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Streszczenie : Autorzy przytaczaj  rysy historyczne zabudowa   niszczej cych na 

terenie Lublina oraz wyniki bada  stanu technicznego prezentowanych budynków. Na 
przyk adzie wyników ekspertyzy pa acu Sobieskich w Lublinie ukazuj  problemy 
dotykaj ce zaniedbanych obiektów zabytkowych. Szansy na popraw  ich kondycji autorzy 
artyku u upatruj  we wprowadzeniu do budowli nowego programu funkcjonalnego. Na 
poparcie za o onej tezy  prezentuj  oni zrealizowane dotychczas w Polsce zabiegi 
rewitalizacyjne poprzez wprowadzenie do zabudowa  ró norodnych funkcji, takich jak  
mieszkaniowe i u yteczno ci publicznej. 
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1.  Wprowadzenie 
Polska, mimo zniszcze , jakich dozna a w wyniku wojen prowadzonych na jej tere-

nie, mo e poszczyci  si  du  liczb  zabytków o ró nym stanie zachowania. Wiele 
obiektów niszczeje, zarówno poprzez brak dzia a  konserwatorskich maj cych na celu 
poprawienie ich stanu technicznego, jak i nieumiej tne i przeprowadzane bez konsultacji z 
konserwatorem remonty, prowadz ce do destrukcji substancji zabytkowych.  

O tym, jak du e znaczenie dla rozwoju kultury maj  obiekty zabytkowe, mog  wiad-
czy  s owa Paula Philippota:  

„Przepe nione przekazem z przesz o ci historyczne pomniki po dzi  dzie  pozostaj  
ywym dowodem wieloletnich tradycji ca ych pokole . Ludzie staj  si  coraz bardziej 
wiadomi faktu jedno ci warto ci ludzkich i postrzegaj  staro ytne pomniki jako wspólne 

dziedzictwo, które nale y zachowa  dla potomnych. Jest to wi c naszym obowi zkiem 
przekaza  je w jak najbardziej autentycznej postaci”. [1] 

 Autor cytatu zwraca uwag  na budowle staro ytne, aczkolwiek jego s owa mo na 
odnie  równie  do zabudowa  o krótszej historii, które stanowi  niepodwa aln  warto  
zarówno estetyczn , jak i kulturow . S  one zatem swoistym symbolem osi gni  danego 
miasta lub kraju. Wiele o rodków zawdzi cza swój obecny rozwój i popularno  odkrytym 
na ich terenach wielowiekowym budowlom. Warto zwróci  uwag  na fakt, i  obiekty te 
sta y si  wr cz symbolami, celami podró y.  

Lublin, a w szczególno ci Stare Miasto, w ostatnim dziesi cioleciu uleg o do  zna-
cz cym przeobra eniom. Pomimo, i  wiele zapomnianych obiektów zosta o ponownie 
odkrytych i przywróconych do u ytku, to na mapie miasta wci  pozosta o jeszcze wiele 
miejsc wymagaj cych natychmiastowej interwencji. Przyk adami mog  by  warto ciowe 
pod wzgl dem architektonicznym, jak i co wa ne, znajduj ce si  w centralnej cz ci 
miasta, budowle: Pa ac Potockich, Pa ac Sobieskich czy te  kamienica zwana pa acem 
Paw czkowskiego. Stan wymienionych budynków jest z y i kwalifikuje je do remontu, a co 
nie napawa optymizmem - pogarsza si  z roku  na rok.  

2. Obecny stan budynków zabytkowych 
Pa ac Sobieskich, o którym to pierwsze wzmianki pojawiaj  si  w Lustracji Lublina 

z 1565 r., znajduje si  przy ul. Bernardy skiej, w cis ym centrum miasta. Przez lata pe ni  
on ró norakie funkcje i kilkukrotnie by  przebudowywany. W 1618 r. budynek zostaje 
uwieczniony na miedziorycie Abrahama Hogenberga i Georga Brauna – najbardziej 
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znanego widoku miasta Lublina pochodz cego z sze ciotomowego dzie a pt.: „Theatrum 
praecipuarum totius mundi urbiurti (Przedstawienie wyró niaj cych si  miast ca ego 
wiata)”, znanym pod nazw  „Civitates orbic terrarium” [2]. Opisywany obiekt, który w 

