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N a polskiej prowincji III RP 
pospołu z UE i deweloperami 
zafundowali nam dyktaturę 

betonowej kiełbasy wyborczej. Jej sku-
teczność była i jest mierzona wielkością 
zabetonowanej powierzchni i wysokoś-
cią unijnej dotacji. To cel prawdziwy, 
który uświęca środki. Natomiast cel 
oficjalny (dobro mieszkańców, „roz-
wój” miasteczka, mityczna „rewita-
lizacja”) może być słuszny lub nie, ale 
nie ma znaczenia. Efekt? Zabójczy dla 
narodowego dziedzictwa… Przykładem 
Wilanów i Święta Góra pod Gostyniem 
albo podpoznański Kórnik, którego 
historyczną panoramę niszczy się przy 
wtórze samorządowych fanfar, w bla-
sku urbanistycznych nagród i z unij-
nymi dotacjami. Przy czym obywatele 
(bez względu na polityczne preferen-
cje) są często zachwyceni. Bo obywatel 
nie musi być ekspertem. A miłośnicy 
narodowego krajobrazu płaczą. Dla-
czego tak się dzieje? I co na to służby 
konserwatorskie? 

decydent kontra 
konSerwator

Obecne polskie prawo nie określa 
precyzyjnie zasad ochrony widoków 
zabytkowego obszaru. Dlatego też 
nawet najcenniejszym zespołom za-
bytkowym grozi przysłonięcie prze-
różnymi makabryłami. Teoretycz-
nie konserwator może się postawić, 
ale najchętniej czyni to wobec mało 
majętnych inwestorów prywatnych. 
Trzy razy się zastanowi, jeśli budowę 
planuje miasto albo jakiś duży bi-
znesmen. Bo konserwator miejski 
lub powiatowy to zwykły pracownik 
starostwa lub urzędu miasta i może po 
prostu stracić posadę. Rada na to jest 
jedna: konserwatorów trzeba poddać 
wyłącznie Konserwatorowi Gene-
ralnemu RP, którego lokalne gierki 
samorządowe nie obchodzą. A prawo 
powinno umożliwiać skuteczne, 
czyli obowiązkowe, a nie opcjonalne, 
interwencje.

To tylko jeden z licznych, 
krajobrazowo- 

-konserwatorskich skandali 
ostatnich lat, wołających 

o zmianę struktury 
służb konserwatorskich 

i prawa o ochronie zabytków. 
Zapraszam do wglądu 

w studium patologicznego 
przypadku i do wyciągnięcia 

wniosków

jAcEK KOWAlSKI

Co by tu jeszcze spieprzyć, panowie
Urbanistyczna patologia III RP na przykładzie Kórnika

  planowany most – wizualizacja – folder promocyjny gminy  
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Dziś polskie prawo o ochronie 
zabytków i krajobrazu jest 
słabsze od widzimisię lokalnej 
władzy, która pod hasłem 
„rozwój gminy” i „wszystko dla 
mieszkańca” może bezkarnie 
niszczyć narodowe dziedzictwo

kórnik: pSzczoła 
w burSztynie

Ale przejdźmy do studium przypadku, 
czyli Kórnika pod Poznaniem. Małe 
miasteczko, jezioro, zamek z wielkim 
parkiem, kolegiata farna z nekro-
polią właścicieli, którzy ofiarowali 
swój majątek odrodzonej ojczyź-
nie, tworząc w 1924 r. Fundację 
Zakłady Kórnickie. Dzięki utwo-
rzeniu Fundacji zamek i zbiory 
przetrwały i okupację, i lata ko-
muny w stanie niemal nienaru-
szonym jako jedyna z dawnych 
polskich rezydencji arystokra-
tycznych, zachowując wyposaże-
nie wnętrz, zbiory, przedwojenną 
funkcję i grono pracowników. 
Komuna znacjonalizowała wpraw-
dzie majątek, ale w zasadzie nastą-
piła tylko zmiana administratora 
– z Fundacji na Polską Akademię 
Nauk. Dawny totumfacki hrabiego 
Zamoyskiego, legendarny Małecki, 
mógł spokojnie dożywać swoich dni na 
zamkowej służbie. 

Dziś zamek z parkiem to główna tu-
rystyczna atrakcja Poznania, można 
rzec: taki „wielkopolski Wawel” albo 
„podpoznański Wilanów”. Ze względu 
na zbiory sławnej Biblioteki Kórnickiej 
jest też mekką historyków z całej Polski. 
W 2011 r. rozporządzeniem prezydenta 
RP zamek, park i kolegiatę ustanowiono 
jednym z pomników historii, czyli za-

bytków o najwyższej narodowej randze. 
Oprócz tego już wcześniej wpisano do 
rejestru zabytków układ urbanistyczny 
starego Kórnika, opierając granice 
chronionego obszaru na brzegu jeziora. 

poStkomuniStyczna zakała 
Od początku transformacji poważny 
problem stanowi zagospodarowanie 
całego zespołu. Punktowo jest bar-
dzo dobrze (vide remonty zamku, 
kolegiaty, obu ratuszy), ale jeśli cho-
dzi o całość – fatalnie. Dziedziniec 
zamkowy to wciąż liszaj pośrodku 
miasteczka, przecięty szosą, z postko-
munistycznymi budkami, z ohydnym 
parkingiem na zapleczu i korowodami 
samochodów tłoczącymi się w okresie 

turystycznego szczytu. Jest tak, bo te-
ren nie należy do jednego decydenta, 
ale częściowo do miasta, a w większo-
ści do PAN, która podzieliła go na trzy 
odrębnie zarządzane instytuty. Te zaś 
mogą wydawać pieniądze jedynie na 
cele naukowe i konserwację zbiorów. 
Nie ma komu zadecydować o spójnej 
urbanistycznej koncepcji ani zlecić 
jej zaprojektowania. Inicjatywę mo-
głyby wprawdzie wziąć w ręce miasto 
i gmina ( jedne z najbogatszych w Pol-
sce), ale włodarze najwyraźniej nie są 
tym zainteresowani mimo pojawiają-
cych się apeli. I mimo że są doskonale 
umocowani. A może właśnie dlatego. 
Od 1990 r. do dziś (z przerwą na jedną 
kadencję) rządzi ta sama ekipa, a były 
wiceburmistrz jest dziś wicestarostą, 
czyli zwierzchnikiem powiatowego 
konserwatora. Betonowa kiełbasa wy-
borcza tej ekipy jest bardzo skuteczna. 
Ponieważ jednak na samym zamku 
i w jego bezpośrednim sąsiedztwie 
nie da się już lać betonu, a pomysły 
z gruntu nieakceptowalne ( jak wybu-
rzenie obrzeży pomnika historii i bu-

dowa nowej sieci drożnej na jego 
miejscu) zostały, na szczęście, 
udaremnione, no to… 

„die promenade 
am burgStadtSee” 
…no to włodarze postanowili, żeby 
zaopatrzyć Kórnik w nadbrzeżną 
promenadę. Mają co prawda 
sławny na całą Polskę zamek, ale 
pragną inwestycji na miarę… egip-
skich piramid lub wieży Eiffla (to 
porównanie naprawdę padło na 
jednej z ostatnich posiedzeń rady 
miasta i gminy!). Odgrzali tym 
samym okupacyjny projekt „Die 
Promenade am Burgstadtsee”, 

przejęty potem przez władze komu-
nistyczne, którym przez kilkadziesiąt 
lat skutecznie sprzeciwiali się właści-
ciele nadjeziornych działek (mój proces 
z gminą trwa do dziś). Ale pomysł sam 
w sobie, chętnie to przyznaję, nie był zły 
i, co więcej, miał i ma społeczne popar-
cie. Można go było zrealizować poza te-
renem spornym, tworząc ziemne, bite 
alejki na nadbrzeżu, tu i tam wzmac-
niane drewnianym palowaniem. Jak 
 w tutejszym parku. Bez wycinania 

  kórnicki zamek, w tle molo i fontanny  
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drzew. Klasycznie. A jeśli budować po-
mosty, to również z drewna. Bo prze-
cież urok Kórnika zasadza się na tym, 
co małe i kameralne. To urbanistyczny 
unikat, niegdyś typowy dla miaste-
czek zakładanych w Wielkopolsce 
w późnym średniowieczu: sąsiedztwo 
przyrynkowych kamieniczek i zamku 
– z polodowcowym, małym jeziorem, 
będącym jakby wewnętrznym akwe-
nem kórnickich dóbr. Nad to jezioro 
schodziły ogrody mieszczan i – z obu 
stron – zamkowy park. Istnienie tych 
panoram i widoków wydawało się 
oczywiste i niezagrożone, zwłaszcza że 
układ urbanistyczny był chroniony aż 
do linii wody, więc konserwator mógł 
tego dopilnować. 

miś muSi być duży, 
czyli komplekS 
drobnomieSzczańSki 
Byliśmy naiwni. Bo przecież MIŚ musi 
być duży, na miarę Las Vegas i drobno-
mieszczańskich kompleksów gminnej 
władzy. Zaczęło się osiem lat temu. Naj-
pierw „ekologicznie” nafaszerowano 
brzegi jeziora żelbetonem, wzmac-
niając je falochronami rodem z Gdyni 
i wycięto nadbrzeżne brzozy i wierzby, 
a potem pobudowano potężne beto-
nowe molo z piętrowym pawilonem wi-
dokowym, ujętym w wianuszek ośmiu 
tęczowo podświetlanych fontann. Kicz 
i koszmar. Ta makabryła weszła w widok 
zamku, lasu i parku, trwale zmieniając 
krajobraz. 

Po ogłoszeniu projektu (2009 r.) 
zaprotestował poznański oddział Sto-
warzyszenia Historyków Sztuki, na-
stąpiła też interwencja konserwatora 
generalnego. Wszystko za późno, 
bo urząd miasta zdążył przybić pie-
czątkę w powiecie. Konserwator po-
wiatowy tłumaczył się, że inwestycja 
nie dotyczyła strefy chronionej, która 
„przecież sięga tylko linii brzegowej”, 
podczas gdy promenada powstała „ już 
na jeziorze”. Co zaś do panoramy mia-
sta, prawo nie chroni widoków, nawet 
w przypadku pomnika historii. Potem 
okazało się, że promenadę zbudowano 
teoretycznie… w głębi lądu, o metr od 
linii brzegu. Ktoś tu coś rozumie? 
Jeszcze trudniej uwierzyć, że gmina 
otrzymała za ten koszmarek nagrodę 

Towarzystwa Urbanistów Polskich za 
„zwiększenie atrakcyjności turystycz-
nej Kórnika”. Owszem, ale kosztem 
historycznego krajobrazu. Skądinąd 
przyjezdni historycy sztuki biorą be-
tonowe molo za wykwit epoki gier-
kowskiej. Nic dodać.

teraz jeSzcze moSt 
Na tym nie koniec. Pan burmistrz, 
odbierając nagrodę za betonową 
promenadę z betonowym molo, za-
powiedział: „Zmierzamy wszyscy, by 
trzeci etap pobudować, w tym etapie 
znajdzie się most, który połączy dwa 
brzegi. Dobrze państwo przeczytali: 
most,prowadzący tam, dokąd można 
spokojnie dojść istniejącym już depta-
kiem. Most, który ostatecznie zasłoni 
widok na zamek z północnego brzegu 
jeziora. Czy to już finał, czy też czeka 
nas ciąg dalszy? By zacytować klasyka: 
„Co by tu jeszcze spieprzyć, panowie, 
co by tu jeszcze?”. 

morał: nowe prawo 
potrzebne od zaraz
Dziś polskie prawo o ochronie zabytków 
i krajobrazu jest słabsze od widzimisię 
lokalnej władzy, która pod wyborczym 
hasłem „rozwój gminy” i „wszystko dla 
mieszkańca” może bezkarnie niszczyć 
narodowe dziedzictwo. Tymczasem 
o ochronie powinno decydować grono 

ekspertów i urzędników nieuwikłane 
w lokalną politykę. Przed czym samo-
rządowcy (i deweloperzy) od lat bronią 
się rękami i nogami: w obecnej sytu-
acji ich wzajemny układ idealnie się 
domyka. 

Formułuję więc trójpunktowy apel 
pod adresem Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Panie mini-
strze! Pani konserwator generalna RP! 
Wnoszę o:
1)  wpisanie CAŁEGO zespołu miasta, 

zamku i parku w Kórniku do rejestru 
zabytków – włącznie z dawnym par-
kiem po drugiej stronie jeziora, tak 
aby chroniony był również ten akwen 
i rozciągające się wokół niego pano-
ramy (taki wniosek złożył właśnie 
do właściwej instancji Oddział Po-
znański Stowarzyszenia Historyków 
Sztuki); 

2)  wystąpienie o nowelizację ustawy 
o ochronie zabytków, w postaci za-
pisu chroniącego widoki, przynaj-
mniej w przypadku pomników histo-
rii (inaczej po co ustanawiać pomniki 
historii?); 

3)  podjęcie starań o reformę struktury 
służby ochrony zabytków poprzez od-
powiednie zwiększenie kompetencji 
Konserwatora Generalnego RP.  

Autor jest historykiem sztuki, 
profesorem Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu 
i mieszkańcem Kórnika

  pseudoekologiczna budowa promenady – 2015 r.  
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