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„re”

„Pani inżynier! Chce pani zobaczyć? 

Pomalowałem sobie!”

Rewitalizacja i modernizm
Marcin Skrzypek: Co kryje się pod pojęciem 

rewitalizacji? Zakładam, że jest ono już czy-

telnikom częściowo znane.

Ewa Kipta: Nie jest znane z powodu wiel-

kiego szumu informacyjnego na ten te-

mat. Re-witalizować, czyli ogólnie: 

„przywracać do życia”, można na wie-

le sposobów, podczas gdy rewitaliza-

cja miejsc opiera się na konkretnej kon-

cepcji miasta jako organizmu. Urbani-

ści modernistyczni pojmowali miasto 

w sposób technokratyczny – jako ste-

rowaną odgórnie „maszynę do miesz-

kania”, będącą sumą składających się 

na nią elementów, które można łatwo 

wymieniać. Użycie terminu „rewitali-

zacja” zakłada natomiast, że traktuje-

my miasto jak żywy twór, który nie ma 

struktury addytywnej, jest dużo bar-

dziej skomplikowany i wrażliwy na za-

biegi „chirurgiczne”. Są to jedynie mo-

dele, więc nie należy się spierać, w któ-

rym z nich jest więcej racji, ale to wła-

śnie z przyjęcia jednego z nich wyni-

ka wybór metody kształtowania mia-

sta: czy będziemy w tym celu stoso-

wać ciężką chirurgię, czy raczej terapię 

i metody nieinwazyjne. Wszystko za-

leży od przyjętych założeń funkcjono-

wania miasta, których często sobie nie 

uświadamiamy.

Kiedy zaczęło się myślenie w kategoriach 

rewitalizacji?

W Ameryce w latach 70.-80., bo tam 

miasta przechodziły bardzo szybki roz-

wój dzięki nowym możliwościom tech-

nologicznym i komunikacji samocho-

dowej. W latach 60. w Baltimore roz-

poznano pierwszy przypadek centrum, 

które wymagało natychmiastowej in-

terwencji, bo okazało się, że są w nim 

same biurowce i margines społeczny. 

To spowodowało zwrócenie uwagi na 

centra miast. Inny przypadek zdarzył 

się w Bostonie, w którym rozwój trans-

Modne  
słowo na

Ewa Kipta – architekt, 

urbanista; absolwentka 

Wydz. Architektury Po-

litechniki Śląskiej w Gli-

wicach. Studia podyplo-

mowe i szkolenia: z zakre-

su urbanistyki (Politech-

nika Krakowska 1994-95 

r.), zarządzania rozwojem 

miast (Leicester Polytech-

nic 1991 r., Rutgers Uni-

versity 1992 r.) i partner-

stwa publiczno-prywatne-

go w procesach rewitali-

zacji (Harvard University 

1993 r.). W latach 1980-

-90 zatrudniona w pra-

cowni projektowej PP 

PKZ O/Lublin. W latach 

1990-2000 pracuje w Lu-

belskiej Pracowni Urba-

nistycznej przy Urzędzie 

Miejskim (opracowywa-

nie planów miejscowych, 

projektów zagospodaro-

wania i dokumentów stra-

tegicznych dla dzielnic 

zaniedbanych i dla zespo-

łu staromiejskiego). Pro-

wadzony przez nią Pro-

gram Inicjatyw Lokal-

nych dla dzielnic zanie-

dbanych został uznany na 

konferencji UNCHS „HA-

BITAT II” w Istambule za 

„Best Practice” w dziedzi-

nie poprawy warunków 

życia w 1996 r. Od 2000 r. 

pracuje w Wydziale Stra-

tegii i Rozwoju UM, przy-

gotowując inwestycje do-

finansowywane ze środ-

ków UE, w tym projek-

tu „Renowacja Starego 

Miasta”. Członek-założy-

ciel ogólnopolskiego Sto-

warzyszenia „Forum Re-

witalizacji”. Koordynator 

zespołu opracowujące-

go Lokalny Program Re-

witalizacji dla M. Lublina, 

przyjęty przez Radę Mia-

sta w 2005 roku. Konsul-

tant podobnego progra-

mu dla Lubartowa.

Rozmowa z Ewą Kiptą, specjalistą w dziedzinie rewitalizacji, między 

innymi o tym, dlaczego troska o przestrzeń jest formą solidarności 

społecznej.
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portu kontenerowego doprowadził do 

opustoszenia portu o bardzo długiej li-

nii brzegowej. Na zachodzie Europy 

myślenie w kategoriach rewitalizacji 

pojawiło się wraz ze skutkami boomu 

finansowego lat 60. i 70., kiedy to lek-

ką ręką wydawano pieniądze na nie za-

wsze udaną urbanistykę. W latach 80. 

pojawiły się już pierwsze projekty re-

witalizacyjne, np. Kreutzbergu w Ber-

linie. Zamiast terminu „rewitalizacja” 

stosowano też termin rejuvenation, 

czyli „odmładzanie”. U nas zaczęto my-

śleć w kategoriach rewitalizacji w la-

tach 80., kiedy okazało się, że moder-

nistyczne pomysły na mieszkania nie 

sprawdzają się, a dodatkowo pojawiły 

się możliwości remontowe pozwalają-

ce uniknąć wyburzania.

Chodzi o blokowiska? A więc nie były one 

produktem socjalizmu tylko modernistycz-

nych idei „zgniłego Zachodu”?

Blokowiska są masą upadłościową za-

równo po modernizmie, jak i komuni-

zmie. Modernizm zgrzeszył nadmier-

nym optymizmem, że jest w stanie 

wszystko zracjonalizować i zrealizo-

wać w dużej ilości. Na Zachodzie wpro-

wadzanie tych idei w życie było hamo-

wane stanem własności gruntu i pozio-

mem inwestycji, natomiast my „łyknęli-

śmy” je zupełnie bezkrytycznie w cza-

sach wczesnego Gierka. Komunizm, 

brak demokracji, praw własności grun-

tu i rynku pozwalał w naszym kraju na 

realizację koncepcji modernistycznych 

z rozmachem większym niż gdzie in-

dziej – jako przestrzennego aspektu 

naszego „jedynie słusznego” systemu. 

Odgórny i bezdyskusyjny sposób po-

dejmowania decyzji oraz ich realizacji 

umożliwiał wprowadzanie w życie do-

wolnych koncepcji. Na podobną skalę, 

jak Hodża w Albanii realizował pomysł 

państwa bez miast, a Ceauşescu bez wsi, 

tak u nas wmówiono ludziom, że speł-

nieniem ich marzeń będzie mieszka-

nie w betonowych blokach. Całe szczę-

ście, że wielu Polaków jeszcze potra-

fi w nich żyć, bo na przykład w byłym 

NRD blokowiska przegrywają z resztą 

oferty mieszkaniowej i mimo utopie-

nia w nich wielkich pieniędzy socjali-

styczne osiedla wciąż pozostają proble-

mem. W krajach demokracji ludowej 

modernizm był wprowadzany na nie-

spotykaną skalę, bo poprzedni system 

nie miał mechanizmów samoregulują-

cych. Demokracja i rynek jednak potra-

fią same naprawić usterki. Czasem jest 

to bolesne, ale jest, natomiast za czasów 

PRL-u można było bezkarnie popełniać 

dowolnie poważne błędy.

Nie byłbym takim optymistą w stosunku do 

demokracji i rynku, skoro pozwalają one, 

żeby teren o walorach rekreacyjnych czy 

krajobrazowych był bezmyślnie parcelowa-

ny pod chaotyczną zabudowę.

Nie mylmy demokracji z samowolą. 

Ostatnio przeczytałam w gazecie po-

uczające uzasadnienie jakiegoś wyro-

ku, iż „wolność słowa nie oznacza, że 

można mówić kłamstwa”. Podobnie jest 

z demokracją. Fakt, że dała ona komuś 

możliwość podejmowania decyzji, nie 

oznacza, że ma on zawsze rację. Jeżeli 

podmiot broniący interesu publicznego 

jest w takich sporach niedoreprezento-

wany lub sztucznie osłabiony, oznacza 

to ułomność mechanizmu, a nie demo-

krację.

Wracając do modernizmu, wydaje się, że 

w dziedzinie budownictwa „dla ludzi” post-

modernizm jest bardziej przyjazny człowie-

kowi niż np. w literaturze czy filozofii, gdzie 

kojarzony bywa z nihilizmem i chaosem.

Przykład współczesnego 
budownictwa mieszkanio-
wego: osiedle „wojskowe” 
przy ul. Weteranów i Spa-
dochroniarzy. Jego archi-
tektura doskonale wy-
korzystuje estetykę mo-
dernistycznych kamienic 
międzywojennych, jakimi 
zabudowane są sąsied-
nie ulice. Warto zauważyć, 
że bryła i ściany budynku 
rozłożone są na segmen-
ty. Dzięki temu jednako-
we okna w zasadzie nie 
powtarzają się więcej niż 
trzy razy i każde mieszka-
nie posiada własną toż-
samość. Gdyby jeszcze 
głównym elementem po-
dwórka nie był śmietnik 
i to w zupełnie innym sty-
lu... Fot. M. Skrzypek.
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  Rozmowa z Ewą Kiptą

Dlatego, że modernizm był bardzo nie-

humanitarny. Tak zachłysnął się techni-

ką, że poza fizjologią nie dostrzegał in-

nych potrzeb człowieka. Le Corbusier, 

uważany za głównego twórcę tego kie-

runku, zaprojektował na przykład tzw. 

„jednostkę marsylską”, budynek, który 

umożliwiał życie bez wychodzenia na 

zewnątrz. Wszystko było w nim wygod-

nie dostępne i byłoby bliskie ideału, gdy-

by nie wielka liczba samobójstw wśród 

mieszkańców. I to jest odpowiedź, 

w jaki sposób modernizm traktował 

człowieka. Fakt, że mamy do czynienia 

z kryzysem zaufania do architektury, 

jest też zasługą modernizmu. W tej sy-

tuacji trudno się dziwić, że postmoder-

nizm rzeczywiście został w architektu-

rze przywitany z ulgą. Modernizm ope-

rował bryłami, z których funkcji i for-

my dopiero wynikał kształt i charak-

ter przestrzeni. Postmodernizm przy-

wracał detal i kompozycję przestrzeni, 

a więc podstawowe pojęcia, które za-

wsze były sensem architektury. 

Rewitalizacja i nierewitalizacja
Skąd wiadomo, że proces ożywienia się roz-

począł? Jakie są wyznaczniki sukcesu rewi-

talizacji? 

Po pierwsze, jest to ilość inwestycji, roz-

maitych przedsięwzięć i kroków po-

dejmowanych przez różne podmioty, 

szczególnie nieinstytucjonalne. Naj-

szybciej i najczęściej pojawiają się skut-

ki małoskalowe podejmowane przez in-

dywidualne osoby. Na przykład na po-

czątku rewitalizacji Bronowic [dzielni-

ca Lublina – przyp. red.] sygnałem, że 

„coś się dzieje”, był fakt, że wielu miesz-

kańców wzięło się za malowanie swo-

ich domów. Symptomem ożywienia jest 

powstawanie drobnej przedsiębiorczo-

ści czy zahamowanie ucieczki miesz-

kańców. Wszystko zależy od miejsca. 

Nie są natomiast miarą sukcesu inwe-

stycje podmiotu, który prowadzi rewi-

talizację, czyli np. jeżeli miasto wydaje 

pieniądze na remont ulic.

A budowa supermarketu?

To jest raczej konsumpcja witalności. 

Supermarkety budowane są w miej-

scach cieszących się na tyle dużą ży-

wotnością, żeby zapewnić im klientów. 

W rewitalizacji chodzi natomiast o ge-

nerowanie przedsięwzięć, które budu-

ją lokalną zamożność i poprawiają wi-

zerunek miejsca.

A spadek przestępczości?

To jest raczej dalszy skutek, niekoniecz-

nie trwały i niekoniecznie związany 

bezpośrednio z rewitalizacją. Wystar-

czy oświetlić ulice, żeby poziom prze-

stępczości spadł. Podobne wskaźni-

ki służą ocenom postępu rewitaliza-

cji, ale w dalszej perspek-

tywie. Zakładanie ich na 

samym początku ozna-

cza stawianie wozu przed 

koniem. Mówiąc najkró-

cej, założeniem rewita-

lizacji jest to, żeby w da-

nym miejscu ludzie chcie-

li mieszkać, umieli zapew-

nić sobie satysfakcjonują-

ce warunki życia i znaleźć 

jego cel. Żeby nie czuli się, 

że mieszkają tam „za karę” 

lub tymczasowo.

Jakie są błędne użycia słowa „rewitaliza-

cja”?

Chyba najczęściej powtarzanym ostat-

nio błędem jest nazywanie rewitalizacją 

zwykłego remontu budynku. Renowa-

cja czasem musi być elementem rewita-

lizacji, ale jej nie zastąpi. Dla uniknięcia 

nieporozumień warto by było to mod-

Ul. Pana Balcera 1. Malo-
wanie ścian socjalistycz-
nych „mrówkowców” w ge-
ometryczne wzory działa 
trojako: ożywia krajobraz, 
zastępując szarość grą ko-
lorów, zmniejsza budynki 
optycznie i rozbija ściany 
okien na wiele możliwych 
do ogarnięcia fragmentów, 
dzięki czemu właściciel da-
nego okna w mniejszym 
stopniu czuje się częścią 
„masy”. Fot. M. Skrzypek.

Założeniem rewitalizacji 

jest to, żeby w danym 

miejscu ludzie chcieli 

mieszkać, umieli 

zapewnić sobie 

satysfakcjonujące 

warunki życia i znaleźć 

jego cel.
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ne słowo na „re-” zamienić na „ożywie-

nie”. Ale z drugiej strony modne słowa 

na „re-” lepiej się sprzedają.

W mediach najlepiej sprzedają się rewitali-

zacje opustoszałych budynków lub terenów 

poprzemysłowych. Zamiast klasztoru – ośro-

dek artystyczny, zamiast fabryki – centrum 

rekreacji. Wydaje się, że wystarczy mieć ru-

inę i zwariowany pomysł. Czy to jest rewita-

lizacja?

Tak – która inaczej ustawia partnerów 

tego procesu. W układzie miejskim 

zwykle mamy do czynienia ze zdege-

nerowanym technicznie obszarem za-

mieszkanym przez zamierającą ekono-

micznie społeczność, która z definicji 

staje się sojusznikiem rewitalizacji, bo 

poza nią nie ma po prostu żadnej szan-

sy. Wtedy wystarczy dobrze zdefinio-

wać problemy i wyznaczyć każdej ze 

stron cele, a procesy nabierają własnej 

dynamiki. Jeżeli natomiast mamy do 

czynienia z budynkami lub terenami, 

które całkowicie utraciły swoją funkcję, 

wszystkie podmioty muszą pochodzić 

z zewnątrz. Sam start techniczny wy-

daje się tu dużo łatwiejszy, ale trudniej 

o wysiłek inwestycyjny, który przekro-

czy punkt krytyczny funkcjonowania 

takiego miejsca. Często jako pierwsze 

takie miejsca zagospodarują środowi-

ska artystyczne, powiedzmy „awangar-

dowe”, które znajdują na zaniedbanym 

obszarze jakieś ciekawe dla siebie moż-

liwości i własnym rękami doprowadza-

ją poszczególne budynki do porządku. 

Czasem bywa i tak, że dzięki ich wysił-

kowi okolica staje się bardzo atrakcyjna 

i czynsze wzrastają do tego stopnia, że 

autorów sukcesu nie stać już na miesz-

kanie w niej. Wówczas przychodzą ci, 

którzy chcą się wprowadzać na gotowe 

i mają na to pieniądze, jak to się stało 

w London Docklands.

Przykładem interesujących zmian urba-

nistycznych jest Bruksela, która od mniej 

więcej dziesięciu lat ulega intensywnej 

przebudowie. Większość starych dzielnic 

mieszkalnych została zastąpiona nowo-

czesnymi budynkami. Zmiany te osiągnęły 

taki poziom, że ukuto dla nich nowy termin: 

„brukselizacja” (bruxellisation). Czy ma on 

coś wspólnego z rewitalizacją?

Nie, to jest po prostu wyburzanie i budo-

wanie od nowa. W PRL-u stosowano tę 

metodę, kiedy jakiś decydent chciał po-

stawić sobie pomnik. Wtedy niszczył sta-

re centrum i budował nowe, jak w Kato-

wicach. W Lublinie również były podob-

ne pomysły, ale na szczęście to miasto 

nigdy nie cieszyło się na tyle dużą atencją 

władz, żeby starczyło pieniędzy na ich 

realizację. Dzięki temu Lublin posiada 

walor w postaci niezepsutego, czytelne-

go i ładnie narastającego centrum. Idąc 

teraz drobnymi krokami, dbając o każdą 

nieruchomość, jesteśmy w stanie doro-

bić się bardzo wartościowej przestrzeni 

miejskiej, o wysokim stopniu tożsamo-

Renowacja fasady bez 
innych zmian w sąsiedz-
twie jeszcze nie wpływa 
na ożywienie miejsca. Po 
prawej kamienica na ryn-
ku Starego Miasta, w któ-
rej mieści się przedszkole. 
Fot. M. Skrzypek.

Pierwsze skutki rewitalizacji 
nie muszą być bardzo efek-
towne. Ul. Dobra, Kośmi-
nek. Fot. M. Skrzypek.



Duchowy korzeń miasta
Plac po Farze jest jedną z najbardziej tajemniczych przestrzeni Lublina. Według przeka-

zu Długosza w 1282 r. Leszek Czarny ufundował w tym miejscu kościół p.w. św. Michała na 

pamiątkę proroczego snu, w którym Archanioł Michał przepowiedział mu zwycięstwo nad 

Jadźwingami.  Podanie mówi, że ołtarz stanął w miejscu rosnącego tu wcześniej dębu. Tyle 

wiemy o genezie lubelskiego kościoła farnego, a więc o najstarszej i najważniejszej świą-

tyni miasta, jego „duchowym korzeniu”. Znaczenie kościoła miało swoje odzwierciedlenie 

w przestrzeni. Fara była najwyższym obiektem Lublina, eksponowanym, często nawet wy-

olbrzymianym w ikonografii. Jej wieża była ponoć widoczna z odległości 10 km. Dopiero 

1819 r. wybudowano obok katedry Wieżę Trynitarską, która przewyższyła dzwonnicę ko-

ścioła św. Michała.

W latach 1852-1855 farę rozebrano, a plac po niej przeznaczono na skwer. Decyzja zo-

stała podjęta z braku nadziei na fundusze, które mogłyby podnieść kościół z ruiny. Waż-

niejszą świątynią była już wówczas nieodległa katedra – większa i stojąca w bardziej re-

prezentacyjnym miejscu. Był to czas powolnego degradacji Starego Miasta. Znalazło się 

ono na uboczu po wyznaczeniu nowych traktów biegnących przez centrum Lublina. Próby 

zagospodarowania placu po farze przez budowę skweru okazały się nietrwałe, ponieważ 

miejsce to po prostu przestało funkcjonować w przestrzeni publicznej. Sytuacja opisana 

w zamieszczonym poniżej gazetowym cytacie z 1926 r. wcale nie poprawiła się po woj-

nie. Z tamtych czasów Plac po Farze utkwił w pamięci ludzi m.in. jako miejsce „załatwiania 

potrzeb fizjologicznych”. Uporządkowanie Placu oraz wiedzy na temat kościoła udało się 

dopiero półtora wieku po rozbiórce. W 2002 r. uczytelniono relikty fary wg projektu Ur-

szuli i Jacka Cieplińskich (oni też zaprojektowali lubelski Deptak) poprzez nadbudowanie 

fundamentów, położenie posadzki, iluminację i uporządkowanie otoczenia. W 2004 roku 

staraniem Towarzystwa Naukowego KUL ukazała się pierwsza monografia kościoła autor-

stwa Jadwigi Kuczyńskiej pt. „Kościół farny św. Michała w Lublinie”, z którego pochodzą 

historyczne ilustracje zamieszczone obok.

Obecny stan Placu po Farze można oceniać różnie, w zależności o przyłożonych kry-

teriów. Na pewno jest co pokazać turystom, ale niestety realizacja projektu (również ze 

względu na zastosowane oszczędności) nie przywołuje obecności dawnego kościoła 

w zadowalającym stopniu (natomiast całkowicie przykrywa zabytkową tkankę). Przy oka-

zji widać, na czym polega trudność i niebezpieczeństwo lakonicznej prezentacji wnętrz 

krajobrazowych na płaszczyźnie. Wizualizacja projektu z lotu ptaka (z tej perspektywy był 

on prezentowany również w prasie), choć poglądowa i ciesząca oko, nijak się ma do rze-

czywistości, ponieważ ludzie oglądają plac z poziomu ulicy. Galeryjka widokowa niewiele 

pomaga przechodniom w ocenie rozmiarów i kształtu kościoła, gdyż umieszczona jest 

w odległym punkcie placu, nie po drodze.

Niezależnie jednak od obecnego wyglądu placu po Farze, zamieszczone tu ilustracje 

wydają się wyrażać jakąś intuicyjną ludzką potrzebę, aby w tym miejscu wydarzyło się coś 

specjalnego i wyjątkowego. Można odnieść wrażenie, że Pustka po Farze wywiera na ludzi 

dziwne ciśnienie, które nie tylko rozpala wyobraźnię plastyków, ale też zmusza do zapeł-

niania jej różnymi działaniami. Należą do nich misterium „Jedna Ziemia – Dwie Świątynie” 

oraz „Misterium Dzwonu”, o których pisze w swoim tekście Marta Kubiszyn (zorganizowane 

przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” wg pomysłu Tomasza Pietrasiewicza) oraz „Prze-

silenie”, którego wspomnienie znaleźć można na kolejnych stronach (zorganizowane przez 

lubelskiego plastyka i performera Jarka Koziarę we współpracy z Ośrodkiem w 1999 r.). Wy-

daje się, że Plac po Farze może „uspokoić” jedynie zapełnienie go czymś godnym obiektu, 

który tu kiedyś stał. Godnym tak pod względem materialnym jak i niematerialnym, o sym-

bolicznym znaczeniu dla miasta. Wydaje się, że tylko coś takiego – opartego na śmiałej wi-

zji, przekraczającego konwencje i wyobrażenia – znajdzie rezonans z duchem tego miejsca 

i miejsce to ożyje. A może jego życie polega właśnie na prowokowaniu Pustką?

Marcin Skrzypek

1 Zarys Starego Miasta i Placu po Farze. Fot. dzięki uprzejmości Jacka Wardy.
2 Fragment obrazu Pożar Lublina z 1719 r. w kościele ojców Dominikanów w Lublinie (w: Jadwiga Ku-

czyńska, Kościół farny św. Michała w Lublinie, kolorowa wklejka).
3 Kościół św. Michała na rysunku Adama Lerue z ok. 1844 (kościół był już wtedy w ruinie; w: Jadwiga 

Kuczyńska, Kościół farny św. Michała w Lublinie, s. 14).
4 Odtworzenie wyglądu fary w XVIII w. przez niezidentyfikowanego autora opublikowane w 1859 r. 

(w: Jadwiga Kuczyńska, Kościół farny św. Michała w Lublinie, s. 17).

1

2

3

4



Plac po Farze po modernizacji 
w 2002 r. Fot. M. Skrzypek.

Klatki z filmu-wizualizacji nt. fary i modernizacji 
Placu po Farze. Animacja: Jan Kłosowski. Dzięki 
uprzejmości Jacka Wardy.