1661 r. pe ni  funkcj  folwarku, przedstawiony jest z gotyckim szczytem oraz czworo-
boczn  wie  z wysok  kopu . Jedna z wa niejszych przebudów nast puje w latach 1835-
36, kiedy to Dominik  Boczarski przebudowuje obiekt na m yn. Nast pna przebudowa 
pa acu rozpoczyna si  w 1884 r., kiedy to J. Strochoci ski decyduje si  podwy szy  
budynek o dwie kondygnacje oraz doda  dwie jego skrajne cz ci. Wybudowano wtenczas 
symetryczne oficyny i kordegardy, dodano ogrodowy budynek na s upach z wozowni  i 
ust pami. W 1895 r., kiedy to w a cicielem budowli jest Bronis awa Vetterowa, pa ac 
zostaje podwy szony o oficyn , przez co zyskuje bardziej symetryczny wygl d. 

 W 1905 r. w murach budowli rozpoczyna dzia alno  Prywatne Gimnazjum e skie 
Heleny Czarneckiej, które funkcjonuje tam a  do wybuchu II wojny wiatowej. Poza wy ej 
wymienionymi rolami, budynki te przez lata pe ni y tak e inne funkcje – mieszkania, 
sklepy, szpital wojskowy. W latach 1959-1963 mia  miejsce remont na potrzeby WSI 
(Wieczorowa Szko a In ynierska, dzi  Politechnika Lubelska), kiedy to zmieniono uk ad 
wn trz oraz usuni to budynek z dziedzi ca ogrodowego. W 1970 r. odnowiona zosta a 
elewacja, za  w 1986 r. wykonano inne roboty elewacyjne, dekarsko-blacharskie oraz 
instalacyjne [3].  

 
Rys. 1. Pa ac Sobieskich. Widok od ulicy Bernardy skiej (stan istniej cy). Autor zdj. A. Jarocka-Mikrut 

Form  g ównej bry y budynku stanowi prostopad o cian przenikaj cy si  z walcem. 
Elewacja frontowa posiada trzy kondygnacje nadziemne o bogatym wystroju architekto-
nicznym, jednak wiele detali uleg o uszkodzeniom i wymaga napraw. Ubytki tynku i muru 
w do  znacz cym stopniu szpec  obiekt, a co warto podkre li , w dalszym ci gu 
podlegaj  destrukcji. W celu zapewnienia bezpiecznego u ytkowania budowli, przed 
wej ciem ustawiono prowizoryczny daszek, który równie  nie podnosi walorów estetycz-
nych ca ego za o enia. Nieszczelne obróbki blacharskie sprawi y, i   w górnych cz ciach 
budynku, na skutek dzia ania wody, ubytki s  szczególnie widoczne. Przyczyni o si  to do 
pogorszenia stanu tarasów, które ze wzgl du na silne sp kania, kwalifikuj  si  do 
natychmiastowego remontu. Stolarka okienna wymaga wymiany. Stan pokrycia dachowego 
jawi si  jako bardzo z y, co niestety wp ywa równie  na stan wn trz. Korozja obj a du  
cz  pokrycia z blachy ocynkowanej, czego skutkiem s  liczne zacieki na poddaszu. 

Kolejny, cz sto spotykany w obiektach zabytkowych fakt, to p ytkie posadowienie 
fundamentów. Brak izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej dodatkowo pogarsza ich 
stan. Niektóre fragmenty fundamentów s  na tyle skorodowane, e kwalifikuj  si  do 
wymiany. Ponadto, poszczególne cz ci pa acu by y dobudowywane w ró nych okresach 
na ró nych poziomach, a ciany murowane równie  nie by y dylatowane. Nast pstwem 
powy szych faktów jest nierównomierne osiadanie budynku, które mog o spowodowa  
zarysowania i p kni cia murów [4].  

