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POLSKO-UKRAI¡SKIE BADANIA ZA¸O˚E¡ REZYDENCJONALNYCH
PODHORCE

cjonalnych, stanowiàcych dzie-

dzictwo kulturowe Polski oraz

Ukrainy. Na terytorium naszych

sàsiadów znajdujà si´ liczne pa-

∏ace magnackie, warownie, twier-

dze, których z∏y stan zachowania

mocno niepokoi. Czasy zawie-

ruch wojennych, a nast´pnie lata

niedopatrzeƒ i z∏ego gospodaro-

wania w ogromnym stopniu przy-

czyni∏y si´ do fatalnej kondycji

wi´kszoÊci tych obiektów. Po

niektórych nie ma ju˝, niestety,

Êladu. Podhorce, jako za∏o˝enie 

o unikatowych walorach histo-

rycznych, architektonicznych i kra-

jobrazowych, sà pierwszym eta-

pem w realizacji polsko-ukraiƒ-

W gmachu Biblioteki Narodo-
wej w Warszawie 11 paê-

dziernika 2005 r. uroczyÊcie
otwarto wystaw´ zatytu∏owanà:
„Polsko-ukraiƒskie badania za∏o-
˝eƒ rezydencjonalnych. Etap I –
Podhorce”. Ekspozycja, zorgani-
zowana przez Krajowy OÊrodek
Badaƒ i Dokumentacji Zabytków,
jest wynikiem prac badawczych 
i inwentaryzacyjnych prowadzo-
nych latem 2004 r. przez specja-
listów z Polski oraz Ukrainy na te-
renie za∏o˝enia pa∏acowo-ogrodo-
wego w Podhorcach na Ukrainie. 

U podstaw wspó∏pracy obu
krajów le˝à porozumienia pod-
pisane przez KOBiDZ z Paƒst-
wowà S∏u˝bà Ochrony Dzie-
dzictwa Kulturowego Ukrainy,
Lwowskà Obwodowà Admini-
stracjà Paƒstwowà i Politechnikà
Lwowskà. Dotyczà one koniecz-
noÊci przeprowadzenia wspól-
nych badaƒ i dokumentacji naj-
cenniejszych obiektów rezyden-

skiego programu.

Ze strony polskiej w pracach

uczestniczyli pracownicy mery-

toryczni KOBiDZ, studenci Uni-

wersytetu im. Kardyna∏a Stefana

Wyszyƒskiego i Szko∏y G∏ównej

Gospodarstwa Wiejskiego w War-

szawie. Ukrain´ reprezentowali

2. Pa∏ac w Podhorcach, elewacja po∏ud-
niowa. Stan z 2004 r. Fot. K. Czajkowski.
2. Palace in Podhorce, southern elevation.
State as of 2004. Photo: K. Czajkowski.

1. Pa∏ac w Podhorcach. Stan z 2004 r. Fot. K. Czajkowski.
1. Palace in Podhorce. State as of 2004. Photo: K. Czajkowski.
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natomiast pracownicy naukowi
Wydzia∏u Architektury Politech-
niki Lwowskiej i Uniwersytetu
im. Iwana Franko we Lwowie, 
a tak˝e studenci tych uczelni.

Wystawa sk∏ada si´ z 26 plansz,
na których zosta∏y zaprezento-
wane ró˝ne aspekty prac badaw-
czych i inwentaryzacyjnych pro-
wadzonych na terenie rezydencji.
Elementem towarzyszàcym eks-
pozycji jest makieta za∏o˝enia
podhoreckiego wykonana przez
studentów Wydzia∏u Architektu-
ry Politechniki Lwowskiej, po-
kazujàca przestrzenne relacje
poszczególnych budowli, ogrodu
oraz krajobrazu otaczajàcego.
Zaprezentowane wyniki inter-
dyscyplinarnych badaƒ i analiz 
z zakresu architektury, architek-
tury krajobrazu, archeologii ogro-
dowej usystematyzowano w trzech
g∏ównych blokach tematycznych:
„Historia za∏o˝enia pa∏acowo-
ogrodowego”, „Stan istniejàcy”,
„Inwentaryzacje, badania, analizy”.

Cz´Êç pierwsza wystawy –
„Historia za∏o˝enia pa∏acowo-
ogrodowego” – zapoznaje zwie-
dzajàcych z dziejami Podhorzec
od momentu wzniesienia budynku
w latach 30. XVII w. z inicjatywy
hetmana wielkiego koronnego
Stanis∏awa Koniecpolskiego, do

lat 90. XX w., kiedy opiek´ nad po-
padajàcym w ruin´ obiektem roz-
toczy∏a Lwowska Galeria Obra-
zów. Prezentuje burzliwe dzieje
posiad∏oÊci, która na przestrze-
ni ponad 300 lat kilkakrotnie
prze˝ywa∏a swoje wielkie dni, 
ale tak˝e ulega∏a dewastacji.
Przedstawia sylwetki kolejnych
w∏aÊcicieli Podhorzec: hetmana
Koniecpolskiego, Rzewuskich,
królewskà rodzin´ Sobieskich
oraz ksià˝´cà Sanguszków, do-
pe∏niajàc fakty historyczne ane-
gdotami i legendami zwiàzany-
mi z tymi postaciami. Omówio-
no tak˝e pionierskie prace kon-
serwatorskie przeprowadzone 
w Podhorcach przez prof. Adolfa
Szyszko-Bohusza na poczàtku
XX w. 

