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1) Recommendation (90/20) on the protection and conservation of the indu-

strial, technical and civil engineering heritage in Europe. 
2) European Landscape Convention, Europejska Konwencja Krajobrazowa.
3) UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural 

Heritage.
4) UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity 

of Cultural Expressions.
5) The Nara Document on Authenticity, ICOMOS, 1994, Nara, Japan.
6) Integralność jest przeciwieństwem dekompozycyjnej fragmentaryzacji, 

cechującej stosunek ponowoczesnych architektów i planistów do zasobów 

dziedzictwa; przykładem takiego podejścia jest centrum kulturalno — roz-

rywkowo — handlowe Manufaktura w Łodzi, powstałe na terenie zabytko-

wej fabryki włókienniczej Izraela Poznańskiego.
7) Przymiotnik „ekologiczny” odniesiono do głębokiej ekologii — ekozo-

fii, uznającej ludzkość za integralny składnik środowiska; zarówno czło-

wiek współczesny jak i ów człowiek przyszłych pokoleń mają prawo do ży-

cia i rozwoju w świadomości środowiskowych tego skutków.

Przesłanki metodyczne

W roku 1987 sformułowano ideę rozwoju zrównoważonego, 

której praktyczny charakter nadano podczas Szczytu Ziemi 

w Rio de Janeiro w 1992 r. [4]. Każdy z trzech filarów tej idei,

tj. społeczeństwo, środowisko i gospodarka, zawiera w sobie 

pewien aspekt problematyki kultury, a szczególnie jej dzie-

dzictwa. Rada Europy w 1990 r. wskazała na potrzebę kon-

serwacji dzieł przemysłu, techniki i inżynierii jako istotne-

go składnika zasobów dziedzictwa kulturowego1), a w 2000 r. 

uznała je za integralny element krajobrazu kulturowego Eu-

ropy2). Konwencje UNESCO o dziedzictwie niematerialnym3) 

oraz różnorodności kulturowej4) wzmocniły znaczenie zabyt-

ków techniki, które konstytuują rozmaite krajobrazy podob-

nie jak twory natury, wobec czego można je interpretować 

jako zasoby nieodnawialne, posiadające ponadto szczególne 

wartości. Zatem postulat zachowania dla przyszłych pokoleń 

krajobrazu wraz z jego charakterystycznymi obiektami kultu-

rowymi decydującymi o jego autentyczności5), różnorodności 

i integralności6) nabiera charakteru ekologicznego7). Cywili-

zacyjny proces deindustrializacji skutkuje szybką likwidacją 

zakładów przemysłowych. Archeologia przemysłu dostarcza 

narzędzi badawczych i teorii, dzięki którym postuluje się ob-

jęcie niektórych dóbr kultury technicznej ochroną i poddanie 

konserwacji, [2]. W zabytkoznawstwie i konserwatorstwie 

dóbr kultury zaistniała potrzeba nowej metodyki analizowa-

nia wartości artefaktów nie będących dziełami sztuki, ale 

przynależnych sektorowi kultury — technice. Zaprezentowa-

na metoda waloryzacji zabytków techniki grupuje je w dwa 

zbiory wartości: kulturowych i społeczno–ekonomicznych. 

Uwzględnia ona zalecenia dokumentów międzynarodowych 

i standardy zarządzania zasobami dziedzictwa formułowa-

ne przez UNESCO, ICOMOS, ICCROM, [6]. Przykład takiej 

waloryzacji opublikowano w [3].

Wartości kulturowe

Wartości kulturowe mają charakter jakościowy, a ich analiza 

polega na rozpoznaniu i „wydobyciu” z substancji zabytko-

wej, w której „tkwią” od początku do dzisiaj, tj. od czasów, 

kiedy sformułowano zamiar realizacji obiektu do momentu 

sporządzania tej analizy, czyli badania, identyfikacji i inter-

pretacji owych wartości. Zrozumienie dziejów i przeobra-

żeń zabytków przemysłu w kontekście postępu technicznego, 

wydarzeń historycznych, rozwoju społeczno–ekonomicznego 

oraz przemian środowiskowych (krajobrazowych) wymaga 

podejścia wielodyscyplinarnego. Wartości te określają cztery 

następujące kryteria.

