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1. WSTĘP
 Przedmiot studium
Przedmiotem studium są tereny i obiekty dawnej Stoczni Gdańskiej
położone na północ od historycznego centrum Gdańska na obszarze
nazwanym w ostatnich latach „Młodym Miastem”, które w wyniku
przekształceń własnościowych, zapoczątkowanych w drugiej połowie lat
90-tych XX wieku, podlegają zmianom przestrzennym i stopniowej
transformacji. Jest to obszar dawnej „Stoczni Cesarskiej” oraz „Stoczni
Schichau” w ich historycznych granicach. Z opracowania wyłączono
tereny stoczniowe położone na północ od wyżej wymienionego obszaru
oraz Wyspę Ostrów, gdzie do chwili obecnej prowadzona jest działalność
produkcyjna, ograniczająca dostęp do poszczególnych obiektów. Granice
opracowania przedstawiono na załączonej planszy1.
 Zakres studium
Zakresem studium objęto analizę historyczną obszaru oraz
kalendarium działań związanych z ochroną terenów dawnej Stoczni
Gdańskiej. Waloryzację, czyli opis wartości poszczególnych budowli,
obiektów, zespołów oraz miejsc wykonano wg stanu na dzień 22
kwietnia 2015 r. Na jej podstawie oraz w oparciu o standardy
przewidziane dla miejsc Światowego Dziedzictwa wskazano zabytkowe
obiekty oraz ustalono granice obszarów podlegających ochronie. W
analizie krajobrazowej przedstawiono relacje przestrzenne terenów
postoczniowych ze strukturami urbanistycznymi Gdańska. Zakres studium
obejmuje także rekomendacje: zalecanych form ochrony oraz zasad
zarządzania dobrem Światowego Dziedzictwa UNESCO.
 Cel opracowania
Opracowanie ma na celu wskazanie najbardziej odpowiednich
form, zakresów i kierunków ochrony konserwatorskiej dla terenów i
obiektów postoczniowych w Gdańsku, w oparciu o ich w pełni
rozpoznane i zdefiniowane wartości zabytkowe oraz aktualne, wynikające
z obowiązujących ustaw uwarunkowania prawne.
1. Oznaczenia numerowe poszczególnych budowli i obiektów wymienionych w Studium przyjęto na
podstawie dotychczasowych opracowań ewidencyjnych, przy założeniu, że litera „A” oznacza obszar
dawnej Stoczni Cesarskiej, litera „B” Stoczni Schichau, a litera „C” Wyspę Ostrów (po za terenem
opracowania).
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 Podstawa opracowania
Podstawą opracowania jest umowa nr RWB –W /743/ WUAiOZ /8/
U.-W.Bież./2015 zawarta w marcu 2015 roku pomiędzy Gminą Miasta
Gdańsk, a Polskim Komitetem Narodowym Międzynarodowej Rady
Ochrony Zabytków ICOMOS z siedzibą w Warszawie.
Materiały merytoryczne, na których oparto opracowanie przedstawiono w
rozdziale 15 zawierającym bibliografię.
 Struktura opracowania
W początkowej części opracowania umieszczono kalendarium
najważniejszych wydarzeń historycznych oraz rozdziały dotyczące
rozwoju terenów stoczniowych od momentu powstania w połowie XIX
wieku do chwili obecnej wraz z wstępną oceną ich wartości
historycznych. W dalszej części przedstawiono charakterystykę obszaru i
jego strukturę własnościową. Problematykę konserwatorską otwiera
kalendarium działań i decyzji związanych z ochroną terenów dawnej
Stoczni Gdańskiej. W dalszej części, dotyczącej uwarunkowań
konserwatorskich, w kontekście poszczególnych form ochrony
przedstawiono jej aktualny stan, każdy z podrozdziałów kończąc
wnioskami. Podobnej analizie poddano zapisy obowiązujących planów
zagospodarowania
przestrzennego.
Następny
rozdział
zawiera
waloryzację, czyli opis wartości poszczególnych obiektów, zespołów
obiektów i miejsc oraz granic obszaru podlegającego ochronie, wykonaną
w oparciu i standardy OUV 2 przewidziane dla miejsc Światowego
Dziedzictwa UNESCO. Część analityczną zamyka analiza krajobrazowa
relacji obiektów i terenów postoczniowych ze strukturami
urbanistycznymi Gdańska. W części wnioskowej przedstawiono obiekty,
zespoły obiektów i miejsca, a także granice obszarów podlegających
ochronie z uwzględnieniem ich wartości kulturowych. We wnioskach
podsumowujących studium wskazano zalecane działania kierunkowe.
Opracowanie zaopatrzone jest w aneks, zawierający obowiązujące
standardy i zasady ochrony i zarządzania dobrem Światowego
Dziedzictwa UNESCO oraz załączniki i część graficzną.
2

Skrót OUV oznacza „outstanding universal value”, czyli “wyjątkową uniwersalną wartość” –
podstawową kategorię wg Wytycznych Operacyjnych do realizacji Konwencji Światowego Dziedzictwa
UNESCO, pkt 49, wyrażającą: „znaczenie kulturowe i/lub przyrodnicze, które jest na tyle wyjątkowe, że
przekracza granice państwowe i ma powszechne znaczenie dla obecnych i przyszłych pokoleń ludzkości.
Z tego faktu wynika konieczność nieustannej ochrony tego rodzaju dziedzictwa przez całą
międzynarodową społeczność”.

7

2. KALENDARIUM HISTORII PRZEMYSŁU STOCZNIOWEGO W
GDAŃSKU
o 1823: Johann Jacob Klawitter (1801-1863) wybudował
nadmotławskim terenie Brabank pierwszy statek „Thorn”;

na

o 1827: powstała prywatna stocznia gdańska „Julius Wilhelm Klawitter
Werft” (także: ”J. W. Klawitter Werft Danzig”);
o 1844: na terenie zakupionym przez państwo pruskie od Rady Miasta
Gdańska, nad Martwą Wisłą w rejonie Szańca Wapiennego i placów
składowych drewna, przy ujściu kanału zwanego Heckergraben,
powstała zimowa baza postojowa (niem. Korvetten-Depots der
Navigationsschule) dla okrętu szkoleniowego pruskiej marynarki
wojennej – korwety SMS „Amazone” - zalążek przyszłej stoczni;
o 1849-54: wyżej wspomniany teren został przeznaczony na potrzeby
pruskiej marynarki wojennej, powstawały tu obiekty budowlane
niezbędne do remontów jednostek pływających;
o 1850, 15 kwietnia: rozpoczęto budowę I pochylni półdokowej,
osadzonej na palach i przykrytej wiatą z płóciennym dachem;
o 1850, 24 sierpnia: położono stępkę pod pierwszy kadłub w Stoczni
Królewskiej, zaprojektowany przez J. W. Klawittera;
o 1850-52: wybudowano małą pochylnię nr 1a; (pierwsze w Stoczni
Królewskiej wodowanie - jednostki „Hela”);
o 1851, 13 listopada: pierwsze w Stoczni Królewskiej wodowanie
boczno-kołowej korwety „Danzig”;
o 1851: import z Anglii pierwszego żurawia do stawiania masztów o
udźwigu 15 ton, przebudowanego w 1857 i 1867;
o 1853: powołano państwową pruską Stocznię Królewską Königliche
Werft Danzig, (działalność rozpoczęła w 1854 r.);
8

o 1855: powiększanie terenów Stoczni Królewskiej dzięki zakupom
gruntów od rodziny Broschke i szpitala św. Jakuba oraz terenu zwanego
Milchpeterwiesenland, (w latach następnych kolejne zakupy);
o 1855-57: wybudowano II i III pochylnię (w przybliżeniu w miejscu
obecnych budynków 34A i 35A);
o 1856: wykopano nowy kanał transportowy Neuegraben (prostopadły do
brzegu wiślanego na zachodnim skraju Stoczni Królewskiej) oraz
urządzono własne ujęcie wody;
o 1858-1861: powstała nowa pochylnia nr 1, służąca do budowy
kanonierek;
o 1854-55: powstały pierwsze trwałe, murowane budynki: kuźni
stoczniowej, warsztatu mechanicznego, warsztatu naprawczego,
magazynu maszynowego oraz tokarni;
o 1858-59: nad pochylnią nr III powstała wiata o długości 19,5 m,
szerokości 19,5 m i wysokość 16,3 m., z czasem powiększona;
o 1861-1863: rozbudowano pochylnię nr 1a;
o 1862-63: nad pochylniami wybudowano dużą wiatę o konstrukcji
żelaznej ze szklonym dachem; długość 66 m, szerokość 40 m, wysokość
13, 5 m;
o 1871: Stocznię Królewską przemianowano na Stocznię Cesarską
Kaiserliche Werft Danzig (funkcjonowała do 1918 r.);
o 1873: wybudowano pierwszą dużą pochylnię nr 1 dla korwety parowej
„Danzig”;
o 1874: rozpoczęto intensywną rozbudowę stoczni o cztery pochylnie,
żelazny dok pływający, place składowe, biura; dawne budynki
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drewniane i ryglowe zastępowano murowanymi; zasypano stare
pochylnie i zbudowano na tym terenie hale warsztatów:
o 1874-79: wybudowano basen dokowy Dock - Bassin zamykany bramą
wodną (niem. Radialdocks mit drei Slipanlagen – Horizontalslips) o
wymiarach: szerokość na brzegu Wisły 38 m, a w głębi lądu 74 m,
długość 108 m; wymiary slipów (niem. Horizontalslipanlagen):
środkowy długość 105 m, szerokość 23 m, boczne długość 94 m,
szerokość 21 m;
o 1875: zwodowano ostatni zbudowany w Gdańsku drewniany żaglowiec;
o 1878: wzniesiono budynek dyrekcji z usytuowanymi we wschodnim
skrzydle pracowniami projektowymi, rozbudowywany w 1896 r. i w
1902 r.;
o 1878: na terenie Stoczni Cesarskiej założono instalację oświetlenia
gazowego;
o 1889, 14 lutego: Ferdinand Schichau (1814-1896), przedsiębiorca z
Elbląga, nabył od rady miasta Gdańska grunty usytuowane na północ od
Stoczni Cesarskiej, pomiędzy Martwą Wisła a linią kolejową, z
przeznaczeniem na wybudowanie nowoczesnej stoczni;
o 1890, 18 kwietnia: na terenie planowanej Stoczni Schichaua rozpoczęto
roboty niwelacyjne i palownicze; w Stoczni Cesarskiej podniesiono
poziom terenu do wysokości 5,20 m w stosunku do nominalnego stanu
wody w Nowym Porcie;
o 1892: w Stoczni Schichaua położono stępkę pod pierwszy okręt dla
niemieckiej marynarki wojennej - mały krążownik „Gefion”,
zwodowany w roku następnym;
o 1895, 31 marca: otwarcie Przekopu Wisły zmniejszyło
niebezpieczeństwo powodzi w Gdańsku i umożliwiło eksploatację
nabrzeży Martwej Wisły na potrzeby stoczniowe;

10

o 1898: na terenie o powierzchni 4,56 ha, przyległym od północy do
Stoczni Schichau utworzono fabrykę wagonów – Wagonfabrik;
o 1900: rozpoczęto pogłębianie koryta Martwej Wisły i budowę
2-kilometrowego kanału portowego o szerokości 100-180 m wzdłuż
Ostrowia (niem. Holm); urobek odkładano na Ostrowiu, podnosząc
poziom jego terenu i zwiększając długość linii brzegowej;
o 1901: pruski zarząd fortyfikacji miejskich zniósł zarządzenia
ograniczające działalność budowlaną na przedpolu obwałowań miasta;
roboty rozbiórkowe północnych bastionów; zasypywanie fos oraz prace
przy nowej aranżacji przestrzeni miejskiej w sąsiedztwie obu stoczni;
o 1904: w Stoczni Cesarskiej rozpoczęto budowę okrętów podwodnych uboot;
o 1913: uregulowano kanał łączący brzeg Wisły z wnętrzem przyszłej hali
montażowej okrętów podwodnych u-boot (budynek 1A);
o 1917: rozpoczęto budowę hali montażowej na kanale łączącym jej
wnętrze z brzegiem Wisły – budynek 1A;
o 1922, 8 listopada: utworzono międzynarodową spółkę akcyjną „The
International Shipbuilding & Engineering Company Limited, Danzig”,
oficjalnie posługującą się także nazwami „Danziger Werft und
Eisenwerkstatten Aktiengesellschaft” oraz „Stocznia Gdańska”, z
udziałem po 30% akcji Wielkiej Brytanii (Cravens Ltd) i Francji
(Groupement Industriel pour Danzig) oraz po 20% Rzeczypospolitej
Polskiej (Bank Handlowy w Warszawie) i Wolnego Miasta Gdańska
(Danziger Privat Aktienbank);
o 1927: budowa w Stoczni Gdańskiej przybrzeżnych statków pasażerskich
„Gdańsk” i „Gdynia” dla Rzeczypospolitej Polskiej;
o 1929: upadającą Stocznię Schichau przekształcono w spółkę akcyjną F.
Schichau GmbH;
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o 1931: zamknięto stocznię „J. W. Klawitter Danzig”, a rok później
ogłoszono jej upadłość;
o 1937: udziały brytyjskie w Stoczni Gdańskiej wykupuje niemiecki
koncern Otto Wolff Vereinigte Stahlwerke;
o 1938: budowa w Stoczni Gdańskiej nowej dużej pochylni o długości
150 m i szerokości 32 m oraz położenie stępki pod pierwszy
pełnomorski
statek
„Olza”
dla
Rzeczypospolitej
Polskiej
(nieukończony);
o 1939, 1 września: Stocznia Gdańska i Stocznia Schichau zostają
przejęte przez Rzeszę Niemiecką pod nazwą “Danziger Werft A.G.” i
natychmiast podejmują produkcję u-bootów;
o 1945, 13 marca: powstaje Morska Grupa Operacyjna z siedzibą w
Bydgoszczy, do prac nad przejmowaniem przemysłu okrętowego na
terenie województwa gdańskiego;
o 1945, 28 marca: zdobycie Gdańska przez wojska radzieckie;
o 1945, 10 maja: Hilary Minc, minister przemysłu i handlu, ustala w
Moskwie z Państwowym Komitetem Obrony Związku Radzieckiego
termin i tryb przekazania władzom polskim stoczni znajdujących się w
administracji wojskowych władz radzieckich; ZSRR zatrzymuje 70%
urządzeń stoczniowych (demontaż i wywóz), a dla Polski pozostaje
30%.
o 1945, 26 lipca, władze polskie przejęły tereny dawnych Stoczni
Schichau i Gdańskiej;
o 1945, 26 listopada: pierwsi po wojnie polscy robotnicy wchodzą na
teren stoczni;
o 1947, 19 października, z połączenia dawnych Stoczni Schichau i
Gdańskiej powstaje przedsiębiorstwo państwowe Stocznia Gdańska;
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o 1948, 6 listopada – pierwsze wodowanie w Stoczni Gdańskiej
rudowęglowca s/s Sołdek;
o 1951: po zainstalowaniu żurawia uruchomiono pochylnie B1 i B2;
o 1952: w dawnym biurowcu Schichau - 141B, powstaje biuro projektowe
Stoczni Gdańskiej; oddanie do użytku nowej Blachowni 4B;
o 1956, 22 listopada: pierwsze wodowanie na nowej pochylni zrzutowej
C1;
o 1967, 15 kwietnia: nadanie Stoczni Gdańskiej imienia Lenina;
o 1970, 14 grudnia: wybuch strajku w Stoczni Gdańskiej, jako wyraz
sprzeciwu wobec wzrostu cen; początek dramatycznych Wydarzeń
Grudniowych, które przyniosły ofiary śmiertelne od kul uzbrojonych
oddziałów milicyjno-wojskowych, przesilenie polityczne oraz zmianę
ekipy partyjno-rządowej sprawującej władzę;
o 1980, 14 sierpnia: strajk okupacyjny załogi Stoczni Gdańskiej w
obronie zwolnionej suwnicowej Anny Walentynowicz (1929-2010),
rozprzestrzeniony w ciągu trzech dni na cały kraj; delegaci
strajkujących zakładów tworzą Międzyzakładowy Komitet Strajkowy i
formułują 21 postulatów strajkowych zapisanych na dwóch płytach ze
sklejki wywieszonych na bramie stoczniowej nr 2, których spełnienie
jest warunkiem zakończenia strajku; 31 sierpnia wicepremier
Mieczysław Jagielski, jako przedstawiciel strony rządowej oraz Lech
Wałęsa, jako przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu
Strajkowego podpisują w stoczniowej Sali BHP porozumienie o
zakończeniu strajku powszechnego; w międzyczasie rodzi się
ogólnokrajowy ruch społeczny, formalnie zrejestrowany we wrześniu
1980 r., jako Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność;
o 1980, 16 grudnia: w rocznicę krwawej masakry robotników z Wybrzeża
w grudniu 1970 r. odsłonięto Pomnik Poległych Stoczniowców,
zaprojektowany i wykonany w Stoczni Gdańskiej;
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o 1981, 13 grudnia: wprowadzenie stanu wojennego i stłumienie strajku
stoczniowców;
o 1988, 1 listopada: decyzją polityczną władz postawiono
przedsiębiorstwo państwowe Stocznia Gdańska w stan likwidacji;
o 1990, 1 stycznia: wprowadzenie zasad gospodarki rynkowej w Polsce i
przekształcenie Stoczni Gdańskiej w spółkę akcyjną z dużym udziałem
akcji Skarbu Państwa (60%) oraz akcjonariatem pracowniczym (40%).
Drastyczna zmiana sytuacji finansowej Stoczni, dotychczas
funkcjonującej w oparciu o tanie kredyty operacyjne; cofnięcie
gwarantowanych dopłat wyrównawczych; utrata dotychczasowego
rynku zbytu w ZSRR; brak finansowania statków będących w budowie;
lawinowy wzrost zadłużenia przedsiębiorstwa;
o 1994, 8 września: prezydent RP uznaje za Pomnik Historii śródmieście
Gdańska w zasięgu obwarowań XVII-wiecznych; obszar ten nie
obejmuje terenów stoczniowych, na których ciągle trwa produkcja;
o 1996, 8 sierpnia: Sąd Rejonowy w Gdańsku ogłasza upadłość Stoczni
Gdańskiej S.A.;
o 1998: syndyk masy upadłościowej sprzedaje w pełni funkcjonujący
zakład Trójmiejskiej Korporacji Stoczniowej, będącej własnością
Stoczni Gdynia S.A. oraz firmy deweloperskiej EVIV Progress;
powstaje nowy podmiot prawa Stocznia Gdańska – Grupa Stoczni
Gdynia S.A., koncentrująca produkcję na wyspie Ostrów, czyli na ok.
50% całkowitej powierzchni b. Stoczni Gdańskiej S.A.;
o 1999: rozpoczyna się, trwający do dziś proces przekształceń
własnościowych terenów dawnej Stoczni Gdańskiej;
o 2006: rozpoczęcie trwającego do chwili obecnej wyburzania obiektów
budowlanych b. Stoczni Gdańskiej;
o 2011, czerwiec: z inicjatywy prezydenta Gdańska powstaje organizacja
pozarządowa „Rada Interesariuszy Młodego Miasta”;
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3. ZARYS ROZWOJU TERENÓW STOCZNIOWYCH W GDAŃSKU
Z WSTĘPNĄ OCENĄ ICH WARTOŚCI HISTORYCZNYCH
Na podstawie zebranych informacji źródłowych oraz analizy
materiału kartograficznego i ikonograficznego, - przedstawionego na
planszach graficznych - w rozwoju terenów zajmowanych przez
Stocznię Gdańską wyodrębniono następujące okresy:
 Stocznia Królewska 1844- 1871
Rozpoczęcie użytkowania terenu wytyczonego ówczesnym układem
hydrologicznym fos miejskich, kanałów spławnych oraz brzegu Wisły,
tworzących zamknięty ciąg wodny wokół niby-wyspy, na której
ulokowano najpierw bazę postojową floty pruskiej, a następnie
przystąpiono do remontów i budowy kadłubów pod wiatami bez
wznoszenia trwałej zabudowy.
Wartość historyczna
Z tego okresu jedynym zachowanym elementem umożliwiającym
interpretowanie zabudowy tego rejonu jest usytuowanie budynku nr
151A na terenie tzw. Mlecznego Piotra (niem. Milchpeter), wzniesionego
równolegle do otwartego kanału stoczniowego - odcinka dawnej fosy
miejskiej łączącego brzeg Wisły z fosą bastionu Ryś. Inne obiekty
pochodzące z tego okresu nie zachowały się.
 Stocznia Cesarska 1871-1922
Okres intensywnej trwałej zabudowy terenu dawnej pruskiej
państwowej stoczni królewskiej, od zjednoczenia Niemiec nazywanej
cesarską, w latach 1901-1919 przechodzącej modernizację na potrzeby
produkcji u-bootów.
Wartość historyczna
Obecnie najważniejszym obiektem dawnej stoczni cesarskiej jest
basen dokowy wraz z żeliwnym polerem 113 służącym do - wówczas
unikatowych w skali świata operacji - wodowania przy pomocy doku
pływającego kadłubów zbudowanych na trzech usytuowanych
wachlarzowo pochylniach płaskich. Znaczenie historyczne posiada
budynek 128A z widocznymi dwoma fazami rozbudowy oraz budynek
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150A straży pożarnej, pomiędzy którymi istnieje plac, wykorzystywany
do zgromadzeń strajkowych i zbiorowych protestów stoczniowców, jako
jedyna otwarta duża przestrzeń na gęsto zabudowanym stoczniowym
terenie. Wszystkie budynki hal produkcyjnych i/lub warsztatowych
usytuowane pomiędzy ulicami Krótką i Narzędziowców 36A, 43A,
393A, 352A, 40A, 38A, 387A oraz Narzędziowców i Wyposażeniowców
42A, 41A, 35A, 34A, 66A, 47A, 49A, 28A, 75A, 50A, wraz z wpisanym
do rejestru zabytków w 1999 r. budynkiem 131A są wyrazem
różnorodności3 stylistyki architektury przemysłowej przełomu XIX i XX
wieku. Wysoki stopień integralności4 można przypisać budynkowi 36A
Kuźni, w którym znajdują się dwa XIX-wieczne młoty parowe oraz
przemysłowe palenisko kuźnicze.
Reliktem ciągu produkcyjnego u-bootów w nieistniejących
budynkach z kanałem jest uskok w umocnieniu nabrzeża Wisły w
sąsiedztwie budynku 151A w miejscu lokalizacji bramy tego kanału.
Na uwagę zasługuje także zespół żelbetowych słupów latarni
ulicznych ustawionych wzdłuż muru od ul. Podstocznej– ukształtowanie
ramion latarni odpowiada stylistyce secesyjnej.
 Stocznia Schichau 1889-1939
Prywatna pełnomorska Stocznia Schichau wybudowana w
bezpośrednim sąsiedztwie Stoczni Cesarskiej, jako nowoczesny zakład z
zespołem sześciu pochylni o zróżnicowanych gabarytach i dużej
zdolności produkcyjnej.
Wartość historyczna
Najdawniejsze zachowane budynki 29B, 31B, 32B, 94B, 99B,
mimo widocznych wielokrotnych przebudów zachowały funkcje
związane z obróbką drewna. Z tego okresu pochodzi także budynek 45B
byłej szkoły czeladniczej Stoczni Schichau, utrzymany w stylistyce
funkcjonalizmu. Natomiast prosty budynek 86B, nabrał znaczenia
historycznego dzięki funkcjonującemu tu warsztatowi naprawy wózków
akumulatorowych, w którym pracował Lech Wałęsa. Nieopodal znajduje
się starszy XIX-wieczny budynek 99B, w którym pracowała Anna
3

