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Proces modernizacji obiektów zabytkowych ró˝ni si´ od
realizacji nowych inwestycji o tej samej lub podobnej

funkcji, choç w obu przypadkach obowiàzuje jednakowy
tryb administracyjnego uzyskiwania pozwolenia na budo-
w´, a nast´pnie prowadzenia prac budowlanych. Projekt
nowego obiektu – po uzgodnieniach – nie ulega zmianie 
w procesie realizacji, natomiast w modernizowanych obiek-
tach zabytkowych niejednokrotnie realizacja ró˝ni si´ od
pierwotnych zamierzeƒ projektowych. 

Architektowi uczestniczàcemu w modernizacji zabyt-
ku niezb´dna jest nie tylko rzetelna wiedza, ale tak˝e wra-
˝liwoÊç i wyobraênia, które umo˝liwiajà mu dostrzeganie
pierwotnego pi´kna nawet bardzo zdewastowanego bu-
dynku. Zadanie autora projektu polega na wydobywaniu 
i podkreÊlaniu jego walorów tak dobranymi Êrodkami, by
nie dosz∏o do zniszczenia substancji zabytkowej.

1. Mercat del Born, fot.
z lat 40. XX w.

1. Mercat del Born, 1940s.

2. Mercat del Born, 2003.
All contemporary photos:
E. Ratajczyk-Piàtkowska.

2. Mercat del Born, 2003.
Wszystkie wspó∏czesne
fot. E. Ratajczyk-Piàt-
kowska.
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4. Hala Targowa w Gdaƒsku, 2003 r. 

4. Market Hall in Gdaƒsk, 2003. 

3. Market Hall in Gdaƒsk, 1912.

3. Hala Targowa w Gdaƒsku, 1912 r.
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5. Wn´trze Mercat del Born, 2003 r. 

5. Interior of Mercat del Born, 2003.

Wp∏yw decyzji, podejmowanych na etapie pro-
jektu budowlanego, na zakres dokumentacji tech-
nicznej i realizacji pierwotnego zamierzenia inwesty-
cyjnego, to jeden z aspektów specyfiki projektowania
modernizacji obiektów zabytkowych. Pragn´ si´ nim
zajàç na przyk∏adzie modernizacji dwóch budynków
handlowych: Mercat del Born w Barcelonie i Hali
Targowej w Gdaƒsku, powsta∏ych w 2. po∏. XIX w.1

Zakres modernizacji Mercat del Born
w Barcelonie
Mercat del Born zosta∏a wzniesiona jako miejska hala
targowa w latach 1873-1876 na parceli nale˝àcej do
miasta, zlokalizowanej w pobli˝u cytadeli (il. 1). Do
dziÊ s∏u˝y mieszkaƒcom Barcelony. Nie pe∏ni jednak
funkcji handlowej, sta∏a si´ miejscem spotkaƒ kul-
turalnych (il. 2). 

W 1999 r. w∏adze miejskie podj´∏y decyzj´
o zlokalizowaniu w Mercat del Born biblioteki miej-
skiej. Projekt Refaela de Kaseres i Ene Sona zak∏ada∏
budow´ antresoli we wn´trzu hali oraz wykonanie
podziemia z przeznaczeniem na pomieszczenia tech-
niczne, co zapobieg∏o zak∏óceniu przestrzennoÊci
wn´trza.

Zakres modernizacji Hali Targowej 
w Gdaƒsku
Hala Targowa wzniesiona zosta∏a w 1896 r. na placu
manewrowym wojsk pruskich, na którym wczeÊniej,
do 1813 r., wznosi∏y si´ zabudowania klasztorne
oo. dominikanów (il. 3). Funkcjonowa∏a jako miej-
ska hala targowa do 1993 r., kiedy to miasto sprze-
da∏o jà prywatnemu inwestorowi, a nast´pnie – po
sàdowym uniewa˝nieniu przetargu – przekaza∏o
spó∏ce „Kupcy Dominikaƒscy”, zawiàzanej przez
dotychczasowych u˝ytkowników2. W 1999 r. spó∏ka
przystàpi∏a do modernizacji Hali Targowej, do
czego zobowiàzywa∏ jà zapis w akcie notarialnym

Wp∏yw ratowniczych badaƒ archeo-
logicznych na pierwotne za∏o˝enie
inwestycyjne
W przypadku obu hal decyzje projektowe wiàza∏y si´
z interwencjà w pod∏o˝e, na którym je zbudowano, 
a tym samym z koniecznoÊcià wykonania ratowni-
czych badaƒ archeologicznych. 