Kryterium społecznej tożsamości dotyczy więzi emocjo-

nalnych pomiędzy społecznościami (np. lokalną, grupową, 

branżową, pracowniczą, stowarzyszeniową, narodową itp.) 

a danym obiektem. Na relacje te wpływają różne właści-

wości obiektu, jak np.: dawność, czyli jego wiek; tradycjo-

nalność, czyli związane z obiektem zwyczaje, obyczaje, ob-

rzędy; ciągłość tradycji lokalnej jako np. wielopokoleniowe 

miejsce pracy lub zamieszkania; pomnikowość, czyli postrze-

ganie obiektu jako pamiątki po osobach lub wydarzeniach; 

narratywność, czyli związane z obiektem opowieści, pieśni, 

powiedzenia; emocjonalność, której wyrazem bywają: senty-

ment, wspomnienia, nostalgia, praktyki religijne; symbolicz-

ność treści politycznych, patriotycznych, wielokulturowych, 

nacjonalistycznych wiązanych z danym obiektem. Niektóre 

z powyższych wartości mieszczą się w obrębie dziedzictwa 

niematerialnego, a ich przekaz międzypokoleniowy dokonu-

je się środkami komunikowania interpersonalnego. Zabytki 

techniki mogą legitymizować etos danej społeczności, sprzy-

jając zachowaniu „dziedzictwa zawodu” oraz integracji śro-

dowiskowej. 

Kryterium wartości artystycznej wykorzystuje aparat ba-

dawczy historyka sztuki i operuje pojęciami stylu, kierunku, 

szkoły. Mówiąc o wartości artystycznej obiektu technicz-

nego, należy wystrzegać się ekstrapolacji pomiędzy warto-

ściami dzieła sztuki a walorami estetycznymi pospolitego 

skądinąd obiektu lub wyrobu. Wartość artystyczna nie jest 

identyczna z wartością estetyczną, która przynależy do zbio-

ru wartości społeczno–ekonomicznych.

Kryterium autentyczności zabytku techniki obejmuje kil-

ka aspektów: czytelność realizacji pierwotnego projektu; śla-

dy obróbki technologicznej ręcznej lub mechanicznej; ślady 

upływu czasu (patyna) i wydarzeń historycznych; wystrój 

(dekorum); archiwalia procesu inwestycyjnego, produkcji 

i obrotu produktami; wyposażenie technologiczne i utrzyma-

na zdolność produkcji; surowce, półprodukty, wyrób finalny,

odpad poprodukcyjny; infrastruktura i sposób istnienia obiek-

tu w otoczeniu fizycznym. Wartości te kształtują krajobraz
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kulturowy, a także przynależą do dziedzictwa niematerialne-
go w odniesieniu do wiedzy warsztatowej i umiejętności typu 
know–how oraz specyficznych stosunków pracowniczych —
ducha koleżeństwa esprit de corps, tworzących kulturę przed-
siębiorstwa.

Kryterium unikatowości ocenia statystyczną wyjątkowość 
danego obiektu, tj. orzeka o częstotliwości występowania po-
dobnych obiektów na określonym obszarze, np. w dzielnicy, 
gminie, powiecie, województwie, kraju. O unikatowości de-
cydują rozmaite cechy, np.:
•  autentyczność obiektu, czyli niewątpliwa prawdziwość jego 

cech;
•  funkcjonalność, czyli zachowanie funkcji pierwotnej mimo 

upływu czasu;
•  prototypowość, nowatorstwo cech materiałowo–konstruk-

cyjnych;
•  integralność wewnętrzna obiektu, jego budulca, wyposaże-

nia, wystroju;
•  zdolność produkcyjna ilustrująca dawną (zaniechaną obec-

nie) technologię wytwarzania; 
•  integralność zewnętrzna obiektu, zespołu, infrastruktury, 

krajobrazu kulturowego; 
•  reliktowość stanu własności, ilustrująca dawny porządek 

społeczno–ekonomiczny;
•  dokumentalność, ilustrująca związek obiektu z wydarze-

niami lub postaciami; 
•  różnorodność składników danego krajobrazu kulturowego. 

Obiekty unikatowe w skali globalnej mogą zostać wpisane na 
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO8), a w krajowej ska-
li odniesienia — uznane za Pomnik Historii9).

