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PRZYK∏ADY SPO∏ECZNYCH INICJATYW W REWITALIZACJI
DAWNYCH OBIEKTÓW I SYSTEMÓW OBRONNYCH 

DLA CELÓW WSPÓ∏CZESNEJ TURYSTYKI

Rewitalizacja, rozumiana jako przywracanie za-
bytków do ˝ycia, mo˝e byç realizowana na dwóch,

nierozerwalnie splecionych ze sobà, poziomach:
ÊwiadomoÊci spo∏ecznej oraz dzia∏aƒ dotyczàcych
substancji materialnej. W przypadku obiektu fortyfi-
kacyjnego o podj´ciu pierwszych kroków w z∏o˝o-

nym i d∏ugim procesie konserwacji, renowacji i adap-
tacji, decyduje cz´sto impuls spo∏eczny. Proces ten
zaczyna si´ od rozpoznania zasobu, poprzez jego
rejestracj´, waloryzacj´, formu∏owanie wytycznych,
na pracach projektowych koƒczàc. Eksperci w∏àczajà
si´ do wspó∏pracy na wielu jego etapach.
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1. Fort Grodzisko w Gdaƒsku. Niskie Czo∏o Kurkowe to przyk∏ad uczytelnienia fortyfikacji poprzez oczyszczenie z dzikiej roÊlinnoÊci. 
Fot. A. Skrzyƒska.
1. Fortress Grodzisko in Gdaƒsk. Niskie Czo∏o Kurkowe is an example of rendering a fortification more legible by removing wild plants.
Photo: A. Skrzyƒska.
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Szczególne znaczenie ma fakt, ˝e inicjatywa
wychodzi od spo∏ecznoÊci lokalnej, która dostrzeg∏a
walory obiektu mogàce przyciàgnàç turystów i przy-
czyniç si´ do rozwoju miejscowoÊci, a nawet regionu.
Staje si´ ona wówczas si∏à sprawczà, pociàgajàcà za
sobà konkretne przedsi´wzi´cia zmierzajàce do
udost´pnienia zabytku zwiedzajàcym. Dzia∏ania za-
bezpieczajàce przed niszczeniem substancji (zarów-
no doraêne, jak i powa˝ne zabiegi konserwatorskie),
pozwalajà na wprowadzenie nowej funkcji do post-
militarnego obiektu w sposób satysfakcjonujàcy po-
tencjalnych u˝ytkowników, a zarazem respektujàcy
zasady ochrony zabytkowej substancji. Od doboru
w∏aÊciwej funkcji oraz dopuszczalnego maksymalne-
go poziomu i jakoÊci interwencji zale˝y w du˝ej
mierze powodzenie ca∏ej operacji.

W ostatnich latach w Polsce zosta∏o podj´tych
kilka znaczàcych realizacji dotyczàcych obiektów po-
fortyfikacyjnych. Choç mia∏y one ró˝norakie przy-
czyny i motywacje, stanowià przyk∏ady „dobrej prak-
tyki” opartej o inicjatywy spo∏eczne, z których mo˝na
czerpaç inspiracje. 

Jednà z ciekawszych strategii rewitalizacyjnych
jest przekszta∏cenie pozbawionych dawnej funkcji

obiektów fortyfikacyjnych lub ich pozosta∏oÊci w sce-
neri´ wspó∏czesnych dzia∏aƒ artystycznych. O˝ywienie
poprzez sztuk´ dobrze s∏u˝y zarówno obiektowi, jak
i dzia∏alnoÊci artystycznej. Miejscem interesujàcych
przedsi´wzi´ç tego typu by∏ niedawno, po∏o˝ony 
w Nowej Hucie, austrow´gierski Fort 49 Krzes∏awi-
ce. Noszàcy nazw´ fortu M∏odzie˝owy Dom Kultury
mieÊci si´ w wyremontowanych koszarach szyjo-
wych obiektu. Zespó∏ MDK i Stowarzyszenie Arty-
styczno-Edukacyjne Biogrupa zorganizowa∏y akcj´
„Nowa Sztuka w Nowej Hucie” w ramach festiwalu
Hutart. Cz´Êç wydarzeƒ mia∏a miejsce w forcie.
Program festiwalu, którego kuratorem by∏ Daniel
Banaczek1, obejmowa∏: happeningi, instalacje, kon-
certy muzyki elektronicznej, wyst´py breakdance,
projekcje filmów oraz inne imprezy; ich celem by∏o
m.in. zderzenie sztuki z realiami ˝ycia codziennego
w Nowej Hucie, swoistym zabytku socrealizmu.

Mi´dzynarodowy festiwal Dialog Loci – Bastion
Sztuki odbywa∏ si´ w twierdzy Kostrzyn nad Odrà2.
Jego g∏ównym tematem by∏y refleksje nad prze-
strzenià zrujnowanego miasta i pruskich fortyfikacji.
Aran˝acje przestrzenne zaprezentowa∏o 20 artystów 
z Polski, Niemiec i Danii. W tym przypadku twierdza

2. Fort Grodzisko w Gdaƒsku. Miejsce odpoczynku dla zwiedzajàcych, usytuowane w pobli˝u Pomnika Millennium na czole Bastionu
Jerozolimskiego. Fot. A. Skrzyƒska.
2. Fortress Grodzisko in Gdaƒsk. Rest place for visitors, situated near the Millennium Monument, part of the Jerozolimski Bastion. 
Photo: A. Skrzyƒska.
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by∏a nie tylko lokalizacjà, lecz i podmiotem dzia∏aƒ
artystycznych. Przedstawione prace nawiàzywa∏y
m.in. do historii graniczàcych ze sobà narodów, do
ich wspó∏czesnych kontaktów i symboliki granic,
problematyki spo∏ecznej oraz inspiracji kulturowych.
Podejmowa∏y tak˝e temat twierdzy jako miejsca zde-
gradowanego i pozbawionego u˝ytkowych funkcji,
zdominowanego przez przyrod´.

Organizatorami imprezy by∏y: Kostrzyƒskie Cen-
trum Kultury (samorzàdowa instytucja kultury) oraz
niemieckie stowarzyszenie KULA e.V. z Berlina,
za∏o˝one w 1996 r. przez grup´ artystów Urban Art
w celu realizacji wspólnych projektów, organizacji
spotkaƒ i przedsi´wzi´ç kulturalnych. W komunika-
tach prasowych tak prezentowali omawiane wydarze-
nie: „Teren twierdzy i starówki od lat nie podlega
zorganizowanemu u˝ytkowaniu i praktycznie wege-
tuje na skraju Kostrzyna, tu˝ przy granicy Paƒstwa
Polskiego. Jest to miejsce, które kilkadziesiàt lat te-
mu straci∏o swojà funkcj´ i do tej pory nie uzyska∏o
nowej. Nie jest parkiem ani terenem rekreacyjnym,
ani te˝ pomnikiem, chocia˝ istniejà koncepcje, aby
nadaç tym terenom w∏aÊnie form´ pomnika – ruiny.
Kilka lat temu powsta∏a wirtualna koncepcja odbu-
dowy Starego Miasta3, zacz´to nawet projekt realizo-
waç, ale na próbach si´ skoƒczy∏o. Ten wyjàtkowy
stan tworzy unikalnà przestrzeƒ dla dzia∏ania artysty-
cznego, którego g∏ównym akcentem b´dzie poszuki-
wanie sprzecznoÊci pomi´dzy pustkà terenu, pod-
kreÊlonà pozosta∏oÊciami murów twierdzy i budyn-
ków mieszkalnych, a realnà rzeczywistoÊcià toczà-
cego si´ obok ˝ycia. Przestrzeƒ twierdzy zostanie

3. Fort Grodzisko w Gdaƒ-
sku. Ka˝dy element otrzyma∏
tabliczk´ informacyjnà. Fot. 
A. Skrzyƒska.
3. Fortress Grodzisko in
Gdaƒsk. Each element has
been given an information
plate. Photo: A. Skrzyƒska.

4. Fortress Grodzisko in
Gdaƒsk. Entrance to the
Mortar Battery. Photo: 
A. Skrzyƒska.

4. Fort Grodzisko w Gdaƒ-
sku. WejÊcie do poterny
Baterii Moêdzierzy. Fot. 
A. Skrzyƒska.

przekszta∏cona w obszar mi´dzyludzkich kontaktów,
transgranicznej migracji i mi´dzynarodowego dialogu
na temat przesz∏oÊci i przysz∏oÊci”. Dzi´ki tej inicja-
tywie dawna twierdza o˝y∏a, stajàc si´ miejscem two-
rzenia, prezentacji i percepcji wspó∏czesnych dzie∏
sztuki w konkretnym historycznym kontekÊcie. 
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Zamys∏ rewitalizacji lub renowacji fortecznego
obiektu wychodzi cz´sto od bezpoÊrednich jego sàsia-
dów, zaniepokojonych zagro˝eniami, jakie stanowi
zaniedbana i opuszczona budowla. Praktycznà konsek-
wencjà takiej inicjatywy bywa cz´sto za∏o˝enie stowa-
rzyszenia, którego celem jest inicjowanie, podejmo-
wanie i pilotowanie takich dzia∏aƒ. Decyzja o powo-
∏aniu organizacji sprzyja zabytkowi. Stowarzyszenie
bowiem, skupiajàc wokó∏ przedsi´wzi´cia wielu za-
interesowanych, zwi´ksza jego wiarygodnoÊç; dzia∏a
skutecznie i jest efektywne w pozyskiwaniu fundu-
szy. OsobowoÊç prawna umo˝liwia mu zawieranie
kontraktów i umów, wyst´powanie o dofinansowanie
z ró˝nych êróde∏: prywatnych, rzàdowych, europej-
skich, a tak˝e administrowanie, zarzàdzanie czy
prowadzenie inwestycji w obiektach zabytkowych. 

Zasady tworzenia i funkcjonowania stowarzy-
szeƒ w Polsce reguluje ustawowo prawo o stowarzy-
szeniach4. OkreÊla ono charakter stowarzyszenia jako
dobrowolnego, samorzàdnego i trwa∏ego zrzeszenia 
o celach niezarobkowych. Poddaje kontroli spo∏ecz-
nej pozyskiwanie pieni´dzy, gospodarowanie fun-
duszami i wydatkowanie ich na rzecz obiektu, a wy-
mogi przejrzystoÊci finansowej sprzyjajà racjonal-
nemu gospodarowaniu Êrodkami. Ustawa daje for-
malnoprawne podstawy opiece nad zabytkiem,
zwi´kszajàc jej skutecznoÊç.

Stowarzyszenie u∏atwia dzia∏ania, zw∏aszcza
w skali lokalnej, w bezpoÊrednim otoczeniu zabytku.
Polskie przepisy wymagajà co najmniej pi´tnastu
cz∏onków-za∏o˝ycieli i sà w tym wzgl´dzie doÊç wy-
magajàce w porównaniu z innymi krajami europej-
skimi (7 cz∏onków za∏o˝ycieli w Niemczech, 2 we
Francji i Holandii)5.

Stowarzyszenia w Polsce i na Êwiecie, których
dzia∏alnoÊç koncentruje si´ wokó∏ rewitalizacji forty-
fikacji, w swoich statutach stawiajà nast´pujàce cele6:
q zarzàdzanie obiektem;
q popularyzacj´ turystyki fortecznej i wiedzy na te-

mat historii fortyfikacji oraz ich wp∏ywu na dzisiej-
szy kszta∏t przestrzeni, a tak˝e wk∏ad w rozwój 
nauk technicznych;

q inicjowanie badaƒ naukowych oraz wspó∏pracy ze 
specjalistami z ró˝nych dziedzin;

q tworzenie platformy porozumienia mi´dzy eksper-
tami, wykonawcami prac rewitalizacyjnych, przed-
stawicielami samorzàdów lokalnych i mi∏oÊnikami 
fortyfikacji;

q utrzymywanie wspó∏pracy krajowej i mi´dzynaro-
dowej z podobnymi organizacjami;

q utrzymywanie wspó∏pracy z samorzàdem lokal-
nym;

q prowadzenie dzia∏alnoÊci edukacyjnej i promocyj-
nej, m.in. poprzez wydawanie publikacji.

5. Fort Grodzisko w Gdaƒsku, Bastion Jerozolimski. Fot. A. Skrzyƒska.
5. Fortress Grodzisko in Gdaƒsk, the Jerozolimski Bastion. Photo: A. Skrzyƒska.
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Dzia∏ania stowarzyszeƒ na rzecz rewitalizacji i re-
nowacji zabytków fortyfikacyjnych wspiera w Polsce
ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami7,
która zaoferowa∏a nowà formu∏´ kompleksowych
dzia∏aƒ w tym zakresie. Stanowi ona, ˝e „rada gminy,
po zasi´gni´ciu opinii wojewódzkiego konserwatora
zabytków, na podstawie uchwa∏y, mo˝e utworzyç park
kulturowy w celu ochrony krajobrazu kulturowego
oraz zachowania wyró˝niajàcych si´ krajobrazowo te-
renów z zabytkami nieruchomymi charakterystyczny-
mi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej”8.
W wielu przypadkach jest to w∏aÊciwa forma ochrony
zespo∏ów historycznych fortyfikacji obejmujàca ca∏e
dzie∏a wraz z systemami umocnieƒ ziemnych, a nie
tylko elementy kubaturowe. 

Z tego zapisu skorzysta∏ Gdaƒsk, tworzàc Park
Kulturowy Fortyfikacji Miejskich Twierdza Gdaƒsk
w celu renowacji i utrzymania zabytkowych budowli9.
G∏ównym poligonem dzia∏aƒ konserwatorskich 
i adaptacyjnych jest w nim fort Grodzisko, dla któ-
rego stworzono dokument systematyzujàcy strategi´
renowacji. Zawiera on dok∏adne analizy historyczne,
ekspertyzy archeologiczne, architektoniczne i krajo-
brazowe oraz dok∏adne pomiary. Fort Grodzisko ma
staç si´ jednym z kluczowych elementów programu
Hewelianum, tematycznie i funkcjonalnie powiàza-
nym z Parkiem Kulturowym Fortyfikacji Miejskich.
Program ten zak∏ada tak˝e utworzenie na terenie
fortów rozleg∏ego kompleksu edukacyjno-rekreacyj-
nego o nazwie Pomorski OÊrodek Prezentacji Nauki 
i Techniki, którego celem jest popularyzacja wiedzy
z zakresu nauk Êcis∏ych, m.in. chemii, fizyki i astro-
nomii. „Pomys∏, by w murach dawnych fortyfikacji
powsta∏ oÊrodek promujàcy dokonania najnowszej

nauki i techniki, jest pomys∏em rewolucyjnym i jedno-
czeÊnie frapujàcym ze wzgl´du na brak podobnych
adaptacji nie tylko w Polsce, ale i za granicà” –
pisano o tym przedsi´wzi´ciu10. Projekt uzyska∏ pro-
mes´ Ministra Kultury, co oznacza znaczàcà pomoc
finansowà na realizacj´ pierwszego etapu prac w la-
tach 2005-2006. Docelowo na ca∏oÊç zespo∏u majà
sk∏adaç si´:
q park przyrodniczy;
q OÊrodek Prezentacji Nauk Przyrodniczych im. Da-

niela Gabriela Fahrenheita, na który z∏o˝à si´ eks-
perymentarium i planetarium im. Jana Heweliusza 
wraz z pracownià astronomicznà;

q muzeum fortyfikacji, zwane Pracownià Fortyfi-
kacji i In˝ynierii Wojskowej im. Jana i Jerzego 
Strakowskich11;

q kolejka linowa ∏àczàca centrum miasta z górnym 
czo∏em fortu.

Z kolei Towarzystwo Srebrnogórskie ze Srebrnej
Góry w Górach Sowich przyj´∏o, ˝e g∏ównà atrakcjà
miasta jest jego usytuowanie na pozosta∏oÊciach daw-
nej pruskiej twierdzy i postanowi∏o sobie za cel wpi-
sanie jej do rejestru zabytków oraz powo∏anie parku
kulturowego. Miasteczko, zwane per∏à Gór Sowich,
oferuje – w oparciu o bogatà histori´ i zasób elemen-
tów fortyfikacji – specyficzne formy sp´dzania wol-
nego czasu, które zyskujà na Êwiatowym rynku tu-
rystycznym coraz wi´ksze uznanie. W Srebrnej Gó-
rze pr´˝nie dzia∏a Centrum Turystyki Niekonwencjo-
nalnej, które organizuje letnie obozy jeêdzieckie,
wspinaczkowe, wycieczki piesze i na nartach biego-
wych. Miasto chlubi si´ tak˝e twierdzà i konsekwent-
nie buduje swój wizerunek na jej niepowtarzalnym,
tajemniczym klimacie.
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6. Fortress Grodzisko
in Gdaƒsk. Exhibi-
tion held inside 
the Mortar Battery.
Photo: A. Skrzyƒska.

6. Fort Grodzisko 
w Gdaƒsku. Wysta-
wa we wn´trzu
Baterii Moêdzierzy.
Fot. A. Skrzyƒska.
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W Krakowie powsta∏ – przy wspó∏pracy Dziel-
nicy VII – projekt dyplomowy „Wspó∏czesny park
miejski na terenach pofortyfikacyjnych”, który postu-
luje utworzenie parku kulturowego na terenach zwià-
zanych z fortem nr 2 KoÊciuszko. Zaprezentowany 
w tej pracy zamys∏ oczekuje obecnie na aprobat´ Ra-
dy Miasta i uchwa∏´ powo∏ujàcà park na mocy prze-
pisów wykonawczych do ustawy o ochronie zabyt-
ków i opiece nad zabytkami12. 

Forma ochrony fortyfikacji poprzez nadanie im
statusu parku kulturowego spotyka si´ nie tylko 
z entuzjastycznym przyj´ciem ze strony samorzàdów
lokalnych, lecz tak˝e z aprobatà Êrodowisk nauko-
wych. Temat ten podj´∏a, zorganizowana przez 
Polskie Towarzystwo Przyjació∏ Fortyfikacji, kon-
ferencja naukowa „Forteczne parki kulturowe szansà
na ochron´ zabytków architektury obronnej”13.
Tworzeniu parków kulturowych poÊwi´cona zosta∏a
tak˝e konferencja, która odby∏a si´ w maju 2005 r. 
w Krakowie. Uczestniczyli w niej przedstawiciele
Rady Dzielnicy VII, Instytutu Architektury Krajobra-
zu Politechniki Krakowskiej, reprezentanci istniejà-
cych ju˝ parków kulturowych oraz krakowscy pos∏o-
wie do Parlamentu Europejskiego.

Towarzystwo Naukowe im. Karola Estreichera
sprawuje piecz´ nad fortem Gerharda w ÂwinoujÊciu14.

By∏o ono inicjatorem bogatego zestawu atrakcji ofe-
rowanych obecnie przez fort oraz powstania trasy
turystycznej, dost´pnej nawet dla osób poruszajàcych
si´ na wózkach  inwalidzkich. Fort i inne kulturalne
atrakcje miasta obejmuje wspólna akcja promocyjna,
której efektem sà informacje zawarte w ulotkach, prze-
wodnikach, ksià˝kach oraz na stronie internetowej.
Profesjonalnie przygotowany i umotywowany wnio-
sek przyczyni∏ si´ do uzyskania dotacji z funduszu
PHARE w wysokoÊci 22,7 tys. euro. Zosta∏a ona prze-
znaczona na przygotowanie 6 fortecznych Êcie˝ek 
tematycznych, które wzbogaci∏y szlaki turystyczne
tak˝e po niemieckiej stronie granicy. Od momentu
otwarcia fortu dla ruchu turystycznego w sierpniu
2001 r. odwiedzi∏o go ponad 70 tys. goÊci.

Ka˝dy obiekt fortyfikacyjny wymaga indywi-
dualnego podejÊcia nie tylko ze wzgl´du na specyfik´
okresu, w którym zosta∏ wzniesiony, ale tak˝e z uwagi
na przemiany zachodzàce w jego otoczeniu. Dobrym
przyk∏adem jest Mi´dzyrzecki Rejon Umocniony,
który stanowi przedmiot badaƒ i troski historyków
fortyfikacji i przyrodników. Ze wzgl´du na stano-
wiska chronionych gatunków nietoperzy, obszar ten
jest monitorowany przez Wroc∏awskà Grup´ Chiro-
pterologicznà. Cz´stokroç trudno pogodziç wymo-
gi ochrony przyrody z ochronà struktury zabytku. 

7. Fort Grodzisko w Gdaƒsku. Tablice informujàce, i˝ jest to równie˝ obszar ochrony ekologicznej (siedlisko nietoperzy). Fot. A. Skrzyƒska.
7. Fortress Grodzisko in Gdaƒsk. Tables informing that this is also an ecological protection area (habitat of bats). Photo: A. Skrzyƒska.
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8. „Wspó∏czesny park miejski na terenach pofortyfikacyjnych”, plansza projektu dyplomowego przedstawiajàca analizy widokowe i funkcjo-
nalne dla Zwierzynieckiego Parku Kulturowego w Krakowie, autorstwa A. Skrzyƒskiej.
8. “Contemporary city park in post-fortification terrains”, diploma plate presenting vista and functional analyses of the Zwierzyniecki Cultural
Park in Cracow. Author: A. Skrzyƒska.

KRAJOBRAZY



196

Na relikty fortyfikacji, wskutek ludzkiego zaniedba-
nia, wkracza przyroda. Dzikie zaroÊla na przedpo-
lach dawnych twierdz (np. Petersbergu w Erfurcie,
Niemcy) stajà si´ ostojami zwierzàt i ptactwa.
RównoczeÊnie bujna roÊlinnoÊç rozsadza korzeniami
nadwàtlone z´bem czasu mury. W∏aÊciwa gospodar-
ka zielenià porastajàcà obiekty forteczne staje si´
sztukà, prawdziwym wyzwaniem dla pasjonatów
fortyfikacji i ekologów.

W cieniu spektakularnych przedsi´wzi´ç doty-
czàcych wielkich twierdz pozostajà dzia∏ania zwià-
zane z renowacjà niewielkich obiektów sprzed II woj-
ny Êwiatowej, wykonanych z tzw. ˝elbetu forteczne-
go. Stowarzyszenie Na Rzecz Zabytków Fortyfikacji
„Pro Fortalicium” obj´∏o opiekà kilka schronów bo-
jowych na Âlàsku. W odnowionym schronie w Do-
bieszowicach zosta∏o uruchomione Muzeum For-
tyfikacji Obszaru Warownego Âlàsk. To inicjatywa
jedynie z pozoru ma∏o znaczàca. Obiekt obj´ty by∏
badaniami historycznymi, a spo∏ecznoÊç lokalna
wià˝e z nim du˝e nadzieje. Mieszkaƒcy pomagali 
w pracach renowacyjnych, a póêniej uczestniczyli 
w imprezach organizowanych przez muzeum, m.in.

w inscenizacjach historycznych. Podobne schrony 
w Czechach pozostajà pod opiekà licznych, niewiel-
kich organizacji, stowarzyszeƒ i grup rekonstrukcyj-
nych15. Tworzà one swoiste rozproszone muzeum 
w analogii do rozproszonego systemu umocnieƒ, któ-
rego niegdyÊ by∏y elementami. Zwiedzanie schronu-
muzeum jest mo˝liwe po uzgodnieniu telefonicznym.

Wiele stowarzyszeƒ czerpie doÊwiadczenia z do-
konaƒ organizacji, których dzia∏alnoÊç i sukcesy do-
wodzà, ˝e efektywna rewitalizacja dziedzictwa forty-
fikacji jest potrzebna i, co wi´cej, mo˝liwa. Jednà 
z najbardziej szacownych organizacji tego typu, obok
brytyjskiej Fortress Study Group, jest fundacja 
Menno van Coehoorn16, za∏o˝ona w latach 20. XX w. 
w Holandii. Zrzesza ona szereg mniejszych stowa-
rzyszeƒ, które sprawujà piecz´ nad pojedynczymi
obiektami. Podleg∏y jej fort Hoofdijk, stanowiàcy
cz´Êç twierdzy Utrecht, jest siedzibà tamtejszego uni-
wersytetu; mieÊci laboratoria paleomagnetyczne oraz
arboretum. ZaÊ staroholenderska twierdza Heuseden,
zrekonstruowana w latach 80. ub.w. i uhonorowana
presti˝owà nagrodà konserwatorskà ,,Europa Nostra”,
mieÊci obecnie muzeum.

9. Fort Gerharda w ÂwinoujÊciu. Fot. J. Sadowski.
9. The Gerhard Fort in ÂwinoujÊcie. Photo: J. Sadowski.
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KRAJOBRAZY

Budowanie lokalnego partnerstwa i podej-
mowanie wspólnych inicjatyw przyczyniajà si´
do jednoczenia spo∏ecznoÊci wokó∏ konkretnego
celu, co potwierdzajà przytoczone wy˝ej przy-
k∏ady. Umo˝liwiajà równie˝ tworzenie grup na-
cisku, które zyskujà wp∏yw na proces podejmo-
wania decyzji. Project for Public Spaces17 to orga-
nizacja pozarzàdowa za∏o˝ona w Stanach Zjed-
noczonych, która ma swoje oddzia∏y w wielu
krajach. Wykazuje du˝à aktywnoÊç i skutecz-
noÊç w zakresie „oswajania” przestrzeni porzu-
conych, zdegradowanych, niczyich; tak˝e obiek-
tów, które bezpowrotnie utraci∏y swe pierwotne
funkcje. Dzia∏acze organizacji oferujà spo∏ecz-
noÊciom lokalnym pomoc w postaci us∏ug do-
radców, warsztatów, dyskusji, które to dzia∏ania
u∏atwiç majà wprowadzenie w ˝ycie pomys∏ów
mieszkaƒców i przekszta∏canie niezagospoda-
rowanych obiektów czy terenów we „w∏asne
miejsca”.

Project for Public Spaces zajmuje si´ rów-
nie˝ dawnymi obiektami militarnymi. W 2002 r.
cz∏onkowie organizacji zaproponowali swe
us∏ugi mieszkaƒcom Puli, XIX-wiecznej bazy
morskiej nale˝àcej do cesarstwa Austro-W´gier,
oraz Rijeki, w której zorganizowano warsztaty
dla m∏odzie˝y na temat przysz∏oÊci i przezna-
czenia historycznej fabryki torped. Dzia∏ania te,
majàce na celu pobudzanie aktywnoÊci spo∏ecz-
nej w dziedzinie gospodarowania przestrzenià,
zosta∏y uhonorowane w 2004 r. specjalnà na-
grodà premiera Chorwacji. Mia∏y bowiem szcze-
gólne znaczenie. W Chorwacji trwa proces two-
rzenia miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, a udzia∏ w nim spo∏eczeƒstwa
umo˝liwia dostosowanie zapisów do potrzeb
mieszkaƒców. 

Podsumowujàc, spo∏eczne inicjatywy zmie-
rzajàce do rewitalizacji i renowacji dawnych
twierdz oraz ich reliktów obronnych, odgrywajà
istotnà rol´ w kszta∏towaniu ÊwiadomoÊci spo-
∏ecznej i promowaniu nowych form sp´dzania
wolnego czasu. Proces ten jest korzystny zarów-
no dla spo∏ecznoÊci lokalnej, turystów, jak i dla
zabytkowego obiektu. Zaanga˝owanie spo∏ecz-
ne daje nadziej´ na trwa∏oÊç efektów rewitaliza-
cji – dalsze funkcjonowanie obiektu, który nie

10-12. Odnowiony schron w Dobieszowicach. Polska fortyfi-
kacja mi´dzywojenna – duma Stowarzyszenia Na Rzecz Za-
bytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium”. Fot. P. Leonowicz.
10-12. Renewed shelter in Dobieszowice. A Polish inter-war
fortification – the pride of the “Pro Fortalicium” Society for
Fortification Monuments. Photo: P. Leonowicz.

10

11

12



ma szans powrotu do pierwotnie przypisanej mu
funkcji. Prowadzenie i prezentacja wyników badaƒ
dotyczàcych wp∏ywu sztuki fortyfikacyjnej na dzi-
siejszà in˝ynieri´, technik´ czy rozwój miast odbywa
si´ dzi´ki podejmowaniu prac przy obiektach obron-
nych. Sukcesy odnoszone w tej dziedzinie sà cz´sto
konsekwencjà pasji i zaanga˝owania cz∏onków sto-
warzyszeƒ oraz mi∏oÊników fortyfikacji. SkutecznoÊç
takich dzia∏aƒ to tak˝e wynik sprawnego zastoso-
wania nowoczesnych technologii informacyjnych, 
a zw∏aszcza internetu, w promocji i reklamie fortecz-
nych zabytków. Witryny internetowe o tematyce 
fortyfikacyjnej sà bezcennym êród∏em informacji,
materia∏ów historycznych i wspó∏czesnych zdj´ç.
Wi´kszoÊç z nich za zgodà autorów i podaniem
êród∏a mo˝na wykorzystywaç w celach edukacyjnych

i naukowo-badawczych. W ten sposób zasoby te sta-
nowià swego rodzaju „otwarte archiwum” informacji
o fortyfikacjach.
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Mgr in˝. arch. Anna Skrzyƒska, absolwentka Wydzia∏u
Architektury Politechniki Krakowskiej, jest pracowni-
kiem Zak∏adu Podstaw Kulturowych Architektury Krajo-
brazu Instytutu Architektury Krajobrazu PK. Zajmuje si´
zagadnieniami wspó∏czesnych adaptacji obiektów fortyfi-
kacyjnych i in˝ynierskich w krajobrazie oraz problema-
tykà partycypacji spo∏ecznej w tych procesach. Za prac´
dyplomowà „Wspó∏czesny park miejski na terenach
pofortyfikacyjnych”, wykonanà pod kierunkiem prof.
Aleksandra Böhma, otrzyma∏a nagrod´ Stowarzyszenia
Konserwatorów Zabytków i Generalnego Konserwatora
Zabytków.

13. Fort Bourguignon, Fortress Pula, Croatia. Former marine base of the Austro-Hungarian empire. Today the fortifications are an important
tourist attraction. Photo: A. Skrzyƒska.

13. Fort Bourguignon, Twierdza Pula, Chorwacja. Dawna baza morska cesarstwa Austro-W´gier. Tak˝e i dziÊ fortyfikacje stajà si´ wa˝ne –
jako atrakcja turystyczna. Fot. A. Skrzyƒska.
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Numerous monuments of fortifications in Europe
and Poland, originating from assorted periods,

are increasingly often perceived as a potential tourist
attraction. Their revitalisation, i.e. reintroduction into
the functional circuit, is associated with certain con-
servation undertakings intent on expanding social
awareness and creating an attractive programme whose
realisation may endow the objects with new, original
functions corresponding to local needs. 

The process of focusing social attention on 
a monument which attracts tourists is frequently 
a guarantee of the durability of conservation. The way
in which the remnants of fortifications in, i.a. Nowa
Huta, Kostrzyn, Gdaƒsk and Srebrna Góra have been
utilised are excellent examples of cooperation involv-
ing the local communities, historians of fortifications,
architects and conservators.
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8. Jw., art. 16.

9. Program Hewelianum jest realizowany przez jednostk´ bud˝e-
towà gminy miasta Gdaƒsk, Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich
„Twierdza Gdaƒsk”, w skrócie PKFM.

10. Serwis internetowy miasta Gdaƒska, 13 sierpieƒ 2004 r. –
www.gdansk.pl

11. Jan (1567-1642) i Jerzy (1614-1675) Strakowscy – ojciec (od
1603 r. g∏ówny budowniczy miasta Gdaƒska) i syn, jako stypen-
dyÊci rady Miejskiej Gdaƒska, studiowali budow´ systemów forty-
fikacyjnych w Holandii, by póêniej przyczyniç si´ do wzniesienia
wi´kszej cz´Êci historycznych fortyfikacji miasta Gdaƒska.

12. Projekt instrukcji powo∏ywania, sporzàdzania planu ochrony 
i zarzàdzania dla parku kulturowego, sporzàdzony na podstawie
art. 16 i 17 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami, (Dz.U. Nr 162 z dn. 17.09.2003, poz. 1568).
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tów, które stanowi∏y pruskà Twierdz´ Morskà ÂwinoujÊcie.

15. Grupy rekonstrukcyjne (formalne bàdê nie) zrzeszajà pasjona-
tów i kolekcjonerów dawnych militariów, które pochodzà z jednej
epoki lub nawet formacji wojskowej. Kompletujà umundurowanie 
i ekwipunek wojskowy (autentyczny lub wiernie skopiowany),
wykorzystywany póêniej w inscenizacjach historycznych, organi-
zowanych przy okazji uroczystoÊci rocznicowych.

16. Menno van Coehoorn (1641-1704), wybitny holenderski in˝y-
nier wojskowy, autor licznych projektów twierdz holenderskich
(m.in. Naarden, wzniesionej w 1683 r.). 

17. Project for Public Spaces: www.pps.org 

Przypisy

EXAMPLES OF SOCIAL INITIATIVES OF REVITALISING OLD DEFENSIVE OBJECTS 
AND SYSTEMS FOR THE PURPOSES OF CONTEMPORARY TOURISM


