
Kamienica przy 
ul. Wronieckiej 23, Poznań

Wartość obiektów zabytkowych jest bez-
sporna. To obiekty, które akumulują w sobie 
pamięć zdarzeń, ludzkich dokonań, osiągnięć 
technicznych i estetycznych kreacji powstają-
cych za sprawą naszych przodków. Przeszłość 
jest jednak istotna także dlatego, że stanowi 
fundament teraźniejszości i przyszłości, że 
jest w ten sposób kluczowym komponentem 
ciągłości środowiska społeczno-kulturowego, 
które czerpiąc z wypracowanego dziedzictwa, 
wzbogaca aktualny stan kultury o nowe, war-
tościowe elementy. Świadomość ciągłości wi-
doczna jest już u zarania kształtowania się 
systemu ochrony zabytków, już w XIX wieku, 
gdy ścierały się koncepcje Eugene’a Viollet-le-
Duca i Johna Ruskina, z których każdy na swój 

własny sposób budował koncepcję ochrony 
zabytków – nie w oderwaniu od teraźniejszo-
ści i przyszłości, lecz ze świadomością celu – 
roli społecznej, roli świadka, autentyczności.

Słowo „autentyczność” definiuje istotę 
rzeczy. To przecież autentyczna substancja, 
nawet jeśli jest reprezentowana przez relik-
ty występujące w przetworzonej całości, jest 
prawdziwym nośnikiem dziedzictwa i związa-
nych z nią wartości. Profesor Olgierd Czerner 
widział „autentyzm” jako pole integracji zróż-
nicowanych, bogatych wątków, z jakich składa 
się obiekt architektoniczny: materiał, funkcja, 
forma, idei, skojarzeń indukowanych wśród od-
biorców1. Jak z kolei pisała profesor Bogumiła 
Rouba, zabytek staje się w znacznej mierze 
palimpsestem zachowującym wyłącznie frag-
mentaryczny zapis przeszłości bazujący na tej 
części, która pozostając oryginalna, zacho-
wuje autentyczność; w ten sposób budując 
(w teraźniejszości i przyszłości) nową jakość 

1 O. Czerner, Wartość autentyzmu w zabytkach, 
„Ochrona Zabytków” 1974, nr 3, s. 180–183.
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wygenerowaną przez konglomerat składo-
wych2. Ich łączne oddziaływanie formuje prze-
kaz o historii i o wspomnianej wyżej ciągło-
ści, czyniąc z większości zabytków, które były 
świadkami nie tylko dziesięcioleci, ale nawet 
stuleci, potencjał i intencję wplecenia wątków 
dzisiejszych i przyszłych w tę historię – choćby 
przez sposób ekspresji czy aktywizacji. W ten 
sposób zabytki, nawet w postaci ruiny, ale ak-
tywnej ruiny, mogą przemawiać do nas, a my 
możemy się z nimi identyfikować, realizując 
jeden z prymarnych celów Karty Weneckiej, 
społeczną użyteczność zabytku.

Poznańska kamienica nr 23 przy ulicy 
Wronieckiej jest elementem zespołu urba-
nistycznego staromiejskiej części stolicy 
Wielkopolski. Nie jest wprawdzie zabytkiem 
pierwszoplanowym, nie jest spektakularnym 
i nawiedzanym przez tłumy obiektem odgry-
wającym kluczową rolę dla identyfikacji mia-
sta, ale przecież nie zmienia to faktu, że zawie-
ra cenną substancję, odkrywaną w podjętych 
badaniach. Przeprowadzona kwerenda ujaw-
nia dane o obiekcie, pokazując dynamiczne 
transformacje, jakich budynek doświadczył, 
w tym ostatnią transformację związaną z za-
wieruchą II wojny światowej. Wydarzenia te 
dokumentuje Henryk Kondziela, który już 
w 1959 roku zebrał materiał ukazujący istot-
ne zmiany dotykające geometrii dachu, for-
my fasady frontowej, kształtu witryn, ogólnie 
wielu komponentów, które zostały wystyli-
zowane w powojennym wysiłku odbudowa-
nia Starego Rynku i przyległych kwartałów 
jako nostalgicznej scenografii rekreującej wi-
zerunek domniemanej postaci głównego sa-
lonu Poznania z XVIII wieku. Temu służyła 
przecież zmiana skali (obniżenie zabudo-
wy przyrynkowej), zmiana wystroju elewacji 
wielu budynków, zmiana podziałów elewa-
cyjnych. Kamienica przy ul. Wronieckiej sta-
ła się elementem tego procesu transformacji, 
a to, co z niej się zachowało autentycznego, 
pozostało ukryte głęboko wewnątrz, w piw-
nicy, w wybranych elementach odsłoniętych 
w trakcie prac odkrywkowych i dokumenta-
cyjnych. Dusza tej kamienicy przykryta była 
nawarstwieniami powstałymi na przestrzeni 
minionych epok, naruszającymi pierwotną 
istotę tkanki. Projekt dotyczący kamienicy 
nr 23 przy ulicy Wronieckiej nie jest zwykłym 
projektem remontu i renowacji obiektu wpi-
sanego do rejestru zabytków, bo proces roz-
poznania, kształtowania i definiowania skali 
ingerencji remontowej jest integralnie powią-
zany z procesem badawczym, w którym poszu-
kiwane są elementy pierwotnego zamierzenia 
budowlanego, diagnozowane nawarstwienia 

2 B. Rouba, Autentyczność i integralność zabytków, 
„Ochrona Zabytków” 2008, nr 4, s. 37–57.

poszczególnych epok, hierarchizowana struk-
tura i relacja elementów składowych, analizo-
wana wielokierunkowa strategia trwałego i so-
lidnego zabezpieczenia obiektu. Równocześnie 
jednak jest to świadoma odpowiedź, poparta 
krytyczną analizą aktualnej teorii związanej 
z ochroną zabytków, na problematykę zabytków Skan kamienicy
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niszczejących wskutek aplikowania środków 
ochronnych, które są dla substancji architek-
tonicznej obciążeniem, zamiast stanowić jej 
protekcję i źródło sanacji. To problem zabyt-
ku martwiejącego, pozbawionego witalności, 
zamienionego w scenograficzną, pustą skoru-
pę, pozbawioną autentyczności między innymi 
za sprawą braku zrozumienia, w jaki sposób 
teraźniejszość i przyszłość MUSI się przeni-
kać z przeszłością. Adaptacja i transformacja 
są nieodzownymi procesami, którym podda-
wane są różnorodne zabytki także te będą-
ce świadectwem tożsamości narodowej. Ten 
sam proces zorientowany w omawianym tu 
konkretnym przykładzie honoruje z jednej 
strony nawarstwienia – średniowieczne frag-
menty piwnic, nowożytne elementy struktu-
ry, ale i powojenną kreację stylizującą ele-
wację frontową, z drugiej wplata artykulację 
elementów harmonijnie wpisanych, odwołują-
cych się do stylistyki, ale niebędących cytatem 

czy pastiszem, lecz interpretacją zdetermino-
waną do wprowadzenia współczesnych słów 
do opowieści architektonicznej. W taki spo-
sób widzieć należy klamrę domykającą to, co 
projekt zachowuje w elewacji frontowej, czy-
li jego dwuosiowy układ. Klamrą staje się tu 
parter z witryną (całkowicie sprzeczną z jej 
przedwojenną postacią oraz niepowiązaną 
integralnie z kondygnacjami powyżej), a tak-
że poddasze, którego szczyt podlegał daleko 
idącym zmianom także w dobie powojennej. 

Nowy blask pojawia się za sprawą odkry-
tego i możliwego do odczytania pierwotnego 
lica murów. Potraktowanie obiektu od strony 
technicznej, jako obiektu niemal zero energe-
tycznego (nZEB), jest też pionierskim podej-
ściem do zabytku, przecierającym szlak dla 
systemu chroniącego substancję skuteczniej, 
niż kiedykolwiek wcześniej można było to ze 
względów technicznych uczynić. Oznacza to 
bowiem zapewnienie możliwości oddychania 
przegród oraz świadomość odkrywaną i re-
konstruowaną, w jakich autentyczne elemen-
ty miały pracować. W taki oto sposób geniusz 
przeszłości widoczny w wysokim poziomie 
warsztatu budowlanego także w tak skrom-
nych budynkach, jak kamienica przy ulicy 
Wronieckiej, ma szansę dalej demonstrować 
zdolność naszych przodków do tworzenia rze-
czy ponadczasowych.