Wartości społeczno–ekonomiczne

Wartości społeczno–ekonomiczne mają charakter jakościo-
wo–ilościowy i są konceptualnie „przypisywane” badanemu 
obiektowi jako projekcja od dzisiaj ku przyszłości. Wartości 
te stanowią potencjał możliwych do zaistnienia relacji mię-
dzy obiektem a jego środowiskiem — otoczeniem społecz-
nym, gospodarczym i fizycznym, odzwierciedlając współcze-
sne realia, w tym potrzeby, zamiary i aspiracje różnorodnych 
interesariuszy10) dziedzictwa. Określa je sześć następujących 
kryteriów.

Kryterium potencjału ekonomicznego dotyczy okresu po 
zrealizowaniu konserwatorskiego projektu rehabilitacji lub 
rewitalizacji i uwzględnia np. wpływy z eksploatacji po-
wierzchni i pomieszczeń lub oszczędności spowodowane 
zaniechaniem dotychczasowych dzierżaw i wynajmu przez 
instytucje publiczne zasiedlone w nowo urządzonych po-
mieszczeniach, których są właścicielem. Użytecznym mier-
nikiem są wskaźniki wyrażające stosunek planowanych 
nakładów do przewidywanego zysku lub wpływów z długo-
terminowego użytkowania oraz efekty wtórne, jak np. oży-
wienie ruchu turystycznego, tworzenie nowych miejsc pracy, 
rozwiązanie pilnego problemu społecznego. Wskaźniki takie 
mogą służyć do porównywania różnych koncepcji przed pod-
jęciem działań zmieniających stan istniejący.

Kryterium funkcjonalności wynika z konserwatorskiego 
postulatu zachowania pierwotnej funkcji obiektu. Ewentual-

ne ustanowienie nowej funkcji powinno zapewnić czytelny 
przekaz o przeszłości obiektu, pozostając w harmonii z jego 
autentycznym otoczeniem. Kontynuacja funkcji pierwotnej 
sprzyja podtrzymaniu społecznej tożsamości oraz najpełniej 
utrwala w świadomości społecznej wartości kulturowe dane-
go obiektu.

Kryterium przydatności edukacyjnej należy rozumieć 
w szerokim kontekście edukacji kulturalnej, [5]. Obiekt za-
bytkowy zawiera potencjał interpretacyjny procesu poznaw-
czego, a jego znaczenie nie ogranicza się do przedmiotu badań 
(nauka), rozrywki (turyzm), pomocy dydaktycznej (naucza-
nie), pomnika (polityka) czy też produktu rynkowego (eko-
nomia). Postrzeganie dziedzictwa techniki wyłącznie w ka-
tegoriach markowego produktu turystycznego grozi redukcją 
jego wartości kulturowych na rzecz wzmocnienia atrakcyjno-
ści dla masowego turysty. Zagrożenia te są analizowane w ra-
mach rozważań o turyzmie zrównoważonym11). 

Kryterium użyteczności społecznej wymaga rozpoznania 
potrzeb społeczności lokalnej oraz powinno uwzględniać 
priorytety ustanawiane przez samorząd terytorialny i zapisa-
ne w Programach Operacyjnych Rozwoju Regionalnego. Ar-
gumentem na rzecz zachowania obiektu może być wykazanie 
jego przydatności do pełnienia nowej, pożądanej „tu i teraz” 
funkcji (adaptacja).

Kryterium wartości estetycznej jest wspierane stwierdze-
niami psychologii środowiskowej, ewolucyjnej i poznawczej. 
Rozpatruje ono siłę i skutki oddziaływania obiektu lub jego 
komponentów na obserwatora. Estetyka filozoficzna zajmu-
je się dziełami sztuki, literatury i nowych mediów, a takie 
artefakty jak dzieła techniki, w sposób oczywisty budujące 
krajobraz kulturowy, pozostają poza jej zainteresowaniem. 
Tymczasem dzieło techniki również jest przedmiotem este-
tycznym, tj. wespół z podmiotem–obserwatorem tworzy sy-
tuację estetyczną, powodując wrażenia, wzbudzając emocje 
i generując myśli. Ów kognitywny potencjał dziedzictwa 
techniki jest niedoceniany.

