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Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków
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Nie mając możliwości z racji zajęć dydaktycznych uczestniczenia w spotkaniu
6 kwietnia

br. z ramienia TPMKD, w sprawie m.in. projektu Centrum Turystyki,

Sportu i Rekreacji w Kazimierzu Dolnym, autorstwa zespołu arch. Bolesława
Stelmacha, przekazuję moje dodatkowe refleksje, szczególnie po dyskusjach, które
w ostatnim czasie nastąpiły. Niezależnie od nich, moje poglądy nie zmieniły się i są
potwierdzeniem mojego obszernego wystąpienia z 6 sierpnia 2015 roku podczas
cyklu seminariów w ramach Festiwalu Filmu i Sztuki „Dwa Brzegi” /zał. tekst w/w/.
Mój głos proszę potraktować w ramach opinii TPMKD, ale również jako
reprezentanta warszawskiego Wydziału Architektury, tak przecież od lat pozytywnie
związanego

z

Kazimierzem

oraz

wreszcie

wspomagającego wieloma konkretnymi

jako

mieszkańca

Kazimierza,

aktywnościami w trybie społecznym

standard miasteczka /miejsca pamięci, konkursy, Fara, wystawy, warsztaty stud./
Moje uwagi dotyczą jedynie problemów merytorycznych, profesjonalnych w sferze
ochrony krajobrazu w sytuacji dodawania nowej tkanki architektonicznej, bez analizy
trybu uzgadniania i decydowania, również w sferze społecznej i infrastrukturalnej.
1. Dyskusja zarówno już w czasie prezentacji 4 lipca 2015 jak również wiele
głosów, nawet

profesjonalistów, wykazało braki w odczytaniu rzeczywistej

zaprojektowanej przestrzeni, co spowodowało w konsekwencji błędne jej
interpretacje, szczególnie w kwestii jej odczytywanej wielkości. Architektura
oparta o idee „ziemi i zieleni”, stosunkowo rzadka w polskich realizacjach,
często powoduje takie właśnie reakcje. Jednak dowody warszawskiego BUW
czy ostatnio katowickiego MCK i Muzeum Śląskiego, zmieniają nastawienie po
realizacji.
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2. Dodawanie „nowego” do „starego” w sytuacji krajobrazu o wyjątkowych
walorach, a Kazimierz Dolny bezsprzecznie do takich należy, jest zawsze
trudne i dyskusyjne. Jednak wszystkie współczesne doktryny konserwatorskie
i architektoniczne, zdecydowanie dopuszczają taki proces i to z dodawaniem
języka współczesnej architektury. Mądry rozwój urbanistyki zawsze na tym
polegał. Warunkiem i to stawianym powszechnie jest natomiast wysoka jakość
dodawanej nowej architektury. W tym przypadku doświadczenie jej Autora
zostało potwierdzone właśnie udanymi realizacjami w równie trudnych
konserwatorsko lokalizacjach /Sejm, Tamka, Żelazowa Wola, MN Kraków/.
Żadne teoretyczne dywagacje nie zastąpią zaufania do wybitnego twórcy.
3. Proponowane rozwiązanie z racji idei „schowania” programu w gabarytach
podziemnych,

wręcz zabezpieczy to miejsce przed możliwymi kubaturami

nawet mniejszymi, „kazimierskiej” w nastroju architektury, ale tutaj już
niekorzystnymi dla krajobrazu skarpy. Tym bardziej propozycje małych
kubatur pozornie korzystnych, w rejonie podnóża kamieniołomu, byłyby
oczywistym błędem. Natomiast np. sprawdziany dyplomowe podnóża
kamieniołomu w idei zbliżonej do projektu Stelmacha, dowodzą możliwości
analogicznych czyli horyzontalnie „schowanych” rozwiązań.
4. Dla usunięcia zauważonych przeze mnie błędnych odczytań propozycji
projektowej przez wielu dyskutantów, konieczne są dalsze prezentacje m.in.
modelowe oraz z symulacją wysokościową /punktów/ 1:1 w terenie. Tylko
prawidłowe odczytanie, szczególnie wysokościowe, pozwoli na rzetelną
dyskusję, a nie emocjonalne negowanie.
Mam nadzieję, że planowane spotkanie oraz wszelkie dodatkowe wyjaśnienia,
pomogą w ostatecznych decyzjach. Jestem przekonany, że pokorna, ale jednak
odwaga rozwiązania, będą należeć do sfery autentycznego rozwoju Kazimierza.
Konrad Kucza-Kuczyński
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