje miasto, a potem pierwszy, drugi, trzeci dom. Naj-
pierw powstaje urbanistyka. Ale to osobna historia.

Podobną analogią jest język i mowa. Słowa mogą przecież powstać tylko wtedy,
gdy istnieje już mowa. Ale to osobna historia i nie będziemy jej sprowadzać do dyskusji
o pierwszeństwie jaja albo kury.

Urbanistyka to sposób artykulacji człowieka w krajobrazie. I dlatego tak jest fascynu-
jąca, że widać wyraźnie, jak powstaje na granicy dwóch porządków: naturalnego i ludzkie-
go. Jeżeli widać gdzieś namacalną jakość społecznego myślenia, to właśnie w urbanistyce.
Jakie myślenie, takie budowanie.

Dom stoi w środku. Dom jest miejscem centralnym. Dom jest centrum tego okręgu,
który widzę, obracając się dookoła. Już choćby z tego trywialnego względu dom stoi
w środku świata, którego granicą jest horyzont. Nie potrafię być inaczej. Za horyzontem
są zaświaty, ubi leones, terra incognita. Dom stoi w środku krajobrazu. Krajobraz ten to moja
matczyzna. Otoczenie na wyciągnięcie ręki, na rzut oka. Ojciec przekracza granice wi-
dzialnego świata.

Dom to ja, najpierw ubrany w pieluchy skór, potem w szałas, jeszcze później w mury.
Świątynia to ja ubrany w kościół jako zbiorowość wiernych, jako jeden z wielu, albo kapłan,
czyli wszyscy w jednym. Pałac to ja ubrany w odpowiedzialność władzy, albo jej podpo-
rządkowany. Ja jestem w centrum, bo ja widzę sam. Jestem w tym suwerenem. Nie potrafię
być inaczej niż tylko w ten sposób. Ja jestem epifanią.

To miejsce jest centrum świata, bo ja tu jestem, który widzi. To, co widzę, krajobraz
otoczony kręgiem horyzontu, jest jedynym dostępnym mi krajobrazem. Każdorazowo
widząc – jestem hierofanią: widzącym krajobraz. Krajobraz widziany, to krajobraz kosmi-
zowany w świętym kręgu horyzontu. Często o tym zapominam na zawsze. Przypomnienie
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to symbolizacja: na jakąś pojedynczą rzecz naciska cały świat. Symbole to wspomnienia
epifanii.

Tutaj, a nie gdzie indziej, jest centrum, bo tutaj nastąpiła kosmizacja: urodziłem się
albo umarłem, narodziłem się na nowo, uniknąłem śmierci, zabiłem smoka, znalazłem
wyjście z labiryntu lasu, bagien, Bóg dał mi znak. Tutaj połączyły się niebo i ziemia, i
piekło. Tutaj ustanowił się porządek, tutaj czas jest: staje się w powtarzanym rytuale
wieczną teraźniejszością. W rytuale, czyli powtarzaniu czynności pierwszej, wzorcowej,
stwarzającej – wykonanej in illo tempore. Powtarzając, powtarzam stworzenie świata, staję
się tego stworzenia rówieśnikiem, wchodzę do wieczności.

Miejsce sakralne to miejsce, gdzie odtwarzam pierwotną hierofanię, która tę prze-
strzeń uświęciła. Hierofania nie tylko uświęciła to miejsce, ale zapewniła mu trwałość
sakralną: tutaj hierofania się powtarza i pozwala człowiekowi mającemu do niej dostęp
czerpać z niej siły.

Nie wybieram tego miejsca, lecz je odkrywam, ono mnie się objawia. Miejsce pod
dom musi być zaznaczone przez coś innego, co przyszło z innego porządku. Geo-
mancja to pusta gramatyka żywych hierofanii. Krąg kamieni otaczających świętą prze-
strzeń to fundament domu i fundament architektury. Za tym kręgiem, w środku, dzia-
ła sacrum – życiodajne, ale dla profana niebezpieczne. Stąd przekraczanie progu
otoczone jest podwójnym rytuałem: by uobecnić życiodajną siłę hierofanii, a jedno-
cześnie przepisami bezpieczeństwa, by ta siła nie zabiła. Z tej podwójności rodzi się
architektura.

Jako miejsce powtarzającej się hierofanii jest budowla zbudowanym wokół osi
świata imago mundi. Zachowana jest w niej paradoksalna dialektyka sacrum. Jest jedyna
i powtarzalna, niedostępna i otwarta, transcendentna i podręczna. Wśród niezliczonych
przepisów rytualnych oddzielają się umiejętności kapłańskie od rzemieślniczych, wcze-
śniej nierozerwalnie złączone. Powstaje sztuka, czyli umiejętność. Jako kanon, zbiór
reguł.

Przepisy bezpieczeństwa mające chronić przed niebezpieczeństwem przejawiania się
sacrum stają się powoli przepisami budowlanymi w najszerszym sensie, czyli architektu-
rą, która stopniowo podporządkowuje się celom pozbawionym sakralnego charakteru.
Takim jak ochrona przed zimnem i deszczem, higiena, odpoczynek po pracy, rozrywki.
Z okien domu nie widać już Świętej Góry, nie pamięta się o niej. Dom nie jest zbudowa-
ny wokół osi świata.

Zbiór reguł, techne sztuka jako umiejętność nie musi być związana z przeżyciem sa-
crum, bo może ono być zapośredniczone, zmumifikowane w sposobach, w techne,
w sztuce wykonywania. Na przykład sztuki architektonicznej według pitagorejskich zasad
harmonii i proporcji.

Dom nie musi też być integralną częścią krajobrazu (dopiero dom stanowił krajo-
braz). Teraz są dwie różne, antagonistyczne części: naturalny krajobraz i zbudowany
przez człowieka dom. To, co niezależne od człowieka i co zależne; co konieczne i co
mogłoby być inne.
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Architecture as a reflection of the cultural identity of the region

The author points to the cultural factors of architectural and urbanism shaping. The philosophical
presentation is to define the rules of society of urbanism creation through architectural expression of
human needs in living, aesthetics and interpersonal relationships. It shows the coexistence of natural and
anthropogenic landscape.
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Idee ochrony krajobrazów kulturowych
i ich wdrażanie

Zachodzące w ostatnich latach zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym Polski
i jej krajobrazu są odzwierciedleniem zróżnicowanego tempa rozwoju gospodarczego
i przekształceń związanych z transformacją ustrojową, a także prowadzenia różnych po-
lityk rozwojowych w skali zarówno regionalnej, jak i lokalnej. Zmiany te są najbardziej
widoczne w obszarach o wysokim stopniu rozwoju, w centrach i na przedmieściach
głównych ośrodków osadniczych, miast wojewódzkich, przy głównych trasach komuni-
kacyjnych i w obszarach różnego typu aktywności gospodarczej. Konsekwencje tych
zmian są zazwyczaj mało korzystne dla zachowania historycznie ukształtowanego krajobra-
zu obszarów śródmiejskich, osadnictwa miejskiego i wiejskiego oraz terenów otwartych.
Coraz częściej stoimy wobec nieodwracalnej utraty lub dewastacji większości walorów tra-
dycyjnego krajobrazu i wprowadzenia w ich miejsce banalnych rozwiązań architektonicz-
no-urbanistycznych. Wywierana jest przy tym coraz większa presja mająca zmusić do
inwestowania na cennych pod względem krajobrazowym terenach. Jeżeli wartości te sta-
nowią publiczne dobro, jeżeli w interesie publicznym leży ich ochrona i odnowa, to trze-
ba znaleźć skuteczne sposoby przeciwdziałania tym negatywnym tendencjom, a także
wspierać i promować idee ochrony tych wartości.

Omawiane procesy zachodzą w sytuacji, gdy zasady trwałego i zrównoważonego
rozwoju zawarte w Konstytucji RP oraz wiążące się z nimi zasady ochrony krajobrazu
przyjęte zarówno w wielu regulacjach unijnych, w tym w Europejskiej Konwencji Kra-
jobrazowej, jak i w prawie krajowym – zaczynają być coraz szerzej znane, rozumiane
i wdrażane. Są one wprowadzane do programów, strategii rozwojowych, studiów i pla-
nów zagospodarowania przestrzennego miast, gmin i województw. Mają na celu utrzy-
manie podstawowych cech krajobrazów przyrodniczego i kulturowego traktowanych
jako zintegrowana całość, stanowiąca wyróżnik tożsamości miejsc o unikalnych często
walorach dziedzictwa i tradycji. Dostrzega się jednakże najczęściej ogromny dystans
pomiędzy zapisami na ten temat w wymienionych dokumentach, regulującymi w zwykle
długiej perspektywie działania na rzecz ochrony, odnowy i udostępniania tych walorów,
a praktycznymi działaniami w tym zakresie. Dostrzega się także, że postępy w realizacji
opracowanych i przyjętych zarówno przez władze państwowe, jak i samorządy regio-
nalne i lokalne programów ochrony, odnowy i udostępniania walorów przyrodniczo-
krajobrazowych wielu części kraju oraz kompleksowej ochrony i opieki nad zabytkami
są niezadowalające.

                                                     
* Mgr inż. arch. Janusz Korzeń – Fundacja Karkonoska.
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Jednym ze sposobów skutecznego przeciwdziałania niekorzystnym tendencjom i zmia-
nom, jakie zachodzą w obrębie najpiękniejszych fragmentów naszych miast i terenów
otwartych, może być wypracowanie specjalnych rekomendacji dla planowania, projekto-
wania rozwoju przestrzennego terenów i działalności inwestycyjnej, które tendencje te
i zmiany ograniczą lub wyeliminują. Jednym z takich sposobów może być także prowa-
dzenie wspomnianej już aktywnej polityki wspierania, wyróżniania i promowania najlep-
szych doświadczeń samorządów gminnych w zakresie ochrony krajobrazów kulturowych
o unikalnych lub wybitnych walorach.

Podstawowym dokumentem prawnym Unii Europejskiej określającym zasady ochro-
ny krajobrazów kulturowych jest wspomniana „Europejska Konwencja Krajobrazowa”
z 20 października 2000 r., ratyfikowana przez Polskę 24 czerwca 2004 r. Jej celami są
promowanie ochrony, gospodarki i planowania krajobrazu, a także organizowanie współ-
pracy europejskiej w tym zakresie. W preambule do konwencji znaleźć można rekomen-
dacje istotne dla prowadzenia aktywnej polityki wyróżniania i promowania idei ochrony
krajobrazów kulturowych o unikalnych lub wybitnych walorach. Zasadnicze znaczenie dla
określenia obowiązków stron Konwencji ma jej art. 5, w którym ustala się, że każda z nich
podejmie działania na rzecz [1]:

• prawnego uznania krajobrazów jako istotnego komponentu otoczenia ludzi, jako wyrażenia dzie-
lonej przez nie różnorodności kulturowej i przyrodniczej oraz podstawy ich tożsamości;

• ustanowienia i wdrożenia polityki w zakresie krajobrazu ukierunkowanej na ochronę, gospodarkę
i planowanie krajobrazu poprzez przyjęcie środków specjalnych;

• ustanowienia procedur udziału ogółu społeczeństwa, organów lokalnych i regionalnych oraz innych
stron zainteresowanych zdefiniowaniem i wdrożeniem polityki w zakresie krajobrazu;

• zintegrowania krajobrazu z własną polityką w zakresie planowania regionalnego i urbanistyczne-
go i własną polityką kulturalną, środowiskową, rolną, społeczną i gospodarczą, jak również z wszelką
inną polityką, która bezpośrednio lub pośrednio oddziałuje na krajobraz.

Podstawowym aktem prawnym, wywodzącym się z Konstytucji RP oraz wspomnianej
konwencji, stanowiącym podstawę zasad ochrony zabytków w Polsce, w tym krajobrazów
kulturowych, jest Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 27 lipca 2003 r.
Ustawa ta wprowadza jako obszarowe formy ochrony zabytków, stanowiące zasadniczy
przedmiot polityki ochrony krajobrazów kulturowych [2]:

• wpis do rejestru zabytków,
• uznanie za pomnik historii,
• utworzenie parku kulturowego,
• ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
W praktyce stosowania ustaw wzajemnie powiązanych, tj. Ustawy o ochronie zabyt-

ków i opiece nad zabytkami z 27 lipca 2003 r. oraz Ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym z 23 marca 2003 r., które stanowić powinny podstawę zasad ochrony
krajobrazów kulturowych, przydatne mogą być ciągle aktualne rekomendacje wypracowa-
ne na konferencji Towarzystwa Urbanistów Polskich „Budowanie w pięknym krajobra-
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zie” w Karpaczu w czerwcu 2003 r. Przyjęto w nich, że w planowaniu i projektowaniu
obszarów o szczególnych wartościach krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych
należałoby uwzględniać następujące zasady [3]:

• stale stosowaną zasadą winno być zintegrowane podejście do waloryzacji, ochrony i planowania
przekształceń krajobrazu oraz dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego;

• potrzebne jest uzyskanie pełnej wiedzy o wartościach i stanie zasobów środowiska przyrodniczego
i kulturowego, ich kompleksowa inwentaryzacja oraz stałe monitorowanie zmian;

• należy konsekwentnie wdrażać w praktyce planowania miejscowego nowe regulacje prawne dla pla-
nowania przestrzennego, ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego oraz dbać o takie zagospodaro-
wanie terenu, które nie narusza chronionego prawem interesu publicznego;

• w rozwoju przestrzennym miast i wsi należy dążyć do koncentrowania nowej zabudowy w histo-
rycznie ukształtowanych obszarach osadnictwa, utrzymywać jej odpowiednią skalę i intensywność, okre-
ślać dostosowanie do lokalnych wymogów zagospodarowania, w tym wskazywać tereny z zakazem zabu-
dowy oraz twórczo kontynuować lokalne tradycje budowania.

Wdrażaniu powyższych rekomendacji sprzyjać powinno traktowanie przez mieszkań-
ców i władze samorządowe danego terytorium jego walorów krajobrazowych oraz warto-
ści przyrodniczo-kulturowych jako dóbr o szczególnym znaczeniu, których zachowanie
leży w interesie zarówno mieszkańców całego kraju, jak i lokalnej społeczności. Bardzo
ważnym zadaniem jest także budowanie koalicji władz i instytucji państwowych oraz sa-
morządowych, organizacji pozarządowych, zainteresowanych obywateli, a także przed-
stawicieli biznesu w celu ochrony i odnowy tych wartości.

Szczególną formę wyróżnienia miejsc o unikalnych lub wybitnych walorach krajobra-
zu kulturowego, a tym samym także władz samorządowych, zarządzających miejscami ich
lokalizacji jest umieszczenie na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodni-
czego Ludzkości UNESCO ustanowionej w 1972 r. na mocy Konwencji w sprawie
ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. Wśród blisko już 900 obiek-
tów, wpisanych na tę listę, na terenie Polski znajduje się 12 takich obiektów stanowiących
unikalne przykłady zachowanych krajobrazów kulturowych o różnym charakterze i skali,
w tym takie jak:

• historyczne centrum Krakowa i Warszawy,
• Stare Miasto w Zamościu i Toruniu,
• szczególne kompleksy zabytkowej zabudowy, takie jak zamek krzyżacki w Malborku,
• obiekt o szczególnym znaczeniu dla historii, jakim jest Obóz Koncentracyjny

w Oświęcimiu,
• zespoły parkowe, takie jak park pielgrzymkowy w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz

Park Mużakowski/Muskauer Park w Łęknicy/Bad Muskau.
Obiektem o innym charakterze niż te wymienione jest Puszcza Białowieska stanowią-

ca przedmiot wpisu transgranicznego polsko-białoruskiego z lat 1979–1992.
Kolejny zbiór obiektów o szczególnych walorach krajobrazowych zawiera lista Pomni-

ków Historii RP, na którą od 1994 r. wpisano już blisko 40 pozycji, a wśród nich m.in.:
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• historyczne centrum Gdańska, Krakowa, Lublina, Warszawy i Wrocławia,
• Stare Miasto w Chełmnie, Kazimierzu Dolnym, Zamościu i Toruniu,
• szczególne kompleksy zabytkowej zabudowy, takie jak zamek krzyżacki w Malborku

oraz Twierdzę Srebrna Góra,
• wybrane obiekty archeologiczne, takie jak neolityczna kopalnia krzemienia

w Krzemionkach, zrekonstruowana osada w Biskupinie oraz pozostałości dawnego pala-
tium na Ostrowie Lednickim,

• zespoły parkowe, takie jak park pielgrzymkowy w Kalwarii Zebrzydowskiej, zespoły
pałacowo-parkowe w Kozłówce i Łańcucie, Park Mużakowski w Łęknicy oraz kompo-
nowany krajobraz kulturowo-przyrodniczy Góry św. Anny,

• wybrane obiekty sakralne, a w tym zespół klasztorny na Jasnej Górze w Częstocho-
wie, zespół katedralny we Fromborku, katedrę w Gnieźnie, zespół klasztorny w Gosty-
niu–Głogówku, zespół katedralny w Kamieniu Pomorskim, opactwo w Krzeszowie,
zespół klasztorny w Legnickim Polu, zespół klasztorny w Leżajsku, Kościoły Pokoju
w Jaworze i Świdnicy oraz drewniane kościoły południowej Małopolski,

• wybrane obiekty poprzemysłowe i inżynierskie, takie jak kopalnie soli w Wieliczce
i Bochni, kopalnię rud srebra w Tarnowskich Górach oraz Kanał Augustowski.

Parki kulturowe to kolejna, nowa forma ochrony zabytków, wprowadzona Ustawą
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. W wielu środowiskach pojawiło się
początkowo duże zainteresowanie ich tworzeniem, ponieważ miały służyć zarówno
ochronie walorów dziedzictwa kulturowego, jak i ich promowaniu i wykorzystaniu dla
aktywizacji gospodarczej, zwłaszcza dla rozwoju turystyki. Powstało ich dotąd blisko 20,
a jednym z najnowszych jest rozległy Park Kulturowy Kotliny Jeleniogórskiej. Pierwsze,
ciągle jeszcze nieliczne doświadczenia samorządów lokalnych w tej dziedzinie wskazują na
potrzebę ich rozpropagowania, a także uelastycznienia unormowań prawnych, jakie
wprowadzono w wymienionej ustawie, gdyż często są one utrudnieniem przy tworzeniu
parków. Przy podejmowaniu związanych z tym działań pomocne będzie wykorzystanie
„Zasad tworzenia i zarządzania dla parków kulturowych oraz sporządzania planów ich
ochrony” opracowanych w KOBiDZ w 2005 r.

Duże znaczenie w procesie tworzenia parku kulturowego ma pojawienie się inicjatywy
społecznej lub samorządowej, urzędowej lub eksperckiej, prowadzącej do opracowania
syntetycznej dokumentacji dla uzasadnienia wniosku w tej sprawie, charakteryzującej
miejsce i obiekty zabytkowe położone na terenie planowanego parku z podaniem cech,
które wyróżniają je na tle lokalnym, regionalnym czy ponadregionalnym. Ważnym zagad-
nieniem w początkowej fazie rodzenia się idei utworzenia parku powinna być identyfika-
cja zainteresowanych nią środowisk i grup społecznych oraz przeprowadzenie wstępnych
konsultacji wśród przedstawicieli władz samorządowych i państwowych, w tym służb
konserwatorskich, właścicieli i użytkowników terenu, organizacji i stowarzyszeń. W dal-
szej fazie zabiegów na rzecz utworzenia parku przed określeniem jego zasięgu prze-
strzennego, celów i zasad ochrony obiektów, jakie chce się chronić w jego obszarze,
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wskazane jest – na co zwraca się uwagę we wspomnianych „Zasadach tworzenia...”
– opracowanie syntetycznego scenariusza rozwoju form utrzymania istniejącego i przewi-
dywanego zagospodarowania tego obszaru w świetle obowiązujących uwarunkowań prze-
strzennych, gospodarczych i formalno-prawnych. Towarzyszyć temu powinna też wstęp-
na analiza „mocnych” i „słabych” stron oraz szans i zagrożeń dla projektu utworzenia
parku.

Głównym zadaniem polityki państwa w dziedzinie ochrony zabytków jest stworzenie
w najbliższych latach mechanizmów porządkujących tę sferę, dostosowujących ją do wa-
runków gospodarki rynkowej zarówno poprzez niezbędne nowelizacje przepisów praw-
nych, jak i przeprowadzenie szeregu zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu istnieją-
cych instytucji, a także wypracowanie długofalowej strategii i organizacji ochrony i opieki
nad zabytkami. Ukierunkowaniu tej polityki służyć miało opracowanie Krajowego Pro-
gramu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami w 2005 r. oraz szeregu takich pro-
gramów, regionalnych i nielicznych gminnych, co związane jest z realizacją obowiązku
wskazanego w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

W celu wyróżniania i promowania najbardziej interesujących osiągnięć gmin, społecz-
ności lokalnych oraz organizacji pozarządowych na polu ochrony i odnowy dziedzictwa,
zabytków i krajobrazu kulturowego zasadne byłoby, w nawiązaniu do realizacji wymie-
nionych programów i idei przyznawania Nagrody Krajobrazowej Rady Europy, zorganizo-
wanie pod egidą ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz marszałków województw
dorocznego konkursu na wyłonienie „Gmin z Zadbanym Krajobrazem Kulturowym”.
W konkursie tym powinno wyróżniać się te gminy, które mają szczególne osiągnięcia
w dziedzinach:

• wdrażania polityki zrównoważonego rozwoju, której wyróżnikiem jest ochrona
i odnowa dziedzictwa, zabytków i krajobrazu kulturowego oraz atrakcyjne formy gospo-
darowania i planowania tego krajobrazu;

• realizacji wynikającej z polityki zadań służących harmonizacji i równoważeniu relacji
środowiskowych, społecznych, kulturowych, ekonomicznych i estetycznych;

• przeciwdziałania degradacji, niszczeniu oraz pogorszeniu stanu krajobrazu kulturo-
wego;

• podnoszeniu i wzbogaceniu wartości tego krajobrazu, a także kreowaniu jego no-
wych jakości;

• uwzględnianiu aktywnego udziału społeczności lokalnych oraz innych zaintereso-
wanych stron we wdrażaniu polityki kulturowej;

• wzbogaceniu wiedzy, zrozumienia dla wartości krajobrazu kulturowego i tworzących
go charakterystycznych elementów.

Podstawowym celem proponowanego konkursu powinno być wskazanie w skali kraju
i regionów wyróżniających się realizatorów kompleksowych przedsięwzięć służących
zachowaniu i odnowie przestrzeni krajobrazu kulturowego zespołów zabytkowych
i miejsc o szczególnym znaczeniu dla zachowania dziedzictwa. Laureat konkursu wyróż-
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niany byłby dodatkowo nominowaniem do udziału w konkursie o „Nagrodę Krajobra-
zową Rady Europy”. Celem konkursu byłoby także promowanie najlepszych doświad-
czeń w dziedzinie ochrony i odnowy dziedzictwa, zabytków i krajobrazu kulturowego
w Polsce.
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The ideas of conservation of cultural landscapes and their implementation

The author depicts innovative methods of popularization of cultural parks. He specifies the merits
of presenting protection assignments as well as the ways of managing them. According to the author’s
opinion the best promotion is the choice of the best managed park or its part through a contest.



Ivo Łaborewicz*

Historyczne uwarunkowania
rozwoju Karkonoszy i Gór Izerskich**

Rozwój turystyki w Karkonoszach

Turystyka karkonoska zrodziła się na przełomie XVII i XVIII w., a wywodzi się z dą-
żenia ludzi do zaspokojenia potrzeb religijnych oraz pragnienia bycia zdrowym. Potrzeby
religijne znalazły wyraz w ruchu pielgrzymkowym, pragnienie bycia zdrowym realizowane
było w ruchu kuracyjnym. Fale ludności przybywające w Karkonosze z obu powodów
w miarę ich rozrastania się ilościowego i zmian jakościowych, miały coraz większy wpływ
na rozwój i charakter miejscowego budownictwa, głównie użytkowego. W drugiej poło-
wie XIX w. rozkwitł niezależnie od dwóch pozostałych ruch turystyczny, który wraz
z rozwojem sportów zimowych na przełomie XIX i XX w., a także rozpowszechnieniem
się środków masowego transportu (kolej żelazna, tramwaj, samochód, a nawet samolot),
wywarł bardzo istotny wpływ na lokalne budownictwo.

Ruch pielgrzymkowy

Istnienie na Śnieżce od 1681 r. kaplicy pod wezwaniem św. Wawrzyńca sprawiło, iż
znany od wieków ruch pielgrzymkowy skierowany był także na szczyt najwyższego
wzniesienia w Karkonoszach. Pielgrzymi przybywali na Śnieżkę co najmniej pięć razy
w roku, a ich liczba każdorazowo wynosiła kilkaset osób, np. 2 lipca 1713 r. naliczono
350 pielgrzymów. Wśród nich znajdowało się sporo mieszkańców czeskiej strony Karko-
noszy. Tłumy przybywające na Śnieżkę nie były w stanie pomieścić się w znajdujących się
tam wówczas nielicznych budach pasterskich. Dlatego też osoby przybyłe na dzień przed
zorganizowanymi na Śnieżce uroczystościami często były zmuszone nocować pod gołym
niebem, a w najlepszym przypadku w kopcach siana. Ruch pielgrzymkowy zaczął więc
stymulować najpierw czasowe, a następnie stałe przekształcanie się bud pasterskich
w schroniska. Także ludność okolic Karpacza dostrzegła okazję do dodatkowego zarobku,
np. poprzez zaopatrywanie pielgrzymów w żywność, oferowanie im noclegu czy też wresz-
cie noszenie bagaży bogatszym pątnikom, z czasem zaś wnosząc ich samych aż na szczyt
Śnieżki. Ruch pielgrzymkowy nie pozostał bez wpływu także na infrastrukturę okolicznych
miejscowości. Zaczęto dbać o stan dróg, ustawiano na nich drogowskazy, wybudowano
miejsca odpoczynku, a także inne obiekty. Rozbudowywano budy pasterskie, a ich miesz-
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kańcy stawali się coraz zamożniejsi. Z czasem zaczęli też świadczyć usługi przewodnickie,
które stały się jednak domeną ludzi zamieszkujących niższe partie gór.

Ruch uzdrowiskowy

Na ruch pielgrzymkowy w Karkonoszach nałożył się ruch uzdrowiskowy. Znane już
od średniowiecza z gorących źródeł wód mineralnych Cieplice Śląskie, co najmniej od końca
XVI w. stały się bardzo popularnym uzdrowiskiem ściągającym kuracjuszy nie tylko ze Śląska,
ale i z krajów ościennych, w tym z Rzeczypospolitej. Dla napływających masowo gości
w Cieplicach zagospodarowano najpierw źródła wody mineralnej, budując przy nich specjalne
baseny, a następnie domy dla ugoszczenia kuracjuszy, karczmy, pensjonaty i hotele, które
powstawały zarówno w samym uzdrowisku, jak i w najbliżej leżących miejscowościach. Także
wielu mieszkańców dostosowywało stopniowo swoje domy, przebudowując je oraz rozbu-
dowując. Począwszy od XVIII w. zaczęto wznosić obiekty typowo sanatoryjne, jak również
służące rozrywce: teatr, galerię, restauracje, hale spacerowe itd. Obiekty te w XIX i XX w.
były stale rozbudowywane, modernizowane, a często wznoszone od nowa, tak jak miało to
miejsce w latach 20. XX w. w przypadku budynku głównego cieplickiego uzdrowiska.

Chcący podreperować nadwątlone zdrowie, przybysze byli zmuszeni do pozostawania
w niewielkim mieście, jakim były zarówno Cieplice, jak i położony w Górach Izerskich
Świeradów Zdrój, przez co najmniej trzy, cztery, a czasem więcej tygodni. Zabiegi leczni-
cze trwały najwyżej trzy godziny dziennie, a w niektóre dni nie było ich wcale, w związku
z czym kuracjusze przeważnie nudzili się. Ci bardziej sprawni fizycznie, po zakosztowaniu
wszystkich lokalnych rozrywek, zaczynali zwiedzać okolice, zapuszczając się coraz dalej
od uzdrowiska. Docierali do Jeleniej Góry, wchodzili na Chojnik, ale coraz bardziej po-
ciągały ich góry, doskonale widoczne z alej spacerowych uzdrowiska. Nic więc dziwnego,
że coraz większa rzesza kuracjuszy zaczęła wybierać się w Karkonosze. W XVIII wieku
takie wyprawy nabrały ogromnego rozmachu, aż wreszcie przekształciły się w prawdziwy
ruch turystyczny. Pociągało to za sobą, w jeszcze większym stopniu niż w ruchu piel-
grzymkowym, konieczność stworzenia niezbędnej infrastruktury turystycznej właściwie
na całym obszarze Karkonoszy.

Ruch turystyczny i wczasowy

W XIX wieku wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa, zmianą obyczajowości,
a także rozwojem środków transportu, m.in. z doprowadzeniem linii kolejowych do Świe-
bodzic w latach czterdziestych i Jeleniej Góry w 1865 r., w Karkonosze dotarł masowy ruch
turystyczny. Przyczynił się on do prawdziwego bumu budowlanego koncentrującego się
w znaczniej mierze na obiektach służących obsłudze gości. Od niewielkich gospód, stacji
pocztowych, restauracyjek, aż po hotele, pensjonaty i sanatoria, a w samych górach coraz
bardziej nowoczesne i wygodne schroniska. Służyły one nie tylko kuracjuszom i turystom,
ale także tzw. letnikom, czyli osobom przybywającym w góry na dłuższy wypoczynek, nie-
związany ani z poratowaniem zdrowia, ani z zaspokojeniem potrzeb duchowych.
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Przykładem mogą być zmiany, jakie zachodziły w XIX w. w Karpaczu. W 1876 roku
istniały tu zaledwie 4 gospody i zajazdy, a liczba miejsc w kwaterach prywatnych również
nie była zbyt imponująca. W 1891 roku uruchomiono trzy kolejne pensjonaty, a w 1900 dzia-
łało już 13 lokali przeznaczonych dla turystów (zajazdy, hotele, pensjonaty). Zwiększyła
się również liczba budynków mieszkalnych, a w nich liczba kwater przeznaczanych sezo-
nowo dla przyjezdnych. Tuż przed I wojną światową w Karpaczu działało 10 hoteli,
69 pensjonatów i 1 sanatorium. Na nocleg można było tu przyjąć wówczas łącznie około
2000 osób. Wszystkie te dane nie obejmują Karpacza Górnego, czyli Brückenbergu, który
stanowił w tym czasie osobną gminę. Pod względem rozwoju bazy turystycznej pozosta-
wał początkowo nieco w tyle. Pierwszy hotel uruchomiono tutaj dopiero w 1869 r.
W 1888 roku liczba turystów wzrosła na tyle, że konieczne stało się wybudowanie kolej-
nego zajazdu, a w 1898 następnego. Na przełomie stuleci znajdowało się w Karpaczu
Górnym już 14 hoteli i zajazdów. Tuż przed I wojną światową istniało 16 hoteli i zajaz-
dów, oraz 15 pensjonatów. Rozwój turystyki przyczyniał się do powstania różnych in-
stytucji i przedsiębiorstw, a także do ich stałej modernizacji. Były to urzędy pocztowe,
stopniowo zaopatrywane w łączność telegraficzną i telefoniczną. Zaczęto budować wo-
dociągi i kanalizację. Powstały elektrownie wodne, a prąd doprowadzono też liniami na-
powietrznymi z innych miejscowości. Budowano nowe drogi, w góry dotarła kolej żelazna
(np. do Karpacza w 1895, a do Szklarskiej Poręby w 1900 r.), a wkrótce też linia tramwa-
jowa (do Sobieszowa w 1900, a do Podgórzyna w 1911 r.). Zaczęły powstawać wyspecja-
lizowane organizacje turystyczne, takie jak Towarzystwo Karkonoskie (Riesengebirgverein
w 1880 r.), które budowały ścieżki, drogi spacerowe i szlaki turystyczne. Powstawały
promenady i parki z małą lub większą architekturą, miejsca wypoczynkowe i punkty
widokowe (adoptowano na ten cel naturalne wzniesienia lub stawiano specjalne wieże
widokowe). Budowano m.in. restauracje, kawiarnie, pijalnie mleka i czekolady, muzea,
muszle i sale koncertowe, teatry, kina, dworce i przystanki komunikacji publicznej. Po-
wstawały zakłady fotograficzne, niewielkie drukarnie, zakłady produkcji, punkty sprze-
daży pamiątek. Rodził się różnorodny przemysł, rozwijało się rolnictwo. A wszystko to
razem prowadziło do przekształcania miejscowego krajobrazu i tworzenia się swoiste-
go, miejscowego stylu widocznego m.in. w architekturze. Nie był to styl jednorodny,
posiadał jednak kilka cech charakterystycznych, które daje się uchwycić dla różnego
rodzaju budowli.

Rozwój budownictwa związanego z turystyką w Karkonoszach przyhamowała nieco
I wojna światowa, następnie spowolnił go kryzys gospodarczy przełomu lat dwudziestych
i trzydziestych XX w., a przerwała II wojna światowa. Także lata powojenne, zwłaszcza
po śląskiej stronie Karkonoszy, gdzie nastąpiła w latach 1945–1947 całkowita wymiana
ludności, nie sprzyjały rozwojowi tego typu budownictwa. Co więcej, upaństwowienie
niemal całości obsługi ruchu uzdrowiskowego i turystycznego doprowadziło w niedługim
czasie nie tylko do stagnacji, ale wręcz do regresu w tej dziedzinie. Wiele dotychczaso-
wych domów wczasowych zostało zamienionych na mieszkania komunalne, a część
schronisk i pensjonatów została rozszabrowana, zdewastowana i często bezpowrotnie
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zniszczona. Na szczęście proces dewastacji został w znaczniej mierze wstrzymany już
w latach sześćdziesiątych. Zaczęły stopniowo powstawać nawet nowe obiekty związane
z ruchem turystycznym. Jednak dopiero zmiany ustrojowe, jakie nastąpiły w 1989 r.,
otworzyły drogę do odrodzenia wielu obiektów turystycznych. Niestety, przy braku ogra-
niczeń i rygorystycznych przepisów budowlanych w krajobrazie Karkonoszy zaczęły
pojawiać się też budynki, które formą zupełnie do niego nie pasowały, czerpiąc wzorce
budowlane zupełnie z innych tradycji i doświadczeń.
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The historical conditions of development of the Karkonosze
and the Izerskie mountains

The author shows the factors determining the creation of urban complexes as a result of particular
geopolitical situation in a given time. As the space forming components he indicated the national features
of communities residing the region, economical and social transformations which were related to the
Karkonosze and the Izerskie mountains.
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Zasady kształtowania
regionalnej zabudowy Karkonoszy i Gór Izerskich

a krajobraz kulturowy**

W naszym otoczeniu możemy obserwować krajobraz naturalny, będący dziełem przy-
rody, oraz krajobraz kulturowy, stanowiący twór myśli i rąk człowieka; najczęściej jednak
z różnego rodzaju dobrym lub złym wzajemnym ich przenikaniem się. Trafnie ujmuje to
Gutersohn, pisząc, że „krajobraz jest wyrazem gospodarki człowieka”. Dobra gospodarka
stanowi podstawę harmonijnego krajobrazu, zła – zdewastowanego, a także na odwrót:
dewastacja krajobrazu stanowi wyraz złej gospodarki.

Przekształcanie obszarów cennych pod względem przyrodniczym oraz krajobrazo-
wym nie jest cechą jedynie czasów współczesnych. Zmiany te, czyli postęp cywilizacyjny
ludzkości, ukazują, jakie przemiany zachodziły w minionych wiekach. Do najbardziej
eksponowanych można zaliczyć działalność zakonu katolickiego cystersów czy rozwój
przemysłu w końcu XVIII w. oraz w XIX w. Działania te zmieniły przestrzeń miast oraz
otaczający je krajobraz przyrodniczy, czyniąc z niego krajobraz kulturowy. Częścią skła-
dową rozpatrywanego krajobrazu jest zabudowa, którą można zaliczyć do regionalnej
bądź obcej regionalnie.

Zadania związane z chronieniem najbardziej wartościowych zakątków naszego kraju
oparte są na różnych formach urbanizacji. Niestety, urbanizacja jest dzisiaj stawiana na
równi z rozsiedleniem i rozpatrywana przez pryzmat budownictwa jednorodzinnego,
budownictwa wielkopłytowego, infrastruktury komunikacyjnej, terenów przemysłowych
i innych „nieukształtowanych” zabudowywanych krajobrazów jako przeciwieństwo histo-
rycznego „lokowania zabudowy podporządkowanej określonym formą”. Ograniczenia
technologiczne w budownictwie które obowiązywały do XX w. przestały odgrywać zna-
czącą rolę w lokowaniu i kształtowaniu zabudowy, można wybudować dowolną formę
architektoniczną w dowolnym miejscu. Jedynym kryterium, jakie brane jest pod uwagę, to
rentowność realizacji inwestycji.

W celu określenia cech zabudowy regionalnej w trakcie prac nad metodyką wykazano
grupy i podgrupy tematyczne dla określenia systematyki architektury występującej w Kar-
konoszach i Górach Izerskich. Przeprowadzono również analizy porównawcze oraz okre-
ślono kryteria wyboru dla poszczególnych obiektów. Zostały one określone w następują-
cych zakresach:
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1. Lokalizacji, przeznaczenia i zagospodarowania terenu, w tym zachowania lub nie-
zachowania funkcji obiektów uwarunkowanych:

• walorami fizjograficznymi,
• turystyką krajobrazową,
• przemieszczaniem się ludności,
• przeznaczeniem oraz typem obiektów,
• obsługą poszczególnych przeznaczeń,
• administrowaniem obszarów.

2. Kształtowania zabudowy uwarunkowanej:
• lokalizacją najlepszą z możliwych,
• przeznaczeniem, wielkością oraz intensywnością wynikającą z założeń funkcjo-

nalnych, jakie obiekt lub obiekty miały spełniać,
• topografią terenu,
• lokalizacją stref wejściowych.

3. Systemów konstrukcyjnych dotyczących:
• systemów konstrukcyjnych ścian,
• systemów konstrukcyjnych dachów,
• rozwiązań elewacji,
• rozwiązań materiałowych,
• detali architektonicznych.

Pierwsza grupa odnosi się do lokalizacji oraz przeznaczenia obiektów. W związku
z historycznymi przemianami można wprowadzić dodatkowy parametr zachowania lub
niezachowania funkcji budynków i zagospodarowania terenu. Dla charakterystyki lokali-
zacji zabudowy istotne są następujące czynniki opisane poniżej.

Walory fizjograficzno-geograficzno-geologiczne związane z zapotrzebowaniem na
„produkt”, np. wykorzystywanie wód zdrojowych zapoczątkowało powstanie komplek-
sów uzdrowiskowych, medyczne wykorzystywanie mikroklimatu oraz rozwój medycyny
naturalnej spowodowały powstanie kompleksów szpitalnych. Tego typu zespoły zabu-
dowy wymagały rozległego terenu, co powodowało ich dominację w strukturach po-
szczególnych miejscowości. Podkreślić należy fakt, iż prócz samej architektury w bez-
pośrednim sąsiedztwie tych zespołów kształtowane były zespoły parkowe, zarówno
w formach naturalnych jako przedłużenie kompleksów leśnych, jak i nowych układów
komponowanych (szpital kolejowy w Szklarskiej Porębie oraz szpitale „Wysoka Łąka”
i „Bukowiec” w Kowarach, zespół uzdrowiskowy Świeradów Zdrój, hotel „Orlinek”
w Karpaczu).

Kolejnym czynnikiem była turystyka krajobrazowa jako forma aktywności człowieka
związanej z odpoczynkiem, która zapoczątkowała wykorzystanie bud pasterskich jako
schronień. Lokalizowane one były w miejscach skrzyżowań szlaków oraz w ważnych
miejscach widokowych (dotyczy to głównie schronisk górskich: „Samotnia” i „Strzecha
Akademicka” w Karpaczu).
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Il. 1. Szpital „Wysoka Łąka” w Bukowcu
– widokówka archiwalna

Il. 2. Hotel „Orlinek” w Karpaczu
– widokówka archiwalna

Il. 3. Uzdrowisko w Świeradowie Zdroju
– widokówka archiwalna

Il. 4. Sanatorium „Wysoki Kamień”
w Szklarskiej Porębie – widokówka archiwalna

Il. 5. Schronisko „Strzecha Akademicka”
w Karpaczu – widokówka archiwalna

Il. 6. Schronisko „Samotnia” w Karpaczu
– widokówka archiwalna

Przemieszczanie się ludności wpłynęło na powstanie w „miejscach przesiadkowych”
hoteli i pensjonatów. Miejscami takimi było bezpośrednie otoczenie dworców kolejo-
wych, zakończeń dróg, jak również miejscowości górskie, z których rozpoczynano piesze
wędrówki (hotel „Fenix” w Jeleniej Górze, stacja tramwajowa w Podgórzynie).
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Il. 7. Przystanek tramwajowy w Podgórzynie
– folder archiwalny „Festzeitung zur Eröffnung
der Talbahnstrecke nach Ober Giersdorf”
(20 maja 1914)

Il. 8. Hotel „Fenix” w Jeleniej Górze

Drugą grupą cech wspólnych przedstawionej metody stało się przeznaczenie oraz
typ obiektów. Zgodnie z tym kryterium, w niniejszym opracowaniu obiekty pogrupo-
wano na:

• zabudowę uzdrowiskową,
• zabudowę willowo-pensjonatowa miejską i wiejską,
• schroniska górskie duże i małe,
• zabudowę mieszkaniowo-pensjonatową,
• zabudowę hotelową,
• restauracje, gospody, obiekty obsługi ruchu turystycznego.
Ze względu na możliwość adaptacyjności obiektów, przeznaczenie to ulegało zmianie,

najczęściej dotyczyło to mniejszych obiektów, takich jak pensjonaty i hotele. Zmiany te
związane były głównie ze zmianą własności po 1945 r. oraz komunalizacją obiektów.
Obecnie można zauważyć tendencję powrotu do funkcji pierwotnej związanej np. z hotelar-
stwem (ul. Zakopiańska w Cieplicach, willa „Marzenie” w Świeradowie Zdroju, dawne
schronisko „Przewodników Górskich” w Karpaczu).
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Il. 9. Hotel „Sanssouci” w Karpaczu
– widokówka archiwalna

Il. 10. Hotel „Sanssouci” w Karpaczu
(2010)

Il. 11. Pensjonat „Rosenburg” w Przesiece
– widokówka archiwalna

Il. 12. Zabudowa mieszkaniowa w Sosnówce
(2010)

Il. 13. Willa „Olimp” w Szklarskiej Porębie
(2010)

Il. 14. Zabudowa mieszkaniowa szeregowa
ul. Zakopiańska 8–12 w Jeleniej Górze-Cieplicach

(2010)
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Il. 15. Willa „Pintsch”, ob. Willa „Marzenie”
w Świeradowie Zdroju – widokówka archiwalna

Il. 16. Willa „Pintsch”, ob. Willa „Marzenie”
w Świeradowie Zdroju (2010)

Il. 17. Brotbaude w Karpaczu
– widokówka archiwalna

Il. 18. Pensjonat „Stokrotka” w Karpaczu
– dawne Brotbaude (2010)

Il. 19. Schronisko „Przewodników Górskich”
w Karpaczu – widokówka archiwalna

Il. 20. Budynek wielorodzinny w Karpaczu – dawne
schronisko „Przewodników Górskich” (2010)

W ramach realizacji zespołów zabudowy lokalizowane były również obiekty uzupeł-
niające związane z obsługą poszczególnych przeznaczeń podstawowych, poprzez obiekty
pomocnicze służące prawidłowemu ich funkcjonowaniu, w tym związanych z zamieszki-
waniem, administracją, zabezpieczeniem technicznym.
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Do szczególnych form zabudowy zaliczono obiekty administracyjne. Zakwalifikowa-
no do nich budynki realizujące cel publiczny związany z lokalizacją władz lokalnych, są-
downictwem czy szkolnictwem, jak również z funkcją uzupełniającą związaną z np. ga-
stronomią (karczma sądowa w Karpaczu, karczma w Bukowcu).

Il. 21. Karczma sądowa w Bukowcu wg Löwego
– rycina historyczna

Il. 22. Karczma sądowa w Karpaczu
(2010)

Trzecią główną grupę stanowią cechy kształtujące regionalną zabudowę. W związku
ze znaczącą liczbą obiektów o różnej skali i zróżnicowanym zagospodarowaniu określono
trzy podgrupy. W celu określenia tych podgrup wprowadzono czynnik ilościowy i jako-
ściowy, ustalając dwie wagi dla cech. Pierwszą dotyczącą powtarzalności oraz drugą doty-
czącą unikatowości. Jako wspólny wskaźnik określono „prestiż” zespołów zabudowy lub
poszczególnych budynków.

Il. 23. Przystanek tramwajowy w Podgórzynie
– widokówka archiwalna

Il. 24. Hotel Restauracja „Krasnoludki” w Sosnówce
(2010)

Z tej grupy wyodrębniono zabudowę „rustykalną”, spójną pod względem funkcjo-
nalności (rozplanowania pomieszczeń), gabarytów, rozwiązań materiałowych, tożsamą
z zabudową gospodarczą (rolniczą), lecz wyróżniającą się za względu na detal oraz eks-
pozycję. Obiekty rozplanowane są głównie na rzucie prostokątnym (Hotel Restauracja
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„Krasnoludki” w Sosnówce, pensjonat „Chatka Puchatka” w Michałowicach, karczma
sądowa w Karpaczu oraz karczma w Bukowcu).

Il. 25. „Chatka Puchatka” w Michałowicach
– widokówka archiwalna

Il. 26. Karczma sądowa w Karpaczu (2010)

Kolejną podgrupą dotyczącą unikatowości stanowi zabudowa „rezydencjonalna”, która
ze względu na gabaryty, złożoność formy, wielofunkcyjność bardziej nawiązuje do archi-
tektury miejskiej oraz pałacowej niż do rozwiązań rustykalnych. Obiekty te posiadają skom-
plikowane rzuty zespołów budynków i stanowią kompleksowe rozwiązania z różnymi czę-
ściami funkcjonalnymi, tworząc rzuty w kształcie liter L, T czy U. Zespoły te posiadają
liczne elementy – akcenty architektoniczne, do najczęściej wykorzystywanych należą balko-
ny, galerie, wykusze, wieżyce (zespół uzdrowiskowy w Świeradowie Zdroju, szpitale „Wy-
soka Łąka” oraz Bukowiec w Kowarach, willa „Marzenie” w Świeradowie Zdroju).

Il. 27. Szpital „Wysoka Łąka” w Kowarach (2010) Il. 28. Szpital „Bukowiec” w Kowarach (2010)

Czynnik wielkościowy tej grupy umożliwił również scharakteryzowanie ilościowe
zabudowy poprzez wielkość oraz intensywność wynikającą z założeń, jakie obiekt lub
obiekty miały spełniać, w zakresie tym możemy rozróżnić trzy podgrupy zabudowy.

1. Duże kompleksy zabudowy, w skład których wchodzą budynki podstawowe
– dominujące oraz uzupełniające, stanowiące zaplecze. Przykładem ich jest zabudowa
sanatoryjna oraz szpitale. Ze względu na potrzebę pełnej i kompleksowej obsługi tych
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zespołów, były one bardzo rozbudowane, przy czym funkcje uciążliwe (w tym te nie-
należące do reprezentacyjnych), np. pralnie, kotłownie, powozownie, lokalizowane
były na zapleczach lub budynkach znajdujących się w odległości od budynków głów-
nych.

2. Średnie obiekty to zabudowa noclegowa, w tym schroniska górskie o zwartej formie
budynku lub budynków ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne. W podgrupie
tej znalazły się również budynki hotelowe nawiązujące do zabudowy miejskiej (pensjonaty
w miejscowościach turystycznych, małe hotele).

3. Małe obiekty służą głównie obsłudze komunikacji, ruchu turystycznego, jak np.
niewielkie obiekty gastronomiczne, stacja tramwajowa w Podgórzynie, schroniska mło-
dzieżowe.

Il. 29. Przystanek tramwajowy w Podgórzynie
(2010)

Il. 30. Schronisko młodzieżowe w Karpaczu
– widokówka archiwalna

Waloryzacja zabudowy wykazała związki formy budynków poprzez uwarunkowania
wynikające z topografii terenu, w tym ze względu na spadek terenu (kąt nachylenia sto-
ku, kierunek skłonu) oraz uwarunkowania związane z usytuowaniem pod względem
wysokości nad poziomem morza. Należy wykazać spójność lokalizowanej zabudowy,
uwzględniającej ochronę przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi (wiatr oraz
śnieg), jak również usytuowanie obiektu prostopadle (schronisko „Strzecha Akademic-
ka” w Karpaczu) lub równolegle (szpitale „Bukowiec” i „Wysoka Łąka” w Kowarach,
hotel „Orlinek” w Karpaczu) do rzędnych terenu. Zgodnie z przeprowadzoną analizą
wskazano również wyjątki od przedstawionej zasady, dotyczące szczególnych lokaliza-
cji, tj. miejsc o niewielkim nachyleniu lub miejsc osłoniętych topograficznie, gdzie za-
budowa mogła być kształtowana dowolnie (schronisko „Samotnia”).

Ważną cechą kształtującą zabudowę są strefy wejściowe. Analizowane obiekty posia-
dają zdefiniowane strefy wejściowe, w zależności od pełnionej funkcji mają różną ich
liczbę. Przykładowo, Dom Zdrojowy w Świeradowie Zdroju ze względu na otwarty cha-
rakter obiektu ma cztery strefy, natomiast szpital „Wysoka Łąka” jedną zlokalizowaną
w głównej osi budynku.
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Il. 31. Schronisko „Samotnia”
– rycina historyczna

Il. 32. Schronisko „Strzecha Akademicka”
– rycina historyczna

Il. 33. Willa „Marzenie”
– rzut obiektu

Il. 34. Dom Zdrojowy w Świeradowie Zdroju
– rzut obiektu

Il. 35. Hotel „Fenix” w Jeleniej Górze
– rzut obiektu

Il. 36. Karczma w Bukowcu
– rzut obiektu

Ostatnią grupą cech architektury regionalnej są systemy konstrukcyjne i materiały
użyte do ich budowy. Użycie różnych budulców związane było z ich lokalnym występo-
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waniem oraz regionalnym rzemiosłem. Do systemów konstrukcyjnych ścian występują-
cych w analizowanych budynkach należą:

• systemy murowane stosowane głównie w obiektach o charakterze rezydencjonal-
nym (szpital „Bukowiec” w Kowarach, szpital kolejowy w Szklarskiej Porębie);

• systemy ryglowe – szachulcowe stosowane głównie w obiektach rustykalnych
(Hotel Restauracja „Krasnoludki” w Sosnówce) oraz  w obiektach rezydencjonal-
nych jako elementy zdobiące elewację;

• systemy przysłupowe, które zachowały się jedynie w najstarszych obiektach zloka-
lizowanych na terenach wiejskich;

• cokoły i podmurówki murowane, w których wykorzystano kamienie lokalne
(granit w szpitalu „Wysoka Łąka” w Kowarach, w szpitalu kolejowym w Szklar-
skiej Porębie).

Il. 37. Schronisko „Strzecha Akademicka”
– rysunek archiwalny (przekrój poprzeczny)

Il. 38. Przystanek tramwajowy w Podgórzynie
– rysunek archiwalny (przekrój poprzeczny)

Il. 39, 40. Karczma w Karpaczu – rysunki archiwalne
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Ważnym składnikiem indywidualizującym zabudowę są dachy. Kształt oraz detal, jak
również pokrycie są bardzo zróżnicowane w obszarze opracowania. W obszarze badanym
wykazano następne cechy zadaszeń:

• dominuje konstrukcja drewniana,
• dachy mają formę dwuspadową lub wielospadową, o połaciach jednorodnych

w układzie symetrycznym, w zależności od przeznaczenia rozróżnia się:
○ zespoły zabudowy uzdrowiskowej oraz szpitalnej mające rozbudowane wielokon-

dygnacyjne dachy (ze względu na przekrycia szerokich traktów), spadziste dachy
o kącie nachylenia połaci dachowych zbliżonym do 45° (nie dotyczy to zadaszeń
wieżyc oraz lukarn, jak również dachów mansardowych, których zadaniem było
zróżnicowanie formy dachu oraz doświetlenie kondygnacji strychowych),

○ zespoły zabudowy wzorowane na architekturze tyrolskiej lub na kamienicach
miejskich z dachami o niewielkim spadku.

• jako materiały poszycia stosowano głównie dachówkę ceramiczną (szpital „Wysoka
Łąka”, Hotel Restauracja „Krasnoludki” w Sosnówce), łupek (przystanek tramwajowy
w Podgórzynie) pokrycie z blachy w tzw. rąbek (schroniska „Strzecha Akademicka”
i „Samotnia” w Karpaczu, zespół uzdrowiskowy w Świeradowie Zdroju), papę (hotel
„Fenix” w Jeleniej Górze), gont drewniany schroniska (schronisko „Samotnia”).

Il. 41. Hotel Restauracja „Krasnoludki”,
pokrycie dachowe – dachówka ceramiczna
(2010)

Il. 42. Budynek „Pod Skałką ” przy pętli
tramwajowej, pokrycie dachowe – łupek
(2010)

Il. 43. Schronisko „Strzecha Akademicka”
w Karpaczu, pokrycie dachowe
– blacha w rąbek (2010)

Il. 44. Schronisko „Samotnia” w Karpaczu,
pokrycie dachowe – gont bitumiczny,
pierwotnie gont drewniany (2010)
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Do ważnych komponentów cech architektonicznych należą rozwiązania stosowane
w elewacjach:

• dla systemów murowanych stosowano wykończenie w formie tynku (zespół uzdro-
wiskowy w Świeradowie Zdroju, hotel „Fenix” w Jeleniej Górze),

Il. 45. Hotel „Fenix” w Jeleniej Górze Il. 46. Szpital „Wysoka Łąka” w Kowarach
(2010)

• dla systemów o konstrukcji drewnianej elewacje były pokryte deskowaniem
(schroniska „Strzecha Akademicka” i „Samotnia” w Karpaczu, pensjonat „Olimp”
w Szklarskiej Porębie, przystanek tramwajowy w Podgórzynie),

Il. 47, 48. Przykład deskowania – karczma w Karpaczu (2010)

Il. 49. Pensjonat „Olimp” w Szklarskiej Porębie
(2010)

Il. 50. Schronisko „Samotnia” w Karpaczu
(2010)
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• dla systemów o konstrukcji ryglowej – budynki mają widoczną konstrukcję oraz
pola otynkowane wypełniające przestrzenie międzyryglowe (szpital „Wysoka Łąka”
w Kowarach, willa „Marzenie” w Świeradowie Zdroju), części szczytowe w elewa-
cjach ryglowych były pokryte deskowaniem lub łupkiem, stanowiąc rodzaj zdobie-
nia (Hotel Restauracja „Krasnoludki” w Sosnówce, pensjonat „Chatka Puchatka”
w Michałowicach).

Il. 51. Hotel Restauracja „Krasnoludki”, elewacja o konstrukcji ryglowej
(2010)

Il. 52. Szpital „Wysoka Łąka”
w Kowarach (2010)

Il. 53. Budynek towarzyszący – oficyna w zabudowie
willi „Marzenie” w Świeradowie Zdroju (2010)

Il. 54. Sosnówka
– budynek mieszkalny (2010)

Rozwiązania materiałowe stosowane w elewacjach stanowią detal architektoniczny
wynikający z zastosowanego systemu konstrukcyjnego. Wybór ich wynikał z wielkości
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obiektu oraz miejsca jego lokalizacji. Do najczęściej stosowanych materiałów w budow-
nictwie tego regionu należy:

• granit oraz piaskowiec wykorzystywane zarówno do budowy fundamentów, jak
i elementów sztukaterii;

Il. 55. Budynek pensjonatowy w Karpaczu
– elewacja wykonana z granitu,

opaski okienne z cegły klinkierowej,
deskowanie w części górnej (2010)

Il. 56. Budynek mieszkalny w Sosnówce
– elewacja wykonana z granitu,

opaski okienne z cegły klinkierowej,
deskowanie w części górnej (2010)

• cegła klinkierowa wykorzystywana do wykonania elementów zdobiących, np. oścież-
nic, w tym cegła glazurowana (pensjonat „Chatka Puchatka”, wille przy ul. Zako-
piańskiej), oraz do wykonania elewacji licowanej (szpital kolejowy w Szklarskiej
Porębie, Dom Zdrojowy w Świeradowie Zdroju).

Il. 57, 58. Uzdrowisko w Świeradowie Zdroju – kawiarnia (2010)
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Il. 59, 60. Szpital kolejowy w Szklarskiej Porębie (2010)

• elementy konstrukcyjne więźby dachowej drewniane oraz konstrukcje ryglowe
znajdujące się na elewacji (szpital kolejowy, szpital „Wysoka Łąka”, zespół
uzdrowiskowy w Świeradowie Zdroju, willa „Marzenie”, Hotel Restauracja „Kra-
snoludki”, karczma w Bukowcu),

Detale te w zależności od przeznaczenia, lokalizacji obiektu, jak również zamożności
inwestora mają różne formy. Ważnym czynnikiem zastosowanego detalu jest styl, w jakim
obiekt został zaprojektowany lub przebudowany, oraz materiał bazowy konstrukcji. Pod
względem materiałowym możemy wyróżnić:

• detal snycerski wykonany w elementach drewnianych:
○ w obiektach rustykalnych (Hotel Restauracja „Krasnoludki” w Sosnówce),
○ w elementach werand, balkonów pensjonatów (hotel Orlinek w Karpaczu, willa

„Marzenie” w Świeradowie Zdroju, pensjonat „Olimp” w Szklarskiej Porębie);

Il. 61. Pensjonat „Olimp” w Szklarskiej Porębie,
zwierzęce motywy snycerskie (2010)

Il. 62. Pensjonat „Olimp” w Szklarskiej Porębie,
geometryczne motywy snycerskie (2010)
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Il. 63. Szpital „Wysoka Łąka” w Kowarach,
głowica kolumny arkadki – motyw ludyczny (2010)

Il. 64. Szpital „Wysoka Łąka” w Kowarach, motyw
snycerki drewnianej w obudowie balkonu (2010)

Il. 65. Hotel „Orlinek” w Karpaczu
– galeria-loggia (2010)

Il. 66. Hotel „Orlinek” w Karpaczu
– balkony (2010)

○ elementy drewnianej otwartej więźby dachowej; drewniane stropy – sklepienia
o stylizowanych, secesyjnych motywach roślinnych (Hala Spacerowa i willa
„Marzenie” w Świeradowie Zdroju);

○ stalowe elementy wykończenia, elementy kute podpór balkonów, kraty w oknach,
balustrady (szpital „Wysoka Łąka” w Kowarach, szpital kolejowy w Szklarskiej
Porębie).

Il. 67. Szpital „Wysoka Łąka” w Kowarach
– krata okienna (2010)

Il. 68. Szpital kolejowy w Szklarskiej Porębie
– podpora balkonu (2010)
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• detal kamieniarski:
○ kolumny, pilastry, cokoły, przypory (szpital „Wysoka Łąka” w Kowarach, szpital

kolejowy w Szklarskiej Porębie);

Il. 69. Szpital kolejowy w Szklarskiej Porębie
(2010)

Il. 70. Szpital „Wysoka Łąka” w Kowarach
– motyw roślinny i zwierzęcy (2010)

Il. 71. Szpital „Wysoka Łąka” w Kowarach
– motyw roślinny (2010)

Il. 72.  Szpital „Wysoka Łąka” w Kowarach
– podpora kamienna (2010)

Il. 73. Dom Zdrojowy w Świeradowie Zdroju
– kapitele kolumn (2010)

Il. 74. Karczma w Karpaczu
– nadproże (2010)
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○ kolumny, słupy, podpory i pilastry o dekoracji nawiązującej do romanizmu
w Domu Zdrojowym w Świeradowie Zdroju;

Il. 75. Dom Zdrojowy
w Świeradowie Zdroju (2010)

Il. 76. Hala Spacerowa
w Świeradowie Zdroju (2010)

• faktury elewacji poprzez stosowanie różnego rodzaju tynku (szpital „Wysoka Łąka”,
willa „Marzenie”);

• wieżyczki, sygnaturki oraz zegary (szpital kolejowy, Dom Zdrojowy, willa „Marze-
nie”, hotel „Orlinek”, schronisko „Samotnia”);

Il. 77. Szpital kolejowy w Szklarskiej Porębie
– zegar w szczycie (2010)

Il. 78. Szpital „Wysoka Łąka” w Kowarach
– zegar w dachu (2010)
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• okna z witrażami jako doświetlenia ciągów komunikacyjnych oraz miejsc repre-
zentacyjnych w obiektach (szpital kolejowy w Szklarskiej Porębie, willa „Marzenie”
w Świeradowie Zdroju).

Il. 79. Szpital kolejowy w Szklarskiej Porębie
– doświetlenie klatki schodowej (2010)

Il. 80. Szpital kolejowy w Szklarskiej Porębie
– doświetlenie jadalni (2010)

Il. 81. Willa „Marzenie” w Świeradowie
Zdroju – doświetlenie klatki schodowej (2010)

Il. 82. Szpital kolejowy w Szklarskiej Porębie
– projekt witrażu – rysunek archiwalny

Przestrzeń wydzielona kulturowo nie jest sumą przestrzeni podobnych oraz nie składa
się jedynie z podobnych budynków. Tak zwana architektura regionalna sprowadza się do
jednorodności w danym regionie poprzez „zawłaszczanie” części przestrzeni dla lokaliza-
cji zespołów zabudowy. W przestrzennych badaniach zależności zabudowy nie można
ograniczać się jedynie do wymiaru gabarytowego wybranej funkcjonalnie grupy obiektów,
np. zabudowy rolniczej czy kwartałów zabudowy śródmiejskiej. Niezbędne jest określenie
cech regionalnych poprzez podejścia różnoskalarne oraz odrębności cech wspólnych dla
poszczególnych grup zabudowy. W tego typu rozważaniach niezbędne jest podniesienie
aspektu związanego z pewnymi zmianami krajobrazu, które można nazwać nieodwracal-
nymi, które niosą ze sobą świadome lub nieświadome kształtowanie krajobrazu kulturo-
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wego regionu. Przykładem krajobrazów kulturowo spójnych mogą być pojedyncze wsie,
np. w regionie Tyrol, gdzie uwarunkowania własnościowe (traktowanie własności nieru-
chomości jako dobro rodzinne) oraz historyczna ciągłość kulturowa uniemożliwiają
wprowadzanie przypadkowej zabudowy podporządkowanej jedynie gustowi właściciela,
ograniczając tym samym spekulację gruntami rolnymi oraz spontaniczne wprowadzanie
zabudowy obcej kulturowo. Przykład ten nie ma na celu odrzucenie „architektury nowo-
czesnej” czy „unikatowej – symbolicznej” jako zasady, lecz ukazanie możliwości kulturo-
wej kontynuacji zabudowy, która ma służyć wypracowaniu kompromisu pomiędzy
wszystkimi uczestnikami „gry o przestrzeń”. Wiadome jest, że pojedyncze obiekty „za-
czerpnięte” z różnych regionów stanowią w pierwszym etapie „wyrażenia obce architek-
tonicznie”, w zależności od ich zagęszczenia przekształcają się w nowy „język przestrze-
ni”. Nie jest również prawdą, że zabudowa ograniczona jedynie do wiejskich stodółek
może stanowić zabudowę regionalną. Teza ta jest prawdziwa jedynie w części przestrzeni
wiejskich, ze względu na dominację dwukondygnacyjnych obiektów zadaszonych dachem
o kącie 45°, natomiast na innych terenach należy starannie przeanalizować uwarunkowa-
nia architektoniczne, definiując dominujące cechy występujące w obiektach oraz tworząc
współczesny krajobraz kulturowy uwzględniający twórczy regionalizm w architekturze.
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The principles of regional development of the Karkonosze
and the Izerskie mountains compared to the cultural landscape

The determination of regionalism in architecture is subordinated to the common features of build-
ings in terms of form and architectural content. Analyzing of building complexes, as various spatial lay-
outs allows the defining of common architecture as coherent and representative having its individual, re-
petitive solutions. The author revealed the presence of similar forms of development for each of
functional groups.
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Typowa architektura Karkonoszy i Gór Izerskich**

Refleksja nad stanem obecnym

Jest rzeczą oczywistą, że architektura niektórych obszarów ma, czy też miała w przeszło-
ści, pewne jednolite cechy, które decydują o jej charakterze i oryginalności. Są nawet obszary,
którym dopiero właśnie owa typowa architektura nadaje tożsamość. Przykładowo wymieńmy
choćby szachulcowe budowle okolic Chebu czy szczyty dworów baroku ludowego na połu-
dniowoczeskich Blatach. W charakterystyce Karkonoszy i Gór Izerskich architektura nie jest
wprawdzie cechą dominującą, ale też ma swój udział w tworzeniu ich niepowtarzalnego obli-
cza, co niekiedy uświadamiamy sobie dopiero wówczas, gdy do typowej zabudowy zaczynają
przenikać elementy obcego pochodzenia. Zarówno na Góry Izerskie, jak i Karkonosze od
wielu wieków w tak wielkim stopniu wpływa działalność człowieka, że stanowi ona jeden
z najbardziej podstawowych czynników krajobrazotwórczych. Skoro chronimy oba wspo-
mniane pasma górskie z uwagi na ich wysokie wartości przyrodnicze i krajobrazowe, chrońmy
je także z uwagi na dzieło rąk naszych przodków. Wartości te, w odróżnieniu od przyrodni-
czych, tylko w bardzo ograniczonym zakresie mogą przetrwać o własnych siłach, czy raczej
siłą bezwładności, wręcz przeciwnie, wymagają aktywnego wsparcia ze strony współczesnego
człowieka. Podczas gdy dzięki dbałości o środowisko naturalne i zachowanie naturalnych
warunków możemy objąć ochroną i zachować także gatunki dotąd słabo poznane, w przy-
padku wytworów człowieka osiągnęlibyśmy to samo, tylko poprzez wprowadzenie surowego
zakazu jakiejkolwiek dalszej twórczej działalności i ścisłej konserwacji istniejącego stanu, co
jednak nie jest możliwe. Jeśli zatem chcemy zachować charakter krajobrazu, który podoba
nam się, i który sprawił, że postanowiliśmy dany obszar nie tylko chronić, ale także wykorzy-
stywać do rekreacji, musimy zachować również jego architekturę. To jednak zakłada, że do-
brze ją znamy i potrafimy rozpoznać i nazwać jej charakterystyczne elementy.

Podróżując za granicę, z pewnością wielu z nas zauważyło, że w rozwiniętych gospodar-
czo i kulturowo krajach skrupulatnie i trzeba powiedzieć, także spontanicznie, utrzymywany
jest typowy charakter architektury, do którego dopasowuje się też nowe budynki. Nie ma
znaczenia, czy mówimy o drewnianych budowlach na zboczach potężnych alpejskich szczy-
tów, czy o kamiennych domach wśród pofalowanych francuskich winnic lub o angielskiej wsi.
Na pewno bez zbytniej przesady można powiedzieć, że poziom kultury narodu poznaje się
także po jego stosunku do swojej materialnej przeszłości. Pod tym względem nasz kraj nie
wygląda najlepiej. Oprócz ogólnych negatywnych czynników wynikających ze zmian społecz-
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** Artykuł ukazał się w: Typowa architektura Karkonoszy i Gór Izerskich – Inspiracyjny podręcznik dla budowni-
czych i projektantów, http://www.architektura.krnap.cz/pl/
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no-gospodarczych XX w., sytuację Karkonoszy i Gór Izerskich pogarsza jeszcze brak ciągło-
ści kulturowej spowodowany wysiedleniem większej części ich mieszkańców po drugiej
wojnie światowej. Zwiększający się nacisk na gospodarcze wykorzystanie gór, zwłaszcza
w zakresie turystyki i związanej z nią intensywnej działalności budowlanej, musiały w końcu
otworzyć oczy nawet mniej spostrzegawczemu człowiekowi, którego nie zdołały wcześniej
przebudzić liczne budowle architektów i budowniczych dawnego reżimu. Komu zatem nie
wystarczyła nowa Labská bouda i hotel Horal w dolinie Svatý Petr, tego musiała wzburzyć
apartamentowa zabudowa Horních Míseček, centrum Špindlerovego Mlýna, Peca pod Sně-
žkou i innych miejsc, tak samo jak wyglądające obco „holenderskie wioski”.

Il. 1. Tradycyjna górska chata, tzw. buda, od XVII
do poł. XIX w. miała niskie ściany z szeregiem
małych okien z okiennicami, prosty szczyt obłożony
gontem lub deskami z drzwiami na strych oraz
wizualnie dominujący dach kryty gontem. Svatý
Petr – widokówka archiwalna

Il. 2. Turystyka wprowadziła zmiany w wyglądzie
dużej części najważniejszych bud. W latach 20. XX w.
taki budynek jak Bouda na Pláni był raczej wyjątkiem
(2010)

Il. 3. Turystyka wpłynęła najpierw na wygląd wsi,
które zmieniały się w ośrodki rekreacji – letniska.
Piętrowe pensjonaty i hotele z dwuspadowymi
dachami o łagodniejszym nachyleniu niż dachy bud,
stały się typowym wzorem budynków w służbie
turystyki. Špindlerův Mlýn (2010)

Il. 4. Obecna zabudowa służąca turystyce pomimo
odwołań do tradycyjnych elementów zakłóca krajobraz
swoim zbyt dużym zagęszczeniem i wielkością,
miejscami podkreśloną niepożądanym ujednolice-
niem. Horní Mísečky (2010)

Rosnącego zainteresowania tradycyjną architekturą Karkonoszy i Gór Izerskich, także
poza kręgami zagorzałych konserwatystów i wielbicieli dziedzictwa kulturowego naszych
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przodków dowodzą mnożące się, jak spod igły, domy zrębowe i obiekty komercyjne
zaprojektowane w duchu tradycjonalizmu. O ile w przypadku niszczących remontów
starszych budowli tylko specjalista był często świadomy nieodwracalnej utraty wartości
historyczno-artystycznych, o tyle pewną nieporadność i niezręczność prób budowania
w tradycyjnym stylu zauważało wielu. Część specjalistów stara się rozwiązać ten problem
poprzez radykalne odejście od przeszłości i podkreślanie jakości współczesnej „nowocze-
snej architektury”. Podejście to ma jednak swoje ograniczenia. Bardzo rzadko udaje się
niestety stworzyć dzieło, które w pełni dorównywałoby wartościom budowli naszych
przodków, jeśli chodzi o harmonię z okoliczną przyrodą i funkcjonalność, nie mówiąc już
o tym, że w większości przypadków to nowe dzieło musi się „dopasować” do okolicznej
zabudowy. Niejedna budowla o wysokiej jakości architektonicznej, doceniona przez spe-
cjalistów spotyka się ze spontanicznym sprzeciwem opinii publicznej. Ludzie coraz wy-
raźniej domagają się czegoś „tradycyjnego” i „oryginalnego”. Proste prawo rynku wycho-
dzi naprzeciw temu żądaniu, jednak wynik często jest wątpliwy, a nawet żałosny. Brakuje
bowiem jasnej świadomości tego, na czym polega właśnie ta „tradycyjność” i „oryginal-
ność”. W Karkonoszach i Górach Izerskich znowu pojawiają się różne wersje alpejskich
i kanadyjskich domów z bali, a także domów zrębowych z rejonu Morawskiej Wołoszczy-
zny (Valašsko), czy pensjonaty o osobliwej konstrukcji pseudozrębowej, szkieletowej,
z gronami lukaren, wykuszy i wieżyczek. Powstawanie takich zmutowanych dziwolągów
i przybłęd, wkradających się w nasze góry pod pozorem zamówienia publicznego, może-
my Ograniczyć jedynie dzięki dostatecznemu poznaniu prawdziwie tradycyjnej architektu-
ry Karkonoszy i Gór Izerskich i przyswojeniu sobie charakterystycznych dla niej elemen-
tów. Właściwe zastosowanie tej wiedzy w nowym budownictwie nie musi być jednak
zawsze tak łatwe, jak mogłoby się wydawać.

Usytuowanie i rzut poziomy budynku

Rozproszona zabudowa

Główne rejony Karkonoszy stanowią krajobraz kulturowy, a budynki są jego ważną
częścią. W regularny sposób wzdłuż linii wyznaczonej przez miejscową drogę lub potok
były rozmieszczane tylko górskie domy w starszych łanowych wsiach, jak choćby Alb-
eřice, Lysečiny, Maršov lub Rokytnice nad Jizerou. Dużo częściej w całych Karkono-
szach występuje nieregularna zabudowa na przypadkowo utworzonych enklawach łą-
kowych, które osadnicy zasiedlali od XVI do XVIII w. O konkretnym usytuowaniu
chałupy decydowała jak największa łatwość dostarczania do domu siana z okolicznej
łąki i nawożenia, czyli możliwość wywożenia płynnej gnojowicy z chlewu i stajni na całą
łąkę. Zajęcia związane z pracą na roli wpłynęły też na wygląd krajobrazu z rozproszoną
zabudową, która należy do zasadniczych cech Karkonoszy. Od połowy XIX wieku
niewielkie centra siedlisk górskich zaczęły się zagęszczać. Dlatego w pozostałych miej-
scach gór do dziś typowe są różnej wielkości odstępy między domami.
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Il. 5. Zachowana zabudowa rozproszona.
Velká Pláň. Pec pod Sněžkou

Il. 6. Kalenica domu prostopadła do stoku.
Šímovy chalupy. Dolní Malá Úpa

Najstarsza zabudowa Gór Izerskich powstała w płytkich dolinach rzek Směda, Jeřice
i Nysa na północnym i zachodnim podgórzu. Powstawały długie wsie leśno-łanowe z gospo-
darstwami położonymi w regularnych odstępach nad zalewaną łąką łęgową. Łany pól, łąk
i pastwisk oddzielone drogami i miedzami, ciągnące się aż do skraju lasu miejscami zachowały
się do dzisiaj. Podobnie na zasadzie łanów prowadzących od cieku wodnego rozwijały się
także później zakładane miejscowości w głębiej wyciętych dolinach we wschodniej części gór.
Ze starszymi osadami stopniowo łączyła się zabudowa luźno rozproszona na stokach aż do
niższych grzbietów górskich, podobna do tej karkonoskiej. Miejsca położone w dolinach
nadal były zagęszczane uboższymi chałupami, budynkami produkcyjnymi (młyny, tartaki itp.),
użyteczności publicznej (kościoły, probostwa, szkoły itp.) aż po wyraźne bryły fabryk z okresu
koniunktury przemysłowej. Rezultatem jest krajobraz z gęsto zabudowanymi pasami wzdłuż
cieków wodnych, na północy i zachodzie z wyraźną zwartą zabudową, nierozrzuconą w kra-
jobrazie, na wschodzie z charakterystyczną zabudową rozproszoną na zboczach.

Obecnie priorytetem powinna być ochrona naturalnego, niezabudowanego krajobrazu
i zachowanie typowej kompozycji osad z pasami siedlisk w dolinach zabudowanych
w sposób ciągły, jednak nieregularnie oraz z rzadką, rozproszoną zabudową w wyższych
partiach. Nowo powstające budynki dobrze jest sytuować w lukach pomiędzy domami
i na skraju zabudowy ciągłej.

Orientacja kalenicy

Tradycyjne domy w Karkonoszach i Górach Izerskich mają kalenice dachu oriento-
wane dokładnie po poziomicach, czyli w poprzek zbocza. Tylko niektóre chałupy z do-
stępem do roli poprzez jeden ze szczytów zostały zbudowane w dalekiej przeszłości na
łagodnych stokach prostopadle do poziomic. Takich domów zachowało się naprawdę
niewiele. Wbrew uznanej tradycji w całych Karkonoszach w ciągu ostatnich trzydziestu lat
XX wieku zbudowano wiele domków jednorodzinnych i rekreacyjnych wzdłuż linii spad-
ku zbocza, prawdopodobnie ze względu na nasłonecznienie mieszkalnej strony szczyto-
wej czy dla widoku z balkonu na dolinę. Inspiracja domami alpejskimi jest widoczna.
Doprowadziło to do zniszczenia właściwego charakteru wielu lokalizacji górskich, nieko-
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rzystny efekt spotęgowało różne nachylenie dachów nowych domów orientowanych
wzdłuż stoku. Stodoły, spichrze i prostopadłe skrzydła domów są jednak prawidłowo
sytuowane wzdłuż linii spadku zbocza.

Wysokość osadzenia

Główny problem usytuowania górskiego domu stanowi pochyły teren. Prawidłowe jest
umieszczenie podłogi na wysokości jak najbliżej poziomu pierwotnego terenu. Dlatego do
drzwi wejściowych nie prowadzą schody, na stromym stoku mogą być dwa lub trzy stopnie.
Taki dom jest w tylnej części parceli wpuszczony częściowo poniżej poziomu terenu, którego
granicę wyznacza najczęściej wyrównany na sucho kamienny mur. Przednią przyzbę z powo-
du stoku tworzy wypoziomowany taras (rampa) z kamienia lub rzadziej obsiany trawą nasyp.
Na równej parceli wysokość podłogi jest kilka centymetrów nad wysokością okolicznego
terenu. Takie osadzenie domu jest nie tylko estetyczne, ale też bardzo wygodne do użytkowa-
nia. Podwyższenie fundamentów domu, do tego urządzenie sutereny wpuszczonej poniżej
poziomu gruntu, nie jest jednak oryginalne w przypadku górskiej chałupy, domu rekreacyjne-
go czy schroniska. Nie do przyjęcia są wysokie mury oporowe. Pomieszczenia gospodarcze
i techniczne, garaże i magazyny nie stanowią części domu, tylko sąsiednie samodzielne obiekty
gospodarcze. Ewentualne wysokie kamienne podmurówki na stromych stokach, występujące
w Górach Izerskich, nie mają okien, natomiast mogą mieć drzwi do piwniczki.

Odwodnienie

Z postawieniem domu ściśle związane jest jego odwodnienie. Sprawdza się pogłębienie
zewnętrznego wykopu wokół oczyszczonych fundamentów z położonym drenażem i za-
mknięcie ułożonymi kamieniami lub wypełnieniem z tłucznia. Pomiędzy kamienie nie może
dostać się drobny materiał, czyli ziemia lub piasek. Powstały system drenażowy w stopniu
wystarczającym odprowadza wodę z domu. Jest w niego wbudowane także niezależne od-
prowadzenie wody z okapów dachowych i odpływów, w stoku z wyprowadzeniem pod
domem, na równym terenie łączy się z systemem wsiąkania (drenażem) o dostatecznej po-
jemności. Skuteczność zapewnia odpowiedni spadek drenażu, przepustowość materiału ka-
mienistego i brak możliwości podchodzenia wody po grubym materiale kamienistym. Konse-
kwentne wykonanie drenażu może umożliwić usunięcie wilgoci także w mocno podmokłych
miejscach, najlepiej w połączeniu z podobnym rozwiązaniem pomieszczeń wewnętrznych
pod nieprzepuszczającymi powietrza podłogami. Betonowanie powierzchni, rowów lub nie-
przepuszczalny bruk w ścisłej bliskości domu może powodować przenikanie wilgoci do mu-
rów. Zastosowanie betonowych podłóg w drewnianym domu zawsze jest związane z dużym
ryzykiem powstania ogniska wilgoci, a następnie zgnilizny. Najbardziej skuteczną wentylację
przestrzeni pod drewnianą podłogą zapewni system kanałów wentylacyjnych (drewniane
kominki, plastikowe lub metalowe rurki, elastyczne węże) wyprowadzonych na zewnątrz po-
nad poziom śniegu albo jeszcze lepiej na strych lub nawet powyżej kalenicy dachu. Suchość
i przeciąg są najlepszym sposobem walki z grzybem o nazwie stroczek domowy, stanowiącym
największe zagrożenie dla drewnianego domu.
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Il. 7. Rzut poziomy domu powiększony o ryzalit,
drewutnię i tylny wykusz dachowy (mansardowe
wejście na strych) do wnoszenia siana. Valšovky nr 297.
Velká Úpa (2010)

Il. 8. Szklarski domek bez części gospodarczej.
Josefův Důl nr 930 (2010)

Il. 9. Konstrukcja zrębowa umocniona obustronnymi
kleszczami, tzw. lisicami. Dolní Maršov nr 9 (2010)

Il. 10. Węgieł „na jaskółczy ogon”.
Severka nr 67. Pec pod Sněžkou (2010)

Il. 11. Wymiana dolnych belek (podwalin)
konstrukcji zrębowej na poziomie podłogi.
Nad křižovatkou nr 273. Velká Úpa (2010)

Il. 12. Drenaż z kamieni. Latovo údolí nr 5.
Dolní Malá Úpa (2010)
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Il. 13. Ościeżnice z belek
w murowanej  ścianie.
Vrchlabí nr 159 (2010)

Il. 14. Ozdobne kamienne
ościeżnice częściowo

zrębowego domu.
Rokytnice n.J.

Rokytno nr 58 (2010)

Il. 15. Klasyczne rozmieszczenie
okien. Horní Rokytnice n.J. nr 88

(2010)

Il. 16. Ozdobny wariant
opasek okiennych ze zdobnym

nadokiennikiem i deską
podparapetową.

Vítkovice nr 16 (2010)

Il. 17. Występujące w pewnym
okresie płaskie i bogato wycinane
na obwodzie opaski okien w stylu

tradycjonalistycznym z lat 20.
i 30. XX w. nie są wzorem

do naśladowania (2010)

Il. 18. Najbardziej popularne
profilowane opaski okien

z parapetem w zrębie
i odeskowanej ścianie.

Rokytnice n.J. Rokytno nr 92
(2010)

Il. 19. Północno-zachodnia ściana zrębowego domu
chroniona przez pionowe deskowanie. Rokytno nr 77

(2010)

Il. 20. Pionowe odeskowanie ścian z kolorystycznie
kontrastującymi listwami. Jestřabí v Krkonoších nr 40

(2010)
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Il. 21.  Poprawny i błędny sposób przybicia desek i listew pionowego deskowania

Il. 22. Proste obłożenie szczytu
odpowiednie dla całego
omawianego obszaru

Il. 23. Typ szczytu popularny
na całym omawianym obszarze.
Deski w górnej części w zależności
od lokalnych zwyczajów mogą się
schodzić i rozchodzić

Il. 24. Szczyt bardzo popularny
w Górach Izerskich.

Il. 25. Najbardziej skomplikowany
szczyt dachu o jętkowej więźbie
stosowany na całym obszarze

Il. 26–27. Bogate, wycinane drewniane szczyty typowe
dla wschodnich Karkonoszy. Przenoszenie sposobu
ich konstruowania na inne tereny jest błędem

Il. 28. Szczyty dachów płatwiowych
i z półpiętrem miewają zazwyczaj
proste deskowanie

Il. 29. Trzy większe okna
na szczycie są typowe
dla Gór Izerskich

Il. 30. Duże szczyty nad półpiętrem
umożliwiają osadzenie większej
liczby okien niż szczyty dachów
z jętkową więźbą
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Il. 31. Prosty i jednocześnie elegancki szalunek
szczytu jest popularny w całych Karkonoszach

i Górach Izerskich. Karlov nr 338 (2010)

Il. 32. Najbardziej ozdobne szczyty znajdują się
w zachodniej części Karkonoszy. Niektóre mają

podwójny ozdobny fryz z profilowanych
pionowych deseczek, tzw. „koci spacer”.

Paseky n.J. nr 94 (2010)

Rzut poziomy

Powierzchnia karkonoskiej chałupy to najczęściej 8 × 15 m. Wiejskie domy z gum-
nem i stodołą mają taką samą szerokość, ale są aż o 10 m dłuższe (choćby Albeřice,
Rýchory, Sejfy, Bolkov, Horní Lánov, Rokytnice nad Jizerou). Krótsza strona to zawsze
ściana pod szczytem. Prostokątny plan ze stosunkiem stron mniej więcej 1:2 jest pod-
stawowym parametrem karkonoskiej chałupy. Do tego po stronie niezamieszkanej
dochodzi drewutnia o konstrukcji ramowej, dziś wykorzystywana raczej jako zaplecze
techniczne. Rzut poziomy powiększa się jeszcze o tylny wykusz z wejściem na strych,
przez który wnoszono siano, a który znajdował się nad piwnicą z dawną mleczarnią,
i ewentualnie także o przedni ryzalit lub werandę zasłaniającą umieszczone pośrodku
drzwi wejściowe. W oryginalnej chałupie po jednej stronie zlokalizowanego centralnie
korytarza jest część mieszkalna, a po drugiej gospodarcza z oborą i warsztatem. Pod
oborą jest metrowej głębokości dół na gnojowicę przykryty ciosanymi dechami. Dre-
wutnia łączy się tylko z częścią gospodarczą, pomieszczenie mieszkalne jest zoriento-
wane w stronę bardziej korzystnych warunków świetlnych. Sprawia to, że pomiesz-
czenia mieszkalne powstałe w wyniku przekształcenia części gospodarczej chałupy
w mieszkaniową nie są takiej samej jakości, jak te w pierwotnym rozplanowaniu.

Rzut poziomy chałup w Górach Izerskich też jest wyraźnie prostokątny, opierają-
cy się na trzyczęściowym podziale domu wiejskiego, występującego z niewieloma
wyjątkami w całej Republice Czeskiej. Murowana centralna sień (korytarz) ze scho-
dami na strych dzieli dom na część mieszkalną, tj. izbę z drewnianymi ścianami o kon-
strukcji zrębowej, i murowaną część gospodarczą z oborą ewentualnie komorą – obie
dostępne z sieni. W większych domach możliwy jest także dalszy podział pomiesz-
czeń, np. mniejsza izba obok większej, wewnętrzny podział części gospodarczej.
Szerokość ściany szczytowej waha się między 6 a 9 m, stosunek boków wynosi w przy-
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Il. 33. Dodatkowo wstawiony duży wykusz do siana.
Dolní Malá Úpa nr 100 (2010)

Il. 34. Typowy mały wykusz do wnoszenia siana
w mniej typowym miejscu na skraju dachu.
Rychlov nr 28 (2010)

Il. 35. Facjatka o dachu dwuspadowym.
Krausovy boudy nr 178, Horní Maršov (2010)

Il. 36. Prostopadłe przybudówki na poziomie szczytu
osiągały duże rozmiary, mimo to nie zakłócały
charakteru typowej architektury. Dolní Maxov nr 626
(2010)

Il. 37. „Chłodnie” szklarskich domów w Górach
Izerskich to już historia, dlatego tym bardziej
powinniśmy je chronić. Josefův Důl nr 1 (?)(2010)

Il. 38. Przybudówkę prostopadłą do kalenicy domu
i do zbocza można wykorzystać jako garaż.
Černá Říčka nr 130 (2010)
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Il. 39. Przedogródki w Górach Izerskich miewają
kamienne podmurówki. Josefův Důl nr 930 (2010)

Il. 40. Przyzba z balustradą i ławeczką to atrybuty
tradycyjnego górskiego domu. Bratrouchov nr 66

(2010)

Il. 41. Tradycja nakazywała budowanie stodół prostopadle do domu mieszkalnego
i w miarę możliwości tak, aby stodoła wizualnie go nie zdominowała.

Paseky n.J. nr 90 (2010)

Il. 42, 43. Sylwetki tradycyjnych domów: starszy z dachem jętkowym i młodszy z dachem płatwiowym.
Oba mogą posłużyć jako wzór w architekturze kontekstualnej
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Il. 44, 45. Sylwetki pensjonatu i hotelu bazujące na wzorach popularnych na tym terenie u schyłku XIX w.

Il. 46, 47. Typowe sylwetki większych bud dostosowanych do potrzeb turystyki. Wzór ten utrwalił się w okresie
międzywojennym, a architekci starający się nawiązać do typowej architektury gór wracali do niego do końca XX w.

bliżeniu 1 : 2. Aż do tego miejsca sytuacja jest zatem podobna do tej w Karkonoszach. Jed-
nak dla Gór Izerskich, z drobnymi wyjątkami, nie jest typowe połączenie stodoły z gum-
nem, czyli przedłużenie całego domu. Pewną cechą szczególną są także domy rzemieślni-
ków i szklarzy wyłącznie z dachami o więźbie płatwiowej bez części gospodarczej (tylko
z izbą i sienią), o stosunku boków mniej więcej 2:3. Interesujące są duże przybudówki do
starszej chałupy, które mogą mieć nawet większą powierzchnię niż ona sama.

Na zakończenie chcielibyśmy zaapelować do architektów i projektantów, aby nie speł-
niali wyłącznie wymagań inwestorów, ale wykorzystali podczas projektowania swoją facho-
wą wiedzę i starali się projektować budowle wkomponowane z wyczuciem w okoliczną
zabudowę i niezakłócające unikatowej wartości krajobrazu w parku narodowym.

Literatura

[1] Typowa architektura Karkonoszy i Gór Izerskich – Inspiracyjny podręcznik dla budowniczych i projektantów (orygi-
nalny tytuł: Typická architektura Krkonoš a Jizerských hor - Inspirační příručka pro stavebníky a projektanty); Tekst:
Pavel Klimeš, Jiří Louda, Jana Mejzrová, Tłumaczenie: Renata Rafa-Radiměřský, Helena Jankowska,
[w:] http://architektura.krnap.cz/pl/

Fotografie: Kamila Antošová, Pavel Klimeš, Jitka Kopáčová, Jiří Louda, Jana Mejzrová.
Szkice: Renata Oppeltová.
Widokówki archiwalne – zbiory własne autorów.
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The principles of regional development of the Karkonosze
and the Izerskie mountains

The determination of regionalism in architecture is subordinated to the common features of build-
ings in terms of form and architectural content. Analyzing of building complexes, as various spatial lay-
outs allows the defining of common architecture as coherent and representative having its individual, re-
petitive solutions. The author revealed the presence of similar forms of development for each of
functional groups.
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Krzysztof Kurek*

Kształtowanie zabudowy uzdrowiskowej
na przykładzie Świeradowa Zdroju**

Położenie

Zespół uzdrowiskowy w Świeradowie Zdroju znajduje się przy ul. Konstytucji 3 Maja,
w centrum miejscowości Świeradów Zdrój. Położony jest na wysokości 450–710 m n.p.m.
w Górach Izerskich, w dolinie rzeki Kwisy, w tzw. Obniżeniu Świeradowskim oddzielają-
cym Wysoki Grzbiet na południu od Kamienickiego Grzbietu na północy, w terenie opa-
dającym w kierunku północnym (łagodna skarpa). Usytuowany jest w otoczeniu Parku
Zdrojowego i zajmuje dużą posesję ograniczoną ulicami: Zdrojową, Konstytucji 3 Maja,
Piłsudskiego oraz Batorego.

Rys historyczny

Wody mineralne w Świeradowie Zdroju (niem. Flinsberg) znane były co najmniej od
końca XVI w. W 1600 roku pisał o nim Schwenkfeldt: „Zdrój piwny, kwaskowy, ma
nazwisko od farby i smaku kwaskowatego, z podobieństwa do pospolitego, ostrego,
domowego piwa. Wytryska kłębem w jednej porębie lasu, o milę drogi za Mirska
w bliskości Kwisy (...). Tym, którzy wodę z niego piją otwiera ciało, czyści, przenika,
pragnienie gasi, sprawia chęć do jadła, pędzi urynę, wypędza gruz i piasek, spłukuje
kiszki i gorącość wątroby chłodzi. Chorzy i słabowici ludzie, biorą pospolicie tę wodę
zwłaszcza kiedy jeść nie mogą”. W połowie XVII w., kiedy po tutejszą wodę mineralną
zaczęło przybywać coraz więcej ludzi, wybudowano przy źródle drewniany, jednopię-
trowy dom. Zamieszkał w nim leśniczy Wolf, który miał mieć dozór także nad zdrojem.
W latach 1738–1739 hrabia Hans Anton Schaffgotsch powołał komisję lekarzy, która
uznała lecznicze właściwości wód. W 1754 roku zaczęto urządzać pomieszczenia dla
kuracjuszy. W latach 1768–1795 wzniesiono pierwsze budynki uzdrowiskowe: stary
dom uzdrowiskowy (1768), nowy dom uzdrowiskowy (1781), pawilon muzyczny i pierw-
szy zakład kąpielowy z 12 wannami (1795). Obok nich zaczęły powstawać również
budowle prywatne. W 1839 roku powstał pierwszy park zdrojowy, powiększony

                                                     
* Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu – Delegatura w  Jeleniej Górze.

** Artykuł ukazał się w: Typowa architektura Karkonoszy i Gór Izerskich, http://www.architektura.karr.pl/
poradnik.pdf



70

w drugiej połowie XIX w. W roku 1895 wybuchł pożar, który unicestwił część budyn-
ków uzdrowiska, m.in. Dom Zdrojowy. Wykonanie projektu nowego obiektu Zarząd
Uzdrowiska powierzył znanemu architektowi wrocławskiemu, zaangażowanemu rów-
nież na terenie Jeleniej Góry (Pałac Paulinum) Karlowi Grosserowi. Gotowy projekt
został zatwierdzony przez Zarząd Uzdrowiska w lutym 1898 r. Powstała malownicza
budowla eklektyczna z odniesieniami do modnego stylu alpejskiego, z detalem o for-
mach neoromańskich i elementami secesyjnymi. Wkrótce do Domu Zdrojowego do-
budowano drewnianą halę spacerową i budynek zarządu. W końcu lat 20. XX w.
otwartą pierwotnie od północy halę przeszklono. W latach 40. XX w. zlikwidowano
dekoracyjne ujęcie źródła wody mineralnej z rzeźbami Walończyków, zastępując je
ceramicznym kominem. W latach 1927–1928 zmodernizowano Dom Zdrojowy po-
przez zaopatrzenie pokojów gościnnych w bieżącą ciepłą i zimną wodę, a niektóre
z nich w łazienki i WC.

Il. 1. Położenie. Wyrys z mapy topograficznej
z lat 30. XX w.

Il. 2. Widok zespołu z przeciwległego stoku
– zdjęcie archiwalne

Il. 3. Widok z ok. 1902 r. z odkrytymi
jeszcze werandami

Il. 4. Widok z ok. 1900 r. Dom Zdrojowy i kościół

Po wojnie obiekt przejęło państwo polskie i pozostawał w zarządzie ministerstwa
zdrowia. W 1971 roku Dom Zdrojowy zniszczył pożar. Odbudowa trwała do 1979 r.
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W jej wyniku nadbudowano ostatnią kondygnację, zmieniono formę szczytów, balkonów,
przebudowano wnętrza górnych kondygnacji i przeprowadzono renowację wnętrz przy-
ziemia. W 1976 roku przeprowadzono konserwację dekoracji rzeźbiarsko-architekto-
nicznej sali koncertowej i hollu oraz konserwację sztukaterii. W latach 1984–1986 prze-
prowadzono renowację malowidła ściennego w Pijalni Wód Mineralnych oraz renowację
polichromii Hali Spacerowej. W 1988 roku wymieniono pokrycie Hali Spacerowej z ce-
ramicznego na blachę miedzianą. W latach 1994–2009 przeprowadzono w obiekcie prace
modernizacyjne, konserwatorskie i budowlane, m.in. remont wieży, balkonów, moderni-
zację wnętrz, wymianę stolarki okiennej. Obiekt w 1988 roku wpisano do rejestru zabyt-
ków decyzją WKZ nr 351/903/J z dnia 14.01.1988 r.

Opis zespołu

Zespół złożony jest z trzech obiektów: dominującego pod względem gabarytów
Domu Zdrojowego, przylegającej od strony południowo-wschodniej Hali Spacerowej
z Pijalną Wód i budynku Zarządu Uzdrowiska, obecnie zwany Pawilonem „B” Domu
Zdrojowego. Zabudowa uszeregowana jest w osi wschód–zachód, znacznie odchylonej
ku północy.

Dom Zdrojowy

Budynek o nieregularnym rzucie, którego ośrodek stanowi zbliżony do prostokąta
wielotraktowy korpus, poprzedzony od północy pierwotnie kolumnową galerią, która
współcześnie została przekształcona w zamknięty trakt. Od strony południowej korpus
w trzech osiach środkowych zagłębiony, a w osi wschodniej mieszczącej główną klatkę
schodową wysunięty z lica ściany w formie prostokątnego ryzalitu. Do korpusu dołączo-
ne liczne przybudówki o zróżnicowanych formach i gabarytach. Od zachodu dobudowa-
na regularna, prostokątna sklepiona sala koncertowa, do której od strony południowej
przylega przybudówka mieszcząca zaplecze sceny. Od północno-wschodniej do korpusu
przylega wieża na rzucie zbliżonym do kwadratu. Między wieżę i korpus wbudowano
mały trójboczny portyk arkadkowy.

Budynek o dużych gabarytach, rozczłonkowanej i malowniczej, nieregularnej bryle,
wzbogaconej licznymi przybudówkami, wieżyczkami, portykami i wykuszami, stanowi
dominantę architektoniczną zespołu. Bryła budynku znacznie przekształcona współ-
cześnie w wyniku zabudowania galerii w przyziemiu elewacji północnej, nadbudowania
dwóch kondygnacji, likwidacji ryglowych facjatek i szczytów, zmiany formy dachu
i szczytów. Dwie górne kondygnacje korpusu z ciągami balkonów. Obecnie budynek
czterokondygnacyjny z użytkowym poddaszem, dach czterospadowy, pokryty blachą
miedzianą; obiekt w całości podpiwniczony. Strefy wejściowa zlokalizowane we wszyst-
kich elewacjach, reprezentacyjna zlokalizowana od strony wschodniej, bezpośrednio
z zadaszonej Hali Spacerowej. Wieża 6-kondygnacyjna, do wysokości ostatniej kondy-
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gnacji korpusu czworoboczna, wyżej przechodzi w ośmioboczną, w ostatniej kondy-
gnacji galeria widokowa; całość zwieńczona dwukondygnacyjnym hełmem z latarnią
i iglicą, hełm poryty blachą miedzianą. W przyziemiu zachowane elementy bogatego
wystroju wnętrz: podpory w postaci kolumn, słupów i pilastrów o dekoracji nawiązują-
cej do romanizmu, dekoracja sztukatorska sklepień i stropów o formach eklektycznych
i secesyjnych, secesyjne balustrady schodowe, pozostałości wewnętrznej i zewnętrznej
stolarki drzwiowej.

Il. 5. Dom Zdrojowy.
Rzut przyziemia całego zespołu

Il. 6. Rzut parteru Domu Zdrojowego

Il. 7. Elewacja północno-wschodnia.
Niezrealizowany projekt rewaloryzacji
wystroju elewacji

Il. 8. Elewacja północno-zachodnia.
Niezrealizowany projekt rewaloryzacji
wystroju elewacji

Wystrój zewnętrzny z fragmentami oryginalnej kamieniarki oraz elementami ory-
ginalnej snycerki i wystroju ceramicznego. Układ wnętrz skomplikowany, o zmiennej
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liczbie traktów w różnych częściach budynku. Zachowany oryginalny układ komuni-
kacyjny. W trakcie południowym dwie klatki schodowe, dostępne od wewnątrz i ze-
wnątrz, klatki schodowe połączone korytarzem środkowym łączącym również salę kon-
certową na zachodzie i Halę Spacerową na wschodzie.

Il. 9. Elewacja południowo-zachodnia.
Niezrealizowany projekt rewaloryzacji

wystroju elewacji

Il. 10. Niezrealizowany projekt
balustrady schodów w elewacji zachodniej

Il. 11. Detal balustrady

Hala Spacerowa i Pijalnia Wód Mineralnych

Budynek założony na regularnym i symetrycznym rzucie. Hala w kształcie mocno wydłu-
żonego prostokąta, dwutraktowa. Trakt południowy wydzielony ścianą, węższy podzielony na
szereg pomieszczeń, stanowiących zaplecze handlowo-usługowe. Oś środkowa hali akcento-
wana pięciobocznym ryzalitem południowym. Ryzalit stanowił pierwotnie obejście sześcio-
bocznej sceny (obecnie mieści dwie kawiarnie). Po przeciwnej stronie hali, naprzeciw ryzalitu,
usytuowano pijalnię wód mineralnych. Prostokątny, prostopadły korpus budowli urozmaico-
ny trzema pięciobocznymi ryzalitami na każdym z boków, nadającymi jej w zakończeniu for-
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mę trójliścia. Drewniana Hala Spacerowa z przylegającą do niej od północy Pijalnią, stanowi
łącznik pomiędzy dwoma murowanymi budynkami. Jednokondygnacyjny korpus hali, od
frontu pierwotnie ażurowy, z arkadami stanowiącymi konstrukcję ściany północnej a prze-
szklonymi w końcu lat dwudziestych XX w., nakryty dachem dwuspadowym, pokrytym bla-
chą miedzianą. Na osi środkowej hali południowej prostokątny ryzalit z dachem czterospa-
dowym, włączonym połacią północną w dach korpusu. Korpus hali wraz z ryzalitem opasany
od południa niskimi, przysadzistymi przybudówkami z dachami pulpitowymi, pokrytymi pa-
pą. Odpowiednikiem ryzalitu południowego jest po stronie północnej budynek Pijalni – jed-
nokondygnacyjna, prostokątna, prostopadła do hali budowla, rozczłonkowana jest niższymi
pięciobocznymi ryzalitami. Nad Pijalnią dach dwuspadowy, przechodzący w zakończeniu
w borgowy łamany, zwieńczony latarnią z kopulastym daszkiem zakończonym iglicą; ryzality
nakryte niezależnymi dachami trójpołaciowymi, sięgającymi gzymsu Pijalni.

Il. 12. Hala Spacerowa
– arkadowa loggia (2010)

Il. 13. Snycerski detal
ryzalitu wieży (2010)

Il. 14. Hełm wieży
(2010)

Il. 15. Okulus (2010) Il. 16. Okno w formie
neoromańskiego biforium (2010)

Il. 17. Zdwojone kolumny
(2010)
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Il. 18. Wnętrze kawiarni (2010)

Il. 19 Zbliżenie detalu Il. 20. Dekoracje sztukatorskie
sklepień (2010)

Il. 21. Hol wejściowy
z główną klatką schodową (2010)

Il. 22. Rzut przyziemia Hali Spacerowej [3] Il. 23. Hala Spacerowa, widok od północy
– fragment (2010)
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Il. 24. Hala Spacerowa
– widok od południa (2010)

Il. 25. Hala Spacerowa
– widok od południa (2010)

Il. 26. Zbliżenie snycerki (2010) Il. 27. Zbliżenie snycerki (2010)

Il. 28. Zbliżenie snycerki (2010) Il. 29. Zbliżenie snycerki (2010)
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Il. 30. Współczesne zdjęcie Hali Spacerowej
z widokiem na wejście do Domu Zdrojowego (2010)

Il. 31. Kolumna ceramiczna (2010)

Il. 32. Detale wnętrza: polichromie i snycerka stropu (2010) Il. 33. Polichromia stropu (2010)

Zachowany wystrój zewnętrzny i wewnętrzny Hali i Pijalni Wód: oryginalne malo-
widła na drewnianym stropie – sklepieniu o stylizowanych, secesyjnych motywach ro-
ślinnych z ok. 1900 r., eklektyczne malowidło w ryzalicie, polichromia wypełniające
kasetony ścienne pijalni, zachowany duży oryginalny świecznik – korona przy wejściu
z hali, posadzki oraz pochodzący z lat czterdziestych XX w. ceramiczny komin, który
zastąpił pierwotne dekoracyjne ujęcie źródła wody mineralnej z rzeźbami Walonów.
Hala jednoprzestrzenna łączy się z pozostałymi budynkami przejściami, zlokalizowanymi
w podcieniach budynków. Pijalnia Wód otwiera się na halę ażurowym drewnianym przepie-
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rzeniem arkadowym w typie serliany, takie samo przepierzenie dzieli Pijalnię na dwie
części, naprzeciwko oddzielone analogicznymi przepierzeniami wnętrze ryzalitu połu-
dniowego mieszczącego podium sceny; nad sceną polichromowany herb Schaffgot-
schów.

Budynek Zarządu Uzdrowiska obecnego Domu Zdrojowego (Pawilon B)

Budynek założony na nieregularnym rzucie, mocno wydłużonym na osi północ–po-
łudnie. W zasadniczej części budynku rzut zbliżony do prostokąta, trzytraktowy korpus,
zryzalitowany w części południowo-wschodniej, do którego dobudowano od północy
i południa dwa równoległe do niego skrzydła. Skrzydło północne przesunięte wzglę-
dem osi podłużnej ku zachodowi, mieści bibliotekę podzieloną słupami na trzy trakty,
która wraz z poprzedzającym ją od zachodu trójosiowym sklepionym podcieniem
przyjmuje kształt kwadratu. Skrzydło południowe przesunięte względem osi podłużnej
ku wschodowi, nieco mniejsze, dwutraktowe, założone zostało również na rzucie
kwadratu. Budynek dwu i trzykondygnacyjny z dwukondygnacyjnym użytkowym podda-
szem, w całości posadowiony na wysokich piwnicach, które w części północnej obiektu
znajdują się w całości powyżej poziomu gruntu, co spowodowane jest znacznym spadkiem
terenu ku północy. Budynek na kamiennym granitowym cokole o surowej fakturze
bloków, elewacje z cegły klinkierowej. Bryła budynku malownicza i nieregularna, z dwo-
ma skrzydłami dobudowanymi do korpusu od północy i południa wzbogacona jest

Il. 34. Portal wejściowy do Domu
Zdrojowego, dawnego budynku
Zarządu Uzdrowiska (Pawilon B)
(2010)

Il. 35. Rzut budynku Zarządu Uzdrowiska



79

Il. 36. Elewacja
północno-wschodnia (2010)

Il. 37. Narożnik
północno-wschodni (2010)

Il. 38. Kolumny podcienia
w elewacji zachodniej (2010)

Il. 39. Zbliżenie detalu kapitela
kolumny – ornament

floralno-zoomorficzny (2010)

Il. 40. Arkadowe podcienia
– widok perspektywiczny (2010)

Il. 41. Sklepienie krzyżowo-żebrowe arkad (2010) Il. 42. Snycerka balkonu (2010)
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Il. 43. Słup z kroksztynami podtrzymujący
belkowanie dekoracyjnego stropu (2010)

Il. 44. Kroksztyn podtrzymujący belkę stropową
wsparty na lwiej masce (dekoracja snycerska)
(2010)

Il. 45, 46. Strop – zbliżenie dekoracji deskowania (2010)

Il. 47. Strop – widok ogólny (2010) Il. 48. Stolarka okienna oraz boazeria wnętrza
(2010)
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drewnianymi balkonami i loggiami na masywnych kamiennych wspornikach i sklepio-
nym podcieniem na kolumnach. Korpus trzykondygnacyjny z użytkowym poddaszem
nakryty jest dachem wielospadowym z naczółkiem od wschodu, pod którym trzy kon-
dygnacje dwuosiowych loggii ograniczonych ażurowymi balustradami, loggie na drew-
nianych słupach o spiralnie nacinanych trzonach. Skrzydło północne dwukondygnacyj-
ne z użytkowym poddaszem, nakryte dachem naczółkowym, w drugiej kondygnacji
opasane ze wszystkich stron balkonem z ozdobnie zacinanymi słupami, podtrzymują-
cymi szeroki okap dachu; balustrady ażurowe. Szczyt północny o konstrukcji ryglowej
z zaskrzynieniem na podrzeźbianych wspornikach, przyjmującym kształt trójliścia.
Skrzydło południowe dwukondygnacyjne, z dachem naczółkowym i balkonem w szczy-
cie, dekoracja podobna jak w szczycie północnym. W zachodniej połaci facjatki z dasz-
kami naczółkowymi, ozdobione detalem i dekoracją snycerską. Pokrycie blacha mie-
dziana. Zachowany częściowo wystrój wewnętrzny biblioteki z boazerią i dekoracyjnym
drewnianym stropem, wspartym na trzech rzeźbionych słupach. Zachowały się czę-
ściowo oryginalne drzwi zewnętrzne i wewnętrzne oraz schody klatki schodowej
z metalową balustradą. Prawie w całości zachowany wystrój i kompozycja elewacji,
z bogata kamieniarką i dekoracją snycerską. Układ wnętrz korpusu trzytraktowy w osi
podłużnej, ze środkową sienią od strony hali spacerowej i klatką schodową od strony
ulicy, które rozdzielone korytarzem.
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Formation of SPA building on the example of Świeradów Zdrój

The author presents one of spa establishments built in the Izerskie Mountains in the beginning of
XX century. The SPA complex in Świeradów Zdrój is one of the representative buildings of this region
and has some architectural solutions showing common features for this type of buildings constructed in
this part of Lower Silesia.
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Wojciech Kapałczyński*

Karczma sądowa w Karpaczu oraz w Bukowcu
przykładem zabudowy administracyjno-usługowej

o charakterze wiejskim**

Karczma sądowa w Karpaczu, ul. Konstytucji 3 Maja 37

Położenie budynku

Budynek znajduje się w centrum miasta Karpacza, przy ul. Konstytucji 3 Maja 37. Jest
obiektem wolnostojącym, posadowionym na lekko pochylonym terenie frontem do ulicy.

Rys historyczny

Karczma sądowa w Karpaczu jest jedną z lepiej zachowanych i źródłowo potwierdzo-
nych tego typu budowli w Karkonoszach. Po raz pierwszy była wzmiankowana w 1602 r.,
a jako jej właściciela wymieniono wówczas Balzera Hampela. Ponieważ obiekt ten posia-
dał największą salę w całej miejscowości, służył też za miejsce odbywania rozpraw sądo-
wych i rozpatrywania różnych lokalnych spraw spornych, od czego wzięła się jego nazwa:
karczma sądowa.

W połowie XVIII w., wraz z rozwojem turystyki, karczma stała się miejscem często
odwiedzanym przez osoby udające się na Śnieżkę. Do najbardziej znanych podróżników
należał wybitny poeta niemieckiego romantyzmu Johann Wolfgang Goethe, który zjadł tu
posiłek we wrześniu 1790 r., płacąc za niego 1 talara i 8 srebrnych groszy. W 1689 roku
karczma stała się własnością Hansa Christopha Großmanna, a dnia 14 września 1701 r.
jego syna Gottfrieda Großmanna. Ten ostatni 9 stycznia 1709 r. sprzedał ją Christophowi
Exnerowi. Od tego czasu aż do 1945 r., obiekt pozostawał w rękach tej jednej rodziny.

Dnia 12 stycznia 1934 r. Fritz Exner, wraz z władzami Karpacza, urządził w karczmie
huczne obchody jubileuszu 225-lecia objęcia przez swoją rodzinę karczmy sądowej.
Obecny budynek karczmy, wzniesiony na fundamentach poprzedniej budowli, pochodzi
z 1836 r. Dużą przebudowę i modernizację przeszedł w latach 1926–1927, gdy rozbudo-
wano go w stronę wschodnią, wzdłuż ulicy. Dzisiaj jego pierwotny plan jest dlatego nie-
regularny i znacznie zatarty w stosunku do pierwotnego. Prace modernizacyjne wykonano
według projektów jeleniogórskiej spółki architektów „Bracia Albert” (Gebrüder Albert).

                                                     
* Mgr inż. arch. Wojciech Kapałczyński – konserwator zabytków, Dolnośląski Wojewódzki Konserwa-

tor Zabytków – Delegatura w Jeleniej Górze.
** Artykuł ukazał się w: Typowa architektura Karkonoszy i Gór Izerskich, http://www.architektura.karr.pl/

poradnik.pdf
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Na frontonie budynku zachowane są drewniane płaskorzeźby, ukazujące wójta i mnicha
trzymającego kufel piwa. W 1945 roku budynek przeznaczono na Dom Wypoczynkowy
„Bachus”. Obiekt posiada 50 miejsc noclegowych.

Opis obiektu

Obiekt jest zbudowany na planie nieregularnego prostokąta o uskokowo cofniętych
ścianach. Na zewnątrz wyróżnia się środkowy szczyt elewacji północnej, ozdobnie opra-
cowany szalunkiem. Szerokie, mocno wysunięte połacie dwuspadowych dachów zacho-
wały pierwotny rodzaj pokrycia w postaci łupanych gontów. Szczyty elewacji bocznych
mają pionowe oszalowania deskami na styk. Szczyty frontowe są oszalowane w jodełkę.
Ściany zewnętrzne są murowane z cegły i tynkowane. Cokół w części wschodniej, środ-
kowej i południowej elewacji jest nicowany granitowymi blokami tworzącymi mur typu
opus quadratum wyróżniony od lica ściany niewielkim gzymsem cokołowym. Opaski okien-
ne są wypracowane w tynku. Okna w górnych kondygnacjach szczytu frontowego mają
bogato profilowane opaski w postaci drewnianych boniowanych lizen. Rzędowi złączonych
górnych okien nadano formę ostrołucznych arkad od góry osłoniętych deskowanym gzym-
sem. Przestrzeń między oknami ozdobiono płaskorzeźbami mnicha z dzbanem u stóp,
postać z laską w ręku można przyjąć za postać sędziego.

Il. 1. Wyrys z mapy topograficznej
z lat 30. XX w.

Il. 2. Elewacja frontowa (2010)

Il. 3. Elewacja południowo-zachodnia (2010) Il. 4. Rzut parteru
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Il. 5. Projekt archiwalny Il. 6. Projekt archiwalny

Il. 7. Projekt archiwalny Il. 8. Fragment elewacji z widokiem szczytu (2010)

Il. 9. Fragment elewacji
z widokiem szczytu (2010)

Il. 10. Portal wejściowy i fragment
stolarki drzwiowej (2010)
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Il. 11. Fragment drewnianej
płaskorzeźby (2010)

Il. 12. Fragment drewnianej
płaskorzeźby (2010)

Il. 13. Detal – okno
(2010)

Il. 14. Detal – okno
(2010)

Il. 15. Facjatka dachowa
– pokrycie gontowe (2010)

Il. 16. Gontowe
pokrycie dachu (2010)

Il. 17. Fragment szczytu
(2010)

Il. 18. Fragment wsporników
dachowych (2010)

Il. 19. Fragment elewacji
– okno (2010)
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Karczma sądowa w Bukowcu, plac Kościelny 1

Budynek dawnej karczmy sądowej w Bukowcu jest położony przy placu Kościelnym 1,
w północnej części wsi, i na południe od kościoła parafialnego oraz na północ od ko-
ścioła pomocniczego św. Marcina, po zachodniej stronie głównej drogi prowadzącej do
Karpnik. Jest obiektem wolno stojącym. Bukowiec jest dużą wsią w województwie dol-
nośląskim, w powiecie jeleniogórskim, w gminie Mysłakowice, położoną na wysokości
400–490 m n.p.m., w południowo-zachodniej części Rudaw Janowickich w Sudetach
Zachodnich. Pierwsza wzmianka o Bukowcu pojawiła się w 1305 r. Należał on m.in. do
Zedlitzów – wzmianka o Heinko von Zedlitzu pojawia się w 1379 r. Od 1579 do 1759 r.
dobra te należały do rodziny von Reibnitz, która sprzedała je Fryderykowi Gottardowi
von Richthofen. Następnie, w 1762 r., Bukowiec nabyła Barbara Helena wdowa von
Festenberg-Packisch, od której wieś kupił w 1770 r. von Luck, a z kolei w 1774 r. nabył
ją Karl Ferdynand von Seherr-Hoss. W 1785 roku majątek ten odziedziczył Fryderyk
Wilhelm von Reden, późniejszy królewsko-pruski minister górnictwa. Po śmierci hra-
biego Bukowiec w 1815 r. przeszedł w posiadanie jego żony Friederike Juliane, po któ-
rej posiadłość odziedziczyła jej siostrzenica Maria Karolina von Rotenhan. Po niej wła-
ścicielem majątku został młodszy syn Marii Karoliny, emerytowany królewsko-pruski
rotmistrz Herman von Rotenhan. Ostatnim właścicielem przed 1945 r. był Friderich
von Rotenhan.

Bukowiec uchodził za letnisko cieszące się dużą popularnością. Wśród gospód przyj-
mujących gości najbardziej ceniona była karczma, zwana sądową, z racji pełnionych
w XVIII w. okresowo funkcji lokalnego sądu. W pierwszej połowie XIX w. karczma
została rozbudowana do obecnej części gospodarczej, która została wzniesiona prawdo-
podobnie w drugiej połowie XIX w. Po 1945 roku budynek pełnił funkcję mieszkalną,
znajdowała się tu również restauracja. Obecnie pełni on funkcję mieszkalno-gospodarczą.
Budynek prezentuje typowe wartości regionalne domu wiejskiego o konstrukcji murowa-
no-drewnianej (ryglowej).

Budynek na rzucie prostokąta z osią podłużną i kalenicą główną na kierunku północ–
południe. Na osi poprzecznej budynku sień przejściowa z klatką schodową. Układ wnętrz
dwutraktowy, po stronie południowej pierwotnie duża sala, obecnie podzielona na mniej-
sze pomieszczenia. Od północy duże pomieszczenie stodoły. Od zachodu do budynku na
jego obu krańcach, dostawione są prostopadle dwie podłużne przybudówki, na planie
prostokąta, jednotraktowe. Do przybudówki północnej od północy przylega sklepione,
pojedyncze pomieszczenie piwniczne.

Budynek został wzniesiony jako murowano-drewniany, z kamienia i cegły ceramicz-
nej. Bryła zwarta o kształcie mocno wydłużonego prostopadłościanu, budynek dwukon-
dygnacyjny z użytkowym poddaszem, kryty dachem dwuspadowym pokrytym łupkiem
naturalnym, wtórnie uzupełnionym eternitem i płytą falistą. Od strony północnej w kale-
nicy jest uskok rozdzielający niższą cześć gospodarczą od wyższej części mieszkalnej.
W elewacji frontowej – wschodniej, główne wejście do budynku oraz pomieszczeń go-
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spodarczych – wjazdy bramne. Do części gospodarczej od strony elewacji zachodniej
– podwórzowej dostawiona niewielka przybudówka z dachem pulpitowym, od strony
północnej szopa z dachem jednospadowym. Od strony zachodniej wydłużone jednokon-
dygnacyjne przybudówki z dachami dwuspadowymi o małym kącie nachylenia połaci
dachowych. Wnętrza zachowały częściowo pierwotny układ przestrzenny i komunikacyj-
ny zarówno w części parteru, jak i mieszkalnej kondygnacji piętra. W obiekcie zachowała
się częściowo oryginalna stolarka okienna i drzwiowa, prosta boazeria sieni, klatka scho-
dowa i ceramiczny piec kaflowy.

Ryc. 20. Wyrys z mapy topograficznej
z lat 30. XX w. (2010)

Ryc. 21. Widok ogólny od strony wschodniej
(2010)

Ryc. 22. Rzut parteru stanu istniejącego
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Il. 23. Widok elewacji frontowej (2010) Il. 24. Część gospodarcza budynku wraz z bramą
przejazdową w elewacji frontowej (2010)

Il. 25. Elewacja boczna (2010) Il. 26. Fragment fasady z portalem
i konstrukcją ryglową piętra (2010)

Il. 27. Konstrukcja ryglowa piętra (2010) Il. 28. Portal ze stolarką drzwiową (2010)



90

Il. 29. Okap (2010) Il. 30. Szczyt opierzony łuską
wykonaną z łupka bazaltowego (2010)

Il. 31. Stolarka okienna z oszalowaniem
szczytu (2010)

Il. 32. Widok perspektywiczny
na konstrukcję ryglową piętra (2010)
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Ryc. 33. Dekoracyjne rozmieszczanie
detalu konstrukcji ryglowej (2010)

Il. 34. Łupkowa łuska
w szczycie facjatki (2010)
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Orchard inn in Karpacz and Bukowiec as an example
of administrative and service building of rural character

The author presents orchard inns as one of the most important components of historical spatial
systems of mountain towns. Historically they had administrative and gastronomical purpose. Those
buildings share common features of regional development and unique architectural details.





WĄTKI REGIONALIZMU W ARCHITEKTURZE
– SPOSOBY ICH ZACHOWANIA

ORAZ INSPIRACJE DLA NOWYCH OBIEKTÓW





Krzysztof Korzeń*

Rewitalizacja założenia
pałacowo-parkowego w Bukowcu

Dawny zespół zabytkowy w Bukowcu stanowi jedno z najbardziej okazałych na Dol-
nym Śląsku założeń pałacowo-parkowych. Jest wybitnym przykładem kształtowania ro-
mantycznych parków z I połowy XIX w. Wśród rezydencji z Kotliny Jeleniogórskiej,
zwanej coraz częściej Doliną Pałaców i Ogrodów, jest to najwcześniejsze, najbardziej
rozległe założenie pałacowo-parkowe. Powstanie zespołu pałacowo-parkowego w Bu-
kowcu związane jest z rozbudową sieci pruskiej administracji na Śląsku. Wraz z końcem
XVIII w., po wojnach śląskich i przejęciu przez Prusy od Cesarstwa Habsburskiego Dol-
nego Śląska, w gospodarce i kulturze przedgórza Karkonoszy można było zaobserwować
nowe zjawiska. Ich wynikiem było osiedlanie się w Kotlinie Jeleniogórskiej wybitnych
przedstawicieli pruskiej administracji i arystokracji, takich jak hrabiowie: von Reden oraz
von Gneisenau. Obaj byli ludźmi wykształconymi, znającymi nowe prądy myślowe oraz
nowe tendencje w sztuce, czego przejawem stała się m.in. przebudowa zakupionych przez
nich pałaców na rezydencje – w Bukowcu oraz w pobliskich Mysłakowicach, gdzie
w następnych latach powstała rezydencja królów pruskich. Przyczynili się również do
wprowadzenia wpływów berlińskiego neoklasycyzmu na te tereny. Pałac w Bukowcu prze-
budowany został w latach 1790–1800 przez berlińskiego budowniczego Raabego,
z wykorzystaniem rozwiązań charakterystycznych dla neoklasycyzmu palladiańskiego.
Przy rezydencji w Bukowcu został założony park reprezentujący różne formy ogrodu
angielskiego, a zainspirowany swoistym kultem natury wykształconym na bazie przemy-
śleń filozofów, pisarzy i poetów XVIII w. Kult ten cechował się emocjonalnym odbio-
rem przyrody, w którym szczególne znaczenie miały góry. Park krajobrazowy stawał się
naśladownictwem pierwotnego, naturalnego krajobrazu i musiał być przestrzennie po-
wiązany z naturalnym otoczeniem. Takie możliwości działania dawały niewątpliwie
przedgórze Karkonoszy oraz Rudawy Janowickie, gdzie leży Bukowiec. Powstało tu
szczególne miejsce idylliczno-rustykalnego życia, letniego wypoczynku i bardzo ważny
ośrodek towarzyskich spotkań, których formalną oprawą stały się i rezydencja,
i towarzyszący jej park. Kompleks w Bukowcu utworzony został w latach 1795–1815
zgodnie z ideą „ozdobnej farmy”, stanowiąc założenie obejmujące komponowane i użyt-
kowe otoczenie zespołu pałacowego. Zajął on pagórkowaty, wylesiony, dobrze nawod-
niony obszar z licznymi stawami, otaczający od północy, zachodu i południa tereny ówczesnej
wsi. Pod względem formalnym park ukształtowany został zgodnie z nowoczesnymi

                                                     
* Mgr Krzysztof Korzeń – Dyrektor Fundacji Dolina Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej.
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Il. 1. Pawilon ogrodowy – herbaciarnia (2010)

Il. 2. Pawilon ogrodowy – herbaciarnia (2010)

Il. 3. Widok z wieży
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Il. 4. Wieża     

snymi tendencjami w angielskiej sztuce ogrodowej, a pod względem ideowym w nawiąza-
niu do ówczesnych przejawów życia duchowego Prus. Stworzono na tej podstawie bogaty
program zagospodarowania parku, wyrażający się przede wszystkim w obiektach jego
parkowej architektury i nawiązujący do koncepcji niemieckiego ogrodu sentymentalnego.

Na tle śląskich założeń ogrodowo-parkowych, park w Bukowcu był rozwiązaniem
nowatorskim, inspirującym kolejne realizacje tego typu w okolicy, w tym parki w Karpni-
kach, a także w niedalekiej Ciszycy i w Staniszowie.

Do niedawna cały kompleks parku oraz dawny folwark były zagrożone kompletną de-
strukcją. Jedynie pałac, w którym jest siedziba Związku Gmin Karkonoskich, zachował
się w dostatecznym stanie. Po wielu latach zaniedbań opiekę nad założeniem folwarczno-
parkowym objęła Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów, która wspólnie z ZGK wypra-
cowała koncepcję pełnej rewaloryzacji założenia pałacowo-parkowego na cele publiczne.
W ramach koncepcji zostały opracowane podstawy ekonomicznego funkcjonowania ca-
łego kompleksu oraz program funkcjonalny dla poszczególnych obiektów na jego terenie.

Dawne zabytkowe założenie pałacowo-parkowe obejmuje obszar ok. 260 hektarów.
Dzisiaj jest podzielone pod względem własnościowym. Pałac z działką o pow. ok. 6 hek-
tarów jest własnością Związku Gmin Karkonoskich, budynki dawnego folwarku oraz
część terenów parku o pow. ok. 100 hektarów jest dzierżawiona przez Fundację od Agen-
cji Własności Rolnej. Obecnie jest finalizowana procedura sprzedaży na rzecz Fundacji
Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej dzierżawionych działek zabudowa-
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Il. 5.

Il. 6.
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Il. 7.

Il. 8.

Il. 9

Il. 5–9. Wizualizacje rewitalizacji zespołu folwarków przy pałacu w Bukowcu (2010)
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nych, obejmujących teren dawnego folwarku oraz nieodpłatnego przejęcia na cele pu-
bliczne terenów dawnego parku. Obszar ten jest najistotniejszy ze względu na dawny
układ całego założenia parkowego. Pozostałe tereny kompleksu znajdują się w rękach
prywatnych oraz w obrębie administracji Nadleśnictwa Śnieżka w Kowarach. Fundacja,
starając się scalić dawne założenie parkowe, przejęła od Lasów Państwowych tereny leśne
związane z istotnymi budowlami parkowymi, z tzw. Zamkiem Kessela (zwanym także
ruinami amfiteatru), wieżą wartowniczą oraz opactwem.

Założenie pałacowo-parkowe w Bukowcu jest wpisane do rejestru zabytków decyzją
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ponadto kompleks ten znalazł się w granicach
Parku Kulturowego Kotliny Jeleniogórskiej, utworzonego w styczniu 2009 r. przez Zgroma-
dzenie Związku Gmin Karkonoskich. Jednocześnie założenie pałacowo-parkowe w Bukowcu
zostało ujęte we wniosku o wpis na listę Pomników Historii Prezydenta RP, w grupie kilkuna-
stu rezydencji Kotliny Jeleniogórskiej. Wniosek został pozytywnie przyjęty przez Radę
Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wpis na tę listę sta-
nowi najwyższe uznanie dla obiektu zabytkowego w Polsce. Równocześnie daje to podstawy
do ubieganie się o umieszczenie Doliny Pałaców i Ogrodów na Liście Światowego Dziedzic-
twa UNESCO.

Rewitalizacja założenia pałacowo-parkowego w Bukowcu znajdującego się w Dolinie
Pałaców i Ogrodów jest istotnym czynnikiem rozwoju rożnych form turystyki kulturowej
wynikających z niespotykanego nagromadzenia obiektów zabytkowych na terenie Kotliny
Jeleniogórskiej. Konieczność rewitalizacji założenia wraz z udostępnieniem go dla ruchu
turystycznego w grupie innych rezydencji z regionu znalazła się w licznych dokumentach
strategicznych Dolnego Śląska, m.in. w Wojewódzkim Programie Ochrony Zabytków
i Opieki nad Zabytkami, Strategii Subregionalnego Produktu Turystycznego dla Karkono-
szy i Gór Izerskich, Koncepcji Rozwoju dla Regionu Karkonoskiego, uchwale dotyczącej
listy szlaków turystycznych o znaczeniu regionalnym dla województwa dolnośląskiego oraz
w dokumentach planistycznych gminy Mysłakowice. Prace w Bukowcu oparte są na współ-
pracy Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów ze Związkiem Gmin Karkonoskich i dotyczą
stworzenia na terenie Bukowca siedziby instytucji związanych z edukacją, współpracą regio-
nalną oraz transgraniczną. W ramach tych działań, po zakończonych pracach rewaloryza-
cyjnych planuje się utworzenie w pałacu Centrum Współpracy Regionalnej z siedzibami:
Związku Gmin Karkonoskich, Zarządu Parku Kulturowego, redakcji czasopisma „Karko-
nosze” oraz Europejskiej Szkoły Zawodów Artystycznych, oraz powołanie na terenie fol-
warku Integracyjnego Centrum Edukacyjno-Szkoleniowego z siedzibami Fundacji Doliny
Pałaców i Ogrodów oraz filii wyższych uczelni z Wrocławia. Po pracach remontowych na
terenie kompleksu znajdzie się ok. 200 miejsc pobytowych, 2 sale konferencyjno-wysta-
wiennicze, 10 sal seminaryjnych oraz zaplecze techniczne, gastronomiczne i mieszkalne dla
pracowników obsługi.

Dla terenów parku przewiduje się wprowadzenie ogólnodostępnych funkcji turystycz-
no-edukacyjnych związanych z dawnym zagospodarowaniem zabytkowego założenia pała-
cowo-parkowego. Prace te są już rozpoczęte. Oprócz opracowanej koncepcji pełnej rewita-
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lizacji parku w Bukowcu wraz z licznymi projektami szczegółowymi zostały w ostatnim
czasie przeprowadzone pierwsze prace na terenie parku. W ramach projektu „Rewitalizacja
punktów widokowych na terenie zabytkowego parku w Bukowcu w Gminie Mysłakowice”
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskie-
go na lata 2007–2013 udało się wyremontować i udostępnić turystom dawny pawilon par-
kowy (zwany herbaciarnią) oraz wieżę widokową (zwaną także strażniczą). Przy herbaciarni
zostały odbudowane boczne skrzydła, rozebrane jeszcze w latach trzydziestych XX w.
W trakcie robót budowlanych przy pawilonie udało się odtworzyć również dawne ścieżki
spacerowe oraz pierwotne zagospodarowanie całego wzgórza. Istotnym elementem prac
było uczytelnienie osi widokowej w kierunku Śnieżki. Wieża widokowa, drugi obiekt odbu-
dowany w ramach projektu, położona jest na wzgórzu w niewielkim oddaleniu na północ
od wsi. Po zabezpieczaniu konstrukcji budowli zostały zamontowane stalowe schody pro-
wadzące na znajdującą się na wieży platformę widokową, z której podziwiać można prze-
piękną panoramę Karkonoszy oraz Rudaw Janowickich. Kolejne prace zostały zrealizowane
przy budynku dawnego opactwa, a ich efektem było zabezpieczenie budowli dzięki wyko-
nanemu remontowi dachu.

Są to pierwsze prace mające na celu pełną rewitalizację założenia pałacowo-parkowego
w Bukowcu. Odbudowa całego założenia folwarczno-parkowego jest przedsięwzięciem
złożonym i przewidzianym do realizacji w ciągu kilku następnych lat. Jednak już dziś
można na terenie Bukowca podziwiać pierwsze efekty prac.
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Fotografie i wizualizacje – Krzysztof Korzeń

Revitalization of park and palace establishment in Bukowiec

One of the tasks of the Palace and Garden Valley of Kotlina Jeleniogórska Foundation is the revi-
talization of the park and the palace establishment in Bukowiec. This is one of the examples of attempts
of recreating the devastated park and palace establishment as one of the components of Jelenia Góra
Valley Cultural Park. This task applies to both rebuilding of the architectural objects themselves and re-
building of the components including the romantic park establishment.
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Magdalena Figas*, Elżbieta Trocka-Leszczyńska**

Detal architektoniczny
wiejskiej zabudowy mieszkaniowej
w Parku Krajobrazowym „Chełmy”

Park krajobrazowy to, zgodnie z ustawową definicją, obszar chroniony nie tylko ze
względu na szczególne walory przyrodnicze, ale również z powodu cennego krajobrazu
kulturowego. Charakterystyczna zabudowa decydująca o niepowtarzalności miejsca i o jego
genius loci na równi z pięknem przyrody, jest prawdopodobnie jednym z najbardziej zna-
czących, a z całą pewnością najprostszym do zidentyfikowania jego elementem.

Pogórze Kaczawskie, na którym położony jest Park Krajobrazowy „Chełmy”, ze
względu na warunki przyrodnicze, tj. duże obszary leśne, enklawy urodzajnych gleb, pa-
stwiska oraz złoża bogactw naturalnych, było atrakcyjne dla osadnictwa od najdawniej-
szych czasów. O ile jednak do odkrycia najstarszych śladów działalności człowieka po-
trzeba pewnego zasobu wiedzy lub pomocy przewodnika, charakterystyczną wiejską
zabudowę reprezentującą architekturę sudecką, specyficzną dla obszarów regionu Sude-
tów oraz Przedgórza Sudeckiego odnaleźć można w każdym miejscu Parku.

Znacząca większość zabudowań pochodzi z XIX oraz przełomu XIX i XX w., tj.
z okresu największej świetności okolic należących przed II wojną światową do dość
dobrze zagospodarowanych zarówno rolniczo, jak i turystycznie. Charakterystyczne
cechy architektury sudeckiej (architektury regionalnej) odnaleźć można w układach
funkcjonalno-przestrzennych wsi, a także w kształtowaniu zagród, konstrukcjach i de-
talach poszczególnych zabudowań.

Największe nagromadzenie tych cech charakterystyczne jest dla wsi Kondratów i Po-
mocne, zaczynając od układów przestrzennych świadczących o ich średniowiecznej metry-
ce. Są to wsie tzw. łańcuchowe, ciągnące się wzdłuż dolin, równolegle do cieków wodnych.
Osady takie, nazywane także wsiami łanów leśnych (niem. Waldhufendorf ), powstawały na
badanym obszarze (wraz z rozwojem planowego osadnictwa opartego na prawie zachod-
nim) od XIII w.

Prostopadle do potoku i ciągnącej się wzdłuż niego drogi, wytyczano mniej więcej
równe pasy ziemi (o proporcjach ok. 1 : 20), na których wznoszono zagrody z wykarczo-
wanego drewna oraz zakładano pola uprawne i pastwiska [1]. W takich wsiach odległości
między zagrodami przekraczały niekiedy 100 m. W przypadku wsi Pomocne i Kondratów
zabudowa uległa z biegiem czasu jeszcze większemu rozrzedzeniu w wyniku burzenia

                                                     
* Dr inż. arch. Magdalena Figas, Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska.

** Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Trocka-Leszczyńska, Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska.
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zniszczonych obiektów. Nadal jednak w krajobrazie tego obszaru widoczne są charaktery-
styczne podziały gruntów, tj. „wycięte” w zboczach długie łany (il. 1).

Il. 1. Panorama wsi Pomocne (2009)

Najczęściej spotykanym na obszarze Parku typem zabudowy są zagrody wielobudyn-
kowe, w których główny budynek łączący pod jednym dachem funkcje mieszkalne i go-
spodarcze usytuowany jest zwykle prostopadle lub równolegle do drogi wiejskiej i wraz
z zabudowaniami pomocniczymi, tj. stodołą, oborą, piwnicą itp., które powstawały wraz
z powiększaniem przynależnych gospodarstwu areałów, tworzy rodzaj otwartego lub
rzadziej zamkniętego prostokąta, tzw. zagrody zamknięte, w którym budynki otaczają
wewnętrzne podwórze gospodarcze.

Największe gospodarstwa, obejmujące przed 1945 r. nawet do 20 ha gruntów, miały
zagrody złożone z kilku budynków o dużych kubaturach, dzięki którym możliwa była nie
tylko hodowla zwierząt i przechowywanie płodów rolnych, ale również zakwaterowanie
odpowiedniej liczby pracowników, w tym sezonowych.

W przypadku gospodarstw mniej zamożnych zagrody składały się zwykle z jednego
budynku mieszkalno-gospodarczego. Niekiedy, ze względów pożarowych, stawiano
osobno stodołę, odsuwając ją od chałupy (il. 2). Tego typu zagroda jednobudynkowa,
mieszkalno-gospodarcza, tzw. szeroko frontowa (z wejściem w ścianie kalenicowej), jest
rozwiązaniem najbardziej wyróżniającym się w krajobrazie Parku. Budynki te, wznoszone
w konstrukcji mieszanej (murowano-ryglowej, niekiedy murowano-przysłupowej), z czar-
no-białym rysunkiem ryglowej elewacji, o charakterystycznej przysadzistej i prostej bryle,
z dachami dwuspadowymi o nachyleniu połaci pod kątem ok. 45°, wywodzą się od cha-
rakterystycznej dla terenu Dolnego Śląska tzw. zagrody frankońskiej związanej z osad-
nictwem niemieckim (il. 3).
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a)

b)

Il. 2. Typowe zagrody wielobudynkowe spotykane w Parku: a) Pomocne, b) Kondratów (2009)

Il. 3. Jednobudynkowa zagroda typu frankońskiego. Pomocne nr 106 (2009)
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Spośród rozwiązań konstrukcyjnych, uważanych za najbardziej typowe dla architektu-
ry sudeckiej, na terenie Parku Krajobrazowego „Chełmy” można odnaleźć współcześnie
jeszcze liczne budynki o konstrukcji: szkieletowej lub przysłupowej występującej najczę-
ściej w połączeniu z murowanymi fragmentami (zarówno z cegły, jak i z występującego
lokalnie kamienia naturalnego), które stosowano zwykle w pomieszczeniach inwentar-
skich i gospodarczych.

Konstrukcja ryglowa, wywodząca się głównie z krajów niemieckojęzycznych oraz
Anglii i Francji, gdzie rozwinęła się w bogatej i dekoracyjnej formie [2] stosowana była
na terenach Sudetów i Przedgórza Sudeckiego dość powszechnie. Jej popularność
(w bardzo uproszczonej postaci, pozbawionej dekoracji) wiązała się przede wszystkim
z oszczędnością kosztów, łatwością wykonania oraz dostępnością budulca. Dlatego też
stosowana była powszechnie nie tylko w budynkach mieszkalnych, ale również, w okresie
późniejszym, gdy wypierać zaczęło ją budownictwo murowane, w pomocniczych budyn-
kach gospodarczych (często w formie jedynie oszalowanego deskami szkieletu) (il. 4).

Il. 4. Konstrukcja ryglowa i szczegóły jej wypełnienia (2009)

Konstrukcja ryglowa, zwana także szkieletową lub ramową, złożona jest z drewnianego
szkieletu ścian zewnętrznych powiązanego ze stropami i więźbą dachową, który usztywnia
cały obiekt [3]. Charakterystyczny rysunek ścian utworzony jest przez pionowe słupy, ele-
menty poziome (rygle, podwaliny i oczepy) oraz usztywniające je zastrzały, a także powstałe
w ten sposób pola, wypełniane następnie różnorodnym materiałem izolacyjnym. Ze wzglę-
du na użyty do wypełnienia materiał, konstrukcja ryglowa nazywana jest „szachulcem” (gli-
na z piaskiem i drobnymi kamieniami), „strychulcem” (pionowe elementy obrzucane gliną
z domieszką sieczki lub maczanymi w glinie powrósłami ze słomy) lub też „murem pru-
skim” (cegła na zaprawie wapiennej lub później cementowej) [3].
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Poszczególne rodzaje powstałych w ten sposób ścian mają różną izolacyjność cieplną
i związane z nią odpowiednie zastosowanie. Najzimniejszy mur pruski stanowił zwykle
ściany pomieszczeń składowych i magazynowych. Najkorzystniejsze warunki w podgór-
skim klimacie zapewniały ściany wypełniane gliną z dodatkiem sieczki, a stawiane były na
piętrach w części mieszkalnej. Ściany szkieletowe posadawiane były na fundamentach
wykonanych z luźno ułożonych kamieni bądź na podmurówkach kamiennych lub cegla-
nych. W prostszych budynkach (szopach, stodołach) stosowano jedynie stopy cementowe
pod słupami lub układano belkę podwalinową bezpośrednio na gruncie.

Kolejnym typem ustroju konstrukcyjnego na terenie Parku Krajobrazowego „Cheł-
my” jest, wywodząca się z Łużyc, konstrukcja przysłupowa (niem. Umgebinde). Opracowa-
nia dotyczące architektury regionalnej podają kilka możliwych hipotez dotyczących gene-
zy budynków przysłupowych [3]. Uznaje się, że na początku XIV wieku, konstrukcja ta,
wraz z osadnikami łużyckimi, pojawiła się i rozpowszechniła na Przedgórzu Sudeckim
w związku z rozwojem na tych terenach tkactwa chałupniczego.

Główną cechą konstrukcji przysłupowej jest odciążenie konstrukcji wieńcowej ścian
izb parteru przez opasującą je niezależną konstrukcję nośną, złożoną z rzędu piono-
wych słupów. Słupy te, ustawione równolegle do ścian wieńcowych i oparte na nieza-
leżnych fundamentach, przejmują obciążenia ścianki kolankowej i więźby (w budynkach
parterowych) lub obciążenia konstrukcji ściany piętra i dachu, odciążając w ten sposób
ściany wieńcowe parteru [3]. Zabieg ten umożliwiał przedłużenie żywotności budynków
zrębowych [3, s. 140], zwłaszcza lokowanych na bagnistych, podmokłych terenach, ale
także uniemożliwiał przenoszenie drgań wywoływanych przez umieszczony w izbie
wieńcowej warsztat tkacki, na niezależną, zasadniczą konstrukcję przysłupową budynku
[2, s. 31].

Il. 5. Budynek o konstrukcji przysłupowej wraz z detalem uszkodzonego słupa narożnego
– Pomocne (2009)
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Konstrukcje przysłupowe stosowano w budynkach parterowych ze ścianką kolanko-
wą i w piętrowych, a polegała ona na otoczeniu słupami wszystkich lub tylko wybranych
zrębowych ścian, np. ściany szczytowej (tzw. przysłup szczytowy, stosowany przeważnie
w budynkach parterowych) (il. 5, 6).

Il. 6. Budynek o konstrukcji przysłupowej – Dobków (2009)

Osobną grupę budynków, „najmłodszą” ze względu na datę powstania, stanowią
budynki murowane. Wprawdzie konstrukcje murowane stosowane były w budownictwie
sakralnym na Śląsku już średniowieczu, to w budynkach wiejskich zaczęto stosować ten
typ konstrukcji dopiero od przełomu XIV i XV w. [3], początkowo w podmurówkach,
fundamentach czy ścianach części gospodarczych, piwnic, sieni itp. Używanym po-
wszechnie materiałem był miejscowy kamień polny, piaskowiec oraz wapień układany
na zaprawie glinianej, wapiennej lub mieszanej. W okresie późniejszym zaczęto wyko-
rzystywać również cegłę suszoną lub wypalaną, często wykonując z niej lico ściany, do
warstwy wewnętrznej używano natomiast kamienia. Rozwój gospodarczy wsi zapocząt-
kowany w XIX w. przyczynił się do upowszechnienia cegły palonej, której stosowanie
postrzegano jako wyraz postępu i zamożności. Wielkokubaturowe budynki murowane
o ścianach grubości 1–1,5 cegły, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej,
a także z kamienia, ozdabiane elementami ze znacznie droższej cegły ceramicznej,
zaczęły powoli zastępować budynki wznoszone w tradycyjnej konstrukcji drewnianej
i mieszanej (il. 7).

Zarówno na terenie Parku Krajobrazowego (PK) „Chełmy”, jak i całego regionu
sudeckiego rzadkością są budynki jednorodne konstrukcyjnie. Najbardziej rozpowszech-
nioną formą wynikającą zarówno z funkcji pomieszczeń, jak i dostępności i oszczędności
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materiałów jest konstrukcja mieszana. Dzięki połączeniu różnych typów konstrukcji
możliwe było wykorzystanie ich najkorzystniejszych cech: cieplejsze ściany drewniane
stosowano w części mieszkalnej oraz, ze względu na lekkość, w ścianach piętra, natomiast
ściany murowane, bardziej odporne na wilgoć, uszkodzenia mechaniczne oraz ogień
w części gospodarczej, w której znajdowały się również urządzenia ogniowe. Także ze
względu na wytrzymałość konstrukcyjną murowane były ściany przyziemia. Wykonywane
w latach późniejszych wzmocnienia budynków oraz ich remonty polegające często na
obmurowywaniu drewnianych ścian parteru spowodowały powstanie najliczniej spotyka-
nych obecnie form budynków z murowanym parterem oraz ryglową ścianką kolankową
lub ścianą piętra, należących do domów typu frankońskiego (il. 3).

Il. 7. Zagroda z budynkami murowanymi (2009)

Oprócz konstrukcji, charakterystyczną cechą wyróżniającą zabudowę sudecką są da-
chy, które stanowią często ich „piątą” elewację. Ze względu na zróżnicowane ukształto-
wanie terenu mogą być bowiem obserwowane z wielu perspektyw. Na konstrukcję oraz
formę dachu mają wpływ przede wszystkim czynniki klimatyczne, tj. ilość opadów, siła
i kierunki wiatru itp., ale również tradycja czy też technologia i dostępność materiałów
budowlanych. Dachy na obszarze PK „Chełmy” są przeważnie dwuspadowe, o kącie
nachylenia połaci wynoszącym ok. 45–55°. Pokryte obecnie najczęściej dachówką cera-
miczną, rzadziej eternitem czy blachą, wyparły całkowicie stosowane wcześniej pokrycia
strzechą czy gontem drewnianym. Na obszarze Parku trudno już także znaleźć dachy
kryte popularnym kiedyś łupkiem filytowym, zachowały się one jedynie w kilku obiektach
leżących w granicach jego otuliny, np. w Rzeszówku. Dość strome płaszczyzny nachylenia
dachów są często załamane przy okapie dzięki zastosowaniu tzw. przysuwnicy. Zabieg ten
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umożliwia wysunięcie połaci dachowej przed lico ściany kalenicowej, jej ochronę przed
zawilgoceniem oraz utworzenie zadaszonego przejścia wzdłuż budynku, łączącego sień
z częścią gospodarczą. Oprócz dachów dwuspadowych, dla budynków w Chełmach cha-
rakterystyczne są także dachy dwuspadowe z naczółkiem oraz, przeważnie w dworskich
zabudowaniach gospodarczych, dachy mansardowe, jak również dachy niesymetryczne,
powstałe w wyniku ich rozbudowy czy przebudowy (il. 8).

Il. 8. Budynki murowane – Pomocne (2009)

a) b)

Il. 9. Dachy: a) czterospadowy kryty łupkiem (Rzeszówek), b) dwuspadowy z naczółkiem
kryty dachówką ceramiczną – Pomocne (2009)

W zabudowaniach wiejskich na tych terenach przestrzenie poddasza rzadko przezna-
czane były na cele mieszkalne – była to najczęściej dodatkowa powierzchnia magazyno-
wa, w związku z czym w połaciach dachowych prawie nie spotyka się otworów, a wystę-
pujące sporadycznie niewielkie lukarny, najczęściej w formie tzw. wolego oka, pełniły
głównie funkcję wentylacyjną. Elementem dachu, niekiedy dekoracyjnym, są zachowane
w niektórych budynkach ozdobne deski okapowe, a także niepozornie ozdabiane części
instalacji odgromowej (il. 9).
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Il. 10. Lukarny pełniące funkcję wentylacyjną na poddaszu w budynku gospodarczym,
lukarna typu „wole oko”, elementy dekoracji dachów – Pomocne, Kondratów (2009)

Konsekwencją powszechnego stosowania dachów dwuspadowych w budynkach było
ostre zakończenie ich brył i pojawienie się mocno eksponowanych ścian szczytowych,
narażonych na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych. Ściany te często ocie-
plano i uszczelniano poprzez szalowanie deskami (najczęściej w układzie pionowym lub
ukośnym, zwykle w górnej części) lub poprzez zastosowanie pokrycia różnokolorowym
łupkiem, układanym w geometryczne wzory (il. 10). Szczyty, stanowiące często wizytów-
kę właściciela, ozdabiano, kierując się również zasadą symetrycznie rozmieszczonych
elementów (okien, wywietrzników, gzymsów, ceramicznych detali itp.) [3]. Dekorację
w ścianach szkieletowych stanowiły także ozdobne układy elementów drewnianych (il. 11).

a) b) c)

Il. 11. Dekoracje ścian szczytowych: a) ryglowej, b) murowano-kamiennej i murowanej,
c) otynkowanej – Pomocne, Kondratów, Rzeszówek (2009)
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Powszechnie występujące na obszarze PK „Chełmy” drewniane konstrukcje ścian wiążą
się z otworami okiennymi o stosunkowo niewielkich wymiarach zapobiegających ich osła-
bieniu. Okna o drobnym podziale osadzane były często bezpośrednio w belkach i ryglach
okiennych. Stosowane, co nie było regułą, drewniane opaski powiększały optycznie otwo-
ry okienne i miały różne formy.

Il. 12. Obramienia okienne (2009)

Jak wynika z przedstawionych analiz, budynki wiejskie zachowane na obszarze PK
„Chełmy” charakteryzują się dość oszczędna formą. Na niewielu budynkach można jeszcze
zobaczyć ozdobne deski okapowe czy też profilowane deskowania szczytów. Wokół otwo-
rów drzwiowych i okiennych dość powszechnie stosowano, niekiedy ozdobne, obramienia
(opaski) drzwi i okien z materiału dostosowanego do konstrukcji ścian. W najpóźniej wzno-
szonych budynkach murowanych, obramienia drzwiowe i okienne wykonywano najczęściej
z tynku, cegieł lub tylko je malowano (il. 12).

W budynkach na terenie Parku w części murowanej sieni, wznoszono portale kamien-
ne z piaskowca, które zależnie od zamożności właściciela przyjmowały formy od zupełnie
prostych po wzorowane na barokowych kamienicach miejskich, zdobione kartuszami
z monogramami (il. 13).
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Il. 13. Portale kamienne (2009)

Na szczególną uwagę zasługują występujące na obszarze Parku budynki ze znajdującą
się na piętrze ozdobną, owalnie wykończoną loggią, powstałą dzięki cofnięciu fragmentu
ściany budynku o 1,5–2,0 m w stosunku do jej lica (il. 14).

Il. 14. Loggie w domach mieszkalno-gospodarczych we wsiach Dobków i Pomocne (2009)

W podsumowaniu charakterystyki zabudowy wiejskiej występującej na obszarze
Parku Krajobrazowego „Chełmy” należy stwierdzić, że jest ona, w większości, w złym
stanie technicznym spowodowanym zarówno zaniedbaniami, jak i brakiem odpowied-
nich środków koniecznych do właściwego jej utrzymania. Powojenna historia Ziem
Odzyskanych przyczyniła się z jednej strony do dekapitalizacji znaczącej części bu-
dynków, z długiej jednak pozwoliła zachować zarówno dawny charakter architekto-
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niczny występujących na tym terenie wsi, jak i uniknąć często niewłaściwego lub nie-
umiejętnego „unowocześniania” czy „modernizowania” układów przestrzennych miej-
scowości oraz poszczególnych obiektów. Przed miejscowymi władzami pojawia się
możliwość prowadzenia właściwych działań, których celem byłoby zachowanie warto-
ści kulturowych tych doskonale zachowanych średniowiecznych układów wsi i wystę-
pujących w ich obrębie doskonałych przykładów sudeckiej architektury regionalnej,
a także rozsądne rozwijanie turystyki i agroturystyki opartej na miejscowych zasobach
i tradycjach.

Literatura

[1] Pokropek M., Budownictwo Ludowe w Polsce, Warszawa 1976.
[2] Suchodolski J., Regionalizm w kształtowaniu formy architektury współczesnej na obszarze Sudetów, Wrocław

1996.
[3] Trocka-Leszczyńska E., Wiejska zabudowa mieszkaniowa w regionie sudeckim, Wrocław 1995.

Fotografie – Magdalena Figas

Architectural detail of rural residential development
in Landscape Park “Chełmy”

Architectural detail is a very important component of regional development. The authors have sub-
mitted the rural development of “Chełmy” Landscape Park upon analysis. During the research some
common elements were described which then might be used to determine the characteristic parts of re-
gional development.



Piotr Palm*

Założenia do projektu wzorcowego
dotyczącego rewitalizacji budynków historycznych

o konstrukcji przysłupowej

W celu uzyskania dofinansowania na remont właściciel musi posiadać dokumentację
remontową z kosztorysem. Taka dokumentacja dla domu jednorodzinnego kosztuje
ok. 10 000 zł, na co nie stać wielu właścicieli, w związku z czym regionalne budynki histo-
ryczne ulegają dewastacji. W celu znacznego obniżenia kosztów projektu remontowego, dla
uzyskania dofinansowania poniżej ok. 3000 zł za projekt z kosztorysem proponuję opraco-
wanie dla regionu wzorcowego projektu remontowego, możliwego do zrealizowania przy
udziale doświadczonych inżynierów budownictwa.

Ogólne wyjaśnienie celu i metody proponowanej dokumentacji wzorcowej:
1. Zaproponowana dokumentacja została opracowana w celu przygotowania umów

o dofinansowanie remontu dachu i elewacji jedno- lub wielorodzinnych domów
przysłupowych.

2. Dokumentacja ma umożliwić przygotowanie aplikacji związanych z dofinansowa-
niem dla całego regionu, tworząc regionalny projekt rewitalizacyjny.

3. Dotychczas pozyskane dofinansowania są bez wymaganej dokumentacji nie do wy-
korzystania dla regionu, dlatego trzeba starać się o szybkie i mało kosztowne wypo-
sażenie poszczególnych obiektów w dokumentację remontową z kosztorysem.

4. Metoda ta ma umożliwić osiągnięcie dużej wydajności oraz rozpowszechnienia
w planowaniu przestrzennym. Opracowanie i zastosowanie projektu, zawierającego
wzorce właściwych rozwiązań dla zakresu możliwości remontowych w ww. budyn-
kach może spowodować następujące korzyści:
a) uzgodnienie ze służbami budowlanymi projektu wzorcowego i jego rozwiązań,
b) powstanie dla projektu wzorcowego dokumentacji zgodnej z prawem, przez

współdziałanie fachowców,
c) poinformowanie właścicieli domów przysłupowych o możliwości skorzystania

z projektu wzorcowego oraz przekazanie zbioru wypracowanych rozwiązań
stanowiących składniki projektu wzorcowego umożliwiającego adaptację przez
uprawnionych projektantów.

Skuteczność projektu wzorcowego zależy od uwarunkowań prawnych danego kraju.
Kraje europejskie dążą do rozwoju i ładu przestrzennego, dlatego potrzebna jest ochrona

                                                     
* Piotr Palm, Saksońskie Towarzystwo Zabudowy Ludowej, Towarzystwo Miłośników Ziemi Bogatyńskiej,

Towarzystwo Kultury w Hainewalde.
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regionalnej zabudowy. Projekt wzorcowy powinien stać się zachętą do remontowania
i rewitalizowania budynków przysłupowych.

Chciałbym przedstawić wzory dokumentów, które mogłyby być wykorzystane przy
remontowaniu i odbudowywaniu historycznych budynków przysłupowych.

Wzór nr 1

Dotyczy: Ustawa „Prawo budowlane” w aktualnym ujęciu Art. 3.8) Remonty
Art. 29.2.1) Remonty; przy istniejących obiektach wpisanych do rejestru zabytków

wymagających pozwolenia. Art. 30.1.2) Remonty; przy istniejących obiektach nie wpisa-
nych do rejestru zabytków wymagających zgłoszenia.

Szanowna Pani/Szanowny Panie,
niniejszym  pismem proszę o zaopiniowanie dołączonej dokumentacji przeznaczonej

do przygotowania umowy o dofinansowanie remontu dachu i elewacji domu rodzinnego,
1. będącego własnością rodziny ..............................................................................................
2. przy ul. .......................................  w ......................................................................................
3. zabytek nr ...............................................................................................................................
Równocześnie proszę przy formalnym trybie opiniowania o przychylne uwzględnienie

specyfiki przedłożonej dokumentacji, która polega na społecznym opracowaniu doku-
mentacji w ramach projektu wzorcowego i ma na celu obszerne zastosowanie w dążeniu
do poprawy sytuacji w regionie.

Przedłożona dokumentacja stanowi jeden biegun społecznego i administracyjnego
działania w kierunku możliwego odbioru dofinansowania; drugim biegunem na zewnątrz
tej dokumentacji jest staranie o propozycje do dofinansowania.

Przedstawiona dokumentacja u stóp strony tytułowej i wypowiedziami na innych
stronach wyraźnie jest odłączona od wykonawstwa; mimo to jest wiadome, że ona
w sposób jak najlepszy powinna poprzedzać późniejsze wykonawstwo; pod wyraźnie
w dokumentacji żądanym kierownictwem polskiego biura inżynierskiego odpowiedniej
kwalifikacji i z ubezpieczeniem za odpowiedzialność.

Dalszą specjalnością przedłożonej dokumentacji jest istnienie zakrytych niedostęp-
nych części w budowie, które dopiero przy stojącym rusztowaniu i zdjętym dachu ujaw-
niają swoje właściwe uszkodzenia. Z tej sytuacji wywodzi się prośba do organów zezwa-
lających o możliwie największe delegowanie ewentualnych żądań do wykonawstwa, to
również z punktu widzenia, że w tej fazie będzie obecny pieniądz do wynagrodzenia per-
sonelu.

Z poważaniem
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Wzór nr 2

Szanowna Pani/Szanowny Panie,
W załączeniu przekażę w Wasze ręce jeden egzemplarz projektu remontowo-wstępne-

go Waszego domu w celu przeprowadzenia weryfikacji przeze mnie wstawionych ilości i prac
do kosztorysu w stosunku do waszych prywatnych możliwości finansowych (w stosunku
do waszego możliwego wkładu własnego przy osiąganiu sukcesu postronnego dofinan-
sowania ponad 66% kosztów).

Jako projektant stoję w obowiązku przedstawić Wam w pierwszym kroku cały teore-
tyczny zakres potrzebnych przy Waszym domu robót (m.in. ze względu na ustawione
rusztowanie elewacji).

Mam nadzieje, że po upływie około tygodnia będziemy mogli razem ostatecznie
uzgodnić ilości i zakres prac. Ceny jednostkowe wstawione przeze mnie do poszczegól-
nych pozycji kosztorysu ulegną zmianie przed rozpoczęciem prac przez pożądany prze-
targ i przez oferty rzemieślników w tym przetargu.

Z poważaniem

Wzór nr 3

Kalkulacja godzin pracy społecznej i wykaz orientacyjnych kosztów rzeczowych
do opracowania 6 ostatecznych egzemplarzy dokumentacji w ramach projektu wzorco-
wo-remontowego dla domów przysłupowych.

Lp. Majstrowa/inżynierska
praca społeczna:

Godziny
pracy społecznej

1 Wykonanie zdjęć obiektu 2
2 Przygotowanie uproszczonej inwentaryzacji w wersji papierowej 2
3 Przeprowadzenie uproszczonej inwentaryzacji obiektu (z udziałem właściciela) 2
4 Określenie zakresu prac przez majstra/inżyniera i sporządzenie harmonogramu 12
5 (Wyliczenie iloczynów i zestawienie dokumentacji następuje

osobę sporządzającą projekt i jest ujęte w kosztach rzeczowych)
1

6 Sporządzenie dwóch egzemplarzy i przekazanie jednego
w ręce właściciela przy użyciu wzoru 3

2

7 Określenie ostatecznego zakresu prac wraz z właścicielem
opracowanie osaczonego harmonogramu rzeczowo-finansowego

2

8 Sprawdzenie ostatecznego wydruku dokumentacji
(kopiowanie, zestawienie i wysyłanie egzemplarzy do urzędów
przez osobę sporządzającą projekt, ujęte w kosztach rzeczowych)

2

9 Wypracowanie ewentualnych korekt na podstawie uwag urzędów 2
10 (Ostateczne kopiowanie, zestawienie i rozesłanie sześciu egzemplarzy

wg rozdzielnika na stronie tytułowej przez osobę
sporządzającą projekt, ujęte w kosztach rzeczowych

2

11 Rezerwa 4
Razem: 33
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Wzór nr 4

ZADANIE GŁÓWNE: REWITALIZACJA MIASTA BOGATYNIA
NA LATA 2007–2015

PRZEDSIĘWZIĘCIE: BOGATYŃSKIE DOMY PRZYSŁUPOWE
ODNOWIENIE DACHU I ELEWACJI WRAZ Z POLEPSZENIEM IZOLACJI
CIEPLNEJ PRACE W UZGODNIENIU Z URZĘDEM OCHRONY ZABYTKÓW
DOKUMENTACJA DO PRZYGOTOWANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE REMONTU DACHU I ELEWACJI.

STOPIEŃ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

PROJEKT WZORCOWY REMONTOWO-WSTĘPNY;
STAN NA 01.04.2008 R.

PROJEKTANT: URZĄD MIASTA BOGATYNIA
WE WSPÓŁDZIAŁANIU ZE SPOŁECZNIE PRACUJĄCYM TOWARZYSTWEM
MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BOGATYŃSKIEJ TMZB CZŁONEK INŻ. BUD. PIOTR
PALM

ul. Kleine Seite 7
02779 Hainewalde
Tel. 0049 35841 2147

KOSZTY RODZINA
DLA RODZINY/ .................................
WŁAŚCICIELA UL. ..........................
W ZŁ BRUTTO: ................................................ PL – BOGATYNIA
PRZYDZIAŁ MAP PROJEKTOWYCH _

MAPA 1 Właściciel domu 3 egz.
2 Urząd Miasta 1
3 Urząd Ochrony Zabytków 1
4 TMZB - Palm 1

Dokumentacja nie upoważnia do przeprowadzania robót remontowych.
(Przeprowadzenie robót powinno nastąpić w późniejszym terminie pod obowiązko-

wym nadzorem polskiego biura inżynierskiego z odpowiednim ubezpieczeniem za odpo-
wiedzialność i przy ścisłej współpracy z Urzędem Ochrony Zabytków).



119

Wzór nr 5

BOGATYŃSKIE DOMY PRZYSŁUPOWE – PROJEKT REMONTOWY-WSTĘPNY
ODNOWIENIA DACHU I ELEWACJI WRAZ Z POPRAWĄ IZOLACJI CIEPŁA

Zakres wypracowania 1. Właściciel 2. Urząd
Miasta

3. Urząd
Ochrony

Zabytków

4. TMZB
– Palm

0. Strona tytułowa 1 1 1 1

0. Spis treści 1 1 1 1

0. Informator o domach przysłupowych 1

1. Dokumentacja inwentaryzacji 1 1 1 1

2. Ogólne zamiary projektowe w kierunku
ochrony zabytku

1 1 1 1

2.1. Rys. regularny stabilizacji elewacji 1 1 1 1

2.2. Rys. regularny odnowienia nośności
styku krokiew/belka

1 1 1 1

3. Kosztorys inwestorski z tekstowym przed-
miarem prac

1 1 1 1

4. Wycinek z mapy miasta 1 1 1 1

5. Aktualny plan katastrowy domu 1 1 1 1

6. Dowód własności 1 1 1 1

7. Opinia Urzędu Ochrony Zabytków 1 1 1 1

8. Opinia Urzędu Miasta 1 1 1 1
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Wzór nr 6

OGÓLNE ZAMIARY PROJEKTOWE W KIERUNKU
OCHRONY ZABYTKU

Ogólny opis, który wskazuje na typowość domów przysłupowych, w przedmiotowej
dokumentacji domu znajduje się przykładowy projekt z publikacji „Informator o do-
mach przysłupowych”. W odniesieniu do w/w informatora i do preferowanego stano-
wiska Urzędu Ochrony Zabytków przedstawiony został wstępny projekt remontowy,
w którym przedstawiono następujące postępowanie w poszczególnych dziedzinach
budowlanych:
1. Prace ciesielskie:

– odpowiedni dobór drewna,
– zabrania się stosowania nowoczesnych metalowych połączeń ciesielskich,
– połączenia i ogólne powiązania ciesielskie według historycznych przykładów,

obowiązkowe starannie powinny być wykonane.
2. Prace dekarskie:

– zastosowanie tradycyjnej saksońskiej karpiówki o cięciu segmentowym, przy
jednoczesnym zakazie zastosowania nowoczesnej karpiówki kątowej przy ścianie
szczytowej,

– powinno się dążyć do zastosowania nowych karpiówek o celowo zróżnicowanym
wyglądzie,

– nie powinno się nowych dachówek składać w zaprawie dekarskiej (układać na za-
prawę dekarską), lecz na sucho, co przy idealnie prostych nowych dachówkach
podnosi jakość dachów,

– powinno się stosować klamrowanie dachówek obszerniej niż zwykłe, w związku
z nadchodzącą zmianą klimatu.