3. Otwarcie wystawy. Fot. K. Czajkowski.
3. The opening of the exhibition. Photo: K. Czajkowski.

4. Makieta za∏o˝enia w Podhorcach. Fot. O. Remeshylo-Rybczyƒska.
4. Scale model of the layout in Podhorce. Photo: O. Remeshylo-Rybczyƒska.
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z malowniczym pejza˝em bez-
kresnych równin Wo∏ynia po-
przez liczne otwarcia widokowe. 

Cz´Êç trzecia wystawy –
„Inwentaryzacje, badania, anali-
zy” – prezentuje wyniki inter-
dyscyplinarnych badaƒ przepro-
wadzonych w Podhorcach, które
obj´∏y zagadnienia architektury,

architektury krajobrazu, archeo-
logii ogrodowej. Wnioskom i opi-
som badaƒ towarzyszà inwenta-
ryzacyjne rysunki pa∏acu, plan in-
wentaryzacyjny parku z naniesio-
nym drzewostanem, analizà kom-
pozycyjnà parku i analizà wieko-
wà drzewostanu, fotografie i or-
tofotografie wykopów archeolo-
gicznych. 

Otwarcie wystawy cieszy∏o si´
du˝ym zainteresowaniem. Imponu-
jàca frekwencja goÊci ze Êrodo-
wisk naukowych oraz mi∏oÊni-
ków kultury i sztuki dawnych kre-
sów Rzeczypospolitej Êwiadczy 
o potrzebie szerokiej populary-
zacji wiedzy na temat wzajemnej
historii Polski i Ukrainy oraz 
stanu zachowania materialnego
dziedzictwa kulturowego obu na-
rodów. Prognozy dalszej wspó∏-
pracy, które przedstawili Ewenika
Linjowa, zast´pca dyrektora Paƒ-
stwowej S∏u˝by Ochrony Dzie-
dzictwa Kulturowego Ukrainy,
oraz Jacek Rulewicz, dyrektor
KOBiDZ, dajà nadziej´ na kon-
tynuacj´ prac rewaloryzacyjnych
w Podhorcach i rozszerzenie ba-
daƒ o kolejne cenne obiekty. 

Na planszach wystawowych
znalaz∏y si´ reprodukcje mate-
ria∏ów archiwalnych zebrane 
w wyniku kwerendy przeprowa-
dzonej w wielu muzeach, biblio-
tekach i archiwach, w tym: por-
trety gospodarzy posiad∏oÊci, pla-
ny Podhorzec, najwczeÊniejsze
znane przedstawienia pa∏acu i og-
rodu z pocz. XIX w., rysunki
i grafiki z 2. po∏. XIX w., fotogra-
fie sprzed 1939 r. (m.in. z przecho-
wywanego w archiwum KOBiDZ
„Albumu M´kickich”) oraz zdj´-
cia z lat 50. XX w. wykonane po
wielkim po˝arze pa∏acu. 

Cz´Êç druga wystawy – „Stan
istniejàcy” – bazuje na dokumen-
tacji fotograficznej wykonanej 
w Podhorcach w 2004 r. Obok
zdj´ç pa∏acu i koÊcio∏a pojawia
si´ tu wiele widoków ogrodu
i otaczajàcego krajobrazu kultu-
rowego. Szczegó∏owa dokumen-
tacja pokazuje, jak istotnà rol´ 
w uk∏adzie przestrzennym rezy-
dencji podhoreckiej odgrywa∏y
tereny zieleni, dzisiaj cz´Êciowo
zdegradowane, jednak ciàgle da-
jàce wyobra˝enie o dawnej Êwiet-
noÊci oraz idei kompozycyjnej.
Ogród sk∏ada si´ z cz´Êci taraso-
wej, krajobrazowej oraz ogrodu
regularnego, po∏o˝onego mi´dzy
pa∏acem a koÊcio∏em. Ca∏oÊç 
za∏o˝enia jest ÊciÊle powiàzana 

5. KoÊció∏ w Podhorcach, widok od strony pa∏acu. Stan z 2004 r. Fot. K. Czajkowski.
5. Church in Podhorce, view from the side of the Palace. State as of 2004. Photo: 
K. Czajkowski.