Różnorodność jest kategorią wartościującą obiekty dziedzictwa kulturowego zgodnie z intencjami
Konwencji UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego,
sporządzonej w Paryżu dnia 20 października 2005 r.
4
Integralność wg normy PN-EN 15898:2011 Konserwacja dóbr kultury. Ogólne terminy i definicje
oznacza „stopień fizycznej lub konceptualnej całości obiektu”.
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Walentynowicz. Architektura tego budynku oraz sąsiednich 94B i 29B
reprezentuje styl arkadowo-łukowy (niem. Rundbogenstil) i jest
najdawniejszym obecnie przykładem XIX-wiecznego budownictwa
przemysłowego na tym terenie. Wzdłuż ul. Jana z Kolna zachował się
zespół żelbetowych latarni ulicznych.
 Stocznia Gdańska 1922 - 1939
W wyniku kończącego I wojnę światową Traktatu Wersalskiego,
Stocznia Cesarska została zdemilitaryzowana i przekształcona w
międzynarodową spółkę akcyjną oficjalnie posługującą się także nazwą
„Stocznia Gdańska”. Na terenie stoczni kontynuowana jest budowa
statków.
Wartość historyczna
Najważniejszym faktem historycznym jest pojawienie się oficjalnej
nazwy „Stocznia Gdańska”, jako dużego zakładu zdolnego budować
statki pełnomorskie. Unaocznia to jedyny zachowany z okresu polskiej
współwłasności budynek 151A, którego architektura zawiera znamiona
stylistyki art deco; jest to jedyny na terenie stoczniowym budynek w
pełni podpiwniczony.
 1939-1945, II wojna światowa
Zespół obu zakładów stoczniowych, jako specjalny majątek
państwowy, podporządkowany zostaje jednemu hitlerowskiemu
kierownictwu, otrzymuje nazwę Danziger Werft AG i jest dostosowany
do funkcji budowy i remontów u-bootów.
Wartość historyczna
Z tego okresu na terenie byłej Stoczni Schichau zachował się zespół
przyległych budynków 132B, 90B, 33B, 64B o jednolitym charakterze
architektonicznym i żelbetowej konstrukcji monolitycznej, trójnawowa
hala 48B utrzymana w podobnej stylistyce modernistycznej oraz wielka
hala traserni 3B w oszczędnej konstrukcji szkieletu stalowego z ceglanym
wypełnieniem ścian i żelbetowymi klatkami schodowymi. Na terenie
byłej Stoczni Gdańskiej zachował się znakomity pod względem
architektonicznym czterokondygnacyjny budynek 89A o żelbetowej
konstrukcji monolitycznej i dwoma klatkami schodowymi, na których
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umieszczono tarasy wartowniczo-obserwacyjne i stanowiska działowe.
Pionowa artykulacja elewacji nadaje obiektowy charakter modernizmu
monumentalnego. W budynku składano i próbowano silniki do u-bootów,
a w piwnicy narożnika wschodniego znajdowały się bunkry paliwowe.
Na terenie stoczniowym zachowały się żelbetowe cylindryczne
schrony obserwacyjno-wartownicze i schron przeciwlotniczy przy ul.
Narzędziowców. Obiekty te upamiętniają także fakt zatrudnienia do
niewolniczej pracy na terenie stoczni, więźniów niemieckiego obozu
koncentracyjnego Konzentrationslager Stutthof.
 Stocznia Gdańska 1945-2006
Po krótkotrwałej administracji radzieckiej, zdewastowany oraz
uszczuplony park maszynowy stoczni przekazano zarządowi polskiemu.
Już w 1948 r. możliwym stało się zbudowanie i zwodowanie, z najlepiej
zachowanej pochylni na terenie „A” (obok basenu dokowego), pierwszej
jednostki pływającej s/s Sołdek. Pozyskanie i zainstalowanie żurawi przy
pochylniach na terenie „B” umożliwiło budowę kadłubów.
Najważniejszym wydarzeniem pionierskiego okresu powojennego było
oddanie do użytku w 1952 r. nowych budynków Blachowni 4B i 10B
wraz z placami składowymi blach surowych. Nieco później wzniesiono
budynki 11B i 106B.
Wartość historyczna
Wartość historyczną posiadają wzniesione w tym okresie, a obecnie
nadal istniejące budynki. Obecnie ten zwarty zespół charakteryzuje
najwyższa na terenie postoczniowym integralności oraz autentyczność5,
wyrażone wszystkimi jej atrybutami. Zachowanie pełnego wyposażenia
w maszyny, sprzęt, osprzęt i narzędzia w stanie sprawności
demonstracyjnej jest wyzwaniem konserwatorskim, upamiętniającym
rangę Stoczni Gdańskiej, a także skalę i jakość jej produkcji.
Natomiast powstanie NSZZ Solidarność symbolizuje dzisiaj (przy
braku budynku stołówki głównej 505A, rozebranego w 2010 r.) budynek
centrali telefonicznej 175A, w którym mieścił się radiowęzeł zakładowy,
przejęty przez strajkujących w 1980 r. i umożliwiający utrzymanie
kontaktu z innymi ośrodkami oporu społecznego w Polsce. Chroniona
5

Autentyczność wg normy PN-EN 15898: 2011 Konserwacja dóbr kultury. Ogólne terminy i definicje
oznacza „stopień zgodności pomiędzy przypisaną a faktyczną tożsamością obiektu”.
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wpisem do rejestru zabytków Brama nr 2 posiada istotny kontekst
interpretacyjny, w postaci przylegającego do niej budynku wartowni i
biura przepustek 156A.
 Od 2006 - nadal
Rok 2006 r. zamyka okres produkcyjny Stoczni Gdańskiej oraz
otwiera rozpoczęcie przez nowe podmioty właścicielskie robót
rozbiórkowych obiektów budowlanych, co zostało poprzedzone sprzedażą
większości wyposażenia i urządzeń ruchomych (park maszynowy) przez
syndyka masy upadłości Stoczni Gdańskiej S.A.
Dezintegrację zasobu dziedzictwa stoczniowego powodują
postępujące wyburzenia, które objęły m.in. zespół rezydencjonalny
(własność inwestorska, 2008), zespół siedmiu (ostatnich) robotniczych
budynków mieszkalnych fundacji Schichau przy ul. Marynarki Polskiej
(własność komunalna, 2012), budynek centralnej stołówki pracowniczej
505A (własność spółki cywilnej, 2012) oraz kolejne budynki produkcyjne
(własność inwestorska).

4. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBSZARU
Obecnie znacząca część terenów dawnej Stoczni Gdańskiej,
szczególnie położonych na południe od dawnych Stoczni Cesarskiej i
Stoczni Schichau, charakteryzuje się wysokim stopniem dezintegracji,
dodatkowo wzmocnionej przebiegiem zbudowanej w ostatnich latach
arterii komunikacyjnej - ul. Jerzego Popiełuszki. W części dawnych
budynków stoczniowych obszaru dawnej Stoczni Cesarskiej,
wynajmowanych indywidualnym podmiotom gospodarczym, prowadzona
jest różnorodna produkcja przemysłowa. Budowa statków prowadzona
jest na większości terenów dawnej Stoczni Schichau. Część budynków
jest opuszczona i ulega sukcesywnej degradacji. Niniejsze opracowanie
nie podejmuje zagadnień stanu technicznego i kondycji konstrukcyjnej
poszczególnych budynków i obiektów, co powinno być przedmiotem
odrębnych ekspertyz technicznych.
Szczegółowe zmiany związane z kolejnymi etapami rozwoju i
sposobu zagospodarowania omawianych terenów ukazano na załączonych
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planszach graficznych przedstawiających mapy historyczne na tle
współczesnych podkładów mapowych (ryciny 1- 8).
Niemal cały obszar objęty opracowaniem należy do Skarbu
Państwa i znajduje się w użytkowaniu wieczystym indywidualnych
podmiotów gospodarczych. Zaliczają się do nich m.in. BPTO, Euro Mall,
Drewnica Development, Synergia’99. Teren Placu Solidarności, otoczenie
budynku Sali BHP oraz Europejskiego Centrum Solidarności jest
własnością Gminy Gdańsk. (załącznik 1)

5. KALENDARIUM DZIAŁAŃ I DECYZJI ZWIĄZANYCH Z
OCHRONĄ
KONSERWATORSKĄ
TERENÓW
POSTOCZNIOWYCH PODEJMOWANYCH OD 1996 ROKU
1996, wrzesień: Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków (PWKZ)
zapoczątkował działania zmierzające do stworzenia pełnej ewidencji
zasobów kulturowych terenów Stoczni Gdańskiej; powstały dwie
pierwsze „białe karty” ewidencyjne: dla stoczni – zawierające załącznik
graficzny, na którym zaznaczono kilkadziesiąt najbardziej wartościowych
obiektów z całego obszaru stoczniowego, w tym z Wyspy Ostrów
(załącznik 2) oraz osobno dla budynku stolarni 38A;
1997-1999: na zlecenie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków wykonano kolejne białe karty ewidencyjne dla obiektów
położonych w obszarze dawnej Stoczni Cesarskiej:
1997 – 4 karty,
1998 – 8 kart,
1999 – 3 karty;
1999, wrzesień: Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w oparciu
o opracowane karty ewidencyjne sporządził zawierający 17 pozycji
„Wykaz obiektów przemysłowych o wartości zabytkowej na terenie
Stoczni Gdańskiej S.A.”. Z tej listy do wpisania do rejestru zabytków
wyznaczonych zostało 5 obiektów, kolejnych 12 przewidziano do objęcia
„szczególną ochroną konserwatorską”. Wszystkie położone były na
terenie dawnej Stoczni Cesarskiej. Planowane rozpoczęcie procedury
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administracyjnej wpisów do rejestru zabytków uzależniono
wygaszenia działalności produkcyjnej stoczni; (załącznik 3)

od

1999, listopad: na zlecenie firmy SYNERGIA 99 Sp. z o.o. w Radomiu
prywatna pracownia autorska sporządziła „Opinię konserwatorską
dotycząca oceny podstawowych wartości zabytkowych wybranych
budynków na terenie Stoczni Gdańskiej S.A.”, w której zakwestionowano
wartości części obiektów z listy opracowanej przez Pomorskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Autorzy opracowania dla 9
obiektów dopuścili rozbiórkę, zalecając do zachowania jedynie 8
budynków z listy. Opinia nie uzyskała akceptacji urzędu
konserwatorskiego;
1999, 6 grudnia: Pomorski Wojewódki Konserwator Zabytków wpisał do
rejestru zabytków pod nr. rej. A-1206 następujące obiekty związane z
dziedzictwem Solidarności: „Plac Solidarności wraz z Pomnikiem
Poległych Stoczniowców Grudnia 1970 r., murem wzdłuż północnej
pierzei Placu oraz dawną Bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej im. Lenina,
obecnie Bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej oraz dawny magazyn torped,
obecnie sala konferencyjna i muzeum zakładowe Stoczni Gdańskiej – tzw.
Sala BHP”; (załącznik 4)
2000, marzec: na wniosek spółki Synergia’99 Pomorski Wojewódzki
Konserwator Zabytków sporządził wytyczne konserwatorskie dla
najcenniejszych budowli zabytkowych na terenie stoczni;
2001, 20 grudnia: Rada Miasta Gdańska uchwaliła Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Gdańska, w którym dostrzeżono wartość dawnych obiektów i zespołów
przemysłowych, jako dóbr kultury niewpisanych do rejestru zabytków;
2003, 28 sierpnia: Rada Miasta Gdańska podjęła uchwałę o przystąpieniu
do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Gdańsk Nowe Miasto – Stocznia, Plac Solidarności i Gdańsk Nowe
Miasto Północ;
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2003, 16 października: dwie tablice z 21 Postulatami Gdańskimi
powstałymi podczas strajku w sierpniu 1980 r. (wraz z kolekcją
dokumentów "Narodziny Solidarności - masowego ruchu społecznego",
będącą własnością Ośrodka KARTA w Warszawie) wpisane zostały na
Światową Listę Programu UNESCO „Pamięć Świata” obejmującą
najcenniejsze dla rozwoju świata dokumenty i wydawnictwa;
2004, 26 marca: Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków uzgodnił
projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gdańsk,
Nowe Miasto – Stocznia, Plac Solidarności;
2004, 28 kwietnia: Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
uzgodnił projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Gdańsk Nowe Miasto Północ;
2004, wrzesień: Rada Miasta Gdańska uchwaliła Miejscowy Plany
Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów postoczniowych: Gdańsk,
Nowe Miasto – Stocznia, Plac Solidarności oraz Gdańsk Nowe Miasto
Północ;
2007, grudzień: powstało opracowanie – „Gdańsk, dawna Stocznia
Cesarska, Opinia w sprawie ochrony konserwatorskiej zespołu
przestrzennego” autorstwa R. Hirscha i A. Orchowskiej – Smolińskiej
wskazujące na konieczność wpisu części terenu dawnej stoczni do rejestru
zabytków;
2007, 20 grudnia: Rada Miasta Gdańska uchwaliła Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Gdańska, w którym zabytkowy zespół Stoczni Cesarskiej położony na
północ od ul Wałowej wyznaczono do ochrony mocą miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego;
2009, 11 marca: Polski Komitet do spraw Światowego Dziedzictwa
Kulturowego w Polsce na posiedzeniu wyjazdowym w Gdańsku, po
zapoznaniu się z strategicznymi dokumentami planistycznymi
dotyczącymi ochrony wartości kulturowych terenów postoczniowych w
Uchwale nr 5 wskazał kierunki postępowania mające na celu
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doprowadzenie do wpisania Gdańska – wyrażającego idee Solidarności –
na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wskazano na katastrofalny
stan terenów dawnej Stoczni Gdańskiej i zagrożenia dla autentyczności
miejsca6. Zwrócono także uwagę na konieczność zapewnienia pomocy
władz państwowych przy podejmowaniu działań ochronnych;
(załącznik 5)
2009, kwiecień: w konsekwencji wniosków sformułowanych przez
Polski Komitet do spraw Światowego Dziedzictwa Kulturowego w
Polsce, Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków podjął
przygotowania administracyjne związane z procedurą wpisu terenów
postoczniowych do rejestru zabytków, które jednak nie były
kontynuowane;
2009, październik, Stocznia Gdańska, jako miejsce związane z
powstaniem i upamiętnieniem „Solidarności” zostaje nominowane przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego do wyróżnienia
prestiżowym Znakiem Dziedzictwa Europejskiego, wg procedury
tworzenia inicjującej listy indykatywnej;
2013, 16 października: na zlecenie Europejskiego Centrum Solidarności,
w porozumieniu z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
Miejskim Konserwatorem Zabytków w Gdańsku oraz Narodowym
Instytutem Dziedzictwa Ośrodkiem Terenowym w Gdańsku, przystąpiono
do sporządzenia kart ewidencyjnych obiektów zabytkowych znajdujących
się na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej (z wyłączeniem wyspy Ostrów),
pod kątem włączenia ich do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków;
2013, 5 grudnia: na zlecenie Urzędu Miasta Gdańska sporządzona została
Opinia prawna dr hab. Kamila Zeidlera, prof. UG, w zakresie możliwości
wykorzystania ustawowej formy ochrony zabytków, jaką jest park
kulturowy, do ochrony zabytków Młodego Miasta w Gdańsku, ze
szczególnym uwzględnieniem krajobrazu kulturowego Gdańska, w której
stwierdzono, że park kulturowy nie jest właściwą formą ochrony
6

Wg prof. Sławomira Ratajskiego, Sekretarza Generalnego Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO:
„Uwaga – jeżeli zatraci się autentyczność, to obiekt traci szanse wpisu. Jeżeli na terenie Stoczni
Gdańskiej cokolwiek dziś zbudujemy, to owo cokolwiek może umniejszyć wartość historyczną
istniejącej autentycznej materii”; zob. posiedzenie Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu w
dniu 6 maja 2010 r. Biuletyn 3715/6: http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/ (dostęp 15.06.2015).
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przedmiotowego terenu, wskazując jednocześnie na najskuteczniejszą
ochronę obszaru stoczni, jaką powinien być wpis do rejestru zabytków;
2014, 24 marca: Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał
do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków ponad 240 obiektów
zinwentaryzowanych (w postaci kart) na terenie Stoczni Gdańskiej, m.in.
stoczniowe hale, żurawie, budynki, pochylnie, elementy infrastruktury
(np. polery, latarnie, torowiska), a także urządzenia i maszyny (np.
suwnice, tokarki, frezarki czy strugarki poprzeczne);
2014, 17 kwietnia: Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków ustalił
listę 66 obiektów pozostających w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków,
tym samym odstępując od wpisania na nią wielu elementów
historycznego zagospodarowania terenów stoczniowych, m.in.
fragmentów nabrzeży, polerów, torowisk, ogrodzeń, bram i latarń itp.;
2014, 26 maja: pięć spółek, operatorów terenów postoczniowych (BPTO
Stocznia Cesarska Sp. z o.o., BPTO Kolonia Robotnicza Sp. z o.o.,
Drewnica Development, Aluship Technology Sp. z o.o., Synergia 99 Sp. z
o.o.) wniosło skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Gdańsku na włączenie przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków obiektów z terenów postoczniowych do Wojewódzkiej
Ewidencji Zabytków. Przedmiotem skargi stało się łącznie 35 obiektów w
tym m.in. siedem stoczniowych żurawi typu KONE, dawna hala produkcji
u-bootów, kilka schronów z okresu II wojny światowej, fragmenty
torowisk czy nawierzchni brukowych. Strony skarżące zakwestionowały
zabytkowe wartości niektórych obiektów ujętych do ewidencji, uznały
także, że część z nich to zabytki ruchome, których włączenie do
Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków, wymaga zgody właściciela.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku na posiedzeniu w dniu 1
października 2014 r., po zapoznaniu się z argumentami merytorycznymi
podnoszonymi przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków oraz opinią ekspercką sporządzoną przez Narodowy Instytut
Dziedzictwa Oddział Terenowy w Gdańsku oddalił wszystkie skargi,
uznając, że włączenie do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków dokonano
poprawnie pod względem formalnym;
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2015, 13 stycznia: Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz przesłał do
Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wniosek o
wpisanie do rejestru zabytków terenów postoczniowych jednocześnie
wskazując na możliwość otwarcia procedury ustanowienia na tym terenie
pomnika historii;
2015, 13 marca: Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków wyraził
zgodę na usunięcie z terenów postoczniowych trzech żelbetowych
schronów wartowniczych z okresu II wojny światowej;
2015, kwiecień: Historyczna Stocznia Gdańska – obiekty związane z
powstaniem „Solidarności” tj.: budynek „Sali BHP”, Brama nr 2 i Plac
Solidarności z Pomnikiem Poległych Stoczniowców wraz z murem i
tablicami inskrypcyjnymi oraz Europejskie Centrum Solidarności
otrzymały od Komisji Europejskiej wyróżnienie Znakiem Dziedzictwa
Europejskiego, wyróżniającego obiekty mające szczególne znaczenie dla
historii, kultury i integracji europejskiej; (załącznik 6)
Wnioski
Dotychczasowy zakres i formy ochrony terenów dawnej Stoczni
Gdańskiej są daleko niezadowalające. Na taką diagnozę składają się
następujące ustalenia:
 na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat zrealizowano szereg rozbiórek
budowli i obiektów o niekwestionowanych wartościach kulturowych;
 usunięto wiele elementów zagospodarowania terenu i urządzeń
świadczących o tradycji miejsca oraz dokumentujących różnorodne
procesy technologiczne;
 nastąpiła masowa likwidacja wyposażenia ruchomego związanego z
procesami technologicznymi stoczni;
 doprowadzono do jednostkowego podejmowania decyzji
dotyczących oceny wartości poszczególnych drobnych i
wydawałoby się nieistotnych składników zasobu zabytkowego, (np.
budynki, tory kolejowe, rury instalacyjne, nawierzchnie, schrony
itp.), zaniedbując całościowe spojrzenie na wartości kulturowe
obszaru i jego zintegrowaną ochronę7.
7

Zintegrowana ochrona zabytków jest doktryną konserwatorską z przełomu XX i XXI w., rozciągającą
ochronę obiektu na jego wystrój i wyposażenie, bezpośrednie otoczenie oraz krajobraz kulturowy, w

25

6. AKTUALNE
UWARUNKOWANIA
KONSERWATORSKIEJ

OCHRONY

 Wynikające z dokumentów konserwatorskich na podstawie ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
o Ewidencja zabytków
W latach 1996 – 1999 Pomorski Wojewódzki Konserwator
Zabytków sporządził dla terenów stoczni 17 „białych kart”
ewidencyjnych, w tym kartę zbiorczą, na której wyszczególniono
kilkadziesiąt obiektów o wartościach kulturowych. Ewidencja stała się
w owym czasie – gdy obowiązywała Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o
ochronie dóbr kultury – podstawą do wydania decyzji
administracyjnych dotyczących pierwszych wpisów do rejestru
zabytków, wskazania najcenniejszych obiektów celem objęcia ich
ochroną konserwatorską oraz uwzględnienia ochrony w zapisach
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Obszerne opracowanie gminnej ewidencji zabytków, składające się
z kilkuset kart ewidencyjnych zawierające nie tylko budynki, lecz
także wyposażenie hal, dźwigi, urządzenia terenowe, wykonane w
porozumieniu z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
na zlecenie Europejskiego Centrum Solidarności w 2014 roku jest
aktualnym, bardzo dobrym zbiorem informacji dotyczących zasobu
zabytkowego stoczni. Z tego zbioru, Pomorski Wojewódzki
Konserwator Zabytków w oficjalnym dokumencie Wojewódzkiej
Ewidencji Zabytków uwzględnił zaledwie kilkadziesiąt obiektów.
Wnioski
Wojewódzka Ewidencja Zabytków z terenu dawnej Stoczni
Gdańskiej wg aktualnej, ujednoliconej wersji dostępnej na stronie
internetowej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków zawiera 66
obiektów (stan na dzień 15 06 2015 r.). Stwierdzić należy, że aktualny
zasób Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków jest zdecydowanie zbyt
mały. Tymczasem ewidencja zabytków sporządzona na zlecenie
Europejskiego Centrum Solidarności w 2014 roku, obejmuje ponad
którym jest osadzony. Pełna interpretacja zabytku wymaga rozważeń w kontekście idei i zasad
zrównoważonego rozwoju.
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240 kart i jest materiałem kompletnym, umożliwiającym
uwzględnienie ochrony wielu nawet drobnych obiektów, ważnych z
konserwatorskiego punktu widzenia dla zachowania autentyczności,
integralności, wyjątkowej uniwersalnej wartości oraz innych jego
wartości kulturowych.
Należy zdecydowanie rozbudować zasób zabytkowy ujęty w
Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków; dotyczy to, obok budynków,
także takich elementów zagospodarowania terenu jak: fragmenty
nabrzeży, polery, torowiska, urządzenia techniczne, ogrodzenia,
bramy, latarnie itp.
o Wpis do rejestru zabytków
Jedyny wpis do rejestru zabytków dla przedmiotowego obszaru
dokonany został 6 grudnia 1999 roku przez Pomorskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i dotyczy obiektów
związanych ze strajkami robotniczymi i ideą Solidarności. Do rejestru
wpisano: Placu Solidarności wraz z Pomnikiem Poległych
Stoczniowców Grudnia 1970 r., murem wzdłuż północnej pierzei Placu
oraz dawną Bramą nr. 2 Stoczni Gdańskiej im. Lenina, obecnie Bramą
Nr. 2 Stoczni Gdańskiej oraz dawny magazyn torped obecnie sala
konferencyjną i muzeum zakładowe Stoczni Gdańskiej tzw. „Salę
BHP”.
Do chwili obecnej, czyli w okresie ponad 15 lat, nie dokonano
żadnych kolejnych wpisów do rejestru obiektów lub obszarów
związanych z historią stoczni. Mimo deklaracji nie wszczęto też w tej
sprawie żadnych postępowań administracyjnych. Sytuacja ta
uniemożliwia zastosowanie jednej z podstawowych przewidzianych
ustawą form ochrony, jaką jest wpis do rejestru zabytków i skutkuje
stałym,
postępującym
niszczeniem
zachowanych
wartości
kulturowych obszaru.
Wnioski
Należy niezwłocznie przystąpić do procedury wpisywania do
rejestru zabytków najbardziej wartościowych obiektów i obszarów
dawnej Stoczni Gdańskiej.