3. Prace blacharskie powinny być wykonane w zakresie tradycyjnym.
4. Prace stolarskie:

– odnowienie okien i drzwi zewnętrznych powinno być wykonane według historycz-
nego przykładu z drewna,

– izolacja cieplna powinna zostać wykonana niewidoczna przy zachowaniu histo-
rycznego wyglądu budynku,

– okna powinny posiadać przynajmniej podział z górnym krzyżem.
5. Prace malarskie: przy ustaleniu rodzajów farb powinno się uwzględnić wskazówki

z informatora nr 2 oraz zgodnie z wytycznymi Urzędu Ochrony Zabytków.
6. Polepszenie izolacji ciepła:

– odnowienie i podniesienie podłogi strychu  w celu poprawienia izolacji cieplnej od
góry,

– pod nową podłogą wprowadzić miejsce dla warstwy o grubości 16 cm z wełny
mineralnej,



121

– na elewacjach bocznych wykonanych na tzw. „deskowaniu łużyckim”, w celu
poprawy izolacji cieplnej, wprowadzić warstwę 8-centymetrową z wełny mineral-
nej,

– na elewacjach ryglowych bocznych należy nałożyć warstwę drewna o grubości 10 cm
na wszystkie rygle oraz wykonać ocieplenie z wełny mineralnej z tynkowanymi po-
lami.

7. Przedmiot tego projektu, wzór:

– dom jednorodzinny mieszczący się w Bogatyni przy ........................... we ........................
ul. ......................, który cechuje się następującym stanem: ............................................

– dachówki są widocznie w złym stanie, ale gospodarz nie dopuścił do powstania dziur w dachu
i dzięki temu więźba dachowa wizualnie nie wykazuje uszkodzeń,

– elewacja również jest zadbana i wizualnie bez większych uszkodzeń,
– zasięg naprawy domu, uzgodniony w ostatecznej wersji z gospodarzem, można wyczytać z pozycji

kosztorysu.

OGÓLNIE: współpraca z Urzędem Ochrony Zabytków powinna być ciągła w trakcie
wykonania zaprojektowanych robót.

Wzór nr 7 – rysunki
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Wzór nr 8

KOSZTORYS INWESTORSKI
Według ustawy z dnia 29.01.2004 i rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budowy z dnia 13.03.2001; §4.1.
Dotyczy:

– rewitalizacja miasta Bogatynia 2007–2015,
– bogatyńskie domy przysłupowe,
– odnawianie dachu i elewacji wraz z poprawą izolacji ciepła,
– projekt wzorcowy remontowo-wstępny do uzyskania dodatkowych środ-

ków finansowych,
– prace w uzgodnieniu z Urzędem Ochrony Zabytków.

Projektant:
– Urząd Miasta i Gminy Bogatynia w współdziałaniu ze społecznie pracu-

jącym Towarzystwem Miłośników Ziemi Bogatyńskiej; członek Piotr
Palm.
Ingenieurburo Palm
Allg. Hoch- und Tiefbau IK Sa.
Zul.-Nr. Ber.-lng. 10590 Li.-Nr. Bauvorl.
51 001 Kleine Seite 7, 02779 Hainewalde
Telefon/Fax (03 58 41) 21 47
w czynie społecznym

Składniki tworzenia kosztorysu (m. in. zawierający uwarunkowania ustawowe niezbędne
do wyliczenia cen późniejszych ofert):
1) Załączona dokumentacja projektu wstępnego.
2) Przeprowadzenie prac powinno nastąpić w zmianie dziennej.
3) Prace zostaną przeprowadzone poza porą zimową.
4) Przy wszystkich pozycjach zakłada się spełnienie 100% wszystkich dostaw i robót do

wykonania postawionych zadań, jakość wg aktualnych przepisów oraz norm.
5) Dostarczenie materiału jest zawsze wliczone do pozycji również w wypadkach, kiedy

w tekście nie jest wymienione. Jeżeli materiał nie ma być dostarczony przez zlecenio-
biorcę, to w kosztorysie zawsze będzie wyraźna wskazówka, że materiał dostarcza zle-
ceniodawca.

6) Przepisowe rusztowanie przy elewacji będzie ustawione od samego początku budowy.
7) Potrzebne miejscowe działania BHP jak rusztowanie dodatkowe wewnątrz budynku,

drabiny i tymczasowe wykładanie desek ma być wliczone w ceny ofert również włą-
czone ma być tymczasowe podparcia i podnoszenie konstrukcji i podwójne nanosze-
nie impregnacji przy stykach ze starym drewnem.

8) Wszelki stary materiał przy częściowej rozbiórce obiektu zleceniobiorca musi usunąć
z budowli i poddać przepisowemu składowaniu.
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 9) Nowo wbudowane drewno musi spełniać następujące minimalne parametry:
– druga klasa jakości (świerk, jodła),
– poniżej 16% wilgotności,
– impregnacja bezbarwna,
– widoczne elementy ciesielskie strugane.

10) Elementy konstrukcji odnawianej muszą być zrobione wg przykładu historycznego
lub wskazówek na rys. 2.1 i 2.2.

11) Prace stabilizacyjne, tj. ciesielskie, muszą być przeprowadzone przy zdjętym: ciężarze
dachu, starym odeskowaniu ścian szczytowych i ewentualnie strychu słomogliny
(przerwa technologiczna dla innych rzemiosł).

12) Otwarty ogień i palenie tytoniu na dachu albo pod dachem domu zabronione, rów-
nież na rusztowaniu.

13) Zleceniodawca dostarcza prąd maksymalnie 1 kW i tylko za opłatą.
14) Wykonawcy powinni mieć w stosunku do zleceniodawcy odpowiednie ubezpieczenie

za prowadzoną działalność.
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The design standards of revitalization of historical Lusatian (half-timbered)

Lusatian (half-timber) construction is a very important component of rural space. Unfortunately
these objects are being destroyed.  But in order to save those historic buildings the author developed an
exemplary revitalization project. The project is aimed on those who are the owners of Lusatian (half-
timbered) houses and who wish to carry out the repairs having small budgets.
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Podsumowanie

W krótkim omówieniu pragniemy przekazać najważniejsze efekty dyskusji panelo-
wych. Zgodnie z tematem konferencji przedstawiliśmy tezę, że budowanie w pięknym
krajobrazie jest możliwe, ale jedynie w przypadku, gdy krajobraz ten nie ucierpi. Nato-
miast kształtowanie zespołów nowej zabudowy nie powinno odbywać się na zasadzie
wolnorynkowych działań inwestycyjnych zmieniających uwarunkowania prawne dla reali-
zacji koniunkturalnych interesów prywatnych. Zadania związane z chronieniem najbar-
dziej wartościowych zakątków naszego kraju oparte są na różnych formach planowanej
suburbanizacji. Niestety suburbanizacja na terenach górskich jest dzisiaj stawiana na rów-
ni z rozsiedleniem i rozpatrywana przez pryzmat budownictwa jednorodzinnego, aparta-
mentowego, usług pobytowych, infrastruktury komunikacyjnej i innych „nieukształtowa-
nych” górskich utworów architektonicznych jako przeciwieństwo historycznego
„lokowania zabudowy podporządkowanej określonym formom” oraz posiadających sto-
sowny detal architektoniczny.

Współczesny układ osadniczy regionu Kotliny Jeleniogórskiej po dynamicznych
zmianach politycznych i gospodarczych na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. oraz
po odejściu od centralnie sterowanego systemu planistycznego ewoluuje zgodnie z ten-
dencjami obserwowanymi w krajach o gospodarce wolnorynkowej. Tendencje te w więk-
szości nie wynikają z oczekiwań i zaspokajania potrzeb społecznych czy gospodarczych,
podporządkowane są natomiast rachunkowi ekonomicznemu. Uwarunkowania zaistniałe
w latach dziewięćdziesiątych XX w. oraz na początku XXI w. umożliwiły dynamiczny
rozwój procesu suburbanizacji, który to wydaje się pozbawiony planowania. Mamy do
czynienia z przeznaczeniem i dalszym przeznaczaniem terenów otwartych pod zabudowę,
natomiast realne wykorzystanie ich następuje w sposób chaotyczny i dotyczy w pierwszej
kolejności terenów najtańszych, tj. najłatwiejszych do pozyskania, i możemy ten proces
określić jako „urbanizacja spontaniczna”.

Miejscowości górskie to obszary, które w powszechnym ujęciu mają złożoną strukturę
o wyznaczonym i określonym obszarze związanym z warunkami fizyczno-geograficznymi.
Zmiany w nich zachodzące dotyczą głównie wprowadzania nowych terenów usługowych
o szerokim przeznaczeniu oraz zabudowy mieszkaniowej towarzyszącej. W ostatnich
latach zauważalne są przeobrażenia struktury miejscowości górskich, które związane są
głównie z nowymi inwestycjami. Aktualnie często agresywnie i impulsywnie kształtowane
czynniki egzo- i endogeniczne stymulują inne, dotychczas nieznane postacie struktur
urbanistycznych. Układy historycznie ukształtowane ulegają zatarciu, a niekiedy i likwidacji.
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Inwestowanie podporządkowane jest nowym parametrom, a formy architektoniczne stają
się coraz uboższe, marginalnie traktując detal architektoniczny.

Polityka przestrzenna gmin sprzyja rozwojowi procesu suburbanizacji. U źródeł tego
rozwoju mamy do czynienia z kalkulacją zysku w przypadku suburbanizacji ekonomicz-
nej, a w przypadku suburbanizacji ludnościowej z chęcią posiadania domu powiązaną
z mitem o „mieszkaniu w najbardziej reprezentacyjnym miejscu w górach”. Stąd pojawia
się terminologia związana z przypisywaniem miejscowości górskich do poszczególnych
aglomeracji, np. „zimowa stolica Poznania lub Warszawy”. Znaczna część miejscowości
górskich, takich jak Karpacz czy Szklarska Poręba, ma w istocie mieszany charakter
zabudowy hotelowo-pensjonatowej, są to rozbudowane wille miejskie oraz hotele.
W zespołach tych znajdują się obiekty dominujące i mające program użytkowy oraz gaba-
ryty większe od przeciętnej zabudowy. W wyniku intensywnego wypełniania obszaru
urbanistycznego miejscowości zabudową, krajobraz górski strefy suburbialnej zmienia się,
tworząc dwa scenariusze urbanistyczne, pierwszy jako gęsto zabudowane „tworzywo urba-
nistyczne” w formie uzupełniania istniejącej zabudowy, drugi jako ekstensywnie wykorzy-
stywaną przestrzeń dla obiektów eksponowanych – przeskalowanych.

Właściwe zagospodarowanie terenu nie jest możliwe bez szerokiej edukacji zarówno
części ogółu społeczeństwa, jak i decydentów. Społeczeństwo, które identyfikuje się z oto-
czeniem, krajobrazem i nazywa go „moim lub swoim” można nazwać obywatelskim. Takie
podejście umożliwia wyprowadzenie wniosku, że grunt, który posiadam jest mój, ale zago-
spodarowanie jego nie jest zależne jedynie ode mnie.

Przekształcenia strukturalne gospodarki doprowadziły do zatracenia tożsamości miej-
sca. Społeczność lokalna wypierana jest stopniowo przez ludność napływową, która nie
do końca rozumie przestrzeń, która ją otacza. Jest to jeden z czynników, który pozbawia
społeczność lokalną możliwości decydowania.

Dewaluacji uległy również argumenty, takie jak piękno czy harmonia, chroniące pięk-
ny krajobraz na rzecz ekonomii, zyskowności. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym wprowadziła obligatoryjność sporządzania nowego dokumentu oceniają-
cego możliwości lokalizacji inwestycji w konkretnym miejscu. Nazwany został on pro-
gnozą skutków ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dokument
ten ma umożliwić waloryzację lokalizacji poszczególnych inwestycji w zakresie ich ren-
towności dla zadań własnych gminy. Jest to jedno z narzędzi planistyczno-ekono-
micznych, które pozwala bardziej kompleksowo ocenić projekt. Wybitne walory krajobra-
zowe ściągają inwestorów, nie zawsze z korzystnymi inwestycjami.

Krajobraz sam w sobie nie jest czynnikiem stymulującym rozwój społeczno-gospo-
darczy. Jedynie w przypadku, kiedy o czymś wiemy, że jest atrakcyjne, wtedy jesteśmy
zainteresowani skorzystaniem z tego dobra. Dlatego hipotetyczna nieruchomość jest tyle
warta, ile można za nią zapłacić. Natomiast atrakcyjność ekonomiczna krajobrazu może
być związana z dopuszczeniem poszczególnych przeznaczeń. Przesądzenie o lokalizacji
inwestycji możliwe jest po zbilansowaniu list kosztów i korzyści zarówno tych wewnętrz-
nych, jak i zewnętrznych.
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Krajobraz kulturowy jest tworzony stale i podlega przeobrażeniom. Określanie archi-
tektury regionalnej z wyłączeniem zabudowy rolniczej – zagrodowej podlega indywidual-
nej parametryzacji bazującej na: lokalizacji, przeznaczeniu i zagospodarowaniu terenu,
kształtowaniu zabudowy, użytych systemach konstrukcyjnych. W celu określenia para-
metryzacji należy więc starannie przeanalizować uwarunkowania architektoniczne, defi-
niując dominujące cechy w istniejących, podobnych obiektach. Celem parametryzacji jest
tworzenie współczesnego krajobrazu kulturowego uwzględniającego twórczy regionalizm
w architekturze, umożliwiający budowanie w pięknym krajobrazie.

Jacek Godlewski
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Informacja o Fundacji Doliny Pałaców
i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej

Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej jest organizacją pożytku
publicznego działającą od 2005 r. Współpracuje z kilkunastoma innymi instytucjami zarzą-
dzającymi obiektami zabytkowymi w regionie karkonoskim. Działalność Fundacji koncen-
truje się wokół promocji dziedzictwa kulturowego regionu, prowadzonej pod hasłem „Dolina
Pałaców i Ogrodów”. W ramach tego zadania realizowane są przedsięwzięcia edukacyjne,
wydawnicze i popularyzatorskie. W ostatnim czasie powstał m.in. samochodowy szlak tury-
styczny oznakowany tablicami informującymi „Dolina Pałaców i Ogrodów” oraz drogo-
wskazami kierującymi do obiektów zabytkowych. Obecnie – wspólnie z gminami powiatu
jeleniogórskiego – Fundacja prowadzi prace nad wytyczeniem i oznakowaniem tras space-
rowych pomiędzy założeniami pałacowo-parkowymi Kotliny.

Do priorytetowych zadań Fundacji należy także ochrona i odbudowa zabytków na te-
renie Kotliny Jeleniogórskiej. W ostatnich latach przeprowadzone zostały prace rewitali-
zacyjne na terenie założenia pałacowo-parkowego w Wojanowie, w Pałacu Paulinum
w Jeleniej Górze oraz w Dębowym Dworze w Karpnikach. Fundacja poszukuje także
kolejnych inwestorów zainteresowanych odbudową obiektów zabytkowych w Kotlinie
Jeleniogórskiej.

W ramach współpracy z samorządami lokalnymi działalność Fundacji przyczyniła się
do zwrócenia uwagi na potrzebę rewitalizacji zabytków regionu jako jednego z głównych
czynników rozwoju turystyczno-gospodarczego. W ramach realizacji tej polityki samorzą-
dy lokalne skupione w subregionie Karkonosze i Góry Izerskie będą realizowały w naj-
bliższych latach działania zbieżne z celami statutowymi Fundacji, a zmierzające m.in.
do rewitalizacji zabytkowych wież i punktów widokowych, parków oraz rozbudowy
infrastruktury okołoturystycznej i promocji produktu turystycznego „Dolina Pałaców
i Ogrodów”.
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Przesłanie IV. Kongresu Urbanistyki Polskiej,
Lublin 19–21/23 września 2012 roku

Pierwszy Kongres Urbanistyki Polskiej obył się pod hasłem „Miasto – wspólne dobro
i zbiorowy obowiązek”. Obecne hasło Kongresu wpisuje się w nowy model zarządzania
rozwojem miast przez tak zwane „dobre i współodpowiedzialne zarządzanie”. Odpowie-
dzialność wyraża się w idei, iż wszyscy współtworzymy dobro publiczne. Wracamy do
tego hasła, ale z naciskiem na odpowiedzialne rządzenie, finansowanie, planowanie, bu-
dowanie i użytkowanie miasta. Odpowiedzialny aktor sceny miejskiej jest świadomy swo-
jej społecznej roli i działa tak, aby zachowania uznane za społecznie odpowiedzialne
wprowadzić do codziennej praktyki, tj. uwzględnić w procesie podejmowania swoich
decyzji. Zakresy odpowiedzialności powinny być odpowiednio zdefiniowane, tj. wypeł-
niane określoną treścią (zachowaniem i działaniem własnym według respektowanych
kryteriów odpowiedzialności za własne i wspólne interesy). Zakres odpowiedzialności
różnych aktorów sceny miejskiej będzie określony w przesłaniu kongresowym, uchwalo-
nym przez jego uczestników. W Polsce obserwujemy silną tendencję i presję polityczną
do deregulacji gospodarki. Jesteśmy blisko albo nawet już utknęliśmy w pułapce legisla-
cyjnej. Powiększamy ułomności instytucji samorządowych i rządowych, utrwalamy praw-
ne i biurokratyczne patologie. Największe problemy występują w funkcjonowaniu gospo-
darki przestrzennej i w planowaniu przestrzennym. Te sfery są w stanie pogłębiającego się
kryzysu – to zgodna opinia środowisk zawodowych i naukowych, potwierdzona ocenami
Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, raportami NIK oraz uzasad-
nieniami do decyzji Trybunału Konstytucyjnego. Zwłaszcza system prawny jest pełen luk,
błędów i nierealnych regulacji. Pogarsza ten stan wadliwe prawo i jego złe wdrażanie tam,
gdzie zawiera prawidłowe rozwiązania. Krytykę budzi również system stanowienia prawa.
Inicjatywy legislacyjne podejmowane na forum Sejmu i Senatu budzą często niepokój
i wątpliwości co do ich intencji. Politycy głoszą nieprawdziwe hasła i tezy: twierdzi się, że
planowanie przestrzenne utrudnia inwestowanie, że budownictwo mieszkaniowe ruszy,
gdy zlikwidujemy kontrolę nad procesami urbanizacyjnymi. To świadome wprowadzanie
społeczeństwa w błąd. Fakty są inne. Badania niezależnych ekspertów wykazują, że ponad
połowa zezwoleń na budowę wydawana jest na podstawie decyzji administracyjnych (obu
typów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) na obszarach pozba-
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wionych planów. Wiele gmin nie sporządza planów miejscowych, tylko kilkanaście pro-
cent terenów miejskich ma plany. Plany te odnoszą się jednak często do ograniczonych
rejonów, służąc  bezpośrednio konkretnej inwestycji. Brak jest planów większych założeń
urbanistycznych i planów konkretyzujących zamierzenia przyszłościowe. Władze wielu
miast uważają, że to wzrost, a nie rozwój, jest celem ich działania. Wzrost, czyli inwesty-
cje: obojętnie co, obojętnie gdzie, obojętnie z jakimi konsekwencjami dla miasta, teraz,
a zwłaszcza w przyszłości.

Systemowe źródła kryzysu gospodarki przestrzennej są znane – głównym jest nie-
spotykany w krajach cywilizowanych brak kontroli publicznej nad zmianami zagospoda-
rowania terenu. Polscy politycy powołują się przy tym na idee liberalizmu, które słusznie
są przyjmowane jako podstawa ekonomicznej filozofii kolejnych rządów III RP. Jednak
ich stosowanie w odniesieniu do zagospodarowania terenu jest nieporozumieniem, bo-
wiem nawet „szkoła chicagowska”, centrum neoliberalizmu gospodarczego oraz jej twór-
ca Milton Friedman, zalicza gospodarkę przestrzenną do sektorów, w których obowiązki
państwa i jego władz publicznych nie są kwestionowane. Powoływanie się na idee neoli-
beralizmu w odniesieniu do zasad gospodarowania przestrzenią, jest oczywistym naduży-
ciem.

Polityczną utopię o społeczeństwie bez konfliktów mamy za sobą. Konfliktów między
interesami poszczególnych uczestników procesów inwestycyjnych nie można całkowicie
wyeliminować. Można jednak i trzeba określić jasno politykę państwa w tej sferze, ustalić
priorytety i hierarchie ważności oraz reguły kontrolowanej przez państwo gry rynkowej.
Konieczne jest uspołecznienie polityki przestrzennej, obecne zasady i formy udziału spo-
łeczeństwa w tej sferze mają charakter „liturgiczny” lub incydentalny. Partycypacja spo-
łeczna musi tu być bardziej aktywna i autentyczna, co wymaga przede wszystkim podnie-
sienia poziomu świadomości społecznej poprzez odpowiednie działania edukacyjne.

IV Kongres Urbanistyki Polskiej (KUP) organizowany w Lublinie w 2012 roku pod
hasłem „Odpowiedzialni za Miasto” będzie debatą w szerokim gronie odpowiedzialnych:
tych, którzy odpowiadają za stan naszych miast z tytułu pełnionych przez siebie funkcji
i tych, którzy chcą wziąć na siebie współodpowiedzialność z powodu swych obywatel-
skich przekonań i zainteresowań. Kongres i poprzedzające go przygotowania zmierzają
do budowy szerokiej koalicji na rzecz reformy gospodarki przestrzennej. W tym celu
aktywnymi uczestnikami i współorganizatorami Kongresu, oprócz dotychczasowych
uczestników kongresów urbanistyki, będą przedstawiciele organizacji społecznych, świata
biznesu, świata nauki i kultury, a także politycy i media. Ich aktywny udział zapewni
transmisję poglądów prezentowanych podczas dyskusji kongresowej do opinii publicznej
i nada odpowiednią rangę Kongresowi.

Czy jest szansa na zmianę? Jest – przez podnoszenie kapitału społecznego na wyższy
poziom oraz wykształcenie myślenia i postaw odpowiedzialności za miasto, jego kształt,
funkcje, jakość i rozwój. Jakimi środkami? Przez rozpowszechnianie wiedzy, rozwój spo-
łeczeństwa obywatelskiego organizowanego wokół miejsc zamieszkania, rozwój demo-
kracji, wsłuchiwanie się w głosy wszystkich współobywateli, organizacji finansowych
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i biznesowych, dzielenie się wiedzą i odpowiedzialnością, przejrzystość procesów decy-
zyjnych, propagowanie społecznych rachunków korzyści i kosztów. Ważna w tym
wszystkim jest rola mediów, organizacji pozarządowych, ruchów miejskich. Główny cel
IV KUP to społeczna mobilizacja na rzecz odpowiedzialnego zarządzania miastem
z pokazaniem wyzwań i kierunków działań każdej odpowiedzialnej grupy aktorów sceny
miejskiej. Kongres podejmie debatę o rządzących (podmiotach, których decyzje przesą-
dzają o rozwoju, kondycji i funkcjonowaniu miasta) oraz o rządzonych (mieszkańcach
i użytkownikach miast), o ich zadaniach oraz roli formalnej i rzeczywistej. Będziemy oce-
niać skutki ich działalności oraz rozważać, jak doprowadzić do racjonalnego i odpowie-
dzialnego zarządzania miastem w imię wspólnych interesów. Z pewnością będziemy mó-
wili też o potrzebie zmiany prawa.

Zdajemy sobie jednak sprawę, że bez istotnej zmiany społecznego systemu wartości
i rozwoju kapitału ludzkiego sama technokratyczna zmiana systemu regulacyjnego, nie-
osadzona w systemie wartości społecznych i niezbudowana na kompleksowych rachun-
kach społeczno-ekonomicznych nie prowadzi do poprawy w efektywności funkcjonowa-
nia i rozwoju miast. Zintegrowane i odpowiedzialne zarządzanie miastem wymaga zatem
także zmiany zasad rządzenia, dobrego prawa, sprawnych instytucji publicznych, uspo-
łecznienia sfery decyzji o mieście i zwiększenia odpowiedzialności za miasto wszystkich
zainteresowanych. Wymaga przygotowania nowej generacji odpowiedzialnych specjali-
stów, znawców problematyki miejskiej, w tym planistów, urbanistów, socjologów, eko-
nomistów i menadżerów miast, którzy będą wspierali procesy współodpowiedzialnego
zarządzania.

źródło: www.tup.org.pl



188





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




