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W dniu 6.12.2016 r. Konserwator Generalny RP 
MagdalenaGawinwręczyławArkadachKubickiego na
ZamkuKrólewskimwWarszawielauryprzyznanewszes
nastej edycjimiędzynarodowegokonkursu im. JanaZa
chwatowicza na najlepsze prace dyplomowe obronione
w2016r.przezstudentówszkółwyższych,podejmujące
problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego (il. 1).
Nagrodę tę, ustanowioną w 100. rocznicę urodzin Pro
fesora, ufundowaliKrystynaZachwatowiczWajdawraz
z niedawno zmarłym mężemAndrzejemWajdą, a tak
że Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady
OchronyZabytków(International Council on Monuments 
and Site – ICOMOS)iGeneralnyKonserwatorZabytków.
Wtrakcieposiedzenia18.11.2016r.jurypodkierunkiem
prof.AