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Kazimierz Dolny niezbyt chętnie przyjmuje w swoim unikalnym

do dyskusji i oceny. Po nielicznych zrealizowanych próbach nowej ar-

urodą pejzażu nową współczesną architekturę. To wiemy i dlatego

chitektury ostatniego ćwierćwiecza z wysokiej półki: domu Kuryłowi-

uciekamy w łatwe, chociaż często fałszywe historyzmy i stylizacje,

czów, pawilonie sanitarnym nad Wisłą, niekończącej się rozbudowie

oczywiście te bezpieczne, „kazimierskie”. Stąd ilość nowego języka

Faktorii Angielskiej, czas na kolejne doświadczenie.

architektonicznego jest tu niewielka. Każdy nowy przybysz jest bacz-

Miejscem nowej architektury ma być lokalizacja wzdłuż Krakow-

nie obserwowany. Wygląda na to, że będzie jednak kolejna okazja

skiej: od rejonu dawnego spichlerza „Pod Bożą Męką” do wąwozu
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poprzedzającego kamieniołom. Czyli w jednym z najbardziej czułych

Każda próba „nowego” w tak wartościowej przestrzeni i z ogra-

miejsc kazimierskich: przedpola chronionego kazimierskiego kamie-

niczeniami, staje się wyzwaniem dla twórcy i sprawdzianem jego

niołomu i otwartej na Wisłę i Janowiec przestronnej przestrzeni; gdy

sprawności. W przypadku miejsca w strefie kultowego, ostatniego

znikną resztki nieczynnego i rozpadającego się, komunalnego zaple-

w szeregu kazimierskiego spichlerza, nie ma obawy o umiejętności

cza. Znalazł się odważny, w dodatku lubelski inwestor, który w tym

i filozofię twórczą wybranego przez inwestora architekta. To Bolesław

trudnym z racji ograniczeń konserwatorskich i krajobrazowych miej-

Stelmach, założyciel w 1985 roku w Lublinie pracowni architektonicz-

scu, chce zbudować „Ośrodek Usług Turystycznych. Wielofunkcyjny

nej STELMACH I PARTNERZY Biuro architektoniczne. Stelmach

Zespół: „Centrum Turystyki, Sportu i Rekreacji w Kazimierzu Dol-

należy do czołówki współczesnych architektów polskich. Po zna-

nym”.

nych realizacjach lubelskich i nałęczowskich, zrealizował w wyniku
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wygranych konkursów wybitne dzieła polskiej architektury: Centrum

Honorową Nagrodę Stowarzyszenia Architektów Polskich w 2010 r.,

Chopinowskie w Warszawie w 2004 r. i rewaloryzację zespołu Par-

a w 2011 r. otrzymał w Tokio nagrodę Międzynarodowej Unii Archi-

ku w Żelazowej Woli wraz z obiektami obsługi turystów w 2005 r.

tektów UIA. Same nagrody nie dają gwarancji dobrego „dodawania

Po wygranym w 2001 r. konkursie na rozbudowę zespołu Sejmu Rze-

nowego do starego”, szczególnie w naszym trudnym Kazimierzu, ale

czypospolitej Polskiej, zrealizował dotychczas tylko nieliczne, ale

fakt twórczych metod Stelmacha opartych z jednej strony o minimali-

również zauważalne swoją jakością obiekty. Aktualnie realizuje po

styczny, spokojny język architektury, a z drugiej o dobre wpisywanie

konkursie w 2009 r. na „Przebudowę <Teatru w budowie>, „Centrum

się w zastaną przestrzeń, rokują i tutaj dobry efekt.

Spotkania Kultur w Lublinie”. Wysoka jakość tych dzieł dała Stel-

Rozmawiam z Bolkiem Stelmachem – absolwentem krakowskiego

machowi najwyższe wyróżnienie środowiska polskich architektów:

Wydziału Architektury i doktorem tegoż – na temat jego kazimierskiej
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