O poszanowanie pamiątek przeszłości
Otoczmy troskliwą opieką plac po kościele św. Michała 
ufundowany przez Leszka Czarnego

(...) Lublin posiadał może więcej niż inne miasta (...) owych widomych znaków, z którymi wią-
że się tradycja dziejów historycznych Polski. Między innymi najstarszem bodaj wspomnieniem 
z przeszłości jest miejsce po rozebranym kościele św. Michała (...). Społeczeństwo miejscowe za 
mało docenia ten miły zakątek miasta, przylegający do konwiktu z jednej strony i dawnych mu-
rów klasztoru księży Misjonarzy, obecnie zajętych na szkołę miejską żydowską – z drugiej. Plac 
na którym stał ów historyczny kościół św. Michała jest ogrodzony i na nim od paru miesięcy 
stoi krzyż kamienny, ufundowany kosztem Lub. Tow. Opieki nad Zabytkami. Obecnie, za zgodą 
Magistratu, urządzają się rabaty i klomby w kształcie dawnego kościoła. Prace te prowadzi z ca-
łą pieczołowitością kierownik ogrodów miejskich, p. Filipowski.
Smutnem zjawiskiem jest fakt, że miejsce to, dla serc polskich tak drogie, było zbiorowiskiem 
śmieci i zgnilizny, o czem się jeszcze dziś przekonać można. Nie jest to winą Magistratu, któ-
ry robił wszystko, aby utrzymać ów plac w poszanowaniu, lecz niestety okoliczni mieszkańcy, 
przez brak poszanowania i czci dla świętego miejsca, tak go zeszpecili, że dali sobie świadec-
two niekulturalnych obyczajów i lekceważenia pamiątek przeszłości. Toteż od dnia dzisiejsze-
go miejmy nadzieje, że to się nadal nie powtórzy, że zarówno starsi jak i młodzież w pobliżu 
mieszkająca nie zhańbi tego miejsca wyrzucaniem śmieci, pomnąc, że Bóg często sam wymie-
rza karę stokroć silniejszą niż ludzie. Odzywamy się również z apelem do kierownictwa oko-
licznych szkół żydowskich, by pouczyli młodzież szanować zarówno swoją jak i cudzą świętość 
– jeśli z nich mają wyrosnąć godni szacunku i praw obywatele Kraju. K. T.

„Głos Lubelski. Pismo Codzienne”, nr 130, 13.05.1926.

Symulacja wyglądu kościoła św. Michała w panoramie Starego Miasta od wschodu. Autor: Roman Zwierz-
chowski, zwolennik budowy w tym miejscu obiektu, który widokiem i rangą mógłby zastąpić farę.
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„Przesilenie” – inspiracje
Inspiracji happeningu „Przesilenie” było kilka: wiosenne zrównanie dnia z nocą, chęć ożywienia lubelskiego Starego 

Miasta (najbliższego otoczenia Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN”), plastyczno-teatralne eksperymenty Jarka Koziary 

z ogniem i wodą... Najważniejszą jednak i niewątpliwie bezpośrednią inspiracją przedsięwzięcia był Plac po Farze – miej-

sce, z którego tchnie Brak i Nieobecność.

Nieobecność wpisana jest już w samą nazwę tego placu. Stała tam kiedyś Fara, czyli pierwsza i najważniejsza w danym 

mieście świątynia. Podkreślają to wyraźnie autorzy rycin dawnego Lublina.

Budowniczym kościoła był Leszek Czarny. Według legendy w 1282 roku spał on w tym miejscu pod dębem oczekując 

rychłej bitwy z Jadźwingami. We śnie ukazał mu się Archanioł zwiastujący zwycięstwo. Na pamiątkę tego wydarzenia 

powstał kościół. Podobno jego ołtarz został postawiony na pniu legendarnego dębu, a całe miejsce uchodziło za święte 

jeszcze za czasów pogańskich. Z wydarzenia tego pozostała tylko legenda i fundamenty – jesienią w błocie, wiosną 

w trawie – świadczące, że „kiedyś coś tam było”.

Nieobecność na Placu po Farze przypomniała o swoim istnieniu kilka miesięcy temu, za sprawą anonimowych sił 

komunalnych, które zrobiły coś wprost przeciwnego, niż Leszek Czarny. Z ich przyczyny pewnego dnia zniknęła cicho 

rosnąca tam od wielu lat wielka i piękna wierzba, odsłaniając w ten sposób kolejny Brak.

Nic nie zwiastowało jej zniknięcia – ani bujne liście, ani te kilka suchych gałęzi. Przecież nawet jeżeli drzewo jest chore, 

współczesna technika potrafi przedłużyć jego życie o kilka dziesięcioleci. Tym bardziej jeżeli drzewo jest stare, ważne, 

jedyne, jeżeli na jego miejscu nie wyrośnie drugie – a takimi są wszystkie drzewa na lubelskim Starym Mieście.

Dzisiaj Plac to przede wszystkim niebo, jedna pozostała jeszcze wierzba, fundamenty oraz Nieobecność po Farze 

i Brak Wierzby – brak świeży, wytwarzający siłę ssącą, która chce, aby ową nieuchwytną nieobecność – ów brak – czymś 

zapełnić. Tym czymś w niedzielny wieczór 21 marca 1999 będzie happening „Przesilenie”.

Marcin Skrzypek

Jarosław Koziara (artysta plastyk, performer i pomysłodawca przedsięwzięcia) o „Przesileniu” i Placu po Farze:

To jest miejsce magiczne, bo tutaj zamykają się pętle czasu. Tutaj coś się zaczyna, coś kończy. Taka jest natura świata 

i ten plac jest najlepszym miejscem, aby to zamanifestować w dzień tak symboliczny. Przesilenie jest zapowiedzią dłuż-

szego dnia, zapowiedzią lata po zimie, zapowiedzią życia, zieleni, traw. Dzień przesilenia i „Przesilenie” nie są za kimś ani 

przeciw komuś. Są ponad. Imprezę dedykujemy drzewu, wielkiej i pięknej wierzbie, rosnącej tu od lat samotnie, której 

korzenie wrosły w skryte pod ziemią fundamenty fary, jednemu z niewielu drzew na Starym Mieście, nagle bez sensu 

ściętemu, teraz już nieważne, przez kogo i dlaczego. To też koniec czegoś i początek czegoś innego. I symbol dbałości 

o Stare Miasto.

(fragmenty tekstu promującego widowisko)

Wierzba na Placu po Farze 
(jej zniknięcie było inspi-
racją „Przesilenia”) podczas 
przygotowań do „Nocy 
Świętojańskiej” w 1999 r. 
Widoczne słupy i „retorty” 
Jarka Koziary. Fot. Marta 
Kubiszyn, autorka noc-
nych zdjęć na kolejnej 
stronie.

Poniżej z lewej: symulacja 
wyglądu kościoła św. Mi-
chała w panoramie Stare-
go Miasta od północy. Au-
tor: Roman Zwierzchowski. 
Po prawej: Plac po Farze 
po modernizacji w 2002 r. 
Ujęcie z galeryjki widoko-
wej. Fot. M. Skrzypek.
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ści, czyli takiej, która będzie „nie do po-

mylenia” z żadną inną. Trzeba jednak za-

znaczyć, że każdy przypadek wyburza-

nia i budowania od nowa należy rozwa-

żać osobno, bo czasem przynosi to pozy-

tywne rezultaty. Europa ma bogate tra-

dycje recyklingu przestrzeni, kiedy to 

stare, podupadłe dzielnice czy domy za-

stępowano z dobrym skutkiem nowy-

mi. Przykładami takiego przetwarza-

nia tkanki miejskiej są Schody Hiszpań-

skie i założenie Bazyliki św. Piotra. Prze-

budowę tego typu, najczęściej bez inten-

cji zachowania ciągłości poprzedniego 

zagospodarowania lub wręcz z intencją 

jego zmiany, nazywa się w Europie re-

kompozycją, a w Ameryce urban rene-

wal – co w Europie z kolei oznacza cza-

sem renowację.

Którą z kolei, jak już wiemy, czasem błędnie 

bierze się za rewitalizację. Wyjaśniliśmy już 

chyba wszystkie słowa na „re-” z wyjątkiem 

rewaloryzacji.

Termin „rewaloryzacja” oznacza do-

prowadzanie budynku do lepszego sta-

nu i zwiększenia jego wartości. Zaczął 

być używany po wojnie, żeby odróżnić 

takie działanie od rekonstrukcji, czy-

li budowania czegoś zupełnie od nowa 

według starych planów. Przykładem re-

konstrukcji jest warszawska Starówka.

A jak nazwać zagospodarowanie lubelskie-

go placu po Farze? Czy to jest rewitalizacja, 

rewaloryzacja czy może renowacja?

Raczej rekompozycja, aranżacja prze-

strzeni. Trudna próba zdefiniowania 

Brukselizacja
W rezultacie zmian spowodowanych zaniedbaniami i podejrzanymi praktykami spekulacyj-

nymi powstał w Brukseli smutny architektoniczny miszmasz. Na każdej niemal ulicy można spo-

tkać wyniosłe nowoczesne biurowce o anonimowych fasadach, wciśnięte między średnowiecz-

ne kościoły i apartamentowce z lat 60., wetknięte między arcydzieła architektury z początku 

XX wieku. Dla nazwania tego zjawiska powstał nawet specjalny termin:  „brukselizacja”. Według 

Raphaela Rastellego, prezesa organizacji „Petitions-Patrimoine: Bruksela Przeciw Brukselizacji”, 

oznacza on  „ignorowanie historii i zezwolenie deweloperom na wykorzystywanie słabości sys-

temu politycznego”.

Złożony system polityczny Belgii rzeczywiście jest w dużym stopniu odpowiedzialny za tę 

sytuację. Kiedy po wojnie Belgowie sformalizowali separację regionu francusko- i flamandzko-

języcznego, wciąż nieokreślony pozostał status stolicy, co poskutkowało pozostawieniem jej na 

lata bez efektywnej władzy samorządowej. Francuskojęzyczna Bruksela, położona we flamandz-

kojęzyczym regionie, nie cieszyła się sympatią ani odpowiednim finansowym wsparciem reszty 

kraju. Bogaci prywatni deweloperzy wypełnili tę lukę i byli nawet mile widziani przez władze 

jako sposób na podreperowanie publicznych finansów. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja Pary-

ża i Amsterdamu, które są szczodrze dotowanymi stolicami scentralizowanych i zdecydowanie 

rządzonych krajów. W obu miastach występują strefy ograniczenia wysokości zabudowy, jakich 

nie posiada Bruksela. W Amsterdamie chroni się około 8 000 obiektów zabytkowych, podczas 

gdy Bruksela ma ich tylko 427, wobec dalszych 5 000, które organizacja Raphaela Rastelli chcia-

łaby taką ochroną objąć.

Tłum. Marcin Skrzypek

Fragment artykułu Willia-
ma Echiksona pt. A Fine 
Old House v.s. Bulldozers 
zamieszczonego w „Bus-
sinessweek Online” z datą 
10.09.2001 pod nagłów-
kiem „List z Brukseli”. Peł-
ną wersję tekstu w języku 
angielskim można znaleźć 
pod adresem: http://www.
businessweek.com/ma-
gazine/content/01_37/
b3748146.htm

Meandry rewitalizacji. 
Przedwojenna fabryka 
eternitu z malowniczą wie-
żą przy ul. Firlejowskiej, 
objętej rewitalizacją w la-
tach 90., Bronowice Stare. 
Miała tu powstać dysko-
teka z klatkami dla tance-
rzy, największa w Lublinie 
i okolicy. Pracowało nad 
tym dwóch właścicieli. Dziś 
budynek służy wielu ma-
łym, ale działającym intere-
som. Fot. M. Skrzypek.
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przestrzeni, której już nie ma. Uczytel-

nienie nieobecności Fary.

Próba udana?

Ma ona bardzo długą historię, bo nigdy 

tak naprawdę nie było pomysłu, co z tym 

placem zrobić. Kiedyś zaproponowałam, 

żeby zbudować tam rusztowanie będące 

modelem Fary w skali 1:1, a na nim pu-

ścić bluszcz, który z czasem zamienił-

by je w zieloną bryłę w kształcie kościo-

ła. Jego wieży trochę brakuje w panora-

mie Starego Miasta, ale nie istnieje wy-

starczająco dobra ikonografia, żeby pró-

bować rekonstrukcji Kościoła. Propono-

wany przeze mnie projekt na pewno był-

by bardzo drogi w eksploatacji i na razie 

nas na niego jeszcze nie stać, ale myślę, 

że dobrym krokiem w jego kierunku jest 

to, co na Placu po Farze możemy oglądać 

dziś, czyli podwyższenie 

fundamentów Fary według 

projektu Jacka Cieplińskie-

go. Przy tej realizacji po-

czyniono pewne oszczęd-

ności, więc nie wszystkie 

rozwiązania dobrze funk-

cjonują. Na przykład zre-

zygnowano z zieleni, która 

pomagałaby w ocenie od-

ległości. Obecny zarys ko-

ścioła św. Michała jest po prostu nieczy-

telny. Idąc ulicą Grodzką, nie czuje się 

jego przestrzeni, tylko widzi murki, któ-

re zasłaniają się nawzajem i nie bardzo 

wiadomo, co przedstawiają. W przyszło-

ści można by pomyśleć o jakimś „dode-

finiowaniu” Fary, ale najważniejsze, że 

póki co, to miejsce przestało straszyć. Lu-

dzie tam się spotykają, umawiają i raczej 

nie spodziewałabym się więcej po takim 

placu, może tylko żeby był bardziej zielo-

ny. Kiedyś będzie nas stać na więcej. Zo-

stawmy coś następnym pokoleniom.

Rewitalizacja na przykładach
Na czym polega rewitalizacja, którą Pani się 

zajmuje?

Z grubsza na tym, że wiele stron, zwa-

nych „aktorami”, zgadza się, że jakiś 

fragment miasta trzeba ożywić i ma 

zamiar współdziałać w tym kierunku. 

W jaki sposób partnerzy będą uczest-

niczyć w procesie, zależy tylko od ich 

wspólnej pomysłowości. Na przykład 

Szwedzi, którzy również mieli pew-

ne problemy z osiedlami budowanymi 

w latach 60. i 70., stosowali do ich roz-

wiązania dwie szkoły. Jedna polegała 

na przesiedleniu na stałe dotychczaso-

wych lokatorów, remontowaniu miesz-

kań na wysoki połysk i ponownym ich 

wynajmie lub sprzedaży. Inny sposób 

został wykorzystany w Karlskronie, 

gdzie dogadano się z mieszkańcami, jak 

chcą mieć wyremontowane mieszka-

nia i tylko na czas remontu wyprowa-

dzono ich gdzie indziej. Okazało się, że 

ten drugi sposób jest o 30  % tańszy, a sa-

tysfakcja mieszkańców większa. Myśle-

nie w kategoriach partnerstwa jest wa-

runkiem rewitalizacji, bo, po pierwsze, 

daje możliwość rozpisania kosztów na 

różne źródła finansowania, a po drugie, 

daje gwarancję użyteczności wprowa-

dzonych zmian.

Porozumienie partnerów może mieć 

formę pisemną lub instytucjonalną, 

ale równie dobrze może sprowadzać 

się do jednej decyzji, jak w przypadku 

Krakowskiego Przedmieścia w Lubli-

nie, której w pewnym momencie gro-

ziło całkowite zajęcie przez banki i biu-

ra. Wystarczyło jednak znieść blokadę 

żywotności tego miejsca w postaci in-

tensywnego ruchu drogowego, a po-

żądane zmiany nastąpiły samoczyn-

nie. Po zamknięciu dojazdu część firm 

przeniosła się, robiąc miejsce usługom 

dostępnym pieszo. Ciekawostką może 

być fakt, że kiedy w 1995 roku ogłoszo-

no konkurs na „deptak”, jury nie bardzo 

chciało uwierzyć, że będą tam potrzeb-

ne drzewa, ławki i parasole, tak silnie 

Krakowskie Przedmieście kojarzyło się 

z ruchem samochodowym. Był to jeden 

z tych szczególnych „przeskoków”, któ-

re mają zasadnicze znaczenie dla oży-

wiania przestrzeni publicznej.

Mieszkańcy obszarów 

wymagających 

rewitalizacji próg 

swoich możliwości 

widzą dokładnie w tym 

miejscu, gdzie są.



Krakowskie Przedmieście przed i po budowie Deptaka, narzędzia jego rewitalizacji (wg proj. Urszuli i Jacka Cieplińskich). Pierwsze zdjęcie w: Lu-
blin trzech pokoleń, Lublin 1987, s. 17, fot. Eliza Kwaśniewska. Drugie fot. M. Skrzypek.

Po lewej: budowa apartamentowca na Kośminku (fot. M. Skrzypek) jako symptom, że proces rewitalizacji przyniósł pożądany efekt. Pojawili się 
inwestorzy, którzy zakładają, że otoczenie budynku, jeżeli nie przyciąga, to przynajmniej już nie odstrasza przyszłych mieszkańców apartamen-
tów. Po prawej: remonty kolejnych kamienic na Starym Mieście jako proces dążenia do „masy krytycznej” rewitalizacji (fot. M. Skrzypek). Po jej 
osiągnięciu opłacalność inwestycji powinna raptownie wzrosnąć.

Ul. Sosnowa przed (fot. E. Kipta) i po rewitalizacji (fot. M. Skrzypek). Pierwsze wrażenie: miejsce zrewitalizowane przestaje być przygnębiające.
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Lokalny Program Rewitalizacji dla Lublina
(przyjęty przez Radę Miasta w maju 2005)

A - Stare Miasto
B - Śródmieście
C - Czwartek i Podzamcze
D - rejon dworca PKP
E - rejon ul. Kunickiego
F - Kośminek
G - rejon ul. Łęczyńskiej (Stare Bronowice)
H - Osiedle Tatary
I - rejon ul. Kalinowszczyzna
J - rejon ul. Krochmalnej
K - Zadębie
L - tereny powojskowe UMCS
M - doliny rzeczne

Więcej informacji: 
www.um.lublin.pl (dół strony z prawej)
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Czy obecnie są w Lublinie jakieś inne miej-

sca, gdzie ludziom równie trudno uwierzyć, 

że możliwe są podobne zmiany?

Tak jest właściwie w każdej zaniedbanej 

dzielnicy. Właśnie dla obszarów wyma-

gających rewitalizacji charakterystycz-

ne jest, że ich mieszkańcom czy wła-

ścicielom nieruchomości trudno sobie 

wyobrazić, że może być tam dużo lepiej 

i że sami mogą do tego doprowadzić. 

Próg swoich możliwości widzą dokład-

nie w miejscu, gdzie są. Dlatego jednym 

z symptomów upadku dzielnicy jest 

ucieczka jej mieszkańców.

Jak się ją zatrzymuje?

Zasadnicze zmiany nie są łatwe, bo ma-

my tendencję do oceniania przestrzeni 

pod kątem tego, co widzimy w danym 

momencie. Nawet bankom, które kre-

dytują jakąś inwestycję w zaniedbanej 

części miasta, bardzo trudno rozliczyć 

jej opłacalność, ponieważ po remoncie 

dana kamienica zyska na wartości nie 

sama w sobie, ale dopiero kiedy pewna 

masa krytyczna okolicznych nierucho-

mości będzie wyremontowana. Czyli 

nie zależy ona od samej siebie, lecz od 

całości otoczenia.

Spotkałem się ze zdaniem, że rewitalizacja 

przypomina pod tym względem układanie 

kostki Rubika.

Rzeczywiście, wymaga to dopasowa-

nia do siebie wielu elementów. Moż-

na je sprowadzić do trzech najważ-

niejszych, które są zgodne z koncep-

cją rozwoju zrównoważonego: ekono-

mii, czynnika społecznego i czynnika 

środowiskowego, ale nie tylko w sensie 

ekologicznym, lecz ogólnie stanu prze-

strzeni. Muszą one ze sobą współdzia-

łać, zazębić się i tym zajmowałam się 

przy okazji rewitalizacji Starych Brono-

wic i Kośminka w Lublinie. Dzielnice te 

były w opłakanym stanie. Od końca lat 

pięćdziesiątych wmawiano ich miesz-

kańcom, że ich domy nie nadają się do 

niczego poza wywłaszczeniem. Plany 

miejscowe (czyli prawo lokalne) prze-

widywały wyburzenie starej zabudowy, 

w związku z czym obowiązywał zakaz 

jej utrwalania. Nie remontowano nawet 

infrastruktury, bo projektowane osiedla 

miały mieć nową. Dzielnice biedniały.

Po pewnym czasie okazało się jed-

nak, że gęstość zaludnienia była w nich 

tak duża, że gdyby wybudować tam blo-

ki, to np. na Kośminku powstałoby tylko 

pięć mieszkań więcej niż było do tej pory, 

co się w ogóle nie opłacało. Jest to o tyle 

ważna obserwacja, że przez lata wma-

wiano ludziom coś dokładnie odwrot-

nego – że wysoka zabudowa pozwala 

na bardziej ekonomiczne wykorzysta-

nie przestrzeni. Był to jeden z bardziej 

fałszywych mitów wczesnego Gierka. 

Istnieją bowiem normy, które regulują 

Panorama Czechowa. 
W Polsce wieżowce muszą 
stać wystarczająco luźno, 
żeby zapewnić mieszka-
niom odpowiednie na-
słonecznienie. Dlatego 
pod względem liczby 
mieszkań w przeliczeniu 
na powierzchnię są one 
porównywalne z typową 
zabudową jednorodzinną. 
Fragm. fot. Jana Wielopol-
skiego z albumu: R. Dunin 
i H. Gawarecki, Lublin, Lu-
blin 1979, s. 47.
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odległość między budynkami w zależ-

ności od ich wysokości, co jest związa-

ne z zapewnieniem mieszkaniom od-

powiedniego nasłonecznienia. W na-

szym klimacie budynki muszą stać na 

tyle rzadko, że nie ma aż tak znacznej 

różnicy, czy są one dwupiętrowe, czy 

dwudziestopiętrowe. Wysokie budyn-

ki po prostu stoją proporcjonalnie da-

lej od siebie. W roku 1990 było już ja-

sne, że nikt z zewnątrz z pieniędzmi 

nie przyjdzie. Inwestorami musieli się 

stać sami mieszkańcy, którzy na szczę-

ście byli przynajmniej właścicielami 

działek. 

Choć ludzie ci w większości po-

zostawali na marginesie życia, dzięki 

„chodnikowej” mikroprzedsiębiorczości 

część z nich było już wtedy stać na pew-

ne wydatki. Należało przede wszystkim 

przestać im w tym przeszkadzać po-

przez stworzenie planu miejscowego, 

dopuszczającego jakiekolwiek, nawet 

najmniejsze inwestycje. Kolejnym kro-

kiem było pozwolenie mieszkańcom na 

otwieranie działalności gospodarczej, 

żeby mogli się wzbogacić. Początko-

wo skupili się na tworzeniu miejsc pra-

cy i samozatrudnieniu. Wśród miesz-

kańców było sporo ludzi starszych, któ-

rych dzieci wyprowadziły się do no-

wych osiedli, ale ich wnuki zaczęły wra-

cać, ponieważ rodziców nie było stać na 

kupowanie im nowych mieszkań. Za-

leżnie od możliwości podejmowali róż-

ne działania, ale najważniejsze, że wra-

cali, co oznaczało, że okolica przestała 

być miejscem bez nadziei.

Rolą miasta była pomoc w uzbrojeniu 

terenu, który nie należał do mieszkań-

ców. Przez pewien czas chodziło jesz-

cze o uporządkowanie terenów nad-

rzecznych i stworzenie ścieżki rowero-

wej. Potem pozostało już tylko nie prze-

szkadzać ludziom w zaspokajaniu po-

trzeb za swoje ciężko zarobione pienią-

dze. Obecnie siłą napędową zmian są 

już tylko mieszkańcy. W tej chwili nie 

ma tam ani jednej ulicy, na której nic by 

się nie działo.

Brzmi to prosto i logicznie. Ile lat trwa pla-

nowanie rewitalizacji?

Samo podjęcie takiego programu wy-

maga nie tyle czasu, co przede wszyst-

kim współpracy większości zaintere-

sowanych. Dla rewitalizacji Bronowic 

i Kośminka kluczowe znaczenie miał 

fakt, że zmiany prawa lokalnego po-

wstawały w ścisłym kontakcie z miesz-

kańcami. Wcześniej w polskiej prakty-

ce podobne konsultacje społeczne mia-

ły dość fasadowy charakter. Na przykład 

we Frampolu, w Tychach czy na Ursyno-

wie rozmowy z mieszkańcami co praw-

da prowadzono, ale decyzje i tak nad-

chodziły przez telefon z góry. W naszym 

przypadku narzucanie ludziom mode-

lu rozwoju nie wchodziło w grę. Należa-

ło ich włączyć w proces planistyczny, bo 

było wiadomo, że żaden święty Miko-

łaj nie przyjdzie inwestować za nich. Ta-

kie postępowanie dawało ludziom świa-

domość reguł gry, które jednocześnie – 

co ważne – nie doprowadzały do koli-

zji interesów. Zasady planu miejscowe-

go były tak dobrze znane mieszkańcom, 

że zdarzało się, iż nawet samowole bu-

dowlane okazywały się z nim zgodne. 

Ale budowanie wzajemnego zaufania 

aktorów i ustalanie zasad współpracy 

bywa czasochłonne. W naszych warun-

kach ograniczonego zaufania konkretny 

plan działań na ogół powstaje nie krócej 

Ul. Drewniana, Bronowice 
Stare. Tutaj skutki rewita-
lizacji są widoczne gołym 
okiem. Fot. M. Skrzypek.
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niż w ciągu dwóch lat. Można jednak ten 

proces rozłożyć na etapy.

Rewitalizacja i ludzie
Jak przebiegają konsultacje z mieszkańca-

mi? Na teren dzielnicy wchodzi parlamenta-

riusz z białą flagą i mówi, że jest taka akcja, 

rozdaje ulotki...

Przede wszystkim, najpierw trzeba pu-

blicznie postawić problem, że źle się 

dzieje. Następnie poszukać, kto jest 

tym problemem dotknięty i kto ma 

szansę uczestniczyć w jego rozwiązy-

waniu. Nie należy przy tym nikogo wy-

kluczać z decydowania, żeby nie na-

brał odruchów obronnych. Nawet sta-

ruszki, które raczej nie będą aktywnie 

uczestniczyć w procesie zmian, powin-

ny czuć się włączone w decydowanie 

o przyszłości swojego otoczenia. Kiedy 

w trakcie dyskusji społeczność określa, 

co się jej nie podoba, co jest uciążliwe 

itd., bardzo ważne jest, żeby osiągnąć 

porozumienie w definiowaniu tych pro-

blemów. Przypomina to konsylium le-

karzy formułujących diagnozę – konsy-

lium użytkowników przestrzeni wspól-

nie diagnozujących jej stan, co ma po-

tem podstawowe znaczenie przy wybo-

rze terapii, którą następnie rozpisuje się 

na głosy. Ktoś, kto chce i może założyć 

przedsiębiorstwo, mówi, jakie napoty-

ka przeszkody. Ktoś inny stwierdza, że 

mógłby wyremontować dom, ale naj-

pierw musi zniknąć ryzyko jego wybu-

rzenia. Kiedy działania rozpisze się na 

konkretne zadania, można zacząć mo-

nitorowanie, która grupa je wypełnia, 

a która jeszcze nie może. Jest to pro-

ces „miękki”, nie można go zadekreto-

wać i potem egzekwować. Wypraco-

wane ustalenia mają dokładność listu 

intencyjnego, który pokazuje kierun-

ki zmian.

Ciekawy jestem, jak to wyglądało w prakty-

ce, np. na Bronowicach. Trzeba było znaleźć 

jakąś salę, gdzie można było się spotkać 

z tymi wszystkimi przysłowiowymi siniaka-

mi...

Przepraszam, ale uważając ich za „sinia-

ków”, w ogóle nie ma co się z nimi spo-

tykać. Albo Pan traktuje ludzi jak ludzi 

i wtedy się Pan z nimi spotyka, albo chce 

Pan ich traktować „przysłowiowo” i wte-

dy co najwyżej nadają się na pamflet. Ta-

kie założenie to błąd podstawowy. Po-

tem jest się już we własnej pułapce.

Zgadzam się. A więc mieszkańcy przyszli do 

sali, gdzie odbyło się coś w rodzaju „burzy 

mózgów”...

W tym konkretnym przypadku pomogli 

nam księża z bronowickiej parafii, o któ-

rej wcześniej wiedziałam, że dobrze się 

spisała podczas stanu wojennego. W cza-

sie wizyt po kolędzie księża roznosili an-

...Ale wyżej mieszkają lu-
dzie i ich obecność jest 
potrzebna temu miejscu.
Kamienice przy ul. Grodz-
kiej. Fot. M. Kubiszyn.

Ul. Grodzka. Nowy bruk 
i kosz na śmiecie – tyle 
na Starym Mieście mogą 
zrobić władze. Kto zajmie 
się resztą? Według ste-
reotypowego myślenia 
w tym miejscu powinna 
powstać kolejna kafejka, 
galeria lub biuro... Fot. 
M. Skrzypek.
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kiety i informacje. Pierwsze spotkanie 

odbyło się w kościele w bardzo żywioło-

wej atmosferze, a następne w szkole, bo 

mieszkańcy chcieli mieć większą swobo-

dę wypowiedzi. Na trzecim mieszkańcy 

wyznaczyli  już przedstawi-

cieli ulic. Te pierwsze spo-

tkania pełniły rolę „ścia-

ny płaczu”. Ludzie chcie-

li mieć pewność, że wie-

my, co im doskwiera. Było 

to trudne, ale konieczne. 

Przeważnie mieszkańcy 

mówili o rzeczach oczy-

wistych i widocznych. Za-

skakiwała jednak skala tych uciążliwości. 

Zażalenia i pretensje powtarzały się, ale 

każdy miał do opowiedzenia swoją hi-

storię i to było istotne.

Terapia grupowa?

Terapia jest złym słowem, bo kojarzy się 

z czymś sztucznym, a to było normalne 

oczyszczenie się z zapiekłych uciążliwo-

ści życia. Psycholog mógłby tu mówić 

o „terapii”, ale potoczny język reduku-

je znaczenie tego słowa. Kiedy wyłoni-

li się przedstawiciele ulic, dawaliśmy im 

tematy do dyskusji, a oni już sami orga-

nizowali lokalne spotkania i właśnie na 

nich wypracowywaliśmy metody „lecze-

nia” – jakie rozwiązania są możliwe, gdzie 

miasto musi dać gwarancję itd. Wszyst-

ko było mówione w sposób bardzo ra-

cjonalny. Utarło się sądzić, że mieszkań-

cy zaniedbanych dzielnic to menele bez 

wykształcenia, ale każdy z nich jest eks-

pertem, jeżeli chodzi o ocenę warun-

ków swojego życia. Nie można żadnego 

z nich lekceważyć, nawet jeśli przez pół 

życia chodzi nietrzeźwy. Trzeba pamię-

tać, że ich stan jest jednym ze skutków 

sytuacji, w jakiej się znaleźli.

Spotkałem się z poglądem, że istnieją dwa 

Lubliny: jeden zadbany i bogaty, a drugi 

wymagający rewitalizacji. Mieszkańcy dru-

giego mówią o mieszkańcach pierwszego 

„oni”.

Myślę, że ten podział jest bardziej men-

talny niż materialny i tworzą go akurat 

ci niby lepsi – to jest ta łatwość zalicza-

nia innych do meneli, to poczucie wyż-

szości. Wydaje im się, że ludzie dzie-

lą się, jak u Huxleya, na obywateli alfa, 

beta i gamma, bo sami chcieliby być alfa. 

Po pierwsze, trzeba jednak pamiętać, że 

Huxley nie traktował tego podziału jako 

postulatu, lecz jako przestrogę. Po dru-

gie, myślenie w takich kategoriach nie 

jest li tylko konstatacją faktu, ale ma re-

alnie zły wpływ na rzeczywistość, a kon-

kretnie na to, czy i jakimi metodami 

chcemy ją zmieniać. Zaczęliśmy o tym 

mówić, kiedy wspomniał Pan o „przy-

słowiowych siniakach”. Teraz jest oka-

zja, żeby rozwinąć ten temat.

Weźmy na przykład lubelskie Stare 

Miasto, które wciąż widzi się przez pry-

zmat kilku osób stojących po bramach. 

Bardziej niż w rzeczywistości, są one 

obecne przez wytykanie palcem, co, na-

wiasem mówiąc, wcale nie pomaga im 

przestać być „siniakami”. Powinniśmy 

pamiętać, że część ludzi, których tak na-

zywamy, została na Starym Mieście osa-

dzona odgórnymi decyzjami, bo stan-

dard mieszkań był tam stosunkowo niski. 

Byli taką samą ofiarą systemu, jak wszy-

scy inni, którzy mieszkali nie tam, gdzie 

chcieli. W roku 1970 powiedziano im, że 

jest to teren do „przebudowy społecznej”, 

czyli w domyśle, że nie są dość dobrzy, 

żeby tam mieszkać, ale póki stan kamie-

nic jest jeszcze kiepski, to niech mieszka-

Nawet staruszki powinny 

czuć się włączone 

w decydowanie 

o przyszłości swojego 

otoczenia.

Róg ul. Skibińskiej i Zgod-
nej na Starych Bronowi-
cach po rewitalizacji. Za-
raz obok jest Drewniana. 
W rewitalizacji kamienic 
czynszowych występuje 
wielu aktorów, więc trud-
niej znaleźć im wspólny 
interes i połączyć siły. W tej 
sytuacji zmiany na lepsze 
następują wolniej i nawet 
„pomalowanie sobie” np. 
balkonu można odebrać 
jako akt cywilnej odwagi. 
Fot. M. Skrzypek.
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ją. Nic dziwnego, że mieli mniej powo-

dów, aby traktować to miejsce jako swoje 

i czuć się za nie odpowiedzialnymi.

Ten socjalistyczny sposób myślenia 

wciąż pokutuje i, co ciekawe, jest naj-

bardziej widoczny wśród dziennika-

rzy. Mają oni bardzo pocztówkową wi-

zję Starego Miasta. Chcą, żeby było ład-

ne, do pokazywania. Patrzą na nie z per-

spektywy turysty, a nie mieszkańców, 

a to zniechęca do podejmowania roz-

mów z najbardziej zainteresowanymi, 

aby wspólnie wymyśleć jakieś rozwią-

zanie. W związku z tym propozycje roz-

wiązań się nie pojawiają i jedyną per-

spektywą pozostaje docelowe wykwa-

terowanie obecnych mieszkańców, co 

jest doskonałym pretekstem do umycia 

rąk i wstrzymania się od jakichkolwiek 

działań, ponieważ praktycznie rzecz 

biorąc, wykwaterowanie na taką ska-

lę jest niewykonalne. Mamy oto przy-

kład sposobu myślenia będącego całko-

witym zaprzeczeniem rewitalizacji ze 

wszystkimi tego skutkami.

Nie da się wymyśleć żadnego rozwiązania 

bez udziału mieszkańców?

Doświadczenia innych krajów poka-

zują, że nie. Praga i Wilno remontowa-

ły kamienice na swoich starówkach od 

A do Z, a potem musiały czekać 2-3 lata, 

aż zjawi się ktoś, kogo będzie stać na za-

kup lokalu choćby po cenie kosztów. 

Podobnie było z zabytkowym centrum 

Zamościa, które miało być „zrobione” 

w roku 1980 na rocznicę założenia mia-

sta, połączoną z krajowymi dożynkami. 

Wyprowadzono mieszkańców z kamie-

nic przy rynku, żeby je odrestaurować, 

a w nowych projektach przewidzia-

no mieszkania tylko dla prominentów. 

Skutek był taki, że później trzeba było 

wydać nakaz zapalania w kamienicach 

świateł, żeby po zmroku okolica nie wy-

glądała na wymarłą. Raczej należy się 

pogodzić z myślą, że Stare Miasto sa-

lonem Lublina na razie również nie bę-

dzie. Najpierw musi zacząć być normal-

nym miastem.

Co to znaczy „normalne miasto”?

Takie, w którym mieszkają ludzie. Przy 

czym nie mówimy o bogaczach, tyl-

ko o ludziach z dochodami w okolicach 

średniej. We Francji i innych krajach, 

które mają te doświadczenia za sobą, ob-

liczono, że remontów starych, zdekapi-

talizowanych budynków nie można za-

mknąć w krótkoterminowym planie 

ekonomicznym. Rozwiązaniem nie są 

więc całościowe inwesty-

cje, ale dofinansowania dla 

tych, którzy chcą tu miesz-

kać i inwestować w swo-

je mieszkania z finanso-

wym wsparciem miasta. 

Owszem, część mieszkań-

ców i tak zostanie w ten 

sposób wyeliminowana, ale 

będzie to selekcja natural-

na, a nie odgórnie wymu-

szona. 

Prawda, że na Starym 

Mieście odnowiono całą 

infrastrukturę ulic, rozwinęła się drob-

na przedsiębiorczość oraz działal-

ność turystyczna, społeczna i kultural-

na, która w wielu przypadkach weszła 

w symbiozę z biznesem. Nierozwiąza-

ny pozostaje jednak problem popra-

wy warunków mieszkaniowych. Pozor-

nie Stare Miasto kwitnie, bo powstało 

w nim wiele nowych knajp, ale one nie 

są w stanie zagospodarować drugiego 

i trzeciego piętra. Podręcznikowo wy-

gląda to tak, że jeżeli założymy, iż dla 

tego typu działalności parter ma war-

tość 100 %, to piwnica ma 80 %, pierw-

sze piętro 50 %, a reszta pięter nie się-

ga 10 %. Ile jeszcze restauracji i kawiar-

ni zmieści się na tym małym obszarze 

i co zrobić z wyższymi piętrami? Jedy-

nym rozwiązaniem jest udostępnienie 

tej przestrzeni jako mieszkań dla osób 

średnio zamożnych. Istniejące rozwią-

zania prawne tego nie ułatwiają.

Kiedy władza lub media stawiają na lu-

dziach krzyżyk, ich samoocena musi bardzo 

spadać.

Jeżeli uważa się 

ludzi za „siniaków”, 

w ogóle nie ma co 

się z nimi spotykać. 

Takie założenie to błąd 

podstawowy. Potem 

jest się już we własnej 

pułapce.
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Zdecydowanie tak. To powoduje, że je-

żeli mają jakiekolwiek możliwości zro-

bienia czegokolwiek, to najbardziej re-

alną perspektywą staje się pójście na 

wódkę. Ale podam przykład odwrotny. 

Kiedyś przyjechali do nas konsultan-

ci z Harvardu oglądać postępy rewita-

lizacji na Starych Bronowicach. Stali-

śmy dużą grupą na rogu Zgodnej i Ski-

bińskiej, kiedy podszedł do nas jeden 

z miejscowych mieszkańców i pyta: 

„A wy tu co? Kto wam pozwolił tutaj 

łazić?” Wyszłam na przód, żeby wy-

jaśnić sprawę, bo zaczepka brzmiała 

groźnie, a on, widząc mnie, uśmiech-

nął się od ucha do ucha: „Pani inży-

nier! Chce pani zobaczyć? Pomalowa-

łem sobie!”

Rewitalizację dzielnic poprzedza więc rewi-

talizację godności ich mieszkańców.

Jest to jej niezbędne!

Z tego wniosek, że czynnikiem bardzo 

wpływającym na jakość życia jest nadzieja. 

Jeżeli dać ludziom nadzieję, wiarę w swoje 

możliwości...

Pod warunkiem, że nie jest to nadzieja 

fałszywa, bo fałszywa nadzieja tych lu-

dzi na darmowe mieszkania zamieniła 

się w czekanie na Godota.

Tak, chodzi o odpowiedzialność, poczucie 

sprawczości...

Nadzieja to jest kapitał, normalny kapi-

tał. I to nawet ważniejszy niż pieniądze.

Podnosi zadowolenie z życia, choć prak-

tycznie nic się w tym życiu nie zmienia.

I ostatecznie przesądza o jego jako-

ści. Pod koniec lat 90. badałam dla Fo-

rum Rewitalizacji, jak mieszkańcy dba-

ją o swoje mieszkania w dwóch kwar-

tałach Starego Miasta, jednym starym, 

a drugim odbudowanym po wojnie, 

który oferował lepsze warunki. Oka-

zało się, że w latach 1993-1998 w obu 

przypadkach mieszkańcy zrobili po-

ważne remonty w 30 % lokali – za swo-

je pieniądze, choć nie w swoich mieszka-

niach. To są dane mówiące o gotowości 

do uczestniczenia w procesie renowa-

cji. Jedyną zachętą był odpis remonto-

wy i on wystarczył do obudzenia w lu-

dziach nadziei na lepsze życie, mimo że 

zwykle przy remontach starej zabudo-

wy stosuje się dużo intensywniejszą po-

moc. Inny przypadek: ocena stanu za-

sobów mieszkaniowych na początku lat 

90. wykazała, że 10 % z nich jest zagro-

żonych zawaleniem w ciągu kilku lat. 

Wkrótce okazało się, że wyłącznie me-

todą własnych inwestycji mieszkańców 

całe to zagrożenie niemal się rozpłynę-

ło. Trzeba więc pamiętać, że mieszka-

niec nie jest tylko meblem do zasiedla-

nia zasobów mieszkaniowych. To jest 

partner.

Rewitalizacja ulic handlowych 
i blokowisk
Jakie inne rejony Lublina potrzebują, Pani 

zdaniem, rewitalizacji?

Na przykład ulica Zamojska. Jest ona 

miejscem przedsiębiorczości trochę 

bardziej prowizorycznej, niż wynika 

to z jej lokalizacji. Można powiedzieć, 

że interesy są tam bardziej stabilne niż 

Ul. Zamojska: „...interesy 
są tam bardziej stabilne 
niż forma ich uprawiania 
i prezentacji. Dobrze by 
było, gdyby ich właścicie-
le zainwestowali w swo-
je otoczenie i poprawę 
standardów technicznych 
mieszkań”. Fot. M. Skrzy-
pek.
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forma ich uprawiania i prezentacji. Do-

brze by było, gdyby ich właściciele za-

inwestowali w swoje otoczenie i popra-

wę standardów technicznych miesz-

kań. Drugim takim obszarem jest uli-

ca Lubartowska i Podzamcze. Widać 

gołym okiem, że ten teren jest bardzo 

witalny, ale jakość przestrzeni bloku-

je mu rozkwit. On się wręcz dusi swo-

ją witalnością. Żaden z interesów nie 

może się rozwijać, bo zaraz obok jest 

następny, więc unika się inwestycji na 

rzecz rozwiązań prowizorycznych. Jest 

to w dużym stopniu wina zabudowy. 

Patrząc na przedwojenne zdjęcia czy 

makietę żydowskiego Podzamcza, wi-

dać, że kiedyś było tam o wiele lepiej. 

Dziś można byłoby zabudować ten te-

ren o wiele ekonomiczniej na starych 

układach i z zachowaniem starej skali 

zabudowy, maksimum trzy kondygna-

cje. Architektura nie musiałaby udawać 

historii, ale powinna pasować do Stare-

go Miasta.

Rewitalizacja takiego miejsca byłaby chyba 

czymś zupełnie innym niż rewitalizacja za-

mieszkanej dzielnicy?

I tak, i nie. Sytuacja jest podobna, bo rów-

nież tu wszyscy posiadacze nieruchomo-

ści i biznesmeni muszą się wspólnie zgo-

dzić na jakąś wizję zmian i na ich scena-

riusz, na pewne zyski i na pewne kosz-

ty. Bez tego plany rewitalizacji pozostaną 

na papierze. Również tu nie można ro-

bić wielkiego placu budowy, lecz trzeba 

działać małymi krokami. Różnica polega 

zaś na tym, że los tego miejsca jest zwią-

zany z terenami w innej części miasta – 

przy dworcu głównym PKP, z którym są-

siaduje dworzec połączeń miejscowych 

PKS. Tam według „Studium uwarun-

kowań i kierunków rozwoju miasta Lu-

blina” mógłby zostać przeniesiony wła-

śnie z Podzamcza dworzec główny PKS, 

tworząc razem z PKP przyszły węzeł ko-

munikacyjny związany z centrum ob-

sługi biznesu, które na tym terenie mo-

głoby powstać. Byłaby to 

więc również rewitalizacja, 

ale odbywająca się poprzez 

stworzenie zupełnie nowej 

oferty dla miasta.

Czy w przypadku Podzamcza 

można ominąć zasadę rewi-

talizacji i powodować zmiany 

nakazami?

Nie, bo tu wchodzi w grę 

cudza własność. Nakazy 

mogą tylko zaszkodzić. 

Poza tym na Podzamczu 

mamy do czynienia z dużą 

grupą małych przedsię-

biorców, dla których obec-

na forma działalności stanowi elemen-

tarną gwarancję przeżycia, więc będą jej 

bronili za wszelką cenę. Ale popatrzmy 

na ten problem z innej strony: ci przed-

siębiorcy będą przecież potrzebni do 

wykorzystania przestrzeni, którą się tam 

wybuduje. Jeżeli tylko uzgodni się z nimi 

warunki przeprowadzenia zmian, nie 

tylko nie będą protestować, ale włączą 

Fragment Podzamcza 
dawniej (dzielnica ży-
dowska) i dziś. Strzałka 
na pierwszym zdjęciu (ze 
zbiorów Jakuba Kamiń-
skiego) wskazuje kierunek 
wykonania zdjęcia drugie-
go (for. M. Skrzypek).

Kiedy władza lub 

media stawiają na 

ludziach krzyżyk, to 

powoduje, że jeżeli już 

mają oni możliwości 

zrobienia czegokolwiek, 

najbardziej realną 

perspektywą staje się 

pójście na wódkę.
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się do współpracy, co znacznie zmniej-

szy ryzyko inwestycji.

Czy rewitalizacja jest częścią gry interesów 

ludzi bogatych?

Jest w samym jej środku, ale najczęściej 

rewitalizacja jest potrzebna w miejscach, 

gdzie korzyść, a więc interesowność, nie 

jest oczywista. Można powiedzieć, że 

dobrze prowadzona rewitalizacja jest 

uczciwą grą uczciwych interesów i na 

dodatek bez wykluczania jakichkolwiek 

aktorów. Z tych też powo-

dów, przynajmniej na po-

czątku, jest to proces trud-

ny, żmudny i wymagają-

cy podjęcia pewnego ryzy-

ka, ale na szczęście jest ono 

rozproszone.

A więc rewitalizacja broni się 

przed nadużyciami z założenia, bo odbywa 

się w ekonomicznych „dołkach”, dotyczy 

rzeczy, których nikt nie chce robić?

Tak, ale martwy sezon na rewitalizację 

już się skończył. Rozpoczęliśmy te dzia-

łania w roku 90., bo wtedy brakowa-

ło środków, więc trzeba było robić coś, 

co nie wymagało dużych nakładów. Po-

tem środki się pojawiły i zaczęły się li-

czyć bardziej spektakularne cele. Te-

raz zaś pozyskanie środków struktural-

nych Unii zależy od tego, czy będą pro-

wadzone programy rewitalizacji, a fa-

chowców w tej dziedzinie jest około 30, 

prawie wszyscy należą do stowarzysze-

nia „Forum Rewitalizacji”.

Nie wspomniała Pani o metodach ożywia-

nia blokowisk. Myślę, że one najbardziej 

kojarzą się laikowi z potrzebą rewitalizacji.

60 % mieszkańców Lublina mieszka 

w blokowiskach, ale na szczęście wia-

domo, co z nimi robić. Na pewno trze-

ba uniknąć błędów naszych niemiec-

kich sąsiadów, którzy zastosowali roz-

wiązania będące przykładem działań 

podjętych w dobrej wierze w intere-

sie mieszkańców. Działania te okazały 

się jednak działaniami pozornymi. Za 

ogromne federalne pieniądze wzięto się 

za osiedla byłego NRD: zhumanizowa-

no je, zmodernizowano, wprowadzono 

zieleń, stworzono w nich miejsca pra-

cy itd. Jednym słowem: zrobiono bar-

dzo dużo, po czym i tak okazało się, że 

ludzie się stamtąd wyprowadzają. Za-

sadnicza różnica między dawnym NRD 

a nami polega na tym, że mieszkań-

cy NRD mają się dokąd wyprowadzać, 

a my nie mamy, w związku z czym je-

steśmy zmuszeni, aby pozostać na tych 

osiedlach i dbać o nie.

Nie musimy ich pomysłów stoso-

wać na taką skalę ani działać w pośpie-

chu. Poza tym nasze osiedla, a lubelskie 

w szczególności, są z reguły dużo lep-

sze od niemieckich i jest to opinia nie 

moja, ale niemieckiego profesora, któ-

ry zajmował się tym tematem przez całe 

życie. Nasze osiedla są mniejsze i często 

przyzwoicie zaprojektowane. Lubelskie 

osiedla oferują niezłą jakość życie, tro-

Nadzieja to jest 

normalny kapitał. 

I to ważniejszy niż 

pieniądze.

Malowanie domów ja-
ko pomysł na oswajanie 
przestrzeni zbudowanej: 
po lewej odgórne (Bro-
nowice Nowe), po prawej 
spontaniczne (ul. Pawia, 
Kośminek). Fot. M. Skrzy-
pek.



79nr 3/2005 (29)

  Rozmowa z Ewą Kiptą

chę też nasączyły się usługami. Wkra-

cza tam zatrudnienie, więc przestają 

być tylko sypialniami. Spółdzielnie ro-

bią, co mogą, żeby je kolorowo pomalo-

wać, więc przestają być całkiem anoni-

mowe. Fakt, że zmiany te dzieją się po-

nad głowami mieszkańców i to jest pe-

wien problem, bo utwierdza się przeko-

nanie, że łatwiej jest zdobyć wpływ na 

swoje otoczenie, jeśli się coś zniszczy 

niż stworzy.

Może być odwrotnie?

Trzeba nad tym pracować. Koleżan-

ka z Sheffield pokazywała mi swój pro-

jekt osiedla komunalnego. Domki dwu-

piętrowe, ceglane, nic szczególnego, ale 

lokatorzy sami dobierali kolor stolarki 

okiennej, przy czym lufcik musiał być 

inny niż reszta, więc osiedle robiło dość 

wesołe wrażenie. Obok domów zapro-

jektowała m.in. sięgające kolan płot-

ki z drewna i pergole z pnączem. Oka-

zało się, że osiedle to nie było w żaden 

sposób dewastowane, choć całe She-

field miało problemy z wandalizmem. 

Dlaczego? Sztuka polegała na tym, że 

w projektowanie osiedla na etapie wy-

kańczania zostali włączeni mieszkańcy, 

którzy mieli wpływ na wygląd wyróż-

niających się szczegółów czy urządza-

nie zieleni. To był ten czynnik oswaja-

nia przestrzeni, dzięki któremu ludzie 

nie pojawiali się w niej jak desant z po-

wietrza, ale mogli ją kształtować i po-

czuć, że jest „ich”. Dobrze, jak coś jest 

ładne, ale to musi jeszcze być trochę 

moje. Same pieniądze nie mają mocy 

oswajania przestrzeni.

Co zrobić, aby podobny efekt osiągnąć na 

naszych blokowiskach?

Dochodzimy do tego samego proble-

mu, co w innych zaniedbanych dziel-

nicach, że pójście na wódkę czy chuli-

gaństwo jest o wiele bliższą perspek-

tywą niż zrobienie czegoś sensowne-

go. Podstawowym elementem poprawy 

tej sytuacji są wszelkie programy socjal-

ne i kulturalne. Ważne, aby dawały lu-

dziom możliwość pozostawienia jakie-

goś trwałego śladu na ziemi. Na jednym 

z kolorowych i dopieszczonych osiedli 

niemieckich widziałam plac zabaw wy-

budowany przez same dzieci z niewiel-

ką pomocą dorosłych. Podczas gdy na 

osiedlu wszystko było „schön und prak-

tische”, miejsce zagospodarowane przez 

dzieci stała w komplet-

nej opozycji do otocze-

nia: ściany krzywe, kolory 

inne, przestrzeń popląta-

na, ale „przytulna”. Jest to 

jedna z metod, żeby mło-

dzi nie czuli się w takich 

miejscach jak w kaftanach 

bezpieczeństwa. Ale i tak 

nasze problemy z bloko-

wiskami są umiarkowa-

ne, na pewno nie większe 

niż gdzie indziej. Miejmy trochę poko-

ry w przyznawaniu sobie pierwszego 

miejsca we wszystkich katastrofach.

Działania kreatywne z udziałem lokalnej 

społeczności mają na Zachodzie długą tra-

dycję, ale ich stać na takie fanaberie.

Najważniejszy jest pomysł. Potem na 

podstawie tego, co się wymyśliło, moż-

na szukać dostępu do pieniędzy. Kie-

dy robiłam projekt rewitalizacji osie-

dla w Łęcznej, cały czas przewijało się 

pytanie: no dobrze, ale skąd będą na to 

pieniądze. Zawsze odpowiadałam: nie 

skąd, tylko na co. Pomysł jest gwaran-

tem uzyskania pieniędzy; a nie na od-

wrót. Unia ma pieniądze na rzeczy spo-

łecznie potrzebne. Kryteria oceny wnio-

sków są znane, nasze potrzeby też. Te-

raz wystarczy siąść i porządnie wszyst-

ko obmyślić.

Rewitalizacja i drogi
Zarówno kiedy mówiliśmy o Starym Mieście, 

jak i wtedy, kiedy dyskutujemy o blokowi-

skach, ludzie byli najważniejszym czynniku 

rewitalizacji. Tylko w ożywieniu Krakowskie-

go Przedmieścia zadecydowało co innego: 

zamknięcie ruchu samochodowego. 

Co prawda budowy deptaka nie moż-

na traktować jako dosłownego przykła-

Dobrze, jak coś jest 

ładne, ale to musi 

jeszcze być trochę moje. 

Same pieniądze nie 

mają mocy oswajania 

przestrzeni.



80 nr 3/2005 (29)

Modne słowo na „re”

du rewitalizacji, ale rzeczywiście prze-

bieg dróg czy szlaków handlowych ma 

dla tego procesu wielkie znaczenie. Po-

patrzmy na zabytki Starego Miasta, któ-

re świadczą, że obszar ten cieszył się kie-

dyś dużą witalnością – dlaczego ona 

zniknęła z miejsca będącego przecież 

w centrum miasta? Na pewno zaważyły 

na tym wojny, najazdy i zabory, ale  jak się 

okazuje, również przeprowadzenie no-

wej drogi tranzytowej przez miasto. Kie-

dy na początku dziewięt-

nastego wieku drewniany 

most na Bystrzycy zastą-

piono murowanym, wyty-

czono nowy trakt zamoj-

sko-lubartowski i cały ruch 

w kierunku północ-połu-

dnie oraz wschód-zachód 

zaczął omijać Stare Mia-

sto. Mimo że krzyżował się 

pod samą Bramą Krakow-

ską, spowodował jego izo-

lację, rozpoczynając pro-

ces zrastania Starego Mia-

sta z dzielnicą żydowską.

Tak po prostu? Mimo że Bra-

mę Krakowską tylko rzut kamieniem dzieli 

od ratusza, czyli administracyjnego serca 

Lublina?

Odległość nie ma bezpośredniego prze-

łożenia na relacje między dzielnicami. 

Większe znaczenie odgrywa ukształto-

wanie przestrzeni i uwarunkowania hi-

storyczne. Zwarta zabudowa i obronny 

charakter Starego Miasta zawsze wyod-

rębniały je z otoczenia. Jak wiadomo, 

dbało też ono o separację od dzielnicy 

żydowskiej, ale jedną z przyczyn tego 

był fakt, że Żydzi płacili inne podatki, 

podobnie jak szlachta i duchowieństwo. 

Mieszczanie niechętnie wpuszczali za 

bramy przedstawicieli wszystkich tych 

grup, ponieważ ze względu na małe roz-

miary Starego Miasta nie było ich stać 

na luki w dochodach. Poza tym musie-

li oni konkurować nie tylko z dzielnicą 

żydowską, ale również z przedmieścia-

mi i okolicznymi jurydykami szlachec-

kimi i duchownymi. Miasto nie było 

więc jednorodnym organizmem, ale ra-

czej systemem kilku podmiotów, które 

rozwijały się bądź słabły we wzajemnej 

zależności od siebie i od wpływów z ze-

wnątrz. Na początku dziewiętnastego 

wieku te procesy dawno już wygasły, ale 

zostawiły po sobie historyczne uwarun-

kowania. Wytyczenie nowych szlaków 

nałożyło się na nie i gwałtownie zmie-

niło układ sił pomiędzy częściami Lu-

blina. Przy obronnym charakterze Sta-

rego Miasta ruch uliczny przebiegają-

cy wzdłuż jego granic stworzył jakby 

dodatkową barierę, która spowodowa-

ła, że „zbliżyło” się ono do biedniejącej 

dzielnicy żydowskiej, podczas gdy resz-

ta miasta zaczęła ciążyć w kierunku no-

wych ośrodków władzy w okolicy Kra-

kowskiego Przedmieścia i Placu Litew-

skiego.

Ten stan rzeczy utrzymywał się do lat 

80. XX wieku, kiedy wybudowano dwu-

pasmową trasę, obecnie zwaną Aleją 

Unii Lubelskiej, przenoszącą ruch pół-

noc-południe na drugą stronę Wzgó-

rza Staromiejskiego. Zanim to nastąpiło, 

Stare Miasto sprawiało wrażenie obron-

nej enklawy. Kiedy przyjechałam po raz 

pierwszy do Lublina w 1979, wchodziło 

się tam jak do innego świata. Przed Bra-

mą Krakowską krzyżowały się trzy ru-

chliwe ulice, a za Bramę nagle robiło się 

cicho i pusto. Nie da się odwrócić biegu 

historii, ale udało się skierować gdzie in-

dziej ruch oddzielający Stare Miasto od 

śródmieścia, a potem zamknąć dla sa-

mochodów Krakowskie Przedmieście 

i w ten sposób ostatecznie ponownie po-

łączyć Stare Miasto z centrum.

Nawiasem mówiąc, dziewiętnasto-

wieczna przebudowa dróg spowodowa-

ła upadek nie tylko Starego Miasta, ale 

również przedmieścia lwowskiego, czy-

li Kalinowszczyzny. Wcześniej do Za-

mościa jechało się przez Kalinowszczy-

znę, obok cerkwi i ulicą Ruską, czyli sta-

rym traktem wiodącym na wschód. Nie-

przypadkowo właśnie tam zbudowano 

Mamy więcej przejść 

granicznych niż 

mostów na Wiśle. 

To z czym mamy się 

integrować? Granica 

z województwem 

kieleckim jest równie 

ważna, jak z Ukrainą 

i Białorusią.
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Lublin 1819-1821 – wybrane wydarzenia
– Generalna zmiana i uproszczenie przebiegu dróg wjazdowych do miasta. Wszystkie pod-

miejskie odcinki traktów utwardzono żwirem (niektóre fragmenty wybrukowano) i obsadzono 

szpalerami szybko rosnących topoli włoskich. Nowy przebieg traktów pozostawił na uboczu 

Stare Miasto, przez które uprzednio z trudem przeciskał się ruch tranzytowy, a bardzo zwiększył 

znaczenie dawnego placu przedbramnego (przed Bramą Krakowską – Pl. Łokietka). Na placu tym 

zbiegały się główne drogi – ulice, dzięki którym stał się on głównym, centralnym węzłem komu-

nikacyjnym miasta.

– Przeprowadzenie odcinka głównego traktu wiodącego przez Zamość na Ukrainę, z pomi-

nięciem Starego Miasta, ulicami Królewską i Bernardyńską.

Stanisław Tworek, Rozkwit 
miasta. Renesans, w: Dzie-
je Lublina, t. I, red. zespół 
pod kier. J. Mazurkiewicza, 
Lublin 1965, s. 202.

Kultura miejska w Króle-
stwie Polskim, cz. I, 1815-
-1875, Warszawa-Kalisz-Lu-
blin-Płock, red. A. M. De-
xlerowa, Warszawa 2001, 
s. 167.

W wyniku działalności władz centralnych i wojewódzkich Lublin ulega przebudowie. [...] 

Z przedłużenia ulicy Nowej powstał nowy trakt lubartowski (zamiast gościńca dyskiego koło 

Czwartku), a po wyburzeniu wypalonych zabudowań pojezuickich powstała ulica Królewska 

i trakt zamojski [obecnie ul. Zamojska – przyp. red.]. [...] Nowe trakty pozostawiły na uboczu sta-

re miasto, stwarzając nowy układ urbanistyczny miasta z punktem centralnym na Krakowskim 

Przedmieściu. [...] Miasto dzieliło się w tym czasie na dwa cyrkuły. Cyrkuł I, czyli tzw. miasto chrze-

ścijańskie, obejmował stare miasto, ul. Królewską, Zamojską, Krakowskie Przedmieście z przyle-

głymi doń ulicami. Część ta, położona na obszernych wzgórzach przechodzących w dolinę rzek 

Bystrzycy i Czechówki, miała dość luźną zabudowę (poza Starym Miastem), a znajdujące się na 

tym terenie liczne pałace, dworki i klasztory były otoczone ogrodami i sadami. Tu skupiały się 

gmachy urzędowe, tu mieszkali wszyscy niemal bogatsi mieszkańcy miasta. Bardziej upośledzo-

ny był II cyrkuł, czyli tzw. miasto żydowskie. Obejmowało ono Podzamcze oraz przedmieścia: 

Czwartek, Kalinowszczyznę, Sierakowszczyznę, Piaski. Zamieszkiwała ten cyrkuł głównie ludność 

żydowska oraz wyrobnicy i drobni rzemieślnicy na przedmieściach.

Fragment utworzonego 
w latach 1819-1821 nowe-
go traktu kierującego ruch 
tranzytowy przez cen-
trum, między Starym Mia-
stem i Krakowskim Przed-
mieściem (fragm. pocz-
tówki z kolekcji Zbigniewa 
Lemiecha) oraz współcze-
sne zdjęcie pokazujące 
początek Al. Unii Lubel-
skiej (z prawej), której za-
daniem jest m.in. zmniej-
szyć ruch pod Bramą Kra-
kowską (przez ominięcie 
Starego Miasta z prawej 
strony). Z lewej widocz-
ny na zdjęciu zamknięty 
most – jeden ze „spraw-
ców” upadku Starego Mia-
sta. Fot. M. Skrzypek.



Złożoność lubelskiego zespołu miejskiego w Polsce stanowej 
XV i XVI wieku.
W obrębie Lublina toczyła się walka nie tylko między pospólstwem i Radą, ale także między 

mieszczanami Lublina a przedmieszczanami. Walka między tymi dwoma grupami prowadzona była 

tak o rozszerzenie przywilejów handlowych, jak też o udział w wyborze władz miejskich, zwłaszcza 

rajców. [...] W interesującym nas okresie płaszczyzna walki mieszczaństwa lubelskiego objęła rów-

nież swoim zasięgiem i szlachtę. W XV jeszcze wieku zamożniejsi mieszczanie mogli przedostać się 

w szeregi szlacheckie czy to dzięki stosunkom pokrewieństwa, czy też posiadanej ziemi. [...] Mimo 

tych wzajemnych kontaktów i związków, szlachta niechętnym wzrokiem patrzyła na bogacenie się 

mieszczan i nabywanie przez nich dóbr ziemskich. [...] Po wielu wsiach nabytych przez miasto w XV 

wieku [...] w roku 1570 nabył także Lublin wieś Wrotków. Proces więc nabywania przez miasto no-

wych ziem, mimo sprzeciwów szlachty, postępował dalej. W roku 1535 [...] do wójtostwa lubelskie-

go zostały inkorporowane i przeniesione na prawo magdeburskie wsie: Konopnica i Bronowice. [...]

Ale jednocześnie wraz z nabywaniem nowych ziem przez miasto, obserwujemy w tym okre-

sie proces odwrotny, utraty wielu ziem nadanych miastu przywilejem Władysława Łokietka (100 

łanów ziemi uprawnej i nieuprawnej). Wiele z niej przeszło w posiadanie różnych klasztorów (je-

zuitów, brygidek) lub też w ręce zamożnej szlachty, która na ziemiach miejskich pobudowała swe 

pałace i kamienice. [...] Skargi mieszczan przed lustratorami królewskimi i wcześniej zanoszone 

wprost do króla nie dawały widocznie żadnych efektów, jeśli nie liczyć zakazów królewskich (bę-

dących odpowiedzią na skargi), z którymi szlachta chyba nie bardzo się liczyła. Jeszcze w roku 

1535 Zygmunt Stary zabronił szlachcie i duchowieństwu nabywania domów w mieście. [...] Walka 

toczona przez miasto ze szlachtą i starostą była tylko dalszym ciągiem walki toczonej w XIV i XV 

wieku. Mimo wysiłków nie udało się szlachcie pozbawić miasta prawa posiadania dóbr ziemskich. 

Lublin nie tylko utrzymywał stare, ale nabywał coraz to nowe wsie. Nie udało się również w wielu 

sprawach narzucić miastu jurysdykcji starościńskiej.

Przedmiotem wybujałych antagonizmów szlachecko-mieszczańskich były również tzw. ju-

rydyki szlacheckie i duchowne. Lublin ze względu na swoją rolę gospodarczą i polityczną stał 

się miastem, gdzie magnateria i szlachta chętnie mieszkała i nabywała grunty, ogrody i place. 

Wcześnie tu również ujawniły się tendencje do tworzenia jurydyk, tj. organizowania, niezależnie 

od władz miejskich Lublina, magistratów z wójtami na czele uzależnionych tylko od feudalnych 

właścicieli gruntów. Jurydyki rozciągały się zasadniczo na peryferie gruntów miejskich Lublina. 

Mieszkańcy objęci zasięgiem jurydyk trudnili się przede wszystkim różnego rodzaju rzemiosłem. 

Oprócz rzemieślników spotykamy tu również mieszkańców zajmujących się rolnictwem, prowa-

dzących karczmy i zajezdnie.

Niewątpliwie tego rodzaju konkurencja, jaką jurydyki stanowiły dla miasta, była niezwykle nie-

wygodna. Toteż miasto, gdzie tylko mogło, zaznaczało swoje negatywne stanowisko wobec jurydyk 

oraz mobilizowało swoje siły do ich zwalczania. Nic dziwnego, że istniał taki stan rzeczy. Rzemieślni-

cy jurydyk stanowili wielką konkurencję dla wyrobów rzemiosła miejskiego, a jurydyki dla handlu. 

Oprócz tego nie ponosiły one żadnych ciężarów i świadczeń na rzecz miasta. Rozwój i wzrost jury-

dyk miał, poza innymi przyczynami, wpływ na upadek Lublina w połowie XVII wieku.

Cytat ilustruje, jak złożo-
nym tworem było kie-
dyś to, co dziś nazywamy 
Lublinem. Kilka wieków 
temu jego dzisiejsze dziel-
nice konkurowały między 
sobą jako osobne jednost-
ki administracyjne nale-
żące do przedstawicieli 
różnych stanów o często 
rozbieżnych interesach. 
Długofalowe skutki tego 
współzawodnictwa mo-
żemy obserwować do 
dziś np. w postaci upad-
ku Starego Miasta, o czym 
wspomina Ewa Kipta. Cy-
tat pochodzi z książki wy-
danej w 1965 roku, kiedy 
podkreślanie walki klas 
było obowiązkiem history-
ka, ale w tym  przypadku 
można chyba założyć, że 
to ideologiczne skrzywie-
nie nie przekłamało histo-
rii. [Przyp. red.]

Pl. Łokietka przed Bramą 
Krakowską (wejściem do 
Starego Miasta) w 1981 r. 
i w 2005 r. Na pierwszym 
zdjęciu (w: Lublin trzech 
pokoleń, Lublin 1987, s. 
27, fot. Eliza Kwaśniewska) 
widać,  jak radykalnie ron-
do izolowało kiedyś Stare 
Miasto. Na drugim zdjęciu 
(fot. M. Skrzypek) zwraca 
uwagę wysiłek włożony 
przez projektantów Dep-
taka (U. i J. Cieplińscy), 
żeby również wizualnie 
zaznaczyć fakt przyłącze-
nia Starego Miasta do Kra-
kowskiego Przedmieścia. 
Z perspektywy pieszego 
jezdnia jest prawie niewi-
doczna, natomiast dzię-
ki pasowi ciemniejszego 
bruku Brama Krakowska 
wydaje się oczywistą kon-
tynuacją Deptaka.

S. Tworek, Rozkwit miasta. 
Renesans, s. 90-93.



83nr 3/2005 (29)

  Rozmowa z Ewą Kiptą

klasztor salezjanów i augustianów. Dalej 

przeprawiano się przez bród na Bystrzy-

cy i dopiero za nim był skręt na południe. 

Cały trakt został odcięty przez wybu-

dowanie mostu na Bystrzycy, łączącego 

miasto z przedmieściem Piaski.

Czy są takie miejsca, których zrewitalizo-

wać się nie da?

Jednym z nich jest miejscowość Go-

łąb z pięknym renesansowym kościo-

łem. Kiedyś to miasteczko kwitło dzię-

ki przeprawie przez Wisłę. Potem rzeka 

zmieniła bieg, przeprawa przeniosła się 

gdzie indziej i ustała tym samym przy-

czyna rozwoju miasta. Dziś nie da się go 

zrewitalizować, można najwyżej posta-

rać się o turystów.

Historyczne przyczyny rozwoju Lublina też 

chyba ustały.

Ależ przeciwnie, właśnie stoi on przed 

perspektywą odzyskania geopolitycznych 

możliwości, które miał 300 lat temu. Jest 

to związane z integracją europejską, któ-

ra już się dokonała i która jeszcze może się 

dokonać na wschód. Do zagospodarowa-

nia pozostaje też historyczny handlowy 

szlak północ-południe.

Nawet mimo budowy autostrad z pominię-

ciem Lublina?

Myślę, że kiedyś to się zmieni. Pro-

blem polega w tym, że łatwo jest obli-

czyć opłacalność autostrady, kiedy za-

stępuje się nią istniejące drogi, jak się to 

robi w Europie Zachodniej. Gorzej, kie-

dy za pomocą autostrady chcemy stwo-

rzyć nową relację, która bez niej nie za-

istnieje. A takich potrzeb mamy wie-

le, nie tylko jeżeli chodzi o drogi. Ten 

kraj jest pęknięty na linii Wisły i lekko 

przyfastrygowany w Warszawie i Kra-

kowie. Mosty poza tymi dwoma mia-

stami można policzyć na palcach jednej 

ręki. Mamy więcej przejść granicznych 

niż mostów na Wiśle. To z czym mamy 

się integrować? Województwo lubel-

skie nie odzyska swojego zapisanego 

w historii potencjału, jeżeli nie dojdzie-

my do wniosku, że granica z wojewódz-

twem kieleckim jest przynajmniej rów-

nie ważna jak z Ukrainą i Białorusią. Je-

stem jednak optymistką.

Zauważyłem. W pani myśleniu jest obecne 

to rozumowanie w kategoriach organizmu 

– że co prawda powoli, ale jednak wszystko 

idzie ku dobremu.

Nie umiem myśleć w kategoriach do-

raźnych efektów. Może dlatego, że dłu-

go żyłam w beznadziejnych czasach 

i daleki dystans był jedynym sposobem 

na posiadanie nadziei.

Ma pani cierpliwość.

Ale ona jest ciężko wypracowana.