27

o Pomnik historii
W 1994 roku, Zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Gdańsk – miasto w zasięgu obwarowań XVII wieku uznany został za
Pomnik Historii. Granicę wpisu od strony północnej ustalono, na linii
ul. Wałowej. Tereny postoczniowe znalazły się poza obszarem
uznanym Pomnika Historii, jednak uznać należy, że położone są w
jego bezpośrednim otoczeniu8
Wnioski
Tereny dawnej Stoczni Gdańskiej z uwagi na położenie w
bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Pomnika Historii, w szeregu
działań planistycznych mogą być traktowane, jako jego otoczenie
i/lub strefa buforowa9.
Wpis do rejestru zabytków tego obszaru może otworzyć drogę
do nadania tego tytułu lub powiększenia obszaru uznanego za
Pomnik Historii.
o

Park kulturowy
W 2013 roku prof. Kamil Zeidler sporządził obszerną i
wyczerpującą opinię prawną dotycząca możliwości zastosowania
przewidzianej w Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami formy ochrony, jaką jest park kulturowy. W
konkluzji tego opracowania stwierdzono, że utworzenie parku
kulturowego nie jest właściwą formą ochrony terenów
postoczniowych, gdyż jej istotą jest przede wszystkim ochrona
krajobrazu kulturowego a nie poszczególnych zabytków
nieruchomych, a tym bardziej ruchomych, które w przypadku terenów
8

Otoczeniem wg Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Art
.3.15, jest „teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru
zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym
oddziaływaniem czynników zewnętrznych”.
9
Wg Wytycznych operacyjnych do realizacji Konwencji światowego dziedzictwa, Pkt 104: „Strefa
buforowa, ustanowiona w celu skutecznej ochrony dobra kandydującego do wpisu na Listę, to obszar
otaczający dobro, w którego przypadku wprowadzono komplementarne restrykcje prawne i/lub
zwyczajowe, nałożone na sposób użytkowania i rozwoju tego obszaru w celu uzupełnienia ochrony o
dodatkową warstwę. Strefa powinna obejmować bezpośrednie otoczenie kandydującego dobra, ważne
widoki i inne obszary lub atrybuty, mające funkcjonalne znaczenie dla dobra i jego ochrony. Obszary
tworzące strefę buforową powinny być określane w każdym przypadku poprzez odpowiednie
mechanizmy. Wniosek powinien zawierać takie informacje, jak szczegóły dotyczące wielkości obszaru,
charakterystykę i dopuszczalne formy użytkowania strefy buforowej, jak również mapę z dokładnie
zaznaczonymi granicami dobra i jego strefy buforowej”. Pkt 105: „Dokumentacja powinna również
zawierać wyjaśnienie, w jaki sposób strefa buforowa chroni dobro”.
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dawnej Stoczni Gdańskiej są wyznacznikiem wartości kulturowych
miejsca. Ponadto zauważyć należy, że ta forma ochrony często
dotyczy zintegrowanych działań o charakterze krajobrazowym i
przyrodniczym
wymagających
szerokiego
współdziałania
interesariuszy przy sporządzeniu niezbędnych planów zarządzania.
Ewentualne utworzenie parku kulturowego powinno poprzedzić
wykorzystanie innych, przewidzianych Ustawą o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami oraz Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, form ochrony.
Wnioski
Przewidziana w Ustawie forma ochrony w postaci ustanowienia
parku kulturowego, na obecnym etapie prac planistycznych i
procedur administracyjnych, nie jest odpowiednią dla obszaru
dawnej Stoczni Gdańskiej.

 Wynikające z dokumentów międzynarodowych
Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO
Kilkakrotnie podejmowano próby wpisania Gdańska na listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Oceny ekspertów krajowych i
zagranicznych z reguły wskazywały na walory autentyzmu i
integralności, jako wyznaczniki wartości kulturowej obszaru. Za
każdym razem wnioski nie uzyskiwały akceptacji i były wycofywane
z panelu decyzyjnego Komitetu Światowego Dziedzictwa. Misja
Komitetu do spraw Światowego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce,
która w Gdańsku w 2009 roku zapoznała się z wartościami terenów
stoczni, sposobem zarządzania i uwarunkowaniami ochrony, wskazała
podstawowe kierunki niezbędnych działań. Zasadnicze z nich to
ustalenie różnorodnych form ochrony wynikających z obowiązującego
prawa oraz przyjęcie planu zarządzania miejsca. Do tej pory żadne z
tych działań nie zostało podjęte. (załącznik 5)

o

Wnioski
Na szczeblach administracji rządowej i samorządowej należy
zapewnić ustawowe formy ochrony obszaru i obiektów oraz
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przyjąć plan zarządzania miejscem. Podjęte już przed laty
działania, mające na celu przygotowanie nominacji na Listę
Światowego Dziedzictwa (WHL), powinny być kontynuowane.
o

Znak Dziedzictwa Europejskiego
Stocznia Gdańska, jako miejsce związane z powstaniem i
upamiętnieniem „Solidarności”, uzyskała w 2009 roku nominację do
Znaku Dziedzictwa Europejskiego. Decyzja Parlamentu Europejskiego
i Rady nr 1194/2011/UE z dnia 16 listopada 2011 r. usankcjonowała
działanie Unii Europejskiej na rzecz Znaku Dziedzictwa
Europejskiego. Ta forma ochrony nie jest przewidziana ustawą, więc
wyróżnienie to ma w krajowych warunkach charakter wyłącznie
prestiżowy. Mimo to stanowi istotny wyróżnik miejsca, a na tle
dziedzictwa europejskiego, wzmacnia jego znaczenie symboliczne.
Zakres obszarowy tej nobilitacji określony załącznikiem graficznym
wykracza poza teren wpisany do rejestru zabytków. W związku z
powyższym wymaga to działań zmierzających do ujednolicenia
obszaru podlegającego ochronie. (załącznik 6)
Wnioski
Poprzez korektę i rozszerzenie wpisu do rejestru zabytków
należy ujednolicić granice ochrony związane ze Znakiem
Dziedzictwa Europejskiego.



Wynikające z dokumentów planistycznych na podstawie
Ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Gdańska - wersja z 2001 roku;
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego
Miasta
Gdańska,
przyjętym
uchwałą
nr
XLII/1289/2001 Rady Miasta Gdańska z dnia 20 grudnia 2001 roku,
wyznaczono trzy typy obszarów podlegających ochronie w zakresie
dziedzictwa kulturowego – o znaczeniu ponadregionalnym, miejskim
(regionalnym) oraz kształtujące lokalną tożsamość i wizerunek. Plac

o
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Solidarności i przyległe tereny, – choć nie wymieniono terenów
postoczniowych, – jako miejsca związane z najnowszą historią Polski
i Europy Wschodniej, znalazły się pośród zabytków o znaczeniu
ponadregionalnym. Drogą wartościowania wyznaczono także
różnorodne polityki ochronne. W studium zadeklarowano, że:
„ochrona dóbr kultury stanowi jedną z podstaw rozwoju. Środowisko
kulturowe jest bowiem, łącznie z bardzo ciekawym środowiskiem
przyrodniczym, bazą dla rozwoju gospodarki turystycznej. Celem tej
ochrony musi być więc utrzymanie atrakcyjności i różnorodności
przestrzeni miejskiej.” Obszary poprzemysłowe w tym tereny dawnej
Stoczni Gdańskiej stanowić miały największe rezerwy terenów
przeznaczonych na inwestycje.
W grupie celów przestrzennych przewidziano m.in. „kształtowanie
zindywidualizowanej lokalnie struktury miejskiej, zharmonizowanej ze
środowiskiem przyrodniczym, kulturowym i krajobrazem”. W grupie
wielkoprzestrzennych obszarów budujących tożsamość miasta
uwzględniono system przestrzeni publicznych i fronty wodne w
restrukturyzowanych terenach postoczniowych w Śródmieściu.
Dostrzeżono także konieczność czynnego i biernego kształtowania
krajobrazu. Na terenach postoczniowych zakładano powstanie
Nowego Miasta – „wielofunkcyjnych zespołów usługowo –
mieszkaniowych i administracyjnych, obiektów usługowych i
rekreacyjnych i kulturalnych, a także nowych niezbędnych urządzeń
infrastruktury technicznej, przede wszystkim ulicy Nowej Wałowej. W
rejonie placu Solidarności powstanie zespół historyczny
„Solidarność”, a może także obiekty administracji samorządowej i
państwowej”. Przewidywano także rehabilitację zdegradowanej
zabudowy terenów poprzemysłowych o wartościach kulturowych.
Wnioski
Studium otworzyło drogę i wskazało działania kierunkowe do
zapewnienia warunków ochrony wartości terenów dawnej Stoczni
Gdańskiej.
o

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Gdańska - wersja aktualna z 2007
roku;
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Opisane wyżej Studium z 2001 roku zastąpione zostało w 2007
roku nowym dokumentem - Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gdańska, załącznik nr 1 do
Uchwały nr XVIII/431/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 20.12.2007 r.
W rozdziale 14 zatytułowanym Obszary i zasady ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytków, krajobrazu kulturowego oraz
dóbr kultury współczesnej, ustalono zasady ochrony. W Wykazie
obszarów i obiektów dziedzictwa kulturowego tworzących tożsamość
miasta i jego wizerunek w grupie obszarów i obiektów zabytkowych o
znaczeniu międzynarodowym tworzącym tożsamość miasta i jego
wizerunek w skali światowej i europejskiej znalazł się obszar
nazwany: „Miejsca związane z najnowszą historią Polski i Europy
Wschodniej – rejon placu Solidarności i salą BHP Stoczni Gdańskiej”.
Pośród obszarów i obiektów o znaczeniu krajowym i regionalnym
(19B/14, s.213) znalazła się Stocznia Cesarska, której obszar
wyszczególniono także w wykazie zespołów zabytkowych do ochrony
mocą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Na
podstawie wykazu, ochronie podlegają: „relikty zabudowy
przemysłowej z końca XIX i pocz. XX w., zachowany częściowo układ
kompozycyjny oraz budynki produkcyjne, administracyjne i willa
dyrektora”. Na marginesie należy odnotować, że willa dyrektora
została rozebrana w związku z budową trasy komunikacyjnej tzw.
Nowej Wałowej. W części dotyczącej stref ochrony ekspozycji (aneks
7F/5, s. 181) uwzględniono ekspozycję hali Stoczni Gdańskiej od
strony Al. Zwycięstwa umożliwiający widok na halę traserni. Nie
dostrzeżono konieczności ochrony dźwigów stoczniowych – ważnego
elementu współczesnej panoramy Gdańska.
W rozdziale poświęconym ochronie i kształtowaniu krajobrazu
kulturowego, w ramach działań związanych z: „zastąpieniem
istniejącego
zainwestowania
substandardowego
nowym
zainwestowaniem miejskim, adekwatnym do rangi miejsca”
uwzględniono tereny postoczniowe i poprzemysłowe.
Wnioski
Studium uwzględniło ogólne uwarunkowania związane z
ochroną wartości kulturowych terenów dawnej Stoczni Gdańskiej.
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o

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego z 2004
roku
Aktualnie dla terenów postoczniowych obowiązują następujące
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: Gdańsk, Nowe
Miasto – Stocznia, Plac Solidarności oraz Gdańsk Nowe Miasto
Północ. Plansza graficzna obrazuje aktualny stan ochrony wynikający
z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 MPZP Nowe Miasto – Stocznia, Plac Solidarności
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gdańsk Nowe
Miasto – Stocznia, Plac Solidarności przyjęty został uchwałą nr
XXVIII/903/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 września 2004 roku.
Podjęcie uchwały poprzedziły negocjacje z Pomorskim Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków zakończone 31 marca 2004 r.
uzgodnieniem planu.
W graficznej części planu na terenie oznaczonym 003-M/U32
wyróżniono 9 obiektów o wartościach kulturowych, leżących na
obszarze dawnej Stoczni Cesarskiej. W tej grupie znalazły się
następujące obiekty: nr 150A (straż pożarna), nr 128A (budynek
dyrekcji), nr 38A (formiernia), nr 47A (modelarnia, warsztat i hale
produkcyjne), zachodnia część nr 34A i 35A (kotlarnia), nr 42A
(ślusarnia), nr 66A (warsztat), nr 36A (kuźnia i warsztat ślusarski).
Zgodnie z planem: „ochronie podlega ich charakter oraz detal
architektoniczny”. W zaleceniach i informacjach niebędących
podstawą wydawania decyzji administracyjnych wymienione wyżej
obiekty określono, jako przewidziane do wpisania do rejestru
zabytków. W ustaleniach dotyczących obszarów rehabilitacji
istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej przewidziano
likwidację istniejącego zagospodarowania przemysłowego z
wyjątkiem obiektów o wartościach kulturowych. Pojawił się także
zapis dotyczący każdorazowej zgody właściwego konserwatora
zabytków na demontaż stoczniowych maszyn i urządzeń technicznych
pochodzących sprzed 1945 roku oraz dotyczący ochrony parowych
dźwigów samobieżnych na dawnym nabrzeżu wyposażeniowym
(karta terenu numer 003).
Na obszarze przewidzianym pod budowę ul. Nowej Wałowej, karta
terenu 021 – KD82 oznaczono trzy budynki o wartościach
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kulturowych: nr 139A (budynek biurowy, czyli dawna willa dyrektora
stoczni), nr 138A (centrala telefoniczna) oraz nr 173A (warsztat). Do
czasu budowy ulicy tzw. Nowej Wałowej, zgodnie z zapisem karty
terenu: „ochronie podlega ich charakter oraz detal architektoniczny”.
W ten sposób plan praktycznie przekreślił realną możliwość ich
zachowania, a stan prawny umożliwił rozbiórkę tych wartościowych
obiektów podczas budowy nowej trasy komunikacyjnej.
Dla fragmentów terenu dawnej Stoczni Schihau – karty terenu 001U33 oraz 020-P/U42 – w zasadach ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej nie
uwzględniono ochrony żadnego z zachowanych tu historycznych
budynków. Na tym terenie, za wyjątkiem wybranych korytarzy
widokowych, dopuszczono dowolną wysokość zabudowy.
Na rysunku planu wyszczególniono także obszary i obiekty wpisane
do rejestru zabytków, czyli Plac Solidarności z bramą nr 2 oraz tzw.
„Salą BHP” – karta terenu nr 008-KX.
Na pozostałych obszarach ściśle związanych z historią stoczni –
karty 001-U33, 005-M/U33 nie wyszczególniono innych obiektów o
wartościach kulturowych. W karcie terenu U-33 w ramach ustaleń
dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu
kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej wyznaczono strefę
ochrony ekspozycji, w której wszelkie inwestycje, w zakresie
koncepcji zagospodarowania terenu oraz studium sylwety od strony
wody z uwzględnieniem ekspozycji i korytarzy widokowych w
kierunku historycznego zespołu zabudowy Gdańska, wymagają
uzgodnienia z właściwym konserwatorem zabytków. Ponadto dla tego
terenu wprowadzono zapis, że demontaż stoczniowych maszyn i
urządzeń technicznych pochodzących sprzed 1945 roku wymaga
każdorazowo zgody właściwego konserwatora zabytków.
Zasadniczy obszar dawnej Stoczni Cesarskiej w karcie terenu
oznaczony - 003-M/U32 przeznaczono pod zabudowę mieszkaniowo –
usługową. Minimalną intensywność zabudowy ustalono na 2,0,
maksymalnej nie ustalono. Wysokość zabudowy - bez ograniczeń.
Plan wyznaczył także strefę ochrony archeologicznej, czyli obszar
w zarysie dawnych nowożytnych fortyfikacji miejskich, na którym
obowiązuje zasada nadzoru archeologicznego podczas prowadzonych
prac budowlanych.
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Wnioski
W
planie
uwzględniono
ochronę
tylko
niektórych
wartościowych obiektów związanych z historią stoczni, tym
samym skazując pozostałe na rozbiórkę. Brak ograniczenia
wysokości zabudowy może zniszczyć krajobrazowe walory
obszaru.
Należy doprowadzić do zmiany zapisów planu w pełni
uwzględniających kulturowe wartości obszaru i znajdujących się
na nim wartościowych obiektów historycznych oraz ochrony
krajobrazu.
 MPZP Gdańsk Nowe Miasto – Północ
MPZP Gdańsk Nowe Miasto – Północ przyjęto 30 09 2004 roku
uchwałą Rady Miasta Gdańska nr XXVII/902/04. Na większości
terenów dawnej Stoczni Schichau pozostawiono funkcje produkcji
przemysłowej. Jedynym budynkiem o wartościach kulturowych
chronionym zapisami planu jest hala montażowa, dawna trasernia budynek nr 3B. Ochronie podlega jego charakter oraz detal
architektoniczny wraz z napisem „Stocznia Gdańska” na
południowym szczycie.
Uwzględniono
także
ochronę
charakteru
oraz
detalu
architektonicznego budynków dawnej stoczni oznaczonych na
rysunku planu: C-14, C-19, C-21, C-22, C-23, C-26, C-28, C-32, C33; znajdują się one jednak po za obszarem objętym niniejszym
opracowaniem.
Wnioski
Ilość uwzględnionych w planie obiektów posiadających wartości
kulturowe, szczególnie na obszarze dawnej Stoczni Schichau jest
zdecydowanie zbyt mała.
Należy doprowadzić do zmiany zapisów planu w pełni
uwzględniających kulturowe wartości obszaru i znajdujących się
na nim wartościowych obiektów historycznych.
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 Decyzje zezwalające na rozbiórkę
Brak ochrony ustanowionej zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego oraz nieujęcie w Wojewódzkiej
Ewidencji Zabytków przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków skutkuje możliwością przeznaczenia zdekapitalizowanych
budynków do rozbiórki. Właściciele terenów postoczniowych
korzystając z tej możliwości w 2014 roku uzyskali prawomocne decyzje
Urzędu Miasta zezwalające na rozbiórkę następujących budynków:
46A, 31B, 32B, 87B, 504A; a w 2015 roku: 64B oraz 132B.
Uchylenie wyżej wymienionych decyzji powinno nastąpić w drodze
trójstronnych negocjacji pomiędzy właścicielami terenu, Pomorskim
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Urzędem Miasta.

7. WALORYZACJA – OPIS WARTOŚCI POSZCZEGÓLNYCH
OBIEKTÓW, ZESPOŁÓW OBIEKTÓW I MIEJSC NA TERENIE
BYŁEJ STOCZNI GDAŃSKIEJ
o Wstęp
W Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami w definicji zabytku (Art. 3) wspomniano jego „wartość
historyczną, artystyczną lub naukową”. W niniejszym Studium o
wartości historycznej mówi Rozdział „ Zarys
rozwoju
terenów
stoczniowych w Gdańsku z wstępną oceną ich wartości
historycznych”. Wartość artystyczną obiektów postoczniowych można
odnieść do cech stylistycznych ich architektury oraz dekoracji
architektonicznej, co zostało również wspomniane jak wyżej.
Natomiast analiza i interpretacja wartości naukowej jest
przeprowadzona wg „Wytycznych operacyjnych do realizacji
Konwencji światowego dziedzictwa” z roku 2012, gdzie podano
podstawowe definicje, z których zastosowanie do dalszej analizy mają:
Dziedzictwo kulturalne stanowią zespoły: budowli oddzielnych
lub łącznych, które ze względu na swą architekturę, jednolitość lub
zespolenie z krajobrazem mają wyjątkową powszechną wartość z
punktu widzenia historii, sztuki lub nauki (Pkt 45);
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Krajobrazy kulturowe są dobrami kulturowymi i reprezentują
„wspólne dzieła przyrody i człowieka”. Są one ilustracją ewolucji
społeczności ludzkiej i osadnictwa na przestrzeni czasu, zachodzącej
pod wpływem ograniczeń fizycznych i/lub możliwości, jakie zapewnia
środowisko naturalne oraz pod wpływem nakładających się sił
społecznych, ekonomicznych i kulturowych zarówno zewnętrznych,
jak i wewnętrznych (Pkt 47);
Wyjątkowa uniwersalna wartość (OUV – zob. przypis 2), to
znaczenie kulturowe i/lub przyrodnicze, które jest na tyle wyjątkowe,
że przekracza granice państwowe i ma powszechne znaczenie dla
obecnych i przyszłych pokoleń ludzkości (Pkt 49). (…) Dobro posiada
wyjątkową uniwersalną wartość, jeśli spełnia jedno lub więcej z
poniższych kryteriów (Pkt 77), zatem powinno ono:
(i) stanowić wybitne dzieło twórczego geniuszu człowieka; lub
(ii) ukazywać znaczącą wymianę wartości, zachodzącą w danym
okresie czasu
lub na danym obszarze kulturowym świata, w dziedzinie rozwoju
architektury lub techniki, sztuk monumentalnych, urbanistyki lub
projektowania krajobrazu; lub
(iii) nieść unikalne lub co najmniej wyjątkowe świadectwo tradycji
kulturowej lub cywilizacji wciąż żywej bądź już nieistniejącej; lub
(iv)
być
wybitnym
przykładem
typu
budowli,
zespołu
architektonicznego, zespołu obiektów techniki lub krajobrazu, który
ilustruje znaczący(e) etap(y) w historii ludzkości; lub
(v) być wybitnym przykładem tradycyjnego osadnictwa, tradycyjnego
sposobu użytkowania terenu lub morza, reprezentatywnego dla danej
kultury (kultur); lub obrazującym interakcję człowieka ze
środowiskiem, szczególnie, jeżeli [dane dobro] stało się podatne na
zagrożenia wskutek nieodwracalnych zmian; lub
(vi) być powiązane w sposób bezpośredni lub materialny z
wydarzeniami lub żywymi tradycjami, ideami, wierzeniami, dziełami
artystycznymi lub literackimi o wyjątkowym uniwersalnym znaczeniu
(kryterium to powinno być stosowane raczej łącznie z innymi
kryteriami); lub
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(vii) obejmować najbardziej niezwykłe zjawiska przyrodnicze lub
obszary o wyjątkowym naturalnym pięknie i znaczeniu estetycznym;
lub
(viii) stanowić wyjątkowe przykłady reprezentatywne dla głównych
etapów historii Ziemi, włączając świadectwa rozwijającego się na niej
życia; trwających procesów geologicznych istotnych w tworzeniu
rzeźby terenu, bądź form geomorfologicznych lub fizjograficznych o
dużym znaczeniu; lub
(ix) stanowić wyjątkowe przykłady reprezentatywne dla trwających
procesów ekologicznych i biologicznych istotnych w ewolucji i rozwoju
ekosystemów oraz zwierzęcych i roślinnych zespołów lądowych,
słodkowodnych, nadbrzeżnych i morskich; lub
(x) obejmować siedliska naturalne najbardziej reprezentatywne i
najważniejsze dla ochrony in situ różnorodności biologicznej,
włączając te, w których występują zagrożone gatunki o wyjątkowej
uniwersalnej wartości z punktu widzenia nauki lub ochrony przyrody.
(…)Aby dobro uznane zostało za posiadające wyjątkową uniwersalną
wartość, musi również spełniać warunek integralności i/lub
autentyzmu oraz musi posiadać odpowiedni system ochrony i
zarządzania zapewniający jego zachowanie (Pkt 78).
Dobra, których wyjątkowa uniwersalna wartość jest analizowana w
oparciu o kryteria (i)-(vi) muszą spełniać warunek autentyzmu (Pkt
79). W zależności od typu dziedzictwa kulturowego i jego kontekstu
kulturowego można uznać, że dobra spełniają warunki autentyzmu,
jeśli ich wartości kulturowe są prawdziwie i wiarygodnie wyrażone
przez szereg atrybutów, w tym:
• formę i projekt;
• materiały i substancje;
• użytkowanie i funkcję;
• tradycje, sposoby i systemy zarządzania;
• lokalizację i otoczenie;
• język oraz inne formy dziedzictwa niematerialnego;
• atmosferę i odczucia; a także
• inne czynniki wewnętrzne/zewnętrzne (Pkt 82).
Atrybuty, takie jak atmosfera czy odczucia same w sobie są trudne w
praktycznym zastosowaniu do oceny autentyzmu, ale mimo to są
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ważnymi wskaźnikami charakteru i odbioru miejsca, np.: w
społecznościach zachowujących tradycje i ciągłość kulturową (Pkt
83).
Integralność jest miarą całości i nienaruszalności dziedzictwa
przyrodniczego i/lub kulturowego oraz jego atrybutów. Badanie stanu
integralności wymaga oceny, w jakim zakresie dobro:
A) obejmuje wszystkie elementy niezbędne do wyrażenia jego
wyjątkowej uniwersalnej wartości;
B) jest właściwego rozmiaru, aby zapewnić pełną reprezentację cech i
procesów świadczących o jego znaczeniu;
C) narażone jest na niekorzystne skutki rozwoju i/lub zaniedbania.
Powyższe warunki powinny być uwzględnione w orzeczeniu
integralności (Pkt 88).
Dla dóbr wartościowanych na podstawie kryteriów (i)-(vi), materiał z
którego są wykonane i/lub ich charakterystyczne elementy powinny
być w dobrym stanie, a wpływ procesów degradacyjnych powinien być
pod kontrolą. Dobra powinny obejmować większość elementów
koniecznych do przekazania całości wartości przez nie wyrażanych.
Powinny być również zachowane wzajemne powiązania i funkcje
dynamiczne obecne w krajobrazach kulturowych, miastach
historycznych oraz innych „żywych” dobrach, które są podstawą ich
wyróżniającego się charakteru (Pkt 89).

o Wartościowanie dziedzictwa kulturalnego byłej Stoczni
Gdańskiej wg „Wytycznych operacyjnych do realizacji
Konwencji Światowego Dziedzictwa”
Dziedzictwo kulturalne byłej Stoczni Gdańskiej obejmuje dobra
znajdujące się na trzech obszarach:
• Obszar „A”, będący terenem dawnej Stoczni Cesarskiej, w latach
1922-1939 Stoczni Gdańskiej, a od 19.10.1947 r. wchodzący w skład
jednolitego przedsiębiorstwa Stocznia Gdańska;
• Obszar „B”, będący terenem dawnej stoczni Schichau, a od
19.10.1947 r. wchodzący w skład jednolitego przedsiębiorstwa
Stocznia Gdańska;
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• Obszar „C”, stanowiący teren wyspy Ostrów, wchodzący niegdyś w
skład jednolitego przedsiębiorstwa Stocznia Gdańska, a od listopada
2007 r. działający, jako Stocznia Gdańsk pod kontrolą zagranicznego
większościowego posiadacza akcji ISD Polska (Industrialny Sojusz
Donbasu).
Obszar „C” jest wyłączony z zakresu niniejszego opracowania.
Wszystkie obiekty budowlane byłej Stoczni Gdańskiej nadal
posiadają zakładowe oznaczenie inwentaryzacyjne złożone z cyfr i
liter A, B, lub C wskazujących odpowiednio ich lokalizację. Niższe
numery wskazują wcześniejsze obiekty, ale ze względu na liczne
przebudowy może to być mylące i nie powinno stanowić podstawy
datowania, a jedynie wskazówkę. Pochylnie numerowano wg zasady
najpierw litera, a następnie numer od 1 do 10, przy czym numer
przywiązany jest do lokalizacji i nie zmienia się nawet w przypadku
radykalnych przebudów. W analizie uwzględniono jedynie obiekty
zachowane na dzień 15 czerwca 2015 r. Analiza nie obejmuje
obiektów wpisanych do rejestru zabytków.
Dziedzictwo kulturalne byłej Stoczni Gdańskiej stanowią zespoły
obiektów budowlanych, przy czym na terenie „A” w przeważającej
liczbie znajdują się najdawniejsze z ostatniej ćwierci XIX w., jako
budynki oddzielne lub łączone w wyniku rozbudowy, przebudowy i
dobudowy. Ich architektura odpowiada XIX-wiecznej arkadowej lub
okrągło-łukowej stylistyce (niem. Rundbogenstil) stosowanej zarówno
w budownictwie przemysłowym jak i publicznym, poprzez
funkcjonalno-oszczędne rozwiązania w szkielecie stalowym
wypełnionym nietynkowanym murem ceramicznym, aż do
modernizmu wertykalnego. Zasób ten charakteryzuje duża
różnorodność stylistyczna i konstrukcyjno-materiałowa. Budowlami
wiodącymi są pochylnie B1, B3, B5, estakady przewodów rurowych
oraz torowiska wraz z żurawiami.
Ze względu na zespolenie zabudowy w granicach wytyczonych
przez linię wodną brzegu Martwej Wisły na terenach „A” i „B”, oraz
„C” – wyspy od wschodu wyznaczonej portowym Kanałem
Kaszubskim zbudowanym na początku XX w., uznać można całość
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tego zasobu dziedzictwa za krajobraz kulturowy reprezentujący
„wspólne dzieła przyrody i człowieka”. Usytuowanie niektórych
budynków, np. 128A, 46A, 131A, 151A ilustruje nieistniejący już
układ hydrologiczny tego terenu z połowy XIX w., który tworzyły
fosy miejskich fortyfikacji z XVII w. oraz naturalne cieki wodne i
kanały transportowe. Postęp w technice wojskowej i zmiana koncepcji
obronności spowodowały zasypanie fos i cieków, jednak ich dawny
przebieg można interpretować na podstawie planu sytuacyjnego
zachowanej zabudowy. Ograniczenia fizyczne, jakie stawiał nurt
Wisły technice wodowania dużych jednostek, spowodowały
zaprojektowanie i wykonanie unikatowego rozwiązania w postaci
trzech pochylni płaskich z basenem do wodowań przy pomocy doku
pływającego. Budowa trzeciego ujścia Wisły do morza i jego
powstanie w 1895 r. uspokoiła nurt Martwej Wisły, co dało
sposobność zbudowania nowoczesnych pochylni podłużnych
otwartych w prywatnej Stoczni Schichau, młodszej od Stoczni
Cesarskiej o ok. 20 lat. Ponadto odkład gruntu z pogłębiania i
poszerzania kanału portowego powiększył powierzchnię wyspy
Ostrów, co uczyniło jej teren „C” atrakcyjnym dla rozbudowy obu
stoczni przed I wojną światową.
Ponadto krajobraz kulturowy byłej Stoczni Gdańskiej można
rozpatrywać w duchu „Zalecenia UNESCO w sprawie historycznego
krajobrazu miejskiego”, gdyż jej teren przylegał bezpośrednio do
organizmu miejskiego, oddzielony od niego jedynie ogrodzeniem10.
Rozebranie tego ogrodzenia otwiera osie widokowe od strony miasta
w kierunku stoczniowego frontu wodnego, biegnące np. ulicami
Jaracza, Doki lub Podstoczną (ekspozycja panoramy widokowej).

10

„Zalecenie UNESCO w sprawie historycznego krajobrazu miejskiego” podaje definicję:
Historycznym krajobrazem miejskim jest obszar urbanistyczny rozumiany jako efekt
nawarstwiania się na przestrzeni dziejów wartości kulturowych i przyrodniczych oraz
występowania atrybutów, wykraczający poza pojęcie „historyczne centrum” czy „zespół”,
postrzegany w szerszym kontekście miasta i uwzględniający jego położenie geograficzne. Ten
szerszy kontekst obejmuje przede wszystkim topografię, geomorfologię, hydrologię i cechy
przyrodnicze danego miejsca; jego zabudowę, zarówno historyczną, jak i współczesną;
infrastrukturę podziemną i naziemną; otwarte przestrzenie i tereny zielone; formy użytkowania
terenu i organizację przestrzenną; percepcję i relacje widokowe, a także wszystkie inne
elementy struktury miejskiej. Obejmuje również działania i wartości społeczne i kulturowe,
procesy ekonomiczne oraz niematerialny wymiar dziedzictwa jako wyznacznik różnorodności i
tożsamości. W dalszej części to „Zalecenie UNESCO…” definiuje i omawia tzw. Podejście
krajobrazowe do historycznego dziedzictwa miejskiego.
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Znaczenie kulturowe byłej Stoczni Gdańskiej przekracza granice
krajowe i ma powszechne znaczenie dla obecnych i przyszłych
pokoleń. Trwałość funkcji od połowy XIX w. jest podtrzymywana do
dzisiaj, jako miejsce budowy pełnomorskich jednostek pływających.
Okresy historyczne wyznaczone I i II wojną światową sprawiły, że
dzieje stoczni związały się nierozerwalnie z powszechną historią
polityczno-ekonomiczną w wymiarze międzynarodowym oraz
postępem naukowo-technicznym. W ramach socjalistycznej
gospodarki centralnie sterowanej budowane w stoczni statki stworzyły
nieistniejącą w II Rzeczypospolitej gałąź przemysłu, będącą
jednocześnie przesłanką do utrzymywania szerokich zagranicznych
kontaktów handlowych ze względu na eksport jednostek – w tym
prototypowych i innowacyjnych – do wielu krajów. W okresie „zimnej
wojny” (1947-1989) oraz izolacji gospodarki socjalistycznej wobec
gospodarek krajów demokratycznych działalność stoczniowa sprzyjała
utrzymaniu nie tylko więzi gospodarczych, ale i kulturalnych z resztą
świata.
Dziedzictwo kulturalne byłej Stoczni Gdańskiej może być
rozpatrywane w ramach kryteriów (i)-(vi) wyjątkowej
uniwersalnej wartości (OUV):
(i) Na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej znajduje się wybitne dzieło
techniki i twórczego geniuszu budowniczych okrętów w postaci
„wachlarzowego” w kształcie basenu współdziałającego od lat 70.
XIX w. do lat 70. XX w. z dokiem pływającym, umożliwiającym
wodowanie statków budowanych na trzech przyległych pochylniach
płaskich tzw. slipach horyzontalnych. W czasie budowy było to
unikatowe rozwiązanie w skali świata. W 1974 r. zasypano ostatni
skrajny slip od północy, ale jego relikty powinny znajdować się w
gruncie, co wymaga badań archeologicznych oraz odpowiedniej
ekspozycji i być może rekonstrukcji umożliwiającej interpretację
funkcjonowania tego rozwiązania.
(ii) Zespół obiektów budowlanych Stoczni Gdańskiej ukazuje
znaczącą zmianę wartości w dziedzinie rozwoju architektury
przemysłowej w okresie ponad stuletnim, wynikającą ze zmian
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konwencji stylistycznej, z typu własności, postępu materiałowokonstrukcyjnych rozwiązań budowlanych oraz postępu technicznotechnologicznego w okrętownictwie.
W państwowej Stoczni Cesarskiej budowano wyłącznie okręty
wojenne służące rozbudowie niemieckiej floty zgodnej z
mocarstwowymi ambicjami cesarza Wilhelma II Hohenzollerna,
pragnącego prześcignąć w tej dziedzinie Wielką Brytanię. Tutaj w
1904 r. przystąpiono do budowy łodzi podwodnych – u-bootów.
Architektura najdawniejszych budynków produkcyjnych i biurowca
dyrekcyjnego wynikała z obowiązującego dla tego typu obiektów stylu
arkadowego lub okrągło-łukowego (niem. Rundbogenstil), uznanego
przez cesarza za styl narodowy, który dowodzi starożytnego
powinowactwa Rzeszy oraz kontynuuje tradycje Schinklowskiego
historyzmu11.
Na początku XX w. pojawiają się budynki o
znamionach secesji 38A, 55C i 91C. Podczas II wojny światowej
powstają monolityczne konstrukcje żelbetowe przyległych do siebie
budynków 89A, 33B, 64B, 90B i 132B, o modernistycznej artykulacji
elewacji.
Różnorodność rozwiązań konstrukcyjnych wynika w postępu
technicznego w budownictwie, a przede wszystkim z urządzeń do
transportu wewnętrznego, czyli suwnic. Najdawniejsze belki
podsuwnicowe są wykonane z nitowanego żelaza lub stali oraz
osadzone na murowanych pilastrach w budynku 47A, albo na
nitowanych słupach żelaznych lub stalowych w pozostałych obiektach.
Indywidualne rozwiązania konstrukcji suwnic wynikają z potrzebnych
udźwigów i rozpiętości, a konstrukcje kabin operatora z potrzebnego
pola widzenia.
W prywatnej Stoczni Schichau budowano jednostki dla różnych
armatorów i o różnym przeznaczeniu. Potencjał 6 pochylni o różnych
parametrach pozwalał sprostać każdemu zamówieniu; tutaj powstały
największe w swoim czasie i typie statki pasażerskie.
Po I wojnie światowej w obu stoczniach zaniechano produkcji dla
marynarki wojennej, natomiast podczas II wojny światowej obie
stocznie produkowały wyłącznie dla jej potrzeb.

11

Karl Friedrich Schinkel (1781-1841), tajny radca budowlany i klasycystyczny architekt Królestwa
Prus, nawiązujący w swoich projektach do sztuki i architektury starożytnej Grecji i Rzymu. Jego
neogotyckie projekty zapowiadały historyzm, który panował do końca XIX w.
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Wykazy jednostek zbudowanych na terenie Stoczni Gdańskiej
stanowią bazę danych do powszechnej historii okrętownictwa oraz
dziejów wojny na morzu w ramach czasowych określonych I i II
wojną światową, do dnia dzisiejszego, gdy na pochylniach B1, B3 i
B5 nadal widnieją kadłuby w budowie.
(iii) Zasób dziedzictwa kulturalnego Stoczni Gdańskiej niesie
unikatowe w skali świata świadectwo tradycji wielkoprzemysłowego i
pełnomorskiego budownictwa statków i okrętów, jako liczny zespół
wielkich obiektów pochodzących ze stuletniego okresu, w którym
dokonała się przemiana napędu maszyny okrętowej, poczynając od
parowej aż do najnowocześniejszych współczesnych rozwiązań. (Z
poprzedniej epoki żaglowców, tj. ok. połowy XIX w., jakkolwiek
podają to dane historyczne i ikonografia, nie zachowały się materialne
relikty).
(iv) Zespół obiektów ruchomych i nieruchomych Stoczni Gdańskiej
jest wybitnym przykładem ponad stuletnich dziejów budownictwa
statków pełnomorskich. Obejmuje on kilkadziesiąt budynków w tej
liczbie wielkie hale produkcyjne o różnym przeznaczeniu, wyposażone
w suwnice oraz budowle infrastruktury transportowej (torowiska,
żurawie, polery cumownicze) i energetycznej (estakady rurociągów,
żelbetowe słupy oświetleniowe). W hali Blachowni 4B z 1952 r.
(najdawniejsza część), – jako funkcjonującym nadal obiekcie
zachowano pełne wyposażenie w postaci urządzeń, tj. narzędzia,
maszyny, sprzęt, osprzęt i suwnice. Obiekty te ilustrują proces
industrializacji Gdańska, przekształcającego się z historycznego miasta
średniej wielkości w wielki organizm przemysłowy o światowym
znaczeniu, ze względu na powstające tu konstrukcje okrętowe.
Zespół ten wraz z bezpośrednio przyległym organizmem miejskim
tworzy historyczny krajobraz miejski, ukazujący przeobrażenia tego
fragmentu Gdańska od poł. XIX w., tj. w epoce industrialnej,
poczynając od układu hydrologicznego i koryta Wisły, a kończąc na
dominantach krajobrazowych w postaci żurawi stoczniowych oraz
olbrzymich kubaturach Hali Traserni 3B oraz najnowszego budynku,
mieszczącego Europejskie Centrum Solidarności otwarte w 2014 r. W
wyniku I wojny światowej i restrukturyzacji Stoczni Cesarskiej w
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1922 r. pojawiła się oficjalna nazwa „Stocznia Gdańska”, obok nowej
nazwy niemieckojęzycznej „Danziger Werft” oraz angielskojęzycznej
„The International Shipbuilding and Engineering Company Limited”.
Przedsiębiorstwo to zbudowało na zlecenie Rzeczypospolitej Polskiej
statki pasażerskie „Gdańsk” i ”Gdynia”, lugry i holowniki; Stocznia
Gdyńska do 1939 r. nie podjęła regularnej produkcji poza dwoma
niewielkimi kutrami. Znaczącym okresem w dziejach ludzkości była II
wojna światowa. Okres ten zaznaczył się w pamięci społecznej, jako
przejaw hitlerowskiej polityki wyzysku niewolniczej siły roboczej i
rasowego wyniszczenia, co miało również miejsce na terenie
stoczniowym, gdzie zatrudniano więźniów z Konzentrationslager
Stutthof. Czasy wojny przypominają również budowle żelbetowe –
schrony obserwacyjno-wartownicze oraz przeciwlotnicze.
(v) Zasób Stoczni Gdańskiej jest wybitnym przykładem
tradycyjnego użytkowania nabrzeża rzecznego w pobliżu ujścia do
morza, jako miejsca budowy statków. Przeobrażenia tego miejsca
dokonując się w interakcji człowieka i natury (niwelacja i podniesienie
poziomu terenu w 1890 r. o 5,4 m w stosunku do nominalnego stanu
wody w Nowym Porcie, pogłębianie koryta Wisły, budowa Kanału
Portowego, wykopanie i utrzymanie głębi dokowej, nowe tereny
kultywowane na wyspie Ostrów, wymiana gruntów nienośnych pod
budowę nowych obiektów w Stoczni Schichau itp.), dały w rezultacie
specyficzny krajobraz kulturowy wielkoprzemysłowej stoczni
budującej statki pełnomorskie z projektowaną ekspozycją
różnorodnych stylistycznie fasad widocznych od frontu wodnego i
głównej drogi wewnętrznej – ul. Narzędziowców. Zachowanie
różnorodności wyrazu kulturowego tego zespołu obiektów jest
zagrożone działalnością inwestycyjną właścicieli.
(vi) Teren Stoczni Gdańskiej - jego przestrzenie zewnętrzne i
wewnętrzne budynków – jest bezpośrednio powiązany z dziejami
najnowszymi Polski, Europy i świata ze względu na spontaniczny ruch
społeczny, w wyniku którego w 1980 r. powstał Niezależny
Samorządny Związek Zawodowy Solidarność, skutkujący zmianą
ustrojową państw Europy Środkowej oraz rozpadem Związku
Socjalistycznych Republik Radzieckich. Tutaj zredagowano 21
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Postulatów Strajkowych Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego,
które zapisano na płytach sklejki i wywieszono 17 sierpnia 1980 r. na
stoczniowej bramie nr 2.; w 2003 r. tekst ten został wpisany na listę
najbardziej wartościowych dokumentów świata UNESCO – „Pamięć
Świata”. Tutaj pracowali na stanowiskach robotniczych Lech Wałęsa
(ur. 1943) i Anna Walentynowicz (1929-2010) – legendarne postaci
„Solidarności”. Specyfika Stoczni Gdańskiej w stanie przekształceń w
XXI w. znalazła wyraz w dziełach i perswazyjnych akcjach
artystycznych takich twórców jak Grzegorz Klaman (ur. 1959 r.),
Iwona Zając (ur.1971 r.) i Michał Szlaga (ur. 1978 r.), które przyniosły
im uznanie w kraju i zagranicą, jednocześnie poruszając opinię
publiczną dokonywanymi tutaj nieodwracalnymi zmianami i
uświadamiając szerokiej społeczeństwu znaczenie i wartości
kulturalne obiektów Stoczni Gdańskiej. Natomiast artystycznym
wyrazem rzeczywistości stoczniowej jest sgraffito nad wejściem do
Hali BHP w budynku 131A, przedstawiające postaci nitownika,
kadłubowca i spawacza gazowego wraz z atrybutami ich zawodu. W
kategoriach artystycznych można również postrzegać wielki mural na
szczytowej ścianie budynku 347A ze społecznym tekstem BHP:
„Tatusiu! – pracuj bezpiecznie i wróć zdrowy do domu”.
Warunek autentyzmu zasobu byłej Stoczni Gdańskiej jest
sprawdzany za pośrednictwem następujących atrybutów:
•
Forma zachowanych obiektów budowlanych jest zgodna z
pierwotnymi lub późniejszymi projektami przebudowy i nie zawiera
drastycznych ingerencji w historyczną substancję budowlaną.
•
Zastosowane materiały budowlane odpowiadają okresowi
budowy lub przebudowy dokonanej w cyklu życia obiektu, jako
zasobu czynnej stoczni, wymagającego stosownych adaptacji lub
modernizacji wraz ze zmianą technologii produkcji lub przeznaczenia
poszczególnych budynków w okresie ok. stu lat; historyczna
substancja budowlana obejmuje wyroby żeliwne, żelazne i stalowe,
cegłę ceramiczną, żelbet, drewno konstrukcyjne. Na szczególną uwagę
zasługują żeliwne ramy przemysłowych okien o drobnych podziałach
szklenia, zbiór żelbetowych słupów oświetleniowych z różnorodnie
opracowanym ramieniem utrzymanym w stylistyce secesyjnej, art
deco i modernistycznej.
46

•
Zmiana użytkowania zabudowy terenu „A” z produkcji
stoczniowej stalowych kadłubów na kadłuby z laminatów żywic
syntetycznych oraz podtrzymanie budowy spawanych kadłubów
stalowych na terenie „B” wpływają na funkcję poszczególnych
budynków – szczególnie na zachowanie wyposażenia i urządzeń – nie
powodując jednakowoż dezintegracji w stopniu, który uniemożliwiłby
interpretację przeznaczenia całości zasobu byłej Stoczni Gdańskiej.
•
Obecny system zarządzania w firmach dzierżawiących tereny
i/lub poszczególne obiekty nie ma nic wspólnego z tradycją,
sposobami i systemem zarządzania wielkim przedsiębiorstwem
przemysłowym zatrudniającym w czasach świetności kilkanaście
tysięcy pracowników, ale zachowany budynek dyrekcji Stoczni
Cesarskiej – siedziba dyrekcji Stoczni Gdańskiej – dwukrotnie
rozbudowywany daje wyobrażenie o tej skali.
•
Lokalizacja zabudowy stoczniowej i jej bezpośrednie
otoczenie w postaci linii brzegowej Martwej Wisły od wschodu,
miejskiej ul. Podstocznej od południa oraz trasy linii kolejowej od
zachodu, wytyczonej w poł. XIX w. pokazują istnienie naturalnych
lub sytuacyjnych ograniczeń rozwoju przestrzennego zakładu od
samych jego początków, co musiało skutkować intensyfikacją
przebudów i wznoszeniem nowych obiektów na ściśle określonym
terenie w całym cyklu życia Stoczni Gdańskiej.
•
Nadal zachowany specjalistyczny język techniczny
stoczniowych branż zawodowych oraz związane z nimi umiejętności
stanowią elementy dziedzictwa niematerialnego 12, które wymagają
zbadania, interpretacji i zadokumentowania; szczególnym przejawem
dziedzictwa niematerialnego jest unikatowe nazewnictwo własne
wewnętrznych ulic stoczniowych zawierające nazwy zawodów
skoncentrowanych w pobliżu – np. Traserów, Rurarzy, Monterów,
Elektryków,
Stolarzy,
Transportowców,
Kooperantów,
Wyposażeniowców, Narzędziowców, Kadłubowców; przeznaczenia
funkcjonalno-użytkowego miejsca – np. Stolarska, Przy Pirsie, Doki,
Pirs Wyposażeniowy, Nabrzeże Poremontowe, Główna, Krótka,
Dyrekcyjna, Dokowa, Drewnica – nazwa miejsca przypominająca
12

Wg Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzona
w Paryżu dnia 17 października 2003 r. „niematerialne dziedzictwo kulturowe oznacza praktyki,
wyobrażenia, przekazy, wiedzę i umiejętności – jak również związane z nimi instrumenty, przedmioty,
artefakty i przestrzeń kulturową, które wspólnoty, grupy i, w niektórych przypadkach jednostki uznają
za część własnego dziedzictwa kulturowego”.

47

czasy przedstoczniowe, kiedy na tym terenie znajdowały się składy
drewna przygotowanego na eksport z Polski; dat – np. 27 Grudnia, lub
nazwisk – np. Aleja Alego (biegnąca między pochylniami A1 i A2,
obecnie nieistniejąca). W 1960 r. utworzono w stoczni Zakład Budowy
Silników „S2”, który produkował silniki na licencji firmy Burmeister
& Wain, a hale, w których mieścił się do dzisiaj są nadal potocznie
nazywane przez stoczniowców „esami”. Natomiast przezwiska „Buda
Żyrafy” i „Buda Słonia” dotyczą miejsc piaskowania i nakładania
powłok malarskich w budowlanych obiektach ustawionych w pobliżu
pochylni na terenie „B”.
•
Atmosfera, charakter miejsca i związane z nimi odczucia są
atrybutami techno-estetycznymi13 silnie oddziaływującymi na
Perceptora i pobudzające wszystkie jego zmysły; na terenie Stoczni
Gdańskiej są to morska lub nadrzeczna bryza, dźwięki i hałas
pracujących urządzeń, zapach procesów technologicznych jak np.,
spawanie w łuku elektrycznym lub cięcie gazowe blach, pył mineralny
lub aerozol farb w pobliżu piaskowni i malarni, przemieszczanie się
pracowników na rowerach lub wózkach akumulatorowych
(niedopuszczalne wg przepisów BHP), transport wielkowymiarowych
sekcji i bloków kadłubowych lub nadbudowy na specjalnych
podwoziach, jazda po torowisku oraz ruch obrotowy i wypadowy
żurawi itp.
•
Innymi czynnikami autentyzmu miejsca są relikty
charakterystycznych dla specyfiki Stoczni Gdańskiej przylegających
do poszczególnych obiektów ogródków kultywowanych przez
pracowników danego wydziału – głównie kobiety. Przyjmowały one
różną postać od pasa nasadzeń kwiatowych biegnącego wzdłuż ścian
budynków i wygrodzonego niskim płotkiem z rur stalowych, po
kratowe stelaże drewniane lub metalowe pod rośliny pnące, kwietniki
w misach betonowych lub ad hoc aranżowane w gumowych oponach
samochodowych.
Oprócz atrybutów autentyzmu sprecyzowanych w „Wytycznych…”
należy wspomnieć dodatkowo atrybut wspólnotowości tego miejsca –
13

Koncepcja techno-estetyki została omówiona w: Waldemar J. Affelt, Estetyka zabytku budownictwa
jako wyzwanie dla jego adaptacji, [w:] Bogusław Szmygin (red.) Adaptacja obiektów zabytkowych do
współczesnych funkcji użytkowych, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Międzynarodowa Rada Ochrony
Zabytków ICOMOS, Politechnika Lubelska, Warszawa – Lublin, 2009, s. 7-18; Waldemar J. Affelt,
Estetyka zabytku techniki,[w:] Stanisław Januszewski (red.) Dziedzictwo poindustrialne i jego
kulturotwórcza rola. cz. II, Fundacja HEREDTAS, Warszawa 2010, s. 13-50.
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tożsamości społecznej ewokowanej istnieniem zespołu Stoczni
Gdańskiej w społecznej i kulturowej pamięci jednostek, grup i
społeczności. Wyrażają go liczne działania alarmujące mieszkańców
Gdańska o niepożądanych społecznie zmianach dokonywanych na
terenie postoczniowym – przede wszystkim o kolejnych wyburzeniach
właścicielskich
lub
koncepcjach
rewitalizacyjnych
nieuwzględniających
ochrony
wartości
kulturowych
tego
historycznego zasobu. Jego entuzjaści zgrupowani są w organizacjach
pozarządowych – np. „NIE dla burzenia Stoczni Gdańskiej”. Z
inicjatywy władz Gdańska w 2012 r. powstała Rada Interesariuszy dla
Młodego Miasta, której celem jest stworzenie forum dyskusyjnego nt.
wizji zagospodarowania Młodego Miasta planowanego na terenach
postoczniowych. W grudniu 2014 r. ponad 1400 osób, podpisało się
pod petycją do prezydenta Bronisława Komorowskiego z apelem o
nadanie dawnym terenom Stoczni Gdańskiej statusu Pomnika Historii.
Nadmienić także trzeba o fakcie wymiany społeczności Gdańska po II
wojnie światowej: Niemcy zostali wysiedleni, w tym kadra techniczna
i wykwalifikowani robotnicy stoczniowi, a na ich miejsce przybyli
przesiedleńcy z Wileńszczyzny, kresów wschodnich i Polski
Centralnej nieposiadający żadnych umiejętności niezbędnych do
budowy statków. Intensywne kształcenie inżynieryjne podejmowane
na Politechnice Gdańskiej oraz szkolnictwo zawodowe pozwoliły w
ciągu kilku lat pokonać te trudności, tak, że już w 1948 odbyło się
pierwsze wodowanie s/s „Sołdka” całkowicie zbudowanego siłami
nowych pracowników Stoczni Gdańskiej. Współcześni Gdańszczanie
mogę żywić sentyment do tego organizmu produkcyjnego
podniesionego z dewastacji dokonanej przez Niemców, a później
Rosjan, którzy przejęli 70% zachowanych urządzeń, natomiast ich
pamięć kulturowa nie obejmuje czasów sprzed 1939 r.
Warunek integralności zasobu byłej Stoczni Gdańskiej jest
spełniony w kategorii „B/C”. Nie można przyjąć kategorii „A” z
powodu dokonanej przez właścicieli dezintegracji pierwotnego, tj.
kompletnego do 2006 r. zasobu, obejmującej w przypadku terenu „A”
usunięcie około połowy obiektów budowlanych, w tym niezwykle
ważnych interpretacyjnie żelbetowych pochylni A1 i A2, zespołu
rezydencjonalnego dyrektora stoczni cesarskiej 138A, 139A i 173A
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oraz głównej stołówki 505A z lat 70. XX w., związanej z historią
Solidarności. Trasa kilkupasmowej ulicy Nowa Wałowa wytyczona po
lokalizacji wili dyrektora wraz z towarzyszącymi jej mniejszymi
budynkami spowodowała drastyczny podział terenu „A”, odcinając
przestrzennie budynek Magazynu Głównego 89A od zintegrowanej
najdawniejszej zabudowy stoczni cesarskiej.
Dezintegracja terenu „B” została dokonana w mniejszym zakresie,
ale usunięcie budynku biura konstrukcyjnego 141B – dawnej dyrekcji
Stoczni Schichau – jest znacząca stratą. Na terenie miejskim rozebrano
również siedem ostatnich budynków mieszkalnych Stoczni Schichau z
końca XIX w. usytuowanych wzdłuż ul. Marynarki Polskiej.
Żelbetowa estakada drogowa poprowadzona od nowego wiaduktu
Bramy Oliwskiej spowodowała przestrzenny podział terenu Stoczni
Schichau, odcinając od niej budynek 105B. W efekcie tych działań
kanoniczna kompletność zespołu dziedzictwa przemysłu została
uszczuplona do zabudowy wyłącznie technologicznej hal
produkcyjnych i ich infrastruktury14. Niemniej jednak liczba
zachowanych obiektów zapewnia pełną reprezentację cech
wielkoprzemysłowego zespołu stoczni pełnomorskiej i procesów
świadczących o istocie produkcji stoczniowej oraz uzasadniającej jego
wyjątkową uniwersalną wartość.
Kategoria „C” oceny integralności musi zostać użyta z powodu
nieustającej
aktywności
podmiotów
właścicielskich,
niepoprzestających robót rozbiórkowych mimo objęcia części
obiektów wojewódzką ewidencją zabytków. Także odwołania
właścicieli od decyzji WKZ w tym względzie nie gwarantują
zachowania obiektów. Natomiast zgoda WKZ na usunięcie z terenu
14

Według międzynarodowego dokumentu pt. Wspólne Zasady ICOMOS – TICCIH w sprawie
konserwacji miejsc, obiektów, terenów i krajobrazów dziedzictwa przemysłowego przyjęte przez 17.
Zgromadzenie Ogólne ICOMOS 28 listopada 2011 roku, jako „Zasady Dublińskie” dziedzictwo
przemysłu jest definiowane następująco: dziedzictwo przemysłowe obejmuje miejsca, obiekty i ich
zespoły, tereny i krajobrazy, a także związane z nimi urządzenia, przedmioty lub dokumenty, które
stanowią dowody dawnych lub nadal trwających przemysłowych procesów produkcyjnych oraz
wydobywania surowców i przetwarzania ich w wyroby, jak również związaną z nimi infrastrukturę
energetyczną i transportową. Dziedzictwo przemysłowe odzwierciedla głęboki związek między
środowiskiem kulturowym i przyrodniczym, jako że procesy przemysłowe - czy to w starożytności, czy
współcześnie - zależą od źródeł surowców naturalnych oraz sieci energetycznych i transportowych,
służących produkowaniu i dystrybuowaniu wyrobów na rozległych rynkach zbytu. Dziedzictwo to
obejmuje aktywa materialne – ruchome i nieruchome -, jak i elementy dziedzictwa niematerialnego
takie jak wiedza techniczna typu know-how, sposoby organizowania pracy i robotników, jak również
złożoną spuściznę społeczną i kulturalną, która ukształtowała życie społeczności i przyniosła znaczące
zmiany w funkcjonowaniu całych społeczeństw jak i świata w ogólności (przekład W. Affelt).
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stoczni żelbetowych schronów oraz zamiar przeniesienia słupów
oświetleniowych do składnicy konserwatorskiej budzą obawę przed
dezintegracją powodowaną zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; z drugiej strony być może,
że takie właśnie decyzje spowodują zachowanie tych artefaktów,
chociaż przemieszczonych z ich autentycznej lokalizacji.

PODSUMOWANIE:
Znaczenie zasobu dziedzictwa kulturalnego „Stocznia
Gdańska” jest potwierdzone spełnieniem większości warunków
autentyzmu oraz integralności w kategorii „B/C”. Zostały
spełnione wszystkie kryteria Wyjątkowej Uniwersalnej Wartości
(OUV), chociaż w różnym stopniu, przy czym za wiodące można
uznać te, które wiążą się z ochroną wartości w kontekście
ponadnarodowym (powszechnym), czyli (i), (iv), oraz (vi).

8. ANALIZA KRAJOBRAZOWA RELACJI OBIEKTÓW I
TERENÓW
POSTOCZNIOWYCH
ZE
STRUKTURAMI
URBANISTYCZNYMI GDAŃSKA
 Opis metody badawczej
Celem analizy krajobrazowej jest wyznaczenie zasad
kształtowania przestrzeni przeznaczonych pod nową zabudowę,
ochrona ekspozycji widokowych historycznego centrum Gdańska oraz
wartości kulturowych terenów postoczniowych. Analizy ekspozycji
widokowych przeprowadzono z następujących miejsc:
A – panoram:
1. Z Grodziska;
2. Z Biskupiej Górki;
3. Z wieży kościoła NMP;
4. Z wieży kościoła św. Jana;
5. Z Zieleniaka;
B – otwarć widokowych:
6. Z Kanału Kaszubskiego;
7. Z mostu pontonowego w kierunku zachodnim;
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8. Z mostu pontonowego w kierunku południowym;
9. Z wiaduktu w ciągu ul. J. Popiełuszki w kierunku
wschodnim;
10. Z wiaduktu w ciągu ul. J. Popiełuszki w kierunku
północnym;
11. Z wiaduktu w ciągu ul. J. Popiełuszki w kierunku
południowym;
C – osi widokowych:
12. W ciągu ul. J. Popiełuszki w kierunku Wyspy Ostrów;
13. W ciągu ul. J. Popiełuszki w kierunku północno-zachodnim;
14. W ciągu ul. Głównej w kierunku mostu pontonowego;
15. Ciągu pieszego z ul. Jana z Kolna do historycznej Bramy nr
2.
Dla dwóch punktów widokowych, z których najczęściej w historii
wykonywano rysunki panoram przeprowadzono kwerendą archiwalną
materiałów ikonograficznych. Wybrane widoki zestawiono z panoramami
współczesnymi. Już ta wstępna analiza pozwoliła stwierdzić, że panorama
historycznego centrum Gdańska w dużej mierze zachowała swój wygląd
sięgający metryką II połowy XVI w. Historyczne dominanty i
subdominanty – wież i dachów kościołów oraz budynków użyteczności
publicznej nadal są czytelne pozostając istotnymi wartościowymi
elementami kształtującymi współczesną panoramę. Z tej przyczyny
planowane nowe inwestycje w sercu miasta powinny uwzględniać
priorytet ochrony historycznej panoramy.
Dla wszystkich wybranych widoków przeprowadzono analizę
relacji przestrzennych ze wskazaniem wysokości wybranych budowli
historycznych i współczesnych. Jednocześnie na kilku planszach
naniesiono potencjalne zagrożenia deprecjacji historycznej panoramy w
postaci widoków zapowiadanych w ostatnich latach nowych inwestycji.
Przebadano również wybrane ważniejsze otwarcia i osie widokowe.
 Rekomendacje dotyczące ochrony krajobrazu
Na podstawie przeprowadzonych analiz sformułowano następujące
rekomendacje do nowych miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego terenów postoczniowych:
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 Wyznaczenie zasad kształtowania gabarytów nowej zabudowy,
uwzględniających ekspozycje widokowe historycznego centrum
Gdańska oraz wartości kulturowe terenów postoczniowych, poprzez
wskazanie maksymalnych wysokości z uwzględnieniem ogólnej
zasady, że wysokość nowej zabudowy nie powinna przekroczyć
sąsiadującej z nią zabudowy historycznej. Z uwagi na zakres
niniejszego Studium podane w analizach relacji przestrzennych
wysokości mają charakter orientacyjny.
Docelowe parametry przyszłej zabudowy powinny wynikać
ze szczegółowych studiów krajobrazowych uzgodnionych
uprzednio z właściwym organem ochrony zabytków;
 Zachowanie wskazanych w ww. analizie ważniejszych osi
widokowych, w tym osi widokowej usytuowanej poza granicą
niniejszego opracowania – w ciągu ul. Jana z Kolna, z widokiem na
Pomnik Poległych Stoczniowców;
 Odtworzenie gabarytów dawnej głównej stoczniowej stołówki
(505A, wys. ok. 10 m), w której rozgrywały się wydarzenia
Sierpnia 1980 r. Przywrócenie formy zewnętrznej nawiązywałoby
do kontekstu sąsiedztwa historycznej bramy i Placu Solidarności.
Jednocześnie dzięki swoim niewielkim gabarytom obiekt ten
podkreślałby rangę tego miejsca w przestrzeni miasta.
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9. WNIOSKI - USTALENIE OBIEKTÓW, ZESPOŁÓW
OBIEKTÓW I MIEJSC ORAZ GRANIC OBSZARÓW
PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ Z
UWZGLĘDNIENIEM ICH WARTOŚCI KULTUROWYCH
 Określenie przedmiotu ochrony
Przedmiotem ochrony powinny być następujące elementy
zagospodarowania dawnej Stoczni Gdańskiej:
 urządzenia techniczne, budynki, budowle i inne obiekty
związane z rozwojem przemysłu stoczniowego i innymi
wydarzeniami historycznymi niezależnie od ich skali, czasu
powstania i stanu zachowania, w tym obiekty ruchome i
nieruchome, a także artefakty archeologiczne ukryte pod
powierzchnią terenu;
 zespoły obiektów swym rozplanowaniem, układem i
wzajemnymi relacjami przestrzennymi związane z różnorodnym
sposobem użytkowania, w tym z procesami technologicznymi
budowy statków i okrętów;
 miejsca dokumentujące historię stoczni i rozwoju przemysłu
stoczniowego, w tym szczególnie dotyczące wydarzeń
związanych ze strajkami robotniczymi i powstaniem
Solidarności;
 obszary wyznaczone kolejnymi etapami rozwoju stoczni, w tym
otoczenie (zob. przypis 8) obiektów najcenniejszych i strefy
buforowe (zob. przypis 9), a także relacje przestrzenne i
krajobrazowe z obszarem historycznego centrum Gdańska.
 Wybór form ochrony
Dokonując wyboru formy ochrony terenów postoczniowych
uwzględniono aktualne uwarunkowania prawne wynikające z Ustawy o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz Ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.
Gminna i Wojewódzka Ewidencja Zabytków
Ewidencja konserwatorska stanowi ważne narzędzie ochrony
obszarów i obiektów, które choć nie są wpisane do rejestru zabytków,
prezentują określone wartości zabytkowe. Zgodnie z Art. 19 ustawy o
o
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ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego m.in. uwzględnia
się zabytki nieruchome znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków.
Tym samym ewidencja zabytków umożliwia ich ochronę.
W 2004 roku, w okresie uchwalania aktualnych planów
zagospodarowania przestrzennego, obowiązywały inne uwarunkowania
prawne niedające urzędowi konserwatorskiemu obecnych uprawnień.
Zalecana zmiana zapisów planów zagospodarowania umożliwi w
znacznie szerszym zakresie uwzględnienie ochrony wartości
kulturowych obszaru.
Mając powyższe na uwadze, w oparciu o już zgromadzony zasób
dokumentacyjny, należy dążyć do aktualizacji i zdecydowanego
rozbudowania Gminnej Ewidencji Zabytków prowadzonej przez
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
WNIOSEK
Rekomenduje się objąć Wojewódzką Ewidencją Zabytków:
 budynki: 41A, 287A, 168A, 288A, 12A, 393A, 347A, 504A, 87B,
10B, 195B, 354B, 337B,
 Pomnik Ofiar Pożaru w Hali Widowiskowej Stoczni Gdańskiej (93B)
 wszystkie istniejące schrony obserwacyjno-wartownicze;
 latarnie 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 15, 17, 718, 717, 716,
715, 714, 711, 709, 709 oraz 3 latarnie (bez numerów własnych) przy
ul. Elektryków i latarnię przy bud. 87B;
 polery pojedyncze: 44, 45, 46, 47, 48, 132, 133, 134;
 polery podwójne: 28,29 - 30,31 - 32,33 - 34,35 - 36,37 - 38,39 - 40,41
- 42,42 - 73,74 - 75,76 - 77,78 - 79,80 - 81, 82 - 83,84 - 85,86 - 89,90
- 91,92 - 93,94 - 99,100 - 101,102 - 103,104 - 105,106 - 109,110 111,112 - 114,115 - 116,117;
 suwnice: 88, 89, 90, 196, 187, 207, 122, 301, 303;
 estakady dla żurawi 18, 23 i 24;
 pochylnie AI, AII, B1, B3, B5 (ze względu na ikoniczny charakter
tych budowli dla zabytkowej stoczni powinny one bezwzględnie
zostać zachowane; jednakowoż, mając na względzie ich produkcyjny
charakter i kontynuację użytkowania nie można nie dopuszczać do
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zmian wynikających z potrzeb techniczno-technologicznych
utrzymania produkcji);
pokrywę studzienki przy budynku 151A;
słup sieci telefonicznej przy murze przy ul. Podstycznej;
torowisko 223 na ul. Przy Pirsie;
zwrotnicę torową z napędem ręcznym przy budynku 3B
słupki bramy nr3 wraz z wrotami.

UWAGA – w zestawieniu nie ujęto tych budowli i obiektów, które już
znajdują się w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków.
o

Wpis do rejestru zabytków
Wpis do rejestru zabytków jest podstawową formą ochrony
przewidzianą przez ustawę. Dotychczas – pomijając wpis dokonany w
1999 roku – Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków nie
skorzystał z przysługujących mu w tym zakresie uprawnień.
Przeprowadzona analiza zachowanych elementów dziedzictwa
terenów postoczniowych wskazuje na ich wartości, które powinny
podlegać ochronie.
WNIOSEK
Do rejestru zabytków województwa pomorskiego rekomenduje się
wpisanie historycznego obszaru dawnej Stoczni Gdańskiej oraz:
 budynki: 151A, 42A, 35A, 34A z estakadą suwnicy 25, 66A, 392A
(A11), 47A, 49A, 28A, 75A, 50A, 36A, 43A, 38A, 128A, 175A,
150A, 180A, 46A, 89A, 156A, 145B wraz z przylegającą bramą,
3B, 9B, 4B, 397B, 11B, 132B, 90B, 33B, 64B, 48B, 29B, 31B,
32B, 94B, 99B, 86B;
 żurawie: nr 7 przy dawnym budynku 88A, nr 20 na dawnym
składzie rur - ul. Rurarzy i Narzędziowców, nr 24 wraz z estakadą
przy bud. 3B, 52, 54, 55, 61;
 poler 113;
 estakadę w ciągu ul. Narzędziowców i Krótkiej;
 dawny basen dokowy;
 suwnice: 195, 194.
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Niezwłoczne przystąpienie do procedury wpisywania do
rejestru zabytków obszaru związanego z terenami dawnej Stoczni
Gdańskiej oraz położonych na nim najcenniejszych budynków,
budowli, urządzeń i obiektów określonych na załączniku
graficznym, jest jednym z najważniejszych postulatów niniejszego
opracowania.
Nadmienić należy, że na obszarze wpisanym do rejestru zabytków
można podejmować nowe inwestycje i poddawać go
przekształceniom związanym z koniecznością utrzymania produkcji,
gdyż trudno sobie wyobrazić, by ochrona dziedzictwa kulturowego
stoczni spowodowała przerwanie budowy statków. Konieczne zmiany
powinny jednak zawsze następować w oparciu o analizę wartości
zabytkowych i w uzgodnieniu z właściwym organem ochrony
zabytków.
Dodatkowo należy przeprowadzić procedurę rozszerzenia
obecnego wpisu do rejestru zabytków obiektów związanych z
dziedzictwem Solidarności, (rejestr nr A-1206), o budynek dawnej
portierni i tereny przyległe, tak by skorygowany obszar wpisu do
rejestru zabytków odpowiadał granicom ustalonym dla Znaku
Dziedzictwa Europejskiego.
UWAGA – w zestawieniu nie ujęto tych obiektów budowlanych,
które już znajdują się w Wojewódzkim Rejestrze Zabytków.
Ochrona konserwatorska powinna obejmować również:
 historyczne napisy oraz oznaczenia i tablice znajdujące się na
poszczególnych budynkach, (dotyczące np. stosowania zasad bhp,
nazwy dawnych wydziałów, funkcji obiektów itp.);
 dawne nazwy ulic: Malarzy, Niterów, Rurarzy, Monterów,
Traserów, Transportowców, Przy Pirsie, Wyposażeniowców,
Narzędziowców, Kooperantów, Kadłubowców, Odlewników,
Dokowa, Dyrekcyjna oraz nazwy własne: Basen Dokowy,
Nabrzeże Poremontowe, Pirs Wyposażeniowy – co powinno
znaleźć wyraz w MPZP;
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 zachowanie linii nabrzeży od strony Martwej Wisły – wraz z
występującymi pochylniami (w tym pochylniami półdokowymi A1
i A2 na terenie dawnego Wydziału K2 Stoczni Gdańskiej) oraz
uskokiem linii brzegowej w sąsiedztwie budynku 151A (Magazynu
Mebli) będącym świadkiem dawnego kanału prowadzącego do
nieistniejącej hali montażowej 1A (elementu ciągu produkcji ubootów), zasypanego w l. 70-tych XX w.
o

Pomnik Historii
Pomnik Historii w praktyce staje się coraz powszechniej
stosowaną ustawową formą ochrony zabytków. Warunkiem jego
powołania jest przeprowadzenie skutecznej procedury wpisu
obszaru do rejestru zabytków.
Proponowana nazwa Pomnika Historii: „Stocznia
Gdańska – historyczny zespół budowlany - miejsce narodzin
Solidarności”
Możliwą do przeprowadzenia procedurą może także być
powiększenia aktualnego obszaru Gdańska, już uznanego za
Pomnik Historii, o tereny postoczniowe położone w strefie
buforowej jego północnej granicy.
Granice Pomnika Historii powinny objąć obszar wyznaczony
nowymi granicami prawomocnego wpisu do rejestru zabytków
wraz z budynkami, obiektami i urządzeniami znajdującymi się na
tym obszarze i wpisanymi indywidualnie do tego rejestru.

o

Park Kulturowy
Park kulturowy, jako forma ochrony, mimo kilkunastu lat
obowiązywania Ustawy, nie jest stosowana często. Zauważyć
należy, że z jej definicji wynika w pierwszej kolejności ochrona
krajobrazu kulturowego, co w przypadku terenów byłej stoczni
zasadniczo zawęża przedmiot ochrony. Z tej przyczyny,
potwierdzonej specjalistyczną ekspertyzą prawną, przewidziana w
Ustawie forma ochrony w postaci ustanowienia parku kulturowego,
na obecnym etapie nie jest odpowiednia dla obszaru Młodego
Miasta, czy – jak dalej proponuje się – terenu Stocznia
Solidarności.
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W przyszłości, w celu skutecznego zarządzania terenem oraz
mając na celu wzmocnienie ochrony jego wartości kulturowych, na
terenach dawnej Stoczni Gdańskiej może zostać ustanowiony park
kulturowy. Jednak może to nastąpić dopiero po ustaleniu innych
form ochrony, takich jak: wojewódzka ewidencja zabytków, rejestr
zabytków, ustalenia w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego i Pomnik Historii.
o

Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO
Spełnienie przedstawionych powyżej wniosków oraz ich
synchronizacja z zapisami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gdańska oraz
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego terenów
postoczniowych może otworzyć drogę do wpisania Gdańska na
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ponadto, na szczeblach
rządowym i samorządowym należy zapewnić różnorodne formy
ochrony obszaru i przyjąć plan zarządzania tym miejscem.
Szczegółowe kierunki i charakter tych działań przedstawiono w
rozdziale 12. Aneks.

o

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Gdańska
Aktualnie trwają prace nad nowym Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gdańska, co
stwarza znakomitą okazję do podjęcia na nowo wszystkich
aspektów działań związanych z ochrona wartości kulturowych
terenów dawnej Stoczni Gdańskiej oraz zapewnienia im warunków
do zrównoważonego rozwoju.
Do ustaleń Studium należy wpisać kierunkowe wytyczne
dotyczące zintegrowanej ochrony terenów dawnej Stoczni
Gdańskiej, uwzględnić występowanie przylegających stref
buforowych (zob. przypis 9) oraz zintegrowaną ochronę panoram i
historycznego krajobrazu miejskiego15.
15

Prace planistyczne dotyczące terenu „Stocznia Solidarności” powinny uwzględniać
Zalecenie UNESCO w Sprawie Historycznego Krajobrazu Miejskiego, gdzie m.in. występują
takie sformułowania jak np.: zintegrowanego podejścia do rozpoznania, oceny, ochrony i
zarządzania w odniesieniu do historycznych krajobrazów miejskich, w ramach całościowego,
trwałego i zrównoważonego rozwoju; harmonijne integrowanie nowych inwestycji z
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o

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego terenów
postoczniowych
W celu pełnego uwzględnienia kulturowych wartości obszaru
oraz dla zapewnienia odpowiedniej ekspozycji zabytkowych
budowli i obiektów postoczniowych i ich otoczenia, należy - w
oparciu o wyniki szczegółowych studiów krajobrazowych - określić
gabaryty nowej zabudowy i doprowadzić do ich uwzględnienia w
zmienionych zapisach planów zagospodarowania przestrzennego.
Zapisy planów zagospodarowania przestrzennego powinny
także uwzględniać wprowadzenie stref buforowych (zob. s.28
przypis 9) chroniących historyczny obszar dawnych stoczni,
jednocześnie integrując je z przyległymi dzielnicami miasta.

10. PODSUMOWANIE
WYBÓR
FORM
KONSERWATORSKIEJ
TERENÓW
I
POSTOCZNIOWYCH W GDAŃSKU

OCHRONY
OBIEKTÓW

Niezwłocznie należy podjąć zdecydowane działania
kierunkowe, które powinny skupić się na następujących
zadaniach, przedstawionych w porządku chronologicznym:
 Rozszerzenie Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków o wskazane w
niniejszym Studium obiekty budowlane i urządzenia tworzące
krajobraz kulturowy terenów dawnej Stoczni Gdańskiej – realizacja
Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków;
 Uwzględnienie ochrony terenów dawnej Stoczni Gdańsk i jej stref
buforowych w zapisach tworzonego aktualnie Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Gdańska – realizacja Gmina Miasta Gdańsk;

historyczną tkanką miejską; narzędzia służące zarządzaniu wiedzą i narzędzia planistyczne
powinny wspomagać ochronę integralności i autentyczności atrybutów dziedzictwa miejskiego.
http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Rekomendacje/Zalecenie_w_sprawie_krajobr
azu_miejskiego.pdf (dostęp: 15.06.2015r.)
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 Wszczęcie procedury wpisu do rejestru zabytków obszaru i
obiektów wyszczególnionych w niniejszym Studium – realizacja
Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków;
 Przystąpienie do procedury zmian zapisów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego w celu uwzględnienia wartości
kulturowych dawnej Stoczni Gdańskiej i jej otoczenia – realizacja
Gmina Miasta Gdańsk16;
 Po uprawomocnieniu się decyzji o wpisie do rejestru zabytków
przygotowanie wniosku do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o
uznanie terenów dawnej Stoczni Gdańskiej za Pomnik Historii pod
nazwą: „Stocznia Gdańska – historyczny zespół budowlany miejsce narodzin Solidarności” – realizacja Gmina Miasta Gdańsk;
 Po zrealizowaniu przedstawionych powyżej działań kierunkowych,
które w pełni uwzględnią postulaty ochrony wartości kulturowych
terenów dawnej Stoczni Gdańskiej, przygotowanie w porozumieniu
z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosku o
wpisanie terenów dawnej Stoczni Gdańskiej – miejsca narodzin
społecznego ruchu „SOLIDARNOŚĆ”, na listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO – realizacja Gmina Miasta Gdańsk.

11. WYBRANE REKOMENDACJE DOTYCZĄCE KIERUNKÓW I
ZASAD OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
W celu zachowania różnorodnych wartości kulturowych terenów
dawnej Stoczni Gdańskiej oraz wzmocnienia polityki ochrony
konserwatorskiej, rekomenduje się m.in. następujące działania
kierunkowe:
 Rozważenie korekty przebiegu ciągu pieszego biegnącego od bramy
nr 2 do frontu wodnego pod nazwą Promenada Solidarności.
16

Uchwalenie planów miejscowych jest obciążone ryzykiem roszczeń w stosunku do Gminy Miasta
Gdańska związanych z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Samo Miasto
może nie być w stanie udźwignąć ciężaru wynikającego z w/w zapisu ustawowego i może być
konieczna pomoc państwa (patrz zał. 5 pkt. 4).
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Wskazany w obowiązującym MPZP przebieg tzw. Drogi do
Wolności omija plac przed dawnym budynkiem dyrekcji,
jednocześnie biegnie śladem ul. Głównej do mostu pontonowego, na
którym nagle się kończy. W czasie strajku w sierpniu 1980 r.
przedmiotowy plac był miejscem zgromadzeń robotników, tam przez
głośniki radiowęzła stoczniowego słuchano przebiegu rozmów
przedstawicieli strajkujących ze stroną rządową. W związku z
powyższym teren ten powinien zostać wolny od zabudowy (w postaci
placu publicznego). Jednocześnie warto włączyć go w planowany
ciąg pieszy. Ponadto jak wynika z przeprowadzonej analizy
kartograficznej zaproponowany nowy przebieg promenady nawiązuje
wprost do układu komunikacyjnego Stoczni Cesarskiej
uwidocznionego na mapie z 1889 r. (Ryc. 4). Przebieg ul. Doki do ul.
Dyrekcyjnej biegnie po śladzie dawnego kanału (Hecker Graben), a
ul. Dyrekcyjna oraz plac przed budynkiem dyrekcji są świadkami
zagospodarowania Stoczni Cesarskiej. Proponowany odcinek ciągu
pomiędzy ul. Narzędziowców i Wyposażeniowców biegnie po śladzie
alejki ww. stoczni. Taka lokalizacja przestrzeni publicznej
pozwoliłaby stworzyć pozbawione zabudowy otoczenie dla hal
stoczniowych 28A i 75A oraz budynku 50A. Natomiast działka
pomiędzy tym ciągiem a ul. Główną o oryginalnym kształcie
(wynikającym z historycznego rozplanowania) byłaby doskonale
eksponowana z każdej strony, co służyłoby lokalizacji na niej obiektu
użyteczności publicznej np. opery. Dodać należy, że usytuowanie
budynku straży pożarnej równolegle do budynku dyrekcji związane
było z obecnością wzdłuż jego północno-zachodniej elewacji
wspomnianego kanału. Natomiast przebieg ul. Głównej jest wtórny i
posiada metrykę powojenną. Dlatego należy rozważyć wyraźne
wydzielenie ciągów jezdnych od ciągów pieszych biegnących w
kierunku wyspy Ostrów poprzez przebudowę skrzyżowania ul.
Narzędziowców i Głównej oraz likwidację jej odcinka biegnącego do
ul. Kooperantów – szczegółowy przebieg proponowanej promenady i
korekty układu komunikacyjnego przedstawiono na planszy;
 Zmianę nazwy ul. Za Halą i powrót do nazwy historycznej w polskim
jej brzmieniu ul. Mleczny Piotr (niem. Am Milchpeter). Będzie to
nawiązanie do historii miejsca, gdzie w rejonie budynku 151A od
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1692 r. znajdowała się karczma (a następnie kawiarnia w ogrodzie) o
nazwie Milchpeter. Był to również przystanek dla szkut
obsługujących żeglugę pasażerską do Wisłoujścia. Ponadto od 1694 r.
z tego miejsca uruchomiono połączenie pomiędzy Mlecznym Piotrem
a Rybackim Nabrzeżem, a także prom kursujący przez Wisłę na
Przeróbkę (niem. Wallgasse-Fähre). W latach 1921-1926 roku było to
miejsce zimowego kotwiczenia polskich okrętów wojennych. Nazwa
ulicy Am Milchpeter sięga roku 1856, kiedy to Stocznia Królewska
wykupiła część obszaru Mlecznego Piotra. Ponadto należy rozważyć
włączenie tej ulicy do istniejącego układu drogowego ul. Podstoczna.
Jak wynika z analizy kartograficznej (Ryc. 6) dawniej miało to
miejsce przy trzech charakterystycznie zakomponowanych
kamienicach sąsiadujących z istniejącym zbiornikiem gazowym przy
obecnej ul. Podstocznej;
 Wyłączenie z zabudowy fragment terenu przylegający bezpośrednio
do budynku 151 A oraz do fragmentu estakady z najstarszym
zachowanym stoczniowym żurawiem. Takie rozwiązanie stanowiłoby
otoczenie dla przedmiotowego żurawia, który został pozbawiony
niemal całej estakady. Jednocześnie miejsce to byłoby uczytelnieniem
dawnego kanału prowadzącego do nieistniejącej hali montażowej 1A
(elementu ciągu produkcji u-bootów), zasypanego w l. 70-tych XX w.
– szczegóły przedstawiono na planszy;
 Wykonanie, z zastosowaniem nowoczesnej techniki cyfrowej
architektoniczno-budowlanej
inwentaryzacji
zewnętrznej
i
wewnętrznej budynków, innych obiektów budowlanych i urządzeń
zachowanych na terenie stoczni np. metodą scanningu 3D z zapisem
danych w chmurze punktów;
 Wykonanie dla każdego objętego ochroną obiektu budowlanego
opisu technicznego wraz z oceną stanu zachowania wg normy PN-EN
16096:2013-02 Konserwacja dóbr kultury - Przegląd i opis stanu
zachowania architektonicznego dziedzictwa kultury;
 Wykonanie dla każdego objętego ochroną obiektu ruchomego opisu
stanu zachowania wg normy PN-EN 16095:2013-02 Konserwacja
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dóbr kultury - Opisywanie stanu zachowania ruchomego dziedzictwa
kultury;
 Kontynuację inwentaryzacji ruchomego wyposażenia
warsztatów stoczniowych, także na terenie „C”;

hal

i

 Ochronę zachowanych przy budynkach produkcyjnych reliktów
„ogródków wydziałowych” – wąskich pasm kultywowanej zieleni
oraz nasadzeń kwitnących wzdłuż elewacji (zachowane podparcia dla
roślin pnących oraz trwałe wygrodzenia z elementów metalowych),
obecnie zapuszczonych; należy je zinwentaryzować, poddać
restauracji i odtworzeniu, jako unikatowy dokument społecznej
aranżacji uciążliwego środowiska pracy przez stoczniowców oraz
lokalny zwyczaj o charakterze dziedzictwa niematerialnego;
 Podjęcie starań mających na celu zmianę dotychczasowej lokalizacji
planowanego centrum sztuki współczesnej (na terenie Starego
Przedmieścia) na nową na terenach postoczniowych. Proponuje się,
aby w tym celu zaadoptować budynek 89A. Obiekt ten pod
względem funkcjonalnym (monumentalna centralna przestrzeń
wewnętrzna z komunikacyjnymi galeriami) doskonale odpowiadałby
tego typu przyszłej funkcji kulturalnej, jednocześnie jest korzystnie
usytuowany – niemal na granicy miasta i terenów postoczniowych. W
związku z powyższym możliwa jest jego adaptacja i użytkowanie bez
konieczności oczekiwania na przyszłe inwestycje i zagospodarowanie
środkowej części tych terenów. Jednocześnie nowa funkcja w
powiązaniu z lokalizacją obiektu mogłaby pełnić rolę łącznika
pomiędzy miastem i nową dzielnicą; podobnym celom mógłby służyć
zespół przyległych budynków 132B, 90B, 33B i 64B oraz sąsiednia
hala trójnawowa 48B – odbywający się corocznie w budynku 90B od
2012 r. Alternativa International Contemporary Visual Art Festival
ugruntował już międzynarodową renomę tego miejsca, jak również
potwierdził przydatność zachowanej infrastruktury (windy towarowe,
suwnice belkowe starowane z posadzki, duże okna) do tej funkcji;
 Kontynuację starań, podjętych jeszcze w latach 90-tych XX wieku,
by przynajmniej jedną z zachowanych hal dawnej stoczni
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przeznaczyć na ekspozycję związaną z historią przemysłu
stoczniowego w ramach działań Narodowego Muzeum Morskiego;
 Rozważenie możliwości zainstalowania monitoringu kamerowego z
ciągłą transmisją online w Internecie panoramicznego obrazu terenów
postoczniowych;
 Opracowanie scenariusza interpretacji i prezentacji zasobu
dziedzictwa kulturowego byłej Stoczni Gdańskiej z uwzględnieniem
zaleceń zawartych w Karcie ICOMOS pt. The ICOMOS Charter for
the Interpretation and Presentation of Cultural Heritage Sites ratified
by the 16th General Assembly of ICOMOS in Quebec, Canada, on 4
October 2008. Scenariusz ten powinien być skoordynowany z
zasobem informacji oferowanych przez Europejskie Centrum
Solidarności, mając na uwadze skuteczny przekaz znaczenia 17
Stoczni Gdańskiej, jako miejsca dziedzictwa kulturowego.
 Rozważenie możliwość zachowania osi widokowej w ciągu ul. Lisia
Grobla umożliwiającej wgląd na historyczną zabudowę dawnej
Stoczni Cesarskiej (w postaci przedłużenia ulicy lub utworzenia
przeszklonego pasażu).
 Podmioty właścicielskie lub wieczyście użytkujące tereny
postoczniowe, jako sprawujące opiekę nad zabytkiem zgodnie z
Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami, powinny przystąpić do działań wynikających z Aneksu.
 Działania, które podejmował Gdańsk w celu uzyskania wpisu na
Listę Światowego Dziedzictwa, doprowadziły do umieszczenia
nominacji miejsca na „Tentative list”. Wykorzystując historyczną
szansę, jaką daje miastu dziedzictwo Solidarności i potencjał nadal
zawarty w kulturowych wartościach Stoczni i Miasta, należy
kontynuować starania o uzyskanie tej prestiżowej nominacji.

17

„Znaczenie” wg normy PN-EN 15898:2011 Konserwacja dóbr kultury. Ogólne terminy i
definicje oznacza „połączenie wszystkich wartości przypisanych obiektowi”.
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 Mając powyższe na uwadze należy rozważyć zmianę –
wywodzącej się z bezpośredniego tłumaczenia niemieckiej nazwy
i z nie w pełni znanych, niezrealizowanych planów Państwa
Krzyżackiego – obecnej nazwy dzielnicy „Młode Miasto”, na
bardziej odzwierciedlającą historię najnowszą, a także
powszechną wartość symboliczną oraz zachowane elementy
dziedzictwa materialnego i niematerialnego miejsca.
Proponowana nowa nazwa dzielnicy:

„STOCZNIA SOLIDARNOŚCI”.
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12. ANEKS
OCHRONA I ZARZĄDZANIE DOBREM ŚWIATOWEGO
DZIEDZICTWA
W
ŚWIETLE
OBOWIĄZUJĄCYCH
STANDARDÓW – PLAN ZARZĄDZANIA
Od wielu lat podejmowane są starania, których celem jest
zapewnienie odpowiedniej ochrony zabytkowym elementom i terenom
Stoczni Gdańskiej. Zasadność tych działań wynika z wartości Stoczni
Gdańskiej, jako dziedzictwa przemysłowego. Jednocześnie od końca lat
90-tych formułowana jest idea wpisania fragmentów stoczni na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO, jako dziedzictwa związanego ze
wydarzeniami sierpniowymi 1980 roku, które doprowadziły do zmiany
ustroju w Polsce oraz do upadku systemu komunistycznego w skali całego
świata.
Jednak pomimo niewątpliwej wartości elementów Stoczni
Gdańskiej, jako dziedzictwa przemysłowego oraz powszechnego uznania
znaczenia wydarzeń sierpniowych, do tej pory nie została wdrożona
odpowiednia forma ochrony konserwatorskiej. Co więcej, coraz większy
zakres mają plany inwestycyjne na tym terenie, które nieuchronnie
prowadzą do jego przekształcania. W tej sytuacji pilnym zadaniem jest
opracowanie i wdrożenia odpowiedniego planu ochrony i zarządzania,
który zapewni ochronę elementów stoczni, mających wartość, jako
dziedzictwo przemysłowe oraz jako upamiętnienie wydarzeń
sierpniowych.
Z punktu widzenia ochrony wartości dziedzictwa – niezależnie od
jego charakterystyki – najdoskonalszy system ochrony i zarządzania
został opracowany w ramach Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Dlatego mając na uwadze plany zgłoszenia elementów Stoczni Gdańskiej
na Listę UNESCO w pełni uzasadnione jest wdrożenie w stosunku do
nich standardów zarządzania wypracowanych w ramach systemu
Światowego Dziedzictwa. W tym celu zostaną przedstawione generalne
założenia dotyczące zarządzaniem dobrami Światowego Dziedzictwa oraz
model Planu Zarządzania, który powinien być opracowany dla tego typu
dóbr. Należy uznać, że opracowanie takiego Planu Zarządzania
zabytkowymi elementami Stoczni Gdańskiej w najdoskonalszy sposób
zapewni ich ochronę i jednocześnie będzie ważnym (i koniecznym)
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etapem przygotowań Stoczni Gdańskiej, jako nominacji na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Mając na uwadze odpowiednie przedstawienie Planu Zarządzania
proponowane są następujące zagadnienia.
 Współczesne uwarunkowania i założenia dotyczące zarządzania
dobrami
Światowego
Dziedzictwa
(ze
szczególnym
uwzględnieniem uwarunkowań w Polsce).
 Struktura modelu Planu Zarządzania dobra Światowego
Dziedzictwa
A. Współczesne uwarunkowania i założenia dotyczące zarządzania
dobrami Światowego Dziedzictwa (ze szczególnym uwzględnieniem
uwarunkowań w Polsce).
Analiza bibliografii dotyczącej światowego dziedzictwa w Polsce
oraz praktyki w tym zakresie pozwala stwierdzić, ze system ochrony tych
dóbr w Polsce ma określona charakterystykę. Wynika ona z polaczenia
systemu ochrony dziedzictwa w Polsce (stworzonego do ochrony
wszystkich krajowych zabytków) oraz specyficznych wymagań
określonych przez procedury światowego dziedzictwa.
Pierwszą cechą charakterystyczną polskiego systemu jest istnienie
trzech poziomów, na których realizowana jest ochrona i zarządzanie
dobrami światowego dziedzictwa.
Drugą cechą charakterystyczną polskiego systemu jest wyraźne
zróżnicowanie funkcji, kompetencji i odpowiedzialności, jaka w ochronie
i zarządzaniu dobrami światowego dziedzictwa pełnią poszczególni
partnerzy zaangażowani w te procesy (na poszczególnych poziomach).
System ochrony i zarzadzania dobrami światowego dziedzictwa w
Polsce składa się z 3 poziomów.
Poziom pierwszy tworzą zarządcy poszczególnych dóbr. Formalny
status zarządcy dobra WH w Polsce nie jest oczywiście jednolity, co
wynika z charakteru dóbr. W przypadku miast historycznych (Warszawa,
Kraków, Toruń, Zamość) oraz hali stulecia we Wrocławiu funkcje
zarządców sprawują samorządy miast. W przypadku obiektów sakralnych
(Kościoły Pokoju, Kalwaria Zebrzydowska, drewniane kościoły
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Małopolski, drewniane cerkwie Podkarpacia) zarządcami są parafie, do
których należą poszczególne świątynie. Z kolei w przypadku obiektów o
charakterze muzealnym (obóz Auschwitz, zamek w Malborku, park w
Mużakowie, kopalnie soli w Wieliczce i Bochni) zarządcami są muzea (w
kopalniach soli – ze względu na jej górniczy charakter – znaczącym
zarządcą jest Dyrekcja Kopalni).
Zestawienie zarządców dóbr pokazuje jednoznacznie, ze są oni
przygotowani do zarządzania w zakresie wynikającym z charakteru i
funkcji danego dobra. Natomiast tylko w bardzo ograniczonym zakresie
są przygotowani do ochrony dóbr, zgodnie z zasadami i procedurami
światowego dziedzictwa. W pewnych przypadkach – muzea i samorządy,
które mogą powołać własne służby konserwatorskie, jest możliwe
profesjonalne i systematyczne podjęcie działań w tym zakresie przez
zarządcę. Generalnie jednak problematyka ochrony tych dóbr (zgodnej z
wymaganiami światowego dziedzictwa) musi być programowana,
nadzorowana i wspierana z zewnątrz.
Poziom drugi tworzą służby konserwatorskie. Zgodnie z systemem
prawnym obowiązującym w Polsce za konserwatorską ochronę nad
zabytkami odpowiada państwowa służba konserwatorka. W praktyce
oznacza to, że nadzór konserwatorski nad każdym dobrem światowego
dziedzictwa sprawuje urząd Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, na
terenie którego znajduje się to dobro (wyjątkiem w świetle
dotychczasowej praktyki jest przekazanie kompetencji w tym zakresie
konserwatorowi samorządowemu w Warszawie).
Wojewódzki Konserwator Zabytków ma pełne uprawnienia w
zakresie kontroli i uzgadniania wszelkich prac podejmowanych w
stosunku do obiektów zabytkowych. Oznacza to, że formalnie ten urząd
ma pełnię kontroli nad ochrona dóbr światowego dziedzictwa.
Służby konserwatorskie są profesjonalnie przygotowane do nadzoru
nad obiektami zabytkowymi. Nie oznacza to jednak, ze w pełni znają
specyfikę wymagań światowego dziedzictwa, która jest bardzo rożna od
wymagań ochrony polskich zabytków. Tymczasem nie są prowadzone
szkolenia, które obligatoryjnie objęłyby służbę konserwatorską
odpowiedzialną za poszczególne dobra światowego dziedzictwa. Dlatego
przygotowanie służb konserwatorskich w tym zakresie nie może być
uznane za wystarczające.
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Poziom trzeci tworzą centralne instytucje zajmujące się światowym
dziedzictwem. Zgodnie z zapisami Konwencji Światowego Dziedzictwa
za całokształt tej problematyki odpowiada rząd, a w praktyce
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Charakter działań,
które są podejmowane sprawił, że kwestie światowego dziedzictwa
zostały przekazane do Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Tam zgodnie z
zaleceniami Komitetu najpierw powstał tzw. Focal Point i od 2007 Zespół
ds. Światowego Dziedzictwa. Zespół oprócz prac związanych z Raportem
Okresowych organizuje i koordynuje działania związane ze światowym
dziedzictwem, podejmowane na szczeblu krajowym. Do działań
merytorycznych został z kolei powołany w 2007 Komitet ds. Światowego
Dziedzictwa w Polsce. Jego zadaniem powinno być opiniowanie planów
konserwatorskich i inwestycyjnych oraz planowanie i opiniowanie
nowych nominacji.
Niestety brakuje jednoznacznych formalnych przepisów, które
umożliwiłyby odpowiednie funkcjonowanie Komitetu ds. Światowego
Dziedzictwa w Polsce. W konsekwencji nie pełni on roli konsultanta
merytorycznego nawet dla najważniejszych decyzji i ingerencji w dobra
światowego dziedzictwa, co skutkuje obecnie kilkoma problemami.
Podsumowując przedstawiony system zarządzania dobrami
światowego dziedzictwa w Polsce można stwierdzić, ze zawiera on
wszystkie elementy, które powinny zapewnić im należytą ochronę i
zarządzanie. W jego ramach każde dobro ma bezpośredniego zarządcę
(odpowiedzialnego za całość problemów zarządczych), każde dobro jest
objęte
nadzorem
specjalistycznych
służb
konserwatorskich
(odpowiedzialnej za kwestie konserwatorskie) i są komórki zapewniające
koordynację, komunikację, informacje i niezależne doradztwo na szczeblu
krajowym.
Obecnym zadaniem jest więc doskonalenie funkcjonowania tego
systemu. Kluczową kwestią jest wprowadzenie sformalizowanego
standardu zarządzania dobrami, który wymusi kompleksowy zespół
działań zgodnych z procedurami światowego dziedzictwa.
Optymalnym rozwiązaniem tego problemu może być
wprowadzenie modelowego Planu Zarzadzania, który wprowadzi ten sam
zakres działań do wszystkim dóbr wpisanych na Listę światowego
dziedzictwa. Przygotowanie Planów Zarządzania (zgodnie ze standardem
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Planu Modelowego) dla wszystkich dóbr, połączone z regularnymi
szkoleniami (zarządców i służb konserwatorskich) powinno zapewnić
odpowiedni poziomu ich ochrony i zarządzania (bez nierealistycznej
centralizacji kontroli tych dóbr).
Założenia Planu Zarządzania dóbr wpisanych na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO w Polsce.
Przedstawiona synteza pokazuje, że obecnie w sposób radykalny
zmieniły się uwarunkowania i podejście do ochrony dziedzictwa.
Tradycyjny – statyczny, wyizolowany, skoncentrowany konserwatorsko –
sposób zarzadzania i ochrony dziedzictwa nie może już być realizowany.
Zmiana podejścia jest na tyle radykalna, ze dochodzi do zmiany
paradygmatu ochrony dziedzictwa, w szczególności w odniesieniu do
miast historycznych 18.
Przedstawione uwarunkowania powinny być uwzględnione w
modelu Planie Zarządzania dóbr światowego dziedzictwa. Oczywiście
plan ten powinien również uwzględniać całość doświadczeń
zgromadzonych podczas realizacji poprzednich zadań projektu, a w
szczególności wniosków wynikających z analizy systemów ochrony i
zarządzania dóbr wpisanych na Listę UNESCO.
Na podstawie wszystkich zebranych informacji można określić
następujące założenia dotyczące opracowania modelu Planu Zarzadzania
dóbr wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce.
1.1 Systemy zarządzania dobrem światowego dziedzictwa - system
krajowy, system lokalny.
Ochrona i zarządzanie dobrem WH odbywa się na dwóch
poziomach: krajowego systemu ochrony i zarządzania dziedzictwa (w tym
dóbr WH) oraz lokalnego systemu ochrony i zarządzania (stworzonego
dla konkretnego dobra WH). Obydwa systemy są stworzone i
18

Podejście zaproponowane w Rekomendacji o Miejskim Krajobrazie Historycznym (podejście HUL)
będzie wprowadzone do Wytycznych Operacyjnych (Aneks 3). Oznacza to, ze w sposób formalny nowa
doktryna zacznie obowiązywać w odniesieniu do dóbr światowego dziedzictwa UNESCO.
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dedykowane potrzebom ochrony dziedzictwa – oczywiście na
efektywność ochrony i zarządzania dziedzictwa mają również wpływ
całokształt uwarunkowań społecznych, politycznych, kulturowych,
gospodarczych, itp., panujących w danym kraju.
Krajowy system ochrony i zarządzania obejmuje szereg czynników
– m.in. regulacje prawne, sposób i poziom finansowania, kompetencje i
organizację służb konserwatorskich, które kształtują charakter i jakość
ochrony i zarządzania całego zasobu dziedzictwa (zabytków) w danym
kraju. System ten może być w ograniczonym stopniu modyfikowany na
potrzeby danego dobra – na przykład pewne jego elementy mogą być
dodatkowo wspierane na poziomie regionalnym (w skali poszczególnych
jednostek samorządu terytorialnego). Generalnie jednak zarządcy
poszczególnych dóbr WH nie mają wpływu na jego kształtowanie i
jakość. Dlatego elementy tego systemu nie są zadaniami ujętymi w Planie
Zarządzania, natomiast powinny być ujęte, jako jego uwarunkowania –
Plan Zarządzania musi uwzględniać te uwarunkowania.
Lokalny system ochrony i zarządzania składa się z szeregu
elementów stworzonych tylko dla potrzeb danego dobra. Część z nich ma
podobne funkcje jak elementy systemu krajowego – np. instrumenty
finansowe, prawne. Generalnie powinny one tworzyć całościowy
(kompletny) i spójny system ochrony i zarządzania, uwzględniający
specyfikę wartości i potrzeb danego dobra. Ten system jest w całości
kształtowany przez zarządców dobra. Lokalny system ochrony i
zarządzania jest przedmiotem Planu Zarządzania (wspartego Planami
Działania).
Plan Zarządzania dobrem światowego dziedzictwa jest w
rzeczywistości elementem systemu ochrony i zarządzania dobrem wydzielenie systemu i Planu Zarządzania jest dokonywane przede
wszystkim dla celów analitycznych. Jednak planowane usprawniane
ochrony i zarzadzania dobrem może być dokonane przede wszystkim
poprzez działania objęte Planem Zarządzania.
1.2 Obligatoryjność sporządzania Planu Zarządzania.
Analiza Wytycznych Operacyjnych jednoznacznie wskazuje, że
każde dobro światowego dziedzictwa powinno mieć zapewniony system
lub plan zarządzania (m.in. art. 108, art.132). Nie ma natomiast
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jednoznacznych rozstrzygnięć, w jakich przypadkach należy stosować
wymienione formy. Jednocześnie jednak analiza treści Wytycznych
Operacyjnych pozwala uznać, że systemy zarządzania powinny być
stosowane w stosunku do dóbr kultur tradycyjnych, w których zachowana
jest ciągłość użytkowania dobra (art.132, pkt.5.).
W związku z tym należy uznać, ze w przypadku polskich dóbr
światowego dziedzictwa obligatoryjne jest opracowanie Planu
Zarządzania.
1.3 Priorytety zarządzania dobrem światowego dziedzictwa.
Plan Zarządzania dobrem światowego dziedzictwa musi opierać się
o założone priorytety, które jednocześnie określają jego strukturę i treść.
W przypadku dóbr światowego dziedzictwa priorytetem jest
ochrona elementów, które zadecydowały o nadaniu tego statusu - wartości
(OUV) oraz jakości (autentyzm i integralność) dobra (np. art 8
Wytycznych Operacyjnych).
Ze względu na ten priorytet Plan Zarządzania powinien zawierać
następujące elementy:
 charakterystykę parametrów dobra (OUV + AI) decydujących o
jego statusie, zgodną z oficjalną dokumentacją przyjętą przez
Komitet Światowego Dziedzictwa. Ze względu na materialny
charakter wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa parametry te
powinny być określone poprzez atrybuty;
 charakterystykę zagrożeń (aktualnych i potencjalnych), które
wpływają na kluczowe parametry dobra;
 charakterystykę systemu monitoringu elementów i czynników
istotnych dla dobra i zachowania jego parametrów. Monitoring
powinien być oparty o wskaźniki (bezpośrednie i pośrednie);
Współczesne podejście do dóbr światowego dziedzictwa zakłada
dodatkowe elementy, które powinny być uwzględnione w zarządzaniu
dobrami. Zarządzanie dobrami powinno spełnić również następujące
warunki:
 zarządzanie dobrem powinno mieć charakter partycypacyjny
(art.108, art.117 Wytycznych Operacyjnych). To znaczy powinno
być realizowane we współpracy z wszelkimi interesariuszami;
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 zarządzanie dobrem powinno uwzględniać lokalne uwarunkowania
– tradycje, legislacje, sposób użytkowania. Sposób sprawowania
ochrony powinien być dostosowany do możliwości państwa-Strony
(art.5, art.6);
 zarządzanie dobrem powinno uwzględniać również cele poza
konserwatorskie. Dziedzictwo powinno realizować możliwie
szerokie funkcje, społeczne, gospodarcze, kulturowe - wpisywać się
w ogólne cele rozwojowe (art.5);
 zarządzanie dobrem powinno prowadzić do jego „zrównoważonego
użytkowania”. Dziedzictwo nie powinno być podstawą żadnej
działalności
(np.
turystyki),
która
przekracza
zasady
zrównoważonego użytkowania (par. 96-119 Wytycznych
Operacyjnych);
 zarządzanie dobrem może być modyfikowane. Zakłada się, że
metody postępowania (jego ochrony i użytkowania) z dziedzictwem
mogą ulegać zmianie, przede wszystkim na skutek rozwoju nauki
(Preambuła Konwencji).
Wyliczone zalecenia powinny być uwzględnione w sposobie ochrony i
zarzadzania dobrem światowego dziedzictwa, a wiec również w Planie
Zarządzania. Niestety w formalnych dokumentach światowego
dziedzictwa nie została określona relacja pomiędzy priorytetem, jakim jest
ochrona wartości dobra (OUV + AI) a wymienionymi zaleceniami.
Tym niemniej należy uznać, ze ochrona wartości dobra (OUV + AI)
jest zdecydowanym priorytetem – w tym względzie nie ma miejsca na
kompromisy. Natomiast ochrona dobra - jako złożonej materialnej
całości, której poszczególne elementy maja różną wartość, nie polega na
jego modyfikacji według restrykcyjnych zasad konserwatorskich.
Możliwe jest różnorodne użytkowanie dobra, dopuszczalne są pewne
ingerencje i przekształcenia, zgodnie ze sformułowanymi dodatkowo
zaleceniami (można je określić drugorzędnymi priorytetami).
1.4 Merytoryczna zawartość Planu Zarządzania dobra światowego
dziedzictwa.
Merytoryczna zwartość Plan Zarządzania dobrem światowego
dziedzictwa powinna uwzględniać w pierwszej kolejności treści określone
w formalnych dokumentach światowego dziedzictwa. Analiza tych
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dokumentów została dokonana w zadaniu merytorycznym nr 1 „Zebranie
i opracowanie informacji na temat planów zarządzania w oparciu o
dokumenty i materiały Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO”.
Kluczowe informacje dotyczące zawartości systemu ochrony i
zarządzania zawierają paragrafy 96-119 Wytycznych Operacyjnych.
Następujące zagadnienia objęte są rozdziałem zatytułowanym „Ochrona i
zarządzanie” (IIF).
Narzędzia ustawowe, regulacyjne i umowne służące ochronie
 Granice dobra
 Strefy buforowe
 Systemy zarządzania
 Zrównoważone użytkowanie
Na podstawie tych zapisów można stwierdzić, że w strukturze systemu
zarządzania dobrami WH powinny znaleźć się następujące elementy:
narzędzia ustawowe, regulacyjne i umowne służące ochronie oraz
określenie granic dobra i stref buforowych.


Kolejne informacje na temat zawartości systemu zarzadzania
przedstawia par.111, wyszczególniając elementy zawarte w „skutecznym
systemie zarządzania”.
a. dogłębne rozpoznanie dobra i wspólne stanowisko wszystkich
interesariuszy w tej kwestii;
b. cykl składający się z planowania, wdrażania, monitorowania, oceny
i zwrotnej informacji [weryfikacji];
c. monitoring i ocenę oddziaływania tendencji, zmian i
proponowanych ingerencji;
d. zaangażowanie partnerów i interesariuszy;
e. alokacja odpowiednich środków i zasobów;
f. zwiększanie kompetencji;
g. wiarygodny i przejrzysty opis funkcjonowania systemu zarządzania.
Na podstawie tego wyliczenia można stworzyć następujące
zestawienie elementów, które powinny znaleźć się w systemie (planie)
zarządzania dobrem WH. Zestawienie to obejmuje następujące elementy:
interesariusze (rozpoznanie opinii i możliwości udziału), harmonogram
(obejmujący wszystkie fazy planowania i realizacji zadania), monitoring
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(wraz z Oceną Oddziaływania Środowiskowego), środki finansowe,
określenie kompetencji, opis systemu zarządzania
Kolejne informacji na temat zawartości systemów zarządzania dobrem
WH zawiera Schematu wniosku o wpis dóbr na Listę Światowego
Dziedzictwa, zawarty w Aneksie 5 Wytycznych Operacyjnych. Na
podstawie analizy tekstu można wymienić następujące elementy, które
powinny znaleźć się w strukturze planu zarządzania: mechanizmy, plany i
systemy (konieczne do ochrony atrybutów OUV); zasoby ludzkie i
finansowe; elementy ochrony; system zarządzania (jako forma
organizacji); monitoring; promocja; analiza zagrożeń (OUV oraz AI);
plany inwestycyjne.
Najwięcej informacji na temat elementów, które powinny być w
dokumentacji poświęconej zarządzaniu jest zawartych w punkcie 5 Ochrona i zarządzanie dobrem. W 11 podpunktach wyszczególniono
elementy, które powinny zostać odrębnie przedstawione.
5.a Własność
5.b Rodzaj ochrony
5.c Sposoby wprowadzania zasad ochrony
5.d Istniejące plany dotyczące jednostki administracyjnej
5.e Plan zarządzania lub inny system zarządzania dobrem
5.f Źródła i szczeble finansowania
5.g Źródła specjalistycznej wiedzy i kształcenie w zakresie technik
konserwacji i zarządzania
5.h Ułatwienia dla odwiedzających dobro wraz z infrastrukturą
5.i Polityki i programy związane z prezentacją i promocją dobra
5.j Personel oraz umiejętności i wiedza specjalistyczna
(profesjonalna, techniczna, dotycząca bieżącego utrzymania).
W przedstawionym zestawieniu zwraca uwagę fakt, że została
rozdzielona ochrona i zarządzanie, co jest pewną niekonsekwencją.
Wynika ona z faktu, że Zarządzanie i ochrona są pojęciami używanymi w
podwójnym znaczeniu – jako działania techniczne i managerskie (wąskie
znaczenie) i jako zespół szeroko rozumianych działań. Tym niemniej to
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zestawienie pozwala na wyszczególnienie najszerszego zestawu
elementów, które powinny znaleźć się w strukturze planu (systemu)
zarządzania: własność dobra, formy sprawowania ochrony, plany
dotyczące dobra, plan lub system zarządzania, finansowanie,
przygotowanie konserwatorskie kadr, udostępnianie dobra (wraz z
infrastrukturą), promocja dobra, przygotowanie i szkolenie personelu.
Po raz kolejny odrębnie został wyszczególniony Stan zachowania i
czynniki wpływające na dobro (pkt.4) oraz Monitoring (pkt.6). Każdy z
tych problemów ma być w dokumentacji przedstawiany odrębnie i w
rozbiciu na kilka zagadnień.
Na podstawie analizy informacji przedstawionych w Wytycznych
Operacyjnych w zakresie systemów (planów) zarządzania dobrami
światowego dziedzictwa można określić następujące elementy, które
powinny być zawarte w systemie (planie) zarządzania dobrem: własność
dobra, granice dobra, strefy buforowe, formy sprawowania ochrony
(przede wszystkim atrybuty OUV + AI), interesariusze (rozpoznanie
opinii i możliwości udziału w ochronie i zarządzaniu), plany
dotyczące dobra, system zarządzania, finansowanie, udostępnianie
dobra (wraz z infrastrukturą), promocja dobra, przygotowanie i
szkolenie kadry (w tym konserwatorskie), plany inwestycyjne (wraz z
Oceną Oddziaływania Środowiskowego), analizę zagrożeń (przede
wszystkim atrybuty OUV + AI), szeroko rozumiany monitoring.
1.5. Plan Zarządzania, Plany Działania.
Plan Zarządzania dobra światowego dziedzictwa jest dokumentem
obligatoryjnym, programowym, całościowym, długoletnim. Jego
charakter sprawia, że powinien być uzupełniony Planami Działania, które
są dokumentami realizacyjnymi.
Charakterystyka (i zasadnicze różnice) tych dokumentów jest
następująca:
-Horyzont czasowy.
Plan Zarządzania powinien obejmować okres 10 lat (zgodne z
zaleceniami przyjętymi w światowym dziedzictwie).
Plany Działania nie mają określonego horyzontu czasowego. Okres
ich realizacji powinien wynikać ze specyfiki założonego zadania.
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Generalnie Plany Działania powinny być zrealizowane w krótszym
czasie niż Plan Zarządzania (powinny mieścić się w przedziale 1-5
lat).
Uzasadnione jest dostosowanie Planów Działania do okresów
sprawozdawczych Raportów Okresowych (6-letnich), które
obowiązują wszystkie dobra światowego dziedzictwa.
-Zakres.
Plan Zarządzania powinien mieć charakter całościowy –
obejmować wszystkie zasadnicze zagadnienia związane z ochroną i
zarządzaniem danym dobrem. W szczególności Plan Zarządzania
powinien obejmować wszystkie elementy związane z ochroną
wartości (OUV) i cech (A+I) decydujących o statusie dobra
światowego dziedzictwa. Z tych względów dla każdego dobra
światowego dziedzictwa powinien być opracowany tylko jeden Plan
Zarządzania.
Plany Działania powinny również pokrywać cały obszar zagadnień
(zadań) objętych Planem Zarządzania. Jednak Planów Działania
może być wiele, ponieważ mają wycinkowy charakter – są
ograniczone do zagadnienia, którego dotyczą, np. działania
techniczne, programy finansowe, programy edukacyjne i
popularyzacyjne, działania kulturalne, programy turystyczne. Plany
Działania dotyczące działań technicznych mogą mieć ograniczony
charakter, na przykład remonty fasad, wymiana systemów
ogrzewania, termomodernizacja budynków, remonty obiektów
publicznych, poprawa infrastruktury technicznej, naprawy
nawierzchni, systemy iluminacji, itp.
–Funkcja.
Plan Zarządzania jest dokumentem programowym. Jako dokument
programowy charakteryzuje dobro oraz określa potrzeby, kierunki i
cele działania. W perspektywie obowiązywania planu powinny one
zachować aktualność – Plan Zarządzania nie powinien być w tym
czasie modyfikowany.
Plany Działania są dokumentami roboczymi, powinny przedstawiać
konkretne działania (zadania) - które realizują priorytety i cele

78

określone w Planie Zarządzania. Plany Działania mogą ulegać
modyfikacji.
-Opracowanie i realizacja.
Plan Zarządzania powinien być opracowany przez zarządcę dobra
(lub wykonany na jego zlecenie), konsultowany z wieloma
interesariuszami, przyjęty jako formalny dokument, upubliczniony.
Plany Działania nie muszą spełniać tych warunków (zależy to od
przedmiotu i zakresu Planu Działania) – mogą być opracowane przez
zarządcę lub podmioty, zajmujące się poszczególnymi zadaniami.
Za realizację Planu Zarządzania – jako dokumentu programowego,
jest odpowiedzialny zarządca dobra lub podmiot koordynujący
zarządzanie dobrem.
Plany Działania realizują różne podmioty, zależnie od specyfiki
podejmowanych działań – powinny być jednak koordynowane przez
zarządcę dobra. Za realizację Planów Działania odpowiadają
podmioty, które je tworzą.
Realizacja Planu Zarządzania i Planów Działania powinna podlegać
ewaluacji, dlatego wskazanie jest określanie wskaźników.
-Szczegółowość.
Funkcje Planu Zarządzania i Planów Działania określają ich
szczegółowość. Plan Zarządzania nie zawiera informacji
realizacyjnych - nie określa szczegółowo narzędzi, harmonogramów,
opisu działań.
Plany Działania powinny zawierać szczegółowe informacje, które
pozwalają na realizację i kontrolę działań, których dotyczą. Między
innymi w Planach Działania powinny być określone budżety i źródła
finansowania zaplanowanych działań. Plany Działania powinny
również zawierać szczegółowe harmonogramy ich realizacji.
-Wskaźniki.
Plan Zarządzania powinien w miarę możliwości określać cele do
realizacji w sposób mierzalny (wskaźniki).
Plany Działania muszą określać cele do realizacji przy pomocy
wskaźników.
79

W Planie Zarządzania wskaźniki powinny przede wszystkim
umożliwić monitoring atrybutów wartości OUV oraz stan dobra –
autentyzm i integralność.
W Planach Działania wskaźniki powinny umożliwić monitoring
wszystkich działań w nich zaplanowanych.
Wskaźniki mogą być bezpośrednie i pośrednie – zależnie od
charakteru monitorowanych elementów i działań.
1.6 Zarządca dobra.
Plan Zarządzania powinien być realizowany przez zarządcę dobra.
Nie sposób określić jednej formuły funkcjonowania zarządcy, ponieważ
typologia, wielkość i inne parametry charakteryzujące dobra światowego
dziedzictwa są bardzo różne. Nie zmienia to jednak faktu, że każde dobro
światowego dziedzictwa powinno mieć zarządcę odpowiedzialnego za
jego ochronę i zarządzanie.
W przypadku dóbr, które są obiektami - na przykład kościołów,
zamków, parków, zarządca realizuje większość działań i funkcji
związanych z ochroną i zarządzaniem dobrem. W takich obiektach
zarządca jest odpowiedzialny za organizację wszystkich elementów
ujętych w Planie Zarządzania i Planach Działania – oczywiście prace
specjalistyczne mogą być realizowane przez inne podmioty.
W przypadku dóbr dużych (obszarowo czy liczbą obiektów), o
złożonej strukturze własności, zróżnicowanych funkcjach może istnieć
wielu zarządców. Powinien jednak istnieć zarządca uprawniony do
koordynacji działań podejmowanych przez różne podmioty – koordynacja
powinna dotyczyć parametrów istotnych z punktu widzenia światowego
dziedzictwa. Zarządca-koordynator powinien być odpowiedzialny za
organizacje realizacji Planu Zarządzania. Natomiast Plany Działania
mogą być realizowane przez inne podmioty (stosownie do ich
kompetencji).
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B. Struktura
Dziedzictwa

modelu Planu

Zarządzania

dobra

Światowego

1. Założenia do struktury modelowego Planu Zarządzania dobrem
Światowego Dziedzictwa
Tworząc założenia Planu Zarządzania dobrem WH należy też
zwrócić uwagę na możliwości jego wdrażania w praktyce. Możliwości te
są ograniczone, gdyż działania określone w Planie Zarządzania zawsze
odbywają się w kontekście uformowanym przez inne czynniki – System
Zarządzania. Poza tym nawet w zarządzaniu dóbr WH nie można
uwzględniać tylko kwestii ochrony wartości zabytkowych. Dlatego Plan
Zarządzania powinien stawać się częścią Strategii Zarządzania, która
obejmuje ochronę i użytkowanie dziedzictwa, jako równoważne cele.
Tak więc przedstawienia wymagają dwa pojęcia – System Zarządzania
oraz Strategia Zarządzania (dobrem/zabytkiem/dziedzictwem).
System Zarządzania a Plan Zarządzania dobrem WH:
Należy odróżnić dwa elementy: system zarządzania dobrem i plan
zarządzania dobrem.
System zarządzania dobrem/zabytkiem/dziedzictwem tworzą
wszelkie elementy i czynniki, które mają wpływ na jego ochronę i
użytkowanie. Tak więc ochrona dobra odbywa się w oparciu o system
zarządzania i ochrony obejmujący dane dobro.
Zasadnicze cechy i możliwości systemu mają charakter
ogólnokrajowy, ponieważ są tworzone na tym poziomie (prawo, finanse,
etc.).
Możliwe są jednak istotne różnice w lokalnym funkcjonowaniu
systemu, wynikające z umiejętności jego wykorzystana oraz - przede
wszystkim - ze względu na szerokie możliwości jego lokalnego
wzmacniania (poprzez działania dodatkowe).
Plan zarządzania dotyczący konkretnego dobra (zespołu dóbr),
charakteryzuje jego cechy i wartości, oddziaływujące na dobro
uwarunkowania oraz formułuje cele i działania służące jego ochronie i
użytkowaniu.
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Plan Zarządzania jest więc tylko elementem systemu zarządzania.
System – ze swojej natury – zawiera więcej elementów niż plan
zarządzania; system obejmuje elementy wykraczające poza zasięg
oddziaływania planu; system obejmuje instrumenty i elementy
niedotyczące bezpośrednio ochrony dziedzictwa, ale mające na nią
wpływ.
Plan zarządzania z zasady nie tworzy więc systemu ochrony
(teoretycznie PZ mógłby tworzyć system w przypadku dóbr, która nie są
objęte działaniem żadnego systemu – np. w biednych krajach).
Plan zarządzania może natomiast bardzo znacząco usprawnić
działanie systemu w odniesieniu do danego dobra (wykorzystując
możliwości systemu i tworząc lokalnie dodatkowe rozwiązania). Jednak
plan zarządzania dobra powinien również odnosić się do elementów
systemu ponadlokalnych, ponieważ powinien je wykorzystywać (lepiej
lub gorzej). Plan Zarządzania musi być tworzony w kontekście całego
istniejącego systemu ochrony i zarządzania.
Plan Zarządzania dobra WH a Strategia Zarządzania dobra WH:
Należy odróżnić Plan Zarządzania i Strategię Zarządzania,
która obejmuje zarówno ochronę jak i szeroko rozumiane
użytkowanie dziedzictwa. Są to odrębne problemy (i dokumenty) z
punktu widzenia formułowania celów.
Przedmiotem Planu Zarządzania jest dobro WH postrzegane przede
wszystkim jako dziedzictwo, a celem działania jest ochrona jego wartości.
Takie podejście wynika jednoznacznie z zaleceń formułowanych w
dokumentach WH. Autorzy Planu Zarządzania powinni skoncentrować
się stworzeniu optymalnych warunków dla zapewnienia ochrony wartości
WH.
Przedmiotem Strategii Zarządzania jest również dobro postrzegane
jako dziedzictwo, ale celem działania jest zapewnienie zrównoważonego
rozwoju, opartego na wykorzystaniu dziedzictwa przy zapewnieniu jego
właściwej ochrony. Są więc dwa równoległe cele strategiczne – ochrona
dziedzictwa i użytkowanie dziedzictwa. Strategia powinna określać wizje,
plan i działania prowadzące do realizacji obydwóch celów. Autorzy
Strategii Zarządzania powinni zaplanować warunki dla ochrony dobra
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WH i zapewnienia możliwości zrównoważonego rozwoju (czyli realizacji
również innych celów i funkcji).
W świetle współczesnego (zmiana paradygmatu) rozumienia
dziedzictwa i podejścia do jego roli, uzasadnione jest opracowanie
Strategii Ochrony i Wykorzystania Dobra (może to być dokument
równoległy do PZ).
Plan Zarządzania a inne dokumenty planistyczne dotyczące dobra.
Plan zarządzania dobrem WH jest oczywiście dokumentem
pisanym z perspektywy wymagań systemu WH – to jednoznacznie
określa jego zawartość. Plan zarządzania podejmuje przede wszystkim
zagadnienia istotne z punktu widzenia systemu WH oraz zagadnienia
mające na nie wpływ lub związek. I w tym znaczeniu jest to dokument
całościowy.
Nie oznacza to jednak, że PZ obejmuje wszystkie aspekty związane
z funkcjonowaniem danego dobra. Dobra wpisane na WH – szczególnie
bardziej złożone, np. zespoły miejskie, pełnią szereg różnorodnych bardzo
złożonych funkcji. Zarządzanie tymi dobrami obejmuje więc znacznie
więcej problemów, wynikających z owych funkcji. Plan zarządzania
sporządzony z perspektywy WH ich nie obejmuje – są one przedmiotem
innych planów i strategii.
Należy natomiast zakładać, że status dobra WH sprawia, że inne
plany i strategie – podobnie jak wszelkie inne funkcje pełnione przez dane
dobro, powinny respektować utrzymanie wartości rozpoznanych jako
wartości WH.
Plan Zarządzania a Plany Działania – wzajemna relacja.
Z praktycznego punktu widzenia Plan Zarządzania powinien
określać cele, priorytety i działania, służące ochronie i właściwemu
użytkowaniu dobra WH. W przyjętym modelu Planu Zarządzania nie
formułuje się jednak generalnych celów, priorytetów czy zadań. W
modelu tym każdy problem (przedstawiony w postaci punktu)
wyodrębniony w Planie Zarządzania jest zakończony „Wnioskami i
zaleceniami”, które formułują konkretne cele, zadnia i działania do
realizacji.
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Plany Działania służą więc realizacji celów i zadań określonych w
poszczególnych „Wnioskach i Zaleceniach”. Wszelkie parametry
określające Plany Działania (realizujące poszczególne cele i zadnia) –
m.in. charakter, zakres, czas realizacji, forma realizacji, użyte środki, są
dobierane indywidualnie. Wynikają bowiem z indywidualnego kontekstu
dobra, podejmowanego zadania i uwarunkowań. Tak więc Plany
Działania są generalnie indywidualnymi projektami tworzonymi i
realizowanymi (lub inspirowanymi i koordynowanymi) przez zarządców
dóbr WH. Oczywiście nie oznacza to, że nie powinni oni korzystać z
wzorców, schematów czy przykładów wypracowanych w innych
obiektach.
Aneks, który kończy Plan Zarządzania dobrem WH, powinien
zawierać całościowe zestawienie wniosków i zaleceń opracowanych w
poszczególnych punktach Planu. Powinny one być opracowane w postaci
wskazań do odpowiednich Planów Działania. Plany Działania powinny
pokrywać możliwie wszystkie problemy wyszczególnione w Planie
Zarządzania.
2.Struktura modelowego Planu Zarządzania Dobrem WH
Wprowadzenie:
/informacje ogólne – rodzaj preambuły/
Założenia PZ
/przedstawione w punktach zasadnicze informacje stanowiące
charakterystykę PZ – jego założeń; m.in. charakterystyka 3 odrębnych
tematycznie części PZ/
I część – Charakterystyka dobra WH
1.Charakterystyka ogólna dobra WH –
/Ogólna charakterystyka dobra i kontekstu jego funkcjonowania/
1.1 Charakterystyka historyczna dobra WH
Podstawowe historyczne informacje prezentujące dobro; kluczowe
zdarzenia i daty historii dobra/ - 1-2 strony
/źródło: materiały o historii miejsca/
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1.2 Charakterystyka formalna dobra WH.
Podstawowe informacje charakteryzujące dobro, jako materialnie,
współcześnie istniejący obiekt/zespół w najważniejszych aspektach:
 lokalizacja (w kontekście przestrzennym);
 charakterystyka rzeczowa dobra (jakie elementy obejmuje);
 określenie granic dobra i stref buforowych (zgodnie z
dokumentacją – mapy);
 charakterystyka funkcjonalna dobra;
 charakterystyka własnościowa dobra.
/źródło: dokumentacja nominacyjna dobra, dokumenty retrospektywne i
raporty okresowe + oficjalne dokumenty dotyczące dobra/
1.3 Charakterystyka funkcji i kontekstu dobra WH.
Charakterystyka najważniejszych czynników z otoczenia dobra WH,
które mają znaczenie i wpływ na jego zarządzanie i ochronę:
 charakterystyka ekonomiczna i gospodarcza (dobra i otoczenia)
(m.in. turystyka);
 charakterystyka kulturowa;
 charakterystyka społeczna (m.in. demograficzna);
 charakterystyka funkcjonalna (otoczenia);
 charakterystyka systemu zarządzania (w ramach którego
funkcjonuje dobro WH).
/źródło: informacje i materiały przedstawiające wyszczególnione
zagadnienia, m.in. opracowania, plany rozwojowe, strategie/
1.4 Informacje dotyczące dokumentacji dobra WH.
Zestawienie dokumentacji dotyczących dobra WH, w szczególności
formalnej dokumentacji wymaganej w systemie WH.
/źródło: dokumentacja nominacyjna dobra, dokumenty retrospektywne i
raporty okresowe + oficjalne dokumenty dotyczące dobra/
Wnioski i zalecenia /pkt.1/
Wnioski i zalecenia dotyczące ewentualnych działań
związanych z parametrami dobra – np. własność, granice, strefy
buforowe, dokumentacja dobra (w tym wymagana przez Komitet
WH).Wnioski i zalecenia dotyczące uzupełnienia formalnej
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dokumentacji dobra WH (bez odnoszenia się do treści tych
dokumentów).
2.Charakterystyka wartości dobra WH (OUV +AI)
/Charakterystyka dobra z punktu widzenia systemu (pojęć) Światowego
Dziedzictwa/
2.1 Charakterystyka dobra jako przedmiotu wpisu
 określenie typu dóbr (jednej z trzech kategorii i grupy
typologicznej);
 charakterystyka kontekstu historycznego dobra (mającego
znaczenie dla określenia wartości OUV – przede wszystkim
charakterystyka grup odniesienia);
 w dobrach seryjnych charakterystyka zespołu i określenie wartości
danego dobra w relacji do całości.
/źródło: dokumentacja nominacyjna dobra, dokumenty retrospektywne i
raporty okresowe dotyczące dobra/
2.2 Określenie wartości dobra (OUV)
 Charakterystyka kryteriów wpisania dobra na WHL;
 Określenie OUV (zatwierdzona treść);
 Określenie i charakterystyka atrybutów OUV (z uwzględnieniem
podziału na poszczególne kryteria uznane dla określenia wartości
OUV.)
/źródło: dokumentacja nominacyjna dobra, w szczególności Statement of
Significance, Statement of OUV, retrospektywne Orzeczenia of OUV/)
2.3 Określenie Autentyzmu i Integralności dobra WH (jakości dobra
WH)
 Orzeczenie o autentyzmie (zatwierdzona treść lub należy je
sformułować, jako materiał roboczy) – orzeczenie może być
odrębne dla poszczególnych kryteriów;
 Charakterystyką atrybutów (i innych elementów) dla których
określany jest autentyzm (autentyzm cecha atrybutów); wskazane
jest odróżnienie atrybutów dla poszczególnych kryteriów
(orzeczenie o autentyzmie powinno być odrębne dla atrybutów
poszczególnych kryteriów);
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 Orzeczenie o integralności (zatwierdzona treść lub należy je
sformułować jako materiał roboczy) – orzeczenie może być
odrębne dla poszczególnych kryteriów;
 Charakterystyka atrybutów (i innych elementów) dla których
określana integralność (integralność cecha atrybuty); wskazane jest
odróżnienie atrybutów dla poszczególnych kryteriów (orzeczenie o
integralności może być odrębne dla atrybutów poszczególnych
kryteriów).
/źródło: dokumentacja nominacyjna i retrospektywna dobra – jeżeli
zawiera te informacje; wobec braku informacji należy je określić dla
potrzeb Planu Zarządzania/
/uwaga: w określaniu autentyzmu należy uwzględnić zakres i ocenę
dokonanych w przeszłości prac remontowych, konserwatorskich, itp./
Wnioski i zalecenia /pkt.2/
Wnioski i zalecenia dotyczące ewentualnych uzupełnień lub zmian
w treści formalnych dokumentów dobra wymaganych w systemie
WH (np. zmiana treści poszczególnych orzeczeń w zakresie
uwzględnionych atrybutów – ze względu na autentyzm i
integralność).
Wnioski zalecenia dotyczące konieczności przeprowadzenia
dalszych badań związanych z poznaniem dobra (np. badani
porównawcze, archeologiczne, architektoniczne).
3.Charakterystyka stanu dobra WH oraz zadań konserwatorskich.
/Charakterystyka stanu technicznego dobra (jako obiektu materialnego) i
opis innych elementów znaczących w ocenie stanu dobra oraz zadań
konserwatorskich wynikających z tych ocen/
3.1 Charakterystyka stanu technicznego dobra jako materialnej całości –
opis zasadniczych problemów z uwzględnieniem czynników
wpływających na stan dobra (np. użytkowanie, remonty, konserwacja,
funkcja).
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3.2 Charakterystyka stanu technicznego atrybutów OUV,
odniesieniem do wpływu na ocenę autentyzmu i integralności

z

/źródło: ocena stanu technicznego dokonana w oparciu o opracowane
wcześniej materiały (m.in. raporty okresowe, raporty monitoringu) oraz
analizy dokonane dla potrzeb Planu Zarządzania/
Wnioski i zalecenia /pkt.3/
Wnioski i zalecenia określające zadania konserwatorskie
wynikające z oceny stanu technicznego dobra (jako materialnej
całości), ze szczególnym uwzględnieniem atrybutów.
Zdania konserwatorskie dotyczą utrzymania zabytkowej substancji i
formy.
Wnioski zalecenia dotyczące konieczności przeprowadzenia
dalszych badań służących określeniu stanu technicznego dobra (np.
oceny konstrukcyjne, badania wilgotnościowe, geotechniczne,
wytrzymałościowe).
/uwaga: badania i zadania konserwatorskie powinny być określane
przez specjalistów od konserwacji na podstawie oceny stanu
technicznego dobra/
II część – (Charakterystyka) systemu ochrony i zarządzania dobra
WH.
4. Charakterystyka systemu ochrony i zarządzania dobra
/Charakterystyka systemu ochrony i zarządzania, który służy utrzymaniu
dobra, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań określonych w
systemie WH – czytelne rozgraniczenie systemu krajowego i lokalnego/
 charakterystyka elementów krajowego systemu ochrony
zarządzania bezpośrednio oddziaływujących na ochronę dobra
/nadzór konserwatorski, prawo, finanse, etc/;

i

 charakterystyka lokalnego systemu ochrony i zarządzania –
stworzonego dla potrzeb ochrony dobra
/charakterystyka zarządcy, organizacja systemu, finansowanie,
interesariusze, lokalne prawo/;
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Wnioski i zalecenia /pkt.4/
Wnioski i zalecenia dotyczące usprawnienia i podniesienia
efektywności systemu ochrony i zarządzania – ze względów
realizacyjnych powinny zawierać działania możliwe do podjęcia na
poziomie lokalnego systemu ochrony i zarządzania.
Wnioski i zalecenia powinny odrębnie określać działania dla
najważniejszych elementów systemu zarządzania dobrem –
organizacja zarządcy i zarządzania, prawo, finansowanie.
/źródło: charakterystyka dokonana na podstawie dostępnych informacji i
analizy funkcjonowania systemów ochrony/
5. Zagrożenia i monitoring dobra WH.
5.1 Atrybuty: Charakterystyka atrybutów (elementów i cech), które
powinny być przedmiotem monitoringu ze względu na wartości dobra
(OUV) i jego cechy (A+I). (pkt.2.2), (pkt.3.2).
5.2 Zagrożenia: Charakterystyka (określenie) zagrożeń, które powinny
być zidentyfikowane i monitorowane.
Charakterystyka powinna obejmować zagrożenia oddziałujące na:
 bezpośrednio na dobro/atrybuty(pkt.2);
 system ochrony i zarządzania (pkt.4);
 otoczenie i środowisko ( w którym znajduje się dobro).
Dla każdej z wyszczególnionych grup zagrożeń powinny być określane
wskaźniki (bezpośrednie i pośrednie).
/uwaga: analiza powinna obejmować zagrożenia aktualne i przewidywane
- w sposób szczególny należy uwzględnić zagrożenia wynikające z
użytkowania dobra/.
5.3. Monitoring: Charakterystyka systemu monitoringu obejmującego
wszystkie zagrożenia (bezpośrednie i pośrednie) (pkt.5.2).
Uwaga: monitoring powinien bazować na wskaźnikach (bezpośrednich i
pośrednich).
Wnioski i zalecenia /pkt.5/
Wnioski i zalecenia dotyczące likwidacji zagrożeń (rozpoznanych)
we wszystkich aspektach – dobra, systemu ochrony, użytkowania.
89

Wnioski i zalecenia dotyczące wdrożenia monitoringu dotyczącego
rozpoznanych i możliwych zagrożeń (rozpoznanych) we wszystkich
aspektach – dobra, systemu ochrony, użytkowania, środowiska.
/źródło: dokumentacja dobra oraz badania i analizy wykonane w celu
oceny zagrożeń we wszelkich aspektach/
III część – (Charakterystyka) użytkowania dobra WH
6. Charakterystyka interesariuszy dobra WH
6.1 Charakterystyka zasadniczych grup interesariuszy, którzy mają
związek i wpływ na funkcjonowanie dobra WH.
Przedstawienie ich problemów, możliwości działania i oczekiwań
związanych z dobrem (każdy z tych obszarów wymaga odrębnej
charakterystyki).
6.2 Określenie obszarów współpracy z interesariuszami (m.in.
działania edukacyjne, promocyjne, gromadzenie funduszy, programy
ochrony realizowane w oparciu o interesariuszy – np. ruchy miejskie, rady
parafialne).
Wnioski i zalecenia /pkt.6/
Wnioski i zalecenia dotyczące rozpoznania opinii, problemów i
możliwości interesariuszy w zakresie ochrony i użytkowania dobra
WH.
(w szczególności wnioski i zalecenia dotyczące organizacji
konkretnych działań na rzecz dobra WH we współpracy z
interesariuszami)
/źródło: dokumentacja dobra oraz analizy dotyczące oceny możliwości
współpracy z interesariuszami/
7. Prezentacja, udostępnianie, turystyka
7.1 Charakterystyka potrzeb, możliwości i działań w zakresie
prezentacji i udostępniania dobra WH (informacja, ekspozycja,
zabezpieczenie dobra) - ze szczególnym uwypukleniem wartości, które
decydują o statusie WH.
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7.2 Charakterystyka potrzeb, możliwości i działań związanych z
rozwojem turystyki opartej o dobro WH.
Wnioski i zalecenia /pkt.7/
-Wnioski i zalecenia dotyczące prezentacji i udostępniania dobra.
-Wnioski i zalecenia dotyczące rozpoznania potrzeb, problemów i
możliwości turystycznego użytkowania dobra WH (ze szczególnym
uwzględnieniem ograniczeń zapewniających ochronę wartości
dobra WH).
/źródło: dokumentacja dobra, ocena stanu dobra z punktu widzenia
prezentacji i udostępniania oraz wszelkie badania, analizy, statystyki
dotyczące możliwości i ograniczeń turystycznego wykorzystania dobra /
8. Użytkowanie (i rozwój) dobra WH
8.1 Charakterystyka funkcji użytkowych (pozostałych) dobra (np.
mieszkaniowe, usługowe, komunikacyjne, religijne) oraz czynników
mających związek z ich realizacją (np. demografia, sytuacja polityczna,
dostępność komunikacyjna).
8.2 Analiza problemów i możliwości realizacji wyszczególnionych
funkcji (z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju).
Wnioski i zalecenia /pkt.8/
Wnioski i zalecenia dotyczące działań związanych z użytkowaniem
(i rozwojem) dobra WH – realizacją innych funkcji dobra (ze
szczególnym uwzględnieniem związków i ograniczeń związanych z
ochroną wartości dobra WH).
/źródło: dokumentacja dobra oraz wszelkie badania, analizy, statystyki,
plany dotyczące możliwości i ograniczeń użytkowania (i rozwoju) dobra
WH/
Aneks:
1. Zestawienie wniosków i wskazań, które powinny być rozwinięte w
Planach Działania (opracowane na podstawie Wniosków i wskazań.
Opracowanych w poszczególnych punktach)
2. Zestawienie bibliografii
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relacji przestrzennych. Pkt. 14, 15;
21. Wnioski – obszary, budowle
rekomendowane do ochrony;

i

obiekty

budowlane
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Załącznik 2
Biała Karta Ewidencyjna z 1996 roku zawierająca najcenniejsze budynki z terenów dawnych
stoczni w Gdańsku
(zbiory PWKZ w Gdańsku)

Załącznik 3
Wykaz obiektów przenysłowych o wartości zabytkowej na terenie Stoczni Gdańskiej
sporządzony przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konerwatora Zabytków w 1999 r.
(zbiory PWKZ w Gdańsku)

Załącznik 4
Wpis do rejestru zabytków nr A - 1206

Załącznik 5
Uchwała nr 5 Komitetu do spraw światowego Dziedzictwa w Polsce z dnia 11 marca 2009 r.

Załącznik 6
Granice terenu uznanego jako Znak Dziedzictwa Europejskiego

Ryc. 1 Fragment Plan von der Gegend um Danzig / im Anfange des Jahres 1807 entworfen
von F. B. Engenhadrt 1: 25000, wydanie z 1833 r., ze zbiorów S. Kovalenko, źródło:
http://www.mapy.eksploracja.pl/viewpage.php?page_id=31,

Ryc. 2 Plan Królewskiej Bazy Korwet, wg. Danzig und seine Bauten, Berlin 1908.

Ryc. 3 Fragment Plan von Danzig, D. Buhse, Danzig 1866-69.

Ryc. 4 Plan Stoczni Cesarskiej, 1889 r. wg. Stravorinus, Königliche/KaiserlicheWerft
Danzig, Bundesarchiv/Militärarchiv Freiburg, RM 31/v. 184 Kart. 2.

Ryc. 5 Plan Stoczni Cesarskiej, 1907 r., wg. Danzig und seine Bauten, Berlin 1908.

Ryc. 6 Plan Stoczni Gdańskiej, 1927 r., Gelaendeplan, fragment sekcji E10.

Ryc. 7 Fragment mapy Town plan of Danzig (South), 1944 r.

Ryc. 8 Fragment mapy Stocznie Gdańskie, 1946 r., ze zbiorów M. Zielińskiego, źródło:
http://www.mapy.eksploracja.pl/viewpage.php?page_id=31