Skutki opisanych braków izolacji oraz post puj cej korozji pokry  dachowych wi-
doczne s  we wn trzach. Liczne zacieki, kapilarne podci ganie wody, krystalizacja soli 
oraz ubytki tynku dotkn y praktycznie wszystkich pomieszcze . Najtrudniejsze 
i najkosztowniejsze jest osuszanie murów w podziemnych cz ciach budynku, gdy  taki 
zabieg wymaga za o enia izolacji poziomej ze wzgl du na rosn ce zawilgoceni, które mo e 
obni y  nie tylko wytrzyma o  materia ów, ale i no no  elementów konstrukcyjnych. Co 
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wi cej, wzrost wilgotno ci prowadzi do powstania korozji biologicznej, która niszczy 
struktur  materia ów budowlanych [5]. W przypadku pa acu Sobieskich, wiele elementów 
drewnianych zosta o zaatakowanych nie tylko przez ple , ale i przez owady. Ekspertyza 
budowlana z 2008 r. stwierdzi a obecno  dwóch z najbardziej szkodliwych 
i wyrz dzaj cych najwi ksze straty [6] owadów – ko atka domowego oraz spuszczela. 
Bytowanie szkodników i ich dzia alno  doprowadzi a do znacznego uszkodzenia wi by 
dachowej., która w du ej mierze kwalifikuje si  do wymiany, np. stan techniczny dachu 
nad cz ci  po udniow  jest tak z y, e w ca o ci wymaga zast pienia nowym. Komfort 
u ytkowania obiektu jest pogorszony równie  przez obecno  grzyba domowego 
w a ciwego (serpula lacrymans), tworz cego niekorzystny mikroklimat objawiaj cy si  
przykrym zapachem. Paso yt mo e równie  doprowadzi  do praktycznie ca kowitego 
zniszczenia elementów drewnianych [4]. Wyst powanie grzyba i wspomniany powy ej 
mikroklimat przeze  tworzony mo e powodowa  wyst powanie szeregu chorób 
i dolegliwo ci [6].  

Wszystkie wy ej wymienione czynniki w znacz cym stopniu wp yn y na stan za-
chowania, wygl d i bezpiecze stwo u ytkowania pa acu. Ugi cia stropów w poszczegól-
nych pomieszczeniach, korozja elementów konstrukcyjnych, brak zabezpiecze  po aro-
wych, sp kania i zarysowania, nie s  jedynie czynnikami zaburzaj cymi odbiór za o enia, 
lecz wr cz zagro eniami mog cymi wp yn  na bezpiecze stwo u ytkowników.  

Za o enie Pa acowe „Sobieskich” jest jednym z wielu przyk adów opisuj cych stan 
techniczny zabytków oraz problemów je dotykaj cych. Podobne kwestie mo na rozpatry-
wa  we wspomnianym powy ej Pa acu Potockich, czy te  kamienicy zwanej pa acem 
Paw czkowskiego.  

Pa ac Potockich zosta  zbudowany w po owie XVIII wieku przez starost  grabowiec-
kiego, Jerzego Potockiego, a nast pnie rozbudowany zosta  przez jego syna, Eustachego 
Potockiego, genera a artylerii litewskiej. Budynek uformowany w kszta cie podkowy, z 
czasem nabra  cech pó nego baroku. Po trzecim rozbiorze istnia o w nim wi zienie, za  od 
1835 roku obiekt sta  pusty. Przez kolejne lata mie ci y si  w nim m.in. szko a muzyczna, 
czy biuro policmajstra miasta Lublina [7].  Od 1994 roku obiekt jest w asno ci  Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego, który to od lat próbuje za o enie sprzeda . Liczne 
przebudowania sprawi y, i  za o enie zatraci o swój rezydencjonalny charakter. Stan 
techniczny, podobnie jak opisanego powy ej Pa acu Sobieskich jest niezadowalaj cy. 
Opracowane na zlecenie Zarz du miasta Lublina rozpoznanie historyczne i wnioski 
konserwatorskie autorstwa J. Studzi skiego pokaza y kierunek, w jakim nale a oby 
prowadzi  prace konserwatorskie, aby obiekt mia  szans  znów sta  si  reprezentatywny. 
Autor wspomina o godnych uwagi pozosta o ciach detali, takich jak sklepienia kolebkowe 
w piwnicach, czy pó kolumny w dawnej sali balowej. Niestety, du a cz  elementów 
wystroju, takich jak piece kaflowe, nie zachowa a si  [8]. Pa ac jest kolejnym przyk adem 
niedocenionego i zagro onego destrukcj  obiektu zabytkowego.  Uszkodzenia tynku, 
lokalne zawilgocenia, czy te  ubytki obramie  okiennych mo na dojrze  z atwo ci .  

 

 
Rys. 2. Pa ac Potockich. Widok od ulicy Staszica. Autor zdj. A. Jarocka- Mikrut     
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Rys. 3. Kamienica Paw czkowskiego.  Elewacja frontowa. Autor zdj. A. Jarocka-Mikrut 

Kamienica zwanej pa acem Paw czkowskiego prezentuje si  najgorzej ze wszystkich 
opisywanych budynków. Obiekt jest unikatowy, poniewa  jest nieuko czonym ko cio em 
trynitarzy [9]. Zarówno w tym, jak i w pozosta ych opisywanych budynkach, fundamenty, 
ciany konstrukcyjne i ciany wewn trzne s  cz ciowo zawilgocone. Elewacja jest 

sp kana, widoczne s  ubytki tynku [10]. 
Szans  na rewitalizacj  nie tylko wy ej wymienionych, lecz równie  innych obiektów 

zabytkowych, mo e by  ich adaptacja do wspó czesnych potrzeb. Poprzez nadanie nowych 
funkcji, mo na nie tylko doprowadzi  do poprawy stanu technicznego budowli, ale i 
przywróci  im ich walory u ytkowe, aby sta y si  cenne dla potencjalnych inwestorów. 
Mimo wielu korzy ci, „adaptacja obiektów zabytkowych do wspó czesnych funkcji 
u ytkowych jest obecnie najpowszechniejszym, najwa niejszym i najtrudniejszym 
problemem konserwatorskim” [11], poniewa  projektant zmuszony jest chroni  substancj  
zabytkow , jednocze nie dostosowuj c budynek do wspó czesnych norm i przepisów. 
Musi ponadto wzi  pod uwag  fakt, i  nie ka da funkcja mo e by  przypisana ka demu 
zabytkowi. Nale y uszanowa  zastany uk ad funkcjonalno-przestrzenny i, w miar  
mo liwo ci, zachowa  go czytelnym [12]. Jest to niezmiernie trudne zadanie, gdy  im 
obiekty s  starsze, tym dostosowanie ich do obecnych realiów i potrzeb bywa wr cz 
niemo liwe bez daleko id cej ingerencji w substancj  zabytkow . Jak zauwa a Piotr 
Molski, „wzrastaj  tym samym sprzeczno ci pomi dzy kluczowymi w konserwacji zabytków 
d eniami do zachowania ich autentyzmu i integralno ci a koniecznymi przekszta ceniami i 
uzupe nieniami dostosowuj cymi je do nowych funkcji”  [13].  

Warto jednak zauwa y , e poprzez nadanie nowych funkcji, rewitalizacj  mo na 
uzna  szans  na popraw , w wielu przypadkach niestety zatrwa aj cego, stanu budynków 
o niekwestionowanych walorach architektonicznych i historycznych. Dzia ania takie 
zwracaj  uwag  na zapomniane i niszczej ce zabudowania. Dowodz , e poprzez 
prawid owo przeprowadzony proces konserwacji uzyska  mo na nie tylko spe niaj ce 
obecne normy i poprawne funkcjonalnie, nowoczesne pod wzgl dem rozwi za  technicz-
nych, ale i unikatowe w odbiorze budowle. Warto zwróci  uwag  na warto ci, jakie 
posiadaj  takowe obiekty: nie tylko te stricte historyczne, czy artystyczne, ale i te 
niematerialne, które s  silnie poszukiwane w wiecie  nastawionym na unifikacj  
i powtarzalno , a które mog  prowadzi  do wzrostu patriotyzmu lokalnego [14].  