Projekt elewacji frontowej zachowuje 
pierwsze i drugie piętro z wyraźnym współ-
czesnym rysem parteru i kondygnacji pod-
dasza zamkniętego szczytu. W ukształtowany 
w latach 60. XX w. szczyt kamienicy została 
wkomponowana jego nowa linia z elipsoidalną, 
przestrzenną formą, świadomie przecinająca 
współczesny gzyms, podkreślając tym samym 
kontekst styku przeszłości z przyszłością. Dla 
podkreślenia zgodności przyjętych rozwią-
zań zaprojektowano elewację monochroma-
tyczną w strukturze, materiale i kolorystyce 
w oparciu o autorski tynk Remmers-Rosolski. 
Kamienica jest również aplikacją modernizacji 
elewacji w rozwiązaniach dociepleń zewnętrz-
nych i wewnętrznych.

Należy podkreślić rolę kamienicy, jako 
jednostki:
– naukowej – baza edukacyjna, patronat na-

ukowy Politechniki Poznańskiej, Polskiej 
Akademii Nauk, ICOMOS-POLSKA – Polski 
Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady 
Ochrony Zabytków, jednostka szkoleniowa, 
seminaryjna, konferencyjna, wystawienni-
cza;

– badawczej – pełne opomiarowanie procesów 
eksploatacyjnych, ze szczególnym naciskiem 
na przyjęte nowe technologie dla zagadnień 
konserwatorskich w ujęciu zrównoważonego 
rozwoju, badanie opinii publicznej w ujęciu 
kryteriów estetycznych ekspozycji elewacji, 
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architektury wnętrz oraz technicznego wy-
posażenia poprzez komfort klimatyczny;

– wdrożeniowej – wykorzystanie innowacyj-
nych rozwiązań umożliwiających poprawę 
standardu budynku poprzez zastosowanie: 
najefektywniejszych technologii wykorzystu-
jących energię odnawialną, poprawę efek-
tywności energetycznej struktur budowla-
nych, wyposażenie techniczne, obudowę 
zewnętrzną i wewnętrzną oraz spełnienie 
wymogów związanych z minimalnym kosz-
tem globalnym w cyklu życia budynku.

O efektywności przeprowadzonych prac 
renowacyjnych i konserwatorskich decyduje 
profesjonalne przygotowanie zespołu realizu-
jącego projekt, w którym dokonano wyboru 
odpowiednich metod i technologii. W wielu 
etapach prac znalazły zastosowanie rozwią-
zania techniczne firmy Remmers:
– technologia wykonania hydroizolacji po-

ziomej (przepony poziomej) – przy użyciu 
produktu Kiesol C

– technologia wykonania hydroizolacji pio-
nowej i uszczelnienia dachu – przy użyciu 
produktu MB 2K

– technologia wzmocnienia osłabionych mu-
rów ceglanych – przy użyciu produktu KSE 
100, KSE 300 i KSE 500E

– technologia rekonstrukcji tynków w ni-
szach – przy użyciu produktu Historic 
Kalkspatzenmörtel

– technologia rekonstrukcji tynków elewacji 
frontowej – przy użyciu unikatowej recep-
tury produktu tzw. tynk Rosolski, bazujący 
na zaprawie Remmers Historic Oberputz.

Kamienica ma za zadanie przybliżyć za-
gadnienie wartości przeszłości dla przyszłości 
w kontekście pracy nad takimi rozwiązania-
mi adaptowania zabytkowej struktury budyn-
ku, aby możliwe było przystosowanie obiektu 
do współczesnych form użytkowania bez zna-
czącego uszczerbku dla jego substancji zabyt-
kowej i tożsamości. Temu celowi podporząd-
kowane są wszystkie działania kreacyjne, tak 
architektoniczno-artystyczne, jak i technolo-
giczne, a ostatecznym zamierzeniem jest do-
danie do znaczącego obiektu nowej identyfi-
kacji w obu sferach. Wymaga to przyjrzenia 
się historii miejsca, jego wpływowi na kształ-
towanie wnętrza i pozwala zdefiniować na no-
wo spojrzenie na architekturę, dla której szer-
sza perspektywa problematyki uwarunkowań 
i ograniczeń staje się bogatym źródłem inspi-
racji twórczej.

Remont kamienicy przy ul. Wronieckiej 23 
w Poznaniu podjął próbę wykazania, że moż-
liwe jest dodawanie nowych wartości w kon-
tekst zabytkowego środowiska przestrzennego 
poprzez nowe formy architektoniczne i nowe 
technologie, które budując poprawne rela-
cje z zabytkiem, powodują jego dopełnienie, 

a tym samym jego lepszą współczesną ekspo-
zycję na prawach nowych wartości w oparciu 
o zrównoważony rozwój.

Główny Projektant: 
dr hab. inż. arch. Sławomir Rosolski 

profesor nadzw. PP

(WOIA, SARP, PAN, ICOMOS)
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