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those elem ents w hich are generally  determ ined as non
-productive.
The present financing system  w ith  its all m echanism s 
of bans and sanctions does not how ever permit any free  
interpretation. It is thus necessary for the State to in 
terfere in every case w here protection of our comm on  
good is threatened. It is w ell-k now n that it is the duty

of the State to protect the fie ld s w hich  do not yield  
any profit but are regarded as socially important. 
State-ow ned farm s expect the M onum ents Conservation  
Office to undertake further organisational decisions con
cerning form s of cooperation and they express also hope 
that this just idea w ill not be w asted by departm ent 
of culture.

TADEUSZ BORSA

DOŚWIADCZENIA Z REWALORYZACJI SZYDŁOWA

Dzisiejszy Szydłów ma status wsi gminnej, k tóra 
liczy około dwóch tysięcy mieszkańców. Układ prze
strzenny tej miejscowości charakteryzuje wydrążo
ne centrum , w ciągu 35 lat wypełnione nekropolią 
gotyckiego, kazimierzowskiego m iasta, które w 
1979 r. uczciło 650 rocznicę swej drugiej lokacji 
wybiciem medalu. Historię m iasta najlepiej ilu stru 
ją w ielowarstwowe pokłady popiołów i zgliszcz, do
kum entujące kolejne pożary od 1544 do 1944 r. oraz 
kolejne odbudowy. D rew niane m iasto odbudowy
wało śię zazwyczaj szybko, problem  odbudowy 
X lX-wiecznej zabudowy m urow anej okazał się zna
cznie trudniejszy. W jego rozwiązywanie włączyły 
się W ydziały A rchitek tury  co najm niej trzech Po
litechnik, zafascynowane unikalnością sylwety ruin 
miasteczka w krajobrazie północnej Małopolski. 
Szydłów stał się poligonem doświadczalnym w pro
cesie dydaktycznym  architektów . W ydaje się, że 
uzyskane tym  sposobem propozycje projektow e ce
chuje wspólna wada: oderw anie od realiów  m ało
miasteczkowego życia. Ich autorzy po prostu nigdy 
nie m ieszkali w tak  m ałym  mieście, wobec czego 
usiłują organizować ram y przestrzenne życia w ta 
kich jednostkach osadniczych na sposób w ielko
m iejski. Jest to tym  dziwniejsze, że zapomina się 
przy tym , że od sześćdziesięciu lat mamy kom pen
dium budowy m iast m ałych i miasteczek A rtura 
K iihnela.1 Jest spraw ą zastanaw iającą, w jak m a
łym stopniu zaw arte w nim zasady uległy dezaktu
alizacji w w yniku dwu wojen i wszelkich zmian 
społeczno-ekonomicznych oraz geograficznych i po
litycznych. Małe rolnicze m iasteczka nie podlega
jące procesom wzrostu, trw ają  niezm iennie tak d łu
go, jak długo egzystuje stru k tu ra  rolnictw a na ota
czających je terenach, k tóra powołała je do życia. 
Małe miasteczka potrzebują „planów zabudow ania”, 
a otrzym ują „plany zagospodarowania przestrzen
nego”.

1 A. K ü h n e i ,  Zasady B u d o w y  Miast Małych i M iaste
czek., z 136 rysunkam i. Lw ów , 1918, nakładem  K sięgar
ni P olsk iej Bernarda Połonieckiego.

Najnowsza h istoria Szydłowa zaczyna się od ofen
sywy 12 stycznia 1945 r., nazywanej „manewrem, 
k tóry ocalił K raków ”. Ten fascynujący z punktu 
widzenia taktycznego epizod II wojny światowej, 
rozpoczął się w łaśnie w tej miejscowości. Po przej
ściu frontu  ludność powróciła na zgliszcza i roz
począł się długi proces odbudowy, rekonstrukcji, re 
waloryzacji, k tó ry  trw a do dzisiaj, a dżieli się na 
cztery fazy:
— W 1946 r. — program  inż. J. Żukowskiego. W 
biednym, całkowicie wyniszczonym kraju , przystą
piono do odbudowy, ze środków państwowych, o
biektów sakralnych, zamku, m urów  obronnych 
wraz z Dramą Krakowską. P rogram  ten zrealizo
wano z sukcesem, dzięki czemu Szydłów pozostał 
na mapie k u ltu ry  polskiej.
— W 1957 r. — program  dr. arch. A. Klimka. W 
oparciu o terenow ą pracownię PKZ z Warszawy, 
miał na celu głównie rew aloryzację rynku w opar
ciu o program  rozwoju rzemiosła oraz in fras tru k 
tu rę m iasta. Zrekonstruow ano budynek ratusza na 
śladach fundam entów. Działania te nie powiodły 
się.
— W 1975 r. — Szydłów otrzym uje nowe funkcje 
ośrodka gminy, co pozwoliło na ustalenie program u 
jego aktywizacji, a co rozpoczęto od konkursu SARP 
i TUP w 1977 r. na plan zabudowy. Do realizacji 
skierow ano pracę zespołu dr. arch. A. Chylaka z 
Politechniki W arszawskiej, z w ykorzystaniem  pro
pozycji zaw artych w najlepszych z pozostałych prac.
— W 1978 r. — znakomitym  realizatorem  progra
m u aktyw izacji okazał się m gr S tanisław  Haraziń- 
ski, naczelnik gminy, k tóry  — w ciągu czterech lat 
zdołał odbudować dwie pierzeje rynku  o program ie 
mieszikalno-usługowym, zrekonstruow ać siłami PKZ 
synagogę według dziewiętnastowiecznych rysunków 
Stronczyńskiego, usunąć zabudowę z przedm urza, 
uporządkować elew acje budynków, przeprowadzić 
badania historyczno-architektoniczne na zamku 
(Prof. A. Miłobędzki) i uczytelnić zarys m urów o
bronnych. Ponadto miasto uzyskało szereg obiek
tów usługowych i produkcyjnych (fabryka zaba
wek). Życie powróciło w stare m ury.
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Proces realizacji program u aktywizacji nasuwa nie
odparcie refleksję o skuteczności programów, za
w artych w planach rewaloryzacji. Już w 1968 r. 
urbanista-socjolog H erbert Gans wprowadzi! poję
cie kra jobrazu  rzeczywistego 2:
a — krajobraz potencjalny, to  suma środowiska 
naturalnego i sztucznego, plus koncepcja projekto
wa,
b — kra jobraz rzeczywisty, to efekt końcowy reali
zacji koncepcji projektowej.
Relacja a : b stanowi wskaźnik skuteczności dzia
łań, w tym  wypadku rewaloryzacyjnych. Koncep
cja projektow a podlega przesianiu przez poziom 
cyw ilizacyjny i kulturow y społeczeństwa — odbior
ców i użytkowników. Relacje te dają się łatwo za
obserwować w Szydłowie we wszystkich czterech 
fazach odbudowy m iasta i budzą tzw. mieszane 
uczucia.
Jak ie były reakcje społeczeństwa na dzieło odbudo
wy Szydłowa? W fazie I — partycypacja przejawiła 
się w spontanicznym  udziale w odbudowie zabyt
ków, prowadzonej jednak ze środków państwowych. 
W fazie II — nastąpił spekulacyjny wykup dzia
łek w przew idyw aniu rozwoju rzemiosła, a następ
nie dzikie budownictwo w rynku. W fazie III — 
objaw iła się apatia i b rak  w iary  w realność pro
gramów.
W fazie IV — odnotowano zdumienie sensacyjnym 
wydarzeniem  w życiu Szydłowa: naczelnik rozpo
czął asfaltow anie ulic. Mieszkańcy uwierzyli w od
budowę i podjęli prace społeczne, np. przy budo
wie ośrodka zdrowia. Zawiązało się Towarzystwo 
Przyjaciół Szydłowa, grupujące sym patyków m ia
sta, lecz raczej z zewnątrz, nie miejscowych. A kty
wizację Szydłowa zawdzięczamy wielkiem u wysił
kowi władz adm inistracyjnych, z naczelnikiem gm i
ny na czele, a nie partycypacji społeczeństwa m iej
scowego.
Co jest społecznie aprobowane tu ta j i teraz, w  prze
ciw ieństw ie do przykładów z innych krajów ? W