3. Przyk ady projektów rewitalizacji w ostatniej dekadzie 
Jednym ze zrealizowanych pozytywnych przyk adów jest projekt modernizacji 

i rozbudowy zabytkowego zespo u pa acu Soba skich zosta  przygotowany przez A&D 
Wejchert Architects, Dublin: architekci: Andrzej Wejchert, Danuta Wejchert, Dawid 
Lanigan. Prace wi za y si  z dobudow  budynku biurowego w miejscu dawnej oficyny. 
Wzbudzi o to niema e kontrowersje, gdy   budowl  zaplanowano jako bardzo nowoczesn . 
Od kordegardy oddzielono budynek szklanym cznikiem. Aluminiowo-szklana elewacja 
z zewn trznymi aluzjami [15] w wyra ny sposób wyró nia si  od zabytkowej substancji. 
Mimo dyskusyjnej dobudowy, rewaloryzacja przyczyni a si  do znacznej poprawy stanu 
technicznego obiektu: osuszono fundamenty, dokonano cz ciowej wymiany stropów, 
naprawiono tynki oraz w ca o ci wymieniono wi b  dachow .  Dzi ki pracom konserwa-
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przywróci  im ich walory u ytkowe, aby sta y si  cenne dla potencjalnych inwestorów. 
Mimo wielu korzy ci, „adaptacja obiektów zabytkowych do wspó czesnych funkcji 
u ytkowych jest obecnie najpowszechniejszym, najwa niejszym i najtrudniejszym 
problemem konserwatorskim” [11], poniewa  projektant zmuszony jest chroni  substancj  
zabytkow , jednocze nie dostosowuj c budynek do wspó czesnych norm i przepisów. 
Musi ponadto wzi  pod uwag  fakt, i  nie ka da funkcja mo e by  przypisana ka demu 
zabytkowi. Nale y uszanowa  zastany uk ad funkcjonalno-przestrzenny i, w miar  
mo liwo ci, zachowa  go czytelnym [12]. Jest to niezmiernie trudne zadanie, gdy  im 
obiekty s  starsze, tym dostosowanie ich do obecnych realiów i potrzeb bywa wr cz 
niemo liwe bez daleko id cej ingerencji w substancj  zabytkow . Jak zauwa a Piotr 
Molski, „wzrastaj  tym samym sprzeczno ci pomi dzy kluczowymi w konserwacji zabytków 
d eniami do zachowania ich autentyzmu i integralno ci a koniecznymi przekszta ceniami i 
uzupe nieniami dostosowuj cymi je do nowych funkcji”  [13].  

Warto jednak zauwa y , e poprzez nadanie nowych funkcji, rewitalizacj  mo na 
uzna  szans  na popraw , w wielu przypadkach niestety zatrwa aj cego, stanu budynków 
o niekwestionowanych walorach architektonicznych i historycznych. Dzia ania takie 
zwracaj  uwag  na zapomniane i niszczej ce zabudowania. Dowodz , e poprzez 
prawid owo przeprowadzony proces konserwacji uzyska  mo na nie tylko spe niaj ce 
obecne normy i poprawne funkcjonalnie, nowoczesne pod wzgl dem rozwi za  technicz-
nych, ale i unikatowe w odbiorze budowle. Warto zwróci  uwag  na warto ci, jakie 
posiadaj  takowe obiekty: nie tylko te stricte historyczne, czy artystyczne, ale i te 
niematerialne, które s  silnie poszukiwane w wiecie  nastawionym na unifikacj  
i powtarzalno , a które mog  prowadzi  do wzrostu patriotyzmu lokalnego [14].  

3. Przyk ady projektów rewitalizacji w ostatniej dekadzie 
Jednym ze zrealizowanych pozytywnych przyk adów jest projekt modernizacji 

i rozbudowy zabytkowego zespo u pa acu Soba skich zosta  przygotowany przez A&D 
Wejchert Architects, Dublin: architekci: Andrzej Wejchert, Danuta Wejchert, Dawid 
Lanigan. Prace wi za y si  z dobudow  budynku biurowego w miejscu dawnej oficyny. 
Wzbudzi o to niema e kontrowersje, gdy   budowl  zaplanowano jako bardzo nowoczesn . 
Od kordegardy oddzielono budynek szklanym cznikiem. Aluminiowo-szklana elewacja 
z zewn trznymi aluzjami [15] w wyra ny sposób wyró nia si  od zabytkowej substancji. 
Mimo dyskusyjnej dobudowy, rewaloryzacja przyczyni a si  do znacznej poprawy stanu 
technicznego obiektu: osuszono fundamenty, dokonano cz ciowej wymiany stropów, 
naprawiono tynki oraz w ca o ci wymieniono wi b  dachow .  Dzi ki pracom konserwa-