6. Otwarcie wystawy przez Ewenik´ Linjowà, zast´pc´ dyrektora Paƒstwowej S∏u˝by
Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Ukrainy, oraz Jacka Rulewicza, dyrektora KOBiDZ.
Fot. K. Czajkowski.
6. The opening of the exhibition by Ewenika Linjowa, deputy director of the State Services
for the Protection of the Cultural Heritage of Ukraine, and Jacek Rulewicz, director of the
National Centre for Historical Monument Studies and Documentation (KOBiDZ). Photo: 
K. Czajkowski.
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WSPÓ¸CZESNA ARCHITEKTURA W HISTORYCZNYM KRAJOBRAZIE
MIAST ÂWIATOWEGO DZIEDZICTWA

On the 11th of October, 2005,
at the National Library in

Warsaw, an exhibition was open-
ed: “Polish-Ukrainian research 
of residential building. Stage 1 
– Podhorce”. This exhibition,
organized by the National Center
for Research and Documentation
of Historic Sites, is the result of
research and inventory work 
carried out in the summer of 2004
by specialists from Poland and
Ukraine, on the grounds of the
palace/garden in Podhorce, in
Ukraine. 

The basis of the cooperation
of the two countries in the re-
search of shared cultural heritage
lies in an agreement signed by the
National Center for Research and
Documentation of Historic Sites
and the State Services for the

Protection of the Cultural Heri-
tage of Ukraine, the Lviv State
Administrative District and the
Polytechnic of Lvov. Podhorce is
the first stage in the realization of
the Polish-Ukrainian program.

The exhibit is comprised of
26 display boards, one which 
various aspects of the research,
carried out on the property of the
residence, are presented. The
exposition is accompanied by 
a scale model of the layout of
Podhorce.  The results of inter-
disciplinary research and analysis
were systemized into three main
thematic blocks. The first part of
the exhibit, “History of the palace/
garden layout” acquaints viewers
with the history of Podhorce. The
second part, “Existing state”, is
based on the photographic docu-

mentation done in 2004 and
shows the important role of
greenery areas in the spatial ar-
rangement of the residence. The
third part, “Inventory, research,
analysis”, presents the results of
research that includes the issues
of architecture, landscape archi-
tecture and garden archeology.  

The opening of the exhibition
met with great interest. Those
who have declared an interest 
in further cooperation include
Ewenika Linjowa, deputy direc-
tor of the State Services for the
Protection of the Cultural Herit-
age of Ukraine in the Ministry of
Culture and the Arts in Ukraine,
and Jacek Rulewicz, director of
the National Center for Research
and Documentation of Historic
Sites.

POLISH-UKRAINIAN RESEARCH OF RESIDENTIAL BUILDING
PODHORCE

W dniach 12-14 maja 2005 r.  
odby∏a si´ konferencja po-

Êwi´cona wspó∏czesnej zabudo-
wie w historycznym krajobrazie
miejskim „World Heritage and
Contemporary Architecture –
Managing the Historic Urban
Landscape”. Konferencj´, na ˝y-
czenie i przy wspó∏udziale Cen-
trum Âwiatowego Dziedzictwa
UNESCO, zorganizowa∏y w∏adze
Wiednia. Wspó∏organizatorami
byli tak˝e ICOMOS oraz Mini-
sterstwo Edukacji, Nauki i Kul-
tury Austrii. 

W czasie spotkania dyrektor
generalny Centrum Âwiatowego
Dziedzictwa UNESCO przed-
stawi∏ przygotowane wczeÊniej

memorandum „World Heritage
and Contemporary Architecture –
Managing the Historic Urban
Landscape”, zwane Vienna Memo-
randum. Jest to dokument odwo-
∏ujàcy si´ do karty weneckiej oraz
innych mi´dzynarodowych doku-
mentów dotyczàcych ochrony za-
bytków, a tak˝e ochrony przyro-
dy i trwa∏ego rozwoju, który na-
st´pnie poddano pod dyskusj´.
Celem, jaki postawiony zosta∏
podczas prac przygotowawczych,
by∏o uporzàdkowanie wniosków
z dotychczasowych doÊwiadczeƒ
i wytyczenie kierunków przy-
sz∏ych dzia∏aƒ konserwatorskich
w miastach Êwiatowego dzie-
dzictwa.

Ogromne zainteresowanie kon-
ferencjà, a wzi´∏o w niej udzia∏
ponad 600 osób z 55 krajów,
Êwiadczy o wadze dyskutowane-
go problemu i potrzebie stworze-
nia wytycznych dotyczàcych po-
ruszania si´ w obszarach zabyt-
kowych. Dyskusja nad historycz-
nym dziedzictwem urbanistycz-
nym w relacji do nowych inwes-
tycji trwa od dziesi´cioleci.
I chocia˝ powsta∏o kilka mi´dzy-
narodowych dokumentów, m.in.
„Rekomendacja UNESCO doty-
czàca ochrony i roli miejsc
historycznych” w 1976 r., wiele
trafnie postawionych ju˝ wtedy
pytaƒ pozosta∏o bez odpowie-
dzi, szczególnie dotyczàcych