W podziemiach Mercat del Born archeolodzy od-
s∏onili fragmenty zabudowy miejskiej Barcelony z ró˝-
nych okresów jej rozwoju (il. 5). Waga odkrycia wy-
wo∏a∏a publicznà dyskusj´ specjalistów, intelektualis-
tów i mieszkaƒców. Proponowano ró˝ne sposoby za-
chowania i eksponowania znalezisk. Przewa˝a∏y g∏osy
postulujàce utworzenie otwartej, pe∏nej ekspozycji ar-
cheologicznej. Realizacja tych propozycji spowodo-
wa∏aby jednak koniecznoÊç zmian w pierwotnych za-
mierzeniach inwestycyjnych, ograniczajàc ich zakres.
W wyniku tej dyskusji, po rozwa˝eniu opinii eks-
pertów, okreÊlajàcych hierarchi´ wartoÊci znalezisk,
oraz stanowiska w∏aÊciciela zabytku, podj´to decyzj´
o zmianie pierwszego rozwiàzania projektowego. 

(il. 4). Inwestor uzyska∏ zezwolenie na budow´ na
podstawie projektu, który uwzgl´dnia∏ zarówno his-
tori´ miejsca, histori´ i struktur´ budynku, jak i za-
sady funkcjonowania nowoczesnego obiektu handlo-
wego, jakim mia∏a staç si´ zmodernizowana Hala
Targowa. Podj´to wówczas decyzj´ o budowie
trzech poziomów handlowych: w podziemiu, na
parterze i na antresoli. 

Koncepcja pe∏nej rekonstrukcji wn´trza handlo-
wego ze stoiskami i kramami w poziomie parteru 
i podziemia, mimo wystarczajàcego do przywrócenia
mu tradycyjnego wystroju materia∏u naukowego, zo-
sta∏a odrzucona przez w∏aÊciciela ze wzgl´dów ryn-
kowych. Powstajàca nowa struktura musia∏a spe∏niaç
wszelkie wymagania normatywne. Konsekwencjà
by∏a decyzja o obni˝eniu poziomu posadzki piwnic 
o 60 cm i budowie antresoli o niezale˝nej konstrukcji
i fundamentowaniu.
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6. Hala Targowa w Gdaƒsku, 2001 r. Cmentarzysko z XII-XVII w. 

6. Market Hall in Gdaƒsk – cemetery from the twelfth-seventeenth
century, 2001.

7. Market Hall in Gdaƒsk – foundations of a Romanesque church,
2002.

7. Hala Targowa w Gdaƒsku, 2002 r. Fundamenty koÊcio∏a romaƒ-
skiego. 

W Mercat del Born przyj´to dopuszczalnà skal´
zniszczeƒ obiektów archeologicznych, powstajàcych
w wyniku realizacji nowej inwestycji, do maksimum
10 proc. Powsta∏ projekt uwzgl´dniajàcy powy˝sze
wytyczne, który przewidywa∏ pe∏nà ekspozycj´
znalezisk3. Nowe struktury ograniczono do antresoli 
i fragmentów zabudowy parteru. Mo˝liwe jest jed-
nak, ˝e po analizie wszystkich aspektów takiego roz-
wiàzania, w∏adze Barcelony odstàpià od tego za-
mierzenia. W Mercat del Born zostanie prawdopo-
dobnie utworzone muzeum – Centrum Interpretacji
Historii Urbanistycznej4.

Podobna sytuacja mia∏a miejsce w Hali Targowej
w Gdaƒsku. Na podstawie analizy zachowanych do-
kumentów, wskazujàcych na cz´Êciowe nak∏adanie si´

cie. Zmieniono wówczas kolejnoÊç wykonywania
odkrywek i prowadzono je wzd∏u˝ wy∏aniajàcych si´
murów fundamentowych. 