 
 

torskim, elewacja zyska a nowe ycie. Pa ac pe ni funkcj  Klubu Polskiej Rady Biznesu. 
Znalaz o si  w nim miejsce na kawiarni  z kuchni , sale bankietowe, gabinety oraz inne 
pomieszczenia biurowe. Ponadto, dokonano rewaloryzacji ogrodu pa acowego, podkre la-
j cej jego charakter. Obecnie obiekt stanowi wa ny element na mapie miasta, a adaptacja 
zosta a wyró niona nagrod  SARP-u [16]. Powy szy przyk ad dowodzi, i  szanuj c 
zabytek, mo na wprowadzi  do niego wspó czesne funkcje, a nawet dobudowa  nowy 
budynek, skal  przewy szaj cy zastany obiekt, ale zarazem nie zaburzaj cy jego odbioru.  

 
Rys. 4. Pa ac Soba skich w Warszawie. Autor zdj. P. Stankiewicz 

Bardzo ciekawym przyk adem wprowadzenia nowych funkcji do obiektu zabytkowe-
go jest projekt opracowany przez Pracowni  Projektow  Mariusz Wrzeszcz w budynku 
Starej Drukarni w Poznaniu. Jest to dwukondygnacyjna budowla z ceg y klinkierowej z 
prze omu XIX i XX wieku. Bry  obiektu odtworzono zgodnie z pierwowzorem, za  
wn trze zosta o tak przeprojektowane, aby spe ni  now  funkcj  -Centrum Designu. Mimo 
do  radykalnej zmiany przeznaczenia industrialny charakter zabytku nadal jest odczuwal-
ny. Poza funkcjami wystawienniczymi, biurowymi i gastronomicznymi w budynku 
zaplanowano park do prototypowania [17]. Autorzy projektu stosuj c nowoczesne 
technologie wykazali si  zarazem ogromnym szacunkiem do substancji zabytkowej. 
Udowodnili, i  d uga historia obiektu nie musi oznacza  jedynie trudno ci projektowych. 
Dzi ki opisanemu powy ej projektowi budynek ma szans  sta  si  wizytówk  Poznania, 
miejscem, jakich brakuje na mapie Polski.  

 
Rys.5. Stara Drukarnia w Poznaniu. Autor zdj. M. Go ubiak 

Odbiegaj cym od pozosta ych pod wzgl dem funkcjonalnym, aczkolwiek równie 
interesuj cym przyk adem adaptacji obiektu wpisanego do rejestru zabytków jest realizacja 
w Gliwicach, która polega a na zaaran owaniu dawnego spichlerza na lofty mieszkalne. 
Budynek nale y do zespo u budynków koszarowych dawnej Pruskiej Jednostki Wojsko-
wej, który powstawa  od 1895 roku, a pierwotnie funkcjonowa  jako magazyn zbo a. 
Projekt przygotowany przez pracowni  Medusagroup zak ada  przekszta cenie poprzemy-
s owych zabudowa  na 30 loftów o ró nych powierzchniach. Na parterze zaplanowano 
przestrze  pod us ugi, handel oraz funkcje biurowe w przestrzeniach typu open space, 
natomiast wn trza pozostawiono w oryginalnym charakterze. Ponadto, dobudowano dwa 
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piony komunikacyjne o architekturze odró niaj cej je od tkanki zabytkowej. Elewacj  
poddano renowacji i konserwacji [18]. Nale y zwróci  uwag  na fakt, i  projekt zak ada 
stworzenie zupe nie nowej przestrzeni mieszkalnej, docenianej na wiecie, a dopiero co 
popularyzuj cej si  w Polsce. Zabytkowy spichlerz znajduje si  blisko centrum Gliwic, co 
dodatkowo podnosi warto  jego walorów u ytkowych. Wprowadzenie do budynku 
nowych funkcji u ytkowych poprzez renowacj , w znacz cy sposób podnios o walory 
estetyczne obiektu oraz po raz wtóry przywróci o go spo ecze stwu. Szacunek architektów 
do substancji zabytkowej sprawi , e nie trudno jest odczyta   pierwotn  funkcj  budowli, 
a Gliwice zyska y jednocze nie zupe nie now  przestrze .  