Szydłowie resort ośw iaty w ciągu czterech la t nie 
ugiął się, trw ając niezm iennie w zamiarze budow y 
mieszkań dla nauczycieli przy szkole zaprojektow a
nej „w polu”, zamiast w zespole m ieszkalnym  w e
w nątrz m urów obronnych.
A oto charakterystyczne wypowiedzi z ostatnich 
dni:
— obywatel Wiślicy: spalić te zabytki, skoro przez  
nie nie pozwalacie mi wybudować „wieżowca” jed
norodzinnego;
— obyw atel Chęcin: skoro tak trudna jest sytuacja  
żywnościowa, to dlaczego nie pozwalacie mi bu
dować przechowalni owoców u stóp zamku;
— decydent w Kielcach: za biednym krajem jesteś
my, aby się bawić w  zabytki.
Można się jedynie domyślać, że w pozostałych 46 
województwach m yślą jeśli nie tak  samo, to po
dobnie.
Mimo przytoczonych wyżej stw ierdzeń proponuję 
obejrzeć plac budowy w Szydłowie. To, co dotych
czas zrealizowano, budzi nadzieje na przyszłość. Z a
równo spółdzielczość mieszkaniow a, jak  i spółdziel
czość handlow a — dobrze wywiązały się ze swych 
zad ań 8 w przywróceniu do życia, cennego dla k u l
tu ry  polskiej zabytku urbanistyczno-architektonicz
nego, jakim  Szydłów dzięki nim  pozostanie.

mgr inż. arch. Tadeusz JBorsa 
Wojewódzki Konserwator Zabytków

w  Kielcach

2 Profesor un iw ersytetu  Colum bia, H e r b e r t  G a n s ,
em igrant z h itlerow skich  N iem iec, w sław ion y publika
cją The L ev it tow n ers ,  w  1967 r. opublikow ał zbiór e se 
jów  Ludzie  i p lany (People and plans), P enguin  Books,
1968, 1972.

EXPERIENCES GAINED AT THE RENEWAL OF SZYDŁÓW

T oday Szydłów  holds a status of a com m une v illage and 
has nearly  tw o thousand inhabitants. A characteristic 
feature of its spatial arrangem ent is a hollow ed-out cen
tre, filled  in  in  35 years w ith  a necropolis of gothic 
tow n, w hich  in  1979 celebrated the anniversary of 650 
years of its second location.
The rebuilding of the w ooden tow n was as a rule a 
quick process; the problem  of rebuilding the 19th-cen
tury bricked buildings proved to be m ore d ifficult. To 
solve this problem  architectural departm ents from  at 
least three higher technological schools, fascinated w ith  
a unique nature of the contour of tow n ruins in the  
landscape of the north of L ittle Poland, joined their e ffo 
rts. Szydłów  has becom e an experim ental field  in educa
tional process of architects. It seem s that proposed plans 
attained in  this w ay have one comm on fault: they are 
separated from  life  realities of a sm all town. Speaking

in sim ple term s, their authors have never lived in  a 
sm all tow n and because of that they attem pt to set 
spatial fram es of life  in  such settlem ent units on a 
great tow n scale. This is even  stranger in  that that since  
the six ties w e have at our disposal A rtur K ühnel’s com 
pendium  of the construction of sm all tow ns. It is an  
intriguing fact how  little  the principles contained in  
it have becom e outdated as a result of tw o wars and 
all socio-econom ic, geographical and political changes. 
Sm all tow ns require "construction plans” and w hat they  
receive is "plans of land developm ent”.
S till, in  spite of obvious shortcom ings w hat has been  
done till to-d ay  g ives rise to hopes for future. Both  
housing and trading cooperatives have w ell fu lfilled  their 
task of restoring for the Polish  culture such an im por
tant urban and architectural m onum ent as is represent
ed by Szydłów
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