W podziemiach Hali Targowej odkryto :
w Êlady paleniska z kawa∏kami ceramiki pochodzà-

cej prawdopodobnie z okresu wp∏ywów rzymskich;
w pozosta∏oÊci wczesnoÊredniowiecznej osady targowej 

– chat i jam gospodarczych datowanych na XII w.;
w cmentarzysko 4 -5-warstwowe z XII -XVIII w., 

zawierajàce 565 pochówków o ró˝nym stopniu 
kompletnoÊci (il. 6);

w fundamenty koÊcio∏a, których kszta∏t mia∏ wiele 
analogii do romaƒskich koÊcio∏ów polskich i euro-
pejskich z XII/XIII w. (il. 7);

w fundamenty koÊcio∏a romaƒskiego rozbudowanego
póêniej przez oo. dominikanów;
w fundamenty zabudowaƒ klasztornych z ró˝-

nych okresów, poczàwszy od poczàtku XV w.;
w dobrze zachowany fundament pieca wapien-

nego, datowany na lata 1416-1426.
Odkrycia te, a zw∏aszcza fundamenty koÊ-

cio∏a romaƒskiego z ró˝nych faz rozbudowy,
okaza∏y si´ na tyle donios∏e, ˝e poruszy∏y za-
równo specjalistów, jak i mieszkaƒców Gdaƒs-
ka. Dyskutowano nad stworzeniem otwartej
ekspozycji archeologicznej, jednak˝e ograni-
czenia, jakie wynika∏yby z takich decyzji, sta-
wia∏y pod znakiem zapytania zasadnoÊç funk-
cjonowania hali jako nowoczesnej placówki
handlowej. W zwiàzku z tym postulowano, aby
w jej podziemiu utworzyç fili´ Muzeum Archeo-
logicznego, w której w autentycznym, historycz-
nym miejscu eksponowana by∏aby wczesno-
Êredniowieczna chata, a w niej zrekonstruowa-
ne przez antropologów postaci dawnych gdaƒsz-
czan. Poziom parteru by∏by natomiast miejscem
spotkaƒ kulturalnych.

rzutów budynku hali na zabudowania klasztor-
ne oo. dominikanów, zespó∏ projektantów, kon-
serwatorów i archeologów spodziewa∏ si´ na-
trafiç na pozosta∏oÊci fundamentów klasztoru.
Sonda˝owa odkrywka archeologiczna potwier-
dzi∏a te przypuszczenia. KoniecznoÊç dotrzyma-
nia terminów realizacyjnych, istotnych w przy-
padku inwestycji komercyjnych spowodowa∏a,
˝e przyj´to metod´ – zastosowanà wczeÊniej pod-
czas prac przy Wielkim M∏ynie – równoleg∏ego
prowadzenia prac archeologicznych i budowla-
nych. Wyznaczono kolejne, przemienne pasy eks-
ploracji tak, ˝eby zachowaç statyk´ istniejàcej
struktury. Zak∏adano, ˝e znaleziska archeolo-
giczne po wykonaniu dokumentacji, zgodnie 
z decyzjà konserwatora zostanà rozebrane, 
a nast´pnie w tym miejscu podj´te zostanà prace
budowlane. Metoda ta sprawdzi∏a si´ w dwóch
pasach. Przy eksploracji trzeciego odkryto
charakterystyczny uk∏ad kamieni, wskazujàcy
na pozosta∏oÊci budowli o zaokràglonym kszta∏-
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8. Market Hall in Gdaƒsk – state of archaeological exposition,
2003.

8. Hala Targowa w Gdaƒsku, 2003 r. Stan ekspozycji archeolo-
gicznej. 

Spó∏ce „Kupcy Dominikaƒscy” zaproponowano
odstàpienie Hali Targowej z przeznaczeniem na cele
kulturalne, oferujàc w zamian niezabudowany, atrak-
cyjny handlowo teren, po∏o˝ony nieopodal, przy 
ul. Szerokiej. Móg∏by na nim powstaç obiekt zgodny
z zamierzeniami kupców i spe∏niajàcy cele funkcjo-
nalne, u˝ytkowe i przestrzenne odpowiednio do po-
trzeb wspó∏czesnego handlu. 