 
Rys. 6. Spichlerz w Gliwicach. Autor zdj. M. Robek 

4. Podsumowanie 
Powy sze przyk ady dowodz , i  obiekty zabytkowe, które cz sto pozostawione bez 

nale ytych remontów niszczej , mog  poprzez odpowiednio przeprowadzone adaptacje 
sta  si  symbolami miast. Jako e przeprowadzenie rewitalizacji w wi kszo ci przypadków 
wi e si  z kompleksowym remontem, ma to pozytywny wp yw na stan techniczny 
budowli. Mimo, i  nie jest to proces ani atwy, ani te  tani, warty jest uwagi. Istnieje wiele 
problemów, z którymi nale y si  zmierzy . Cz sto wyst puj ce zawilgocenia zwi zane z 
brakiem izolacji, korozja biologiczna, niedostosowanie do aktualnych przepisów, to tylko 
niektóre z nich. Efektem finalnym jest jednak budynek o warto ciach tak materialnych jak i 
niematerialnych, o ponadprzeci tnych walorach estetycznych, a zarazem nowoczesny i 
funkcjonalny. 

        
Rys. 7. Rewaloryzacja i modernizacja dawnego Pa acu Sobieskich ul. Bernardy ska 13 w Lublinie. Gotowe 
projekty budowlane (wraz z pozwoleniem na budow ) oraz wykonawcze zako czone w sierpniu 2009r., ze 
wzgl du na przed u aj ce si  wyja nienia prawne zwi zane z istniej cym obiektem, z o ono w archiwum 
uczelni oraz od o ono czas realizacji tej inwestycji [19]. (animacje komputerowe stanu docelowego - zespó  
Prof. ASP A. Gettera). 
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Autorzy w przedmiotowym artykule przytaczaj  przyk ady zabytkowych lubelskich 
zabudowa  wymagaj cych remontu. Zarówno pa ac Sobieskich, Pa ac Potockich, czy te  
kamienic  zwan  pa acem Paw czkowskiego charakteryzuje podobny stan techniczny oraz 
tkwi cy w nich du y potencja .  

Szansy na rewitalizacj  zarówno tych, jak i innych budowli, autorzy upatruj  w adap-
tacji z wprowadzeniem nowych funkcji u ytkowych. Na poparcie postawionej tezy 
przedstawiaj  oni ju  zrealizowane przedsi wzi cia. Opisane zabudowania nie tylko 
spe niaj  zamierzone funkcje, ale równie  cz  w sobie warto ci zarówno estetyczne, jak 
i historyczne. Fakt, i  w obydwu przypadkach zdecydowano si  na dodanie elementów 
wspó czesnych dowodzi, e szanuj c zastane otoczenie, mo na wpisa  nowoczesne 
zabudowania do zabytkowego rodowiska, nie burz c tym samym jego charakteru 
i odbioru. Poprzez otrzymane nagrody, opisywane budynki sta y si  rozpoznawalne 
popularyzuj c tym samym miasta, w których si  znajduj .  
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New chances given to historic buildings by implementing 

revitalisation projects and adapting the premises to serve new 
functions 
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Abstract: The article concerns the issue of revitalizing historical buildings by 

assigning new functions to them. The authors of the writing provide examples of constantly 
dilapidating edifices in Lublin and their brief historical outlines. Basing on the expert’s 
report concerning Sobiescy Palace in Lublin, the writers present problems resulting from 
the technical condition of this as well as other historical buildings. Chances for improving 
the conditions of such properties by including them in a completely new functional 
programme are seen by authors. In order to support this thesis, the writers present already 
implemented revitalization projects in Poland by assigning various new ones, e.g. living 
and public utility functions to the buildings. 
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