Kryterium znaczenia politycznego odnosi się do współcze-
snej interpretacji wydarzeń historycznych, zależnej od bie-
żącej sytuacji politycznej, celów propagandowych, trendów 
medialnych. Ważnym aspektem jest tzw. wymiar europejski 
(European Dimension) oraz wspólne dla różnych społeczno-
ści i grup wartości wielokulturowe, transgraniczne, eurore-
gionalne, międzynarodowe, [5]. 

W stronę dziedzictwa zrównoważonego

Technika elektroniczna urzeka człowieka XXI wieku wirtu-
alną postacią rzeczywistości przetworzonej oraz atrakcyjny-
mi wizjami nierzeczywistości, [1]. Utrwalanie takich konsu-
menckich gustów kreuje stereotypy również w postrzeganiu 

8) UNESCO World Heritage List.
9) Status Pomnika Historii zabytkom i zespołom zabytków nadaje w dro-

dze rozporządzenia prezydent RP, na wniosek ministra kultury i dziedzic-
twa narodowego.

10) Interesariusze to osoby lub organizacje, które uczestniczą w danym 
przedsięwzięciu i są bezpośrednio zainteresowane jego skutkami; mogą 
wywierać wpływ na przebieg przedsięwzięcia lub jego zaniechanie.

11) Council of Europe Recommendation Rec (2003)1 of the Committee of 
Ministers to member states on the promotion of tourism to foster the cultural 
heritage as a factor for sustainable development.
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zabytków12). W kontekście ekorozwoju13) należy zauważyć, 
iż każdy istniejący obiekt budowlany zawiera w sobie pewną 
ilość energii wbudowanej, zaś recykling, czyli wtórne uży-
cie obiektu oznacza zaoszczędzenie nieodnawialnych źródeł 
energii i surowców jakie należałoby zużyć do zbudowania 
nowego obiektu. Należałoby to uwzględnić przed podję-
ciem każdorazowej decyzji o wyburzeniu obiektu i złomowa-
niu wyposażenia. Zaprezentowana zabytkoznawcza anali-

za wartościująca jest narzędziem myślowym użytecznym 
w zrównoważonym zarządzaniu zasobami dziedzictwa kul-
tury i przydatnym wszystkim jego interesariuszom. Analiza 
ta, jako składnik sine qua non studium wykonalności — ob-
ligatoryjnego elementu procedury ubiegania się o dofinanso-
wanie ze środków Unii Europejskiej — powinna poprzedzać 

każde przedsięwzięcie wobec zabytków techniki, sprzyjając 
zachowaniu pełnej integralności, autentyczności i różnorod-
ności zasobów danego krajobrazu kulturowego. Jest to wy-
zwanie i przestroga, gdyż z pewnością przyszłe pokolenia 
ocenią nasze czasy i nas — depozytariuszy spuścizny prze-
szłości. 
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12) Zob. Rzeczpospolita, 21 września 2007 r. Rezultat plebiscytu na 7 cu-
dów Polski potwierdził pospolitość stereotypów, gdyż 6 owych cudów to 
zespoły od lat widniejące na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO; 
wyjątkiem jest Kanał Elbląski, który uplasował się na 5. miejscu. Zupeł-
nie inny byłby sens tej medialnej zabawy, gdyby z definicji wyeliminować
13 obiektów już wpisanych na LŚD, a czytelników zachęcić do zaintereso-
wania mniej nagłośnionymi obiektami spośród wielu tysięcy wpisanych do 
krajowego rejestru zabytków nieruchomych. Skądinąd cieszę się, że 2 spo-
śród 7 cudów to zabytki techniki.

13) Koncepcja ekorozwoju powstała w latach 70. XX w. i została upo-
wszechniona w ramach Programu Środowiskowego ONZ (UNEP); polega-
ła na upowszechnianiu nowoczesnych technologii ochrony środowiska na-
turalnego. Na przełomie wieków ekorozwój zastąpiono koncepcją rozwoju 
zrównoważonego.

Adam Rostański, Katarzyna Kordus, Anna Kozłowska: The historical 

analysis of the ecological changes of habitats as an important source 

of knowledge in revitalization and sustainable development planning 

of post–industrial and urban areas. The aim of the presented paper is to 
show ecological changes of the town–biotops in two industrial towns (Kato-
wice — Wełnowiec and Ruda Śląska — Wirek) in Upper Silesian Industrial 
Region (Southern Poland). The results included historical analysis of this 
subject in the time period from XVIII to XXI century. Parallel the ecologi-
cal value of mentioned town–biotops dependent on 10 ecological parameters 
in 4–step scale was performed. Those analyses are helpful in planning the 
sustainable development of those sites.

Jerzy Ziora: Revitalisation of post-industrial areas - the legal and eco-

nomic framework. In polish legislation there are  no regulations concerned 
directly to postindustrial areas. This fact causes necessity to use obligatory 
regulations concerned direvtly or indirectly soil and area pollutions. This 
state diverge in much extention from European Union standards and ma-
kes difficult to create the system solutions, that allow effectively to restore 
postindustrial areas an ability for  performing new economic and  natural 
funcions.

Tadeusz Adamski, Jerzy Ziora: Inititiatires undertaken in the Silesia Voie-

vodeship in the field of degraded areas revitalization. The Municipal Go-
vernment of The Silesian Voivodeship, as a result of taking cognizance with 
experiences of some European Union regions, undertaken activities follo-
wing to creation the system solutions, that allow effectively to restore postin-
dustrial areas an ability for performing new economic and natural funcions. 
The initial cataloguing of degraded areas aws made, as well as preparation 
a methodology of their initial valorization. At the moment the Voivodeship 
Programme for degenerated areas transformation is in preparation.

Anna Agata Kantarek: Study on the vision. A reflection on the assump-

tions to the Local Urban Revitalisation Programme  on the example of 

the Cracow City. It is on relation between the vision of the city and revitali-
zation problems of Cracow    based on the winning document in a competi-
tion for „Foundation of Local Revitalization Program for Cracow”.

Wojciech Lasek: Multi–directional recycling of chrome–leather offal to-

gether with chrome–polluted sewage sludge of any origin as a prerequ-

isite for remediation of areas exploited by tannery and electroplating in 

Małopolska. Relation between expansion of cities and availability of vici-
nal post–industrial rural areas has been shown. Two examples of ecological 
limitations and threats for this expansion onto areas polluted by chromium 
have been demonstrated. Typical for Małopolska Region problem of conta-
mination by chromium resulting from different wastes, mainly of tannery 
origin, and their influence on quality of waters, air and soils, has been exem-
plified by Podhale Region and Dunajec river. This background served to
present briefly technology and a system, which enable an efficient struggle
against pollution of Małopolska by chromium, in full agreement with prin-
ciples of sustainable development. In the final part two attempts, undertaken
in Małopolska Region to eliminate problems arising from pollution by chro-
mium–containing offal and sewage sludge, coming from leather manufactu-
ring, have been described as a summary of the presentation.

Bogumiła Kowalik, Joanna Jakubowska–Łazęcka: Integrated concepts for 

post–industrial and post–military areas in Malopolska region. In Ma-
lopolska there are many post–industrial and post–military areas. The list of 
areas and objects which still need to be revitalised is long. As new invest-
ments are coming up in the region and there is a need to develop high — tech 
and leisure time industry, the pilot project concentrates on reclamation and 
development of post–industrial areas and brownfield management. There-
fore the main focus of the project INCORD, realised by MARR S.A. in co–
–operation with German, Chech, Slovak and Estonian partners was to deve-
lop Integrated Development Concepts on post–industrial and post–military 
areas. The main objective of the IDC is economic and social development 
of Malopolska and increase in tourist and cultural potential of the region by 
giving new social and economic functions to damaged objects and sites con-
ditioning sustainable economic and social development. In some cases post–
–industrial areas can still be used for similar purposes whereas others can 
undergo smaller scope of revitalisation e.g. for recreational purposes.

Elżbieta Pietrzyk–Sokulska, Barbara Syposz–Łuczak, Marek Bogdano-
wicz: Criteria and directions of quarries adaptations in surroundings 

of the Cracow. Mining influences natural environment and causes trans-
formation of its components. Centuries of interference in environment sur-
rounding mineral deposits has driven to forming post–mining sites, which 
occupy large areas. In time of growing urbanization, industrialization and 
permanently diminishing number of areas not changed by human activity 
attention is paid to the possibility of regaining these areas by adaptation in 
various directions. It allows to introduce new useful functions by using the 
potential of existing natural and anthropogenic resources.

(c.d. ze s. 72)