Ostatecznie decyzjà w∏adz miasta postanowiono
zachowaç funkcj´ handlowà Hali Targowej ze
wszystkimi tego konsekwencjami. Powsta∏o wiele
opracowaƒ projektowych, w których próbowano za-
równo uchroniç znaleziska o znaczàcej wartoÊci nie
tylko dla miasta, ale i Polski pó∏nocnej, jak równie˝
spe∏niç wymagania kupców. W wyniku d∏ugotrwa-
∏ych i trudnych negocjacji sformu∏owane zosta∏y wy-
tyczne konserwatorskie, ograniczajàce ekspozycj´
otwartà do zarysu fundamentów pierwszego koÊcio∏a
romaƒskiego. W wyniku tej decyzji te warstwy fun-
damentu koÊcio∏a romaƒskiego i budowli Êrednio-
wiecznych, które nawarstwia∏y si´ lub kolidowa∏y
z poziomem posadzek, zosta∏y rozebrane. Pochówki
przej´∏o muzeum (il. 8).

W przypadku obu omawianych hal zakres inter-
wencji nowej funkcji w starà tkank´ by∏ zbli˝ony.
Obrano tak˝e podobnà zasad´ ekspozycji otwartej
znalezisk. Jednak zró˝nicowanie funkcji – jedna 
komercyjna, druga kulturotwórcza – oraz formy
w∏asnoÊci zabytku wp∏yn´∏y na wielkoÊç ekspozycji. 
W Mercat del Born funkcja kulturotwórcza i decyzje
w∏aÊciciela miejskiego prawdopodobnie pozwolà na
pe∏nà prezentacj´ znalezisk. W Gdaƒsku natomiast
zachowana funkcja handlowa Hali Targowej i doce-
lowe plany prywatnego w∏aÊciciela ograniczajà eks-
pozycj´, a w∏aÊciwie zmierzajà ku jej likwidacji.
Trwa ju˝ zainicjowane przez kupców post´powanie
odwo∏awcze od wytycznych konserwatorskich, ma-
jàce na celu minimalizacj´ ekspozycji. Na jej miej-
scu kupcy widzieliby najch´tniej kramy handlowe.

Projektowanie modernizacji obiektów zabytko-
wych i realizacja inwestycji nale˝à do trudnych za-
daƒ nie tylko pod wzgl´dem merytorycznym, ale
równie˝ z powodu towarzyszàcej im atmosfery wy-
wo∏anej konfliktem interesów. W procesie kreacji te-
go typu przedsi´wzi´ç istotne sà zarówno profesjo-
nalizm, jak i niezale˝noÊç s∏u˝b konserwatorskich,
umo˝liwiajàce osiàganie równowagi mi´dzy progra-
mem konserwatorskim a oczekiwaniami kupców.

Jest to zagadnienie bardzo delikatnej natury, podob-
nie jak rola architekta, który jest mediatorem mi´dzy
s∏u˝bami konserwatorskimi a inwestorem. Wyrazem
skutecznoÊci architekta, w przypadku Gdaƒska, jest
przekonanie kupców, ̋ e ekspozycja archeologiczna –
utworzona kosztem powierzchni handlowej – mo˝e
staç si´ gwarantem sukcesu handlowego.

Dr hab. in˝. arch. El˝bieta Ratajczyk-Piàtkowska jest pra-
cownikiem naukowo-dydaktycznym Wydzia∏u Architek-
tury Politechniki Gdaƒskiej.
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Przypisy



In both the above mentioned market halls the inter-
vention of new function into the antique tissue was

in similar scope as well as was chosen the same rule
to open the exposition of findings. However, the dif-
ferent functions – one commercial and the other 
cultural – as well as different kinds of ownership
determined the area of exposition. The cultural func-
tion and municipal owner of Mercat del Born will
allow most probably for full scope findings exposi-
tion, but the maintained retail trade in Market Hall
and the private owner of oriented mentality restricts
the exhibition and actually, try to close it down.

To design the modernization of historic buildings

is probably the most difficult and not for profes-
sional reasons only but for very specific, marked with
conflict of interests atmosphere of designing and then
construction. In the creation of such undertaking
essential is professionalism and independence of 
conservator’s service. That enables to achieve the
equilibrium between the conservation program and
expectations of traders. This problem is very delicate,
as well as the role of architect being the mediator
between conservator and the traders. The evidence of
architect’s effectiveness is to convince traders that
archeological exhibition created at retail square
expense is a guarantee of their trade success. 

THE SPECIFICITY OF MODERNISED HISTORICAL OBJECTS UPON THE EXAMPLE 
OF MERCAT DEL BORN IN BARCELONA AND THE HALA TARGOWA (MARKET HALL) IN GDA¡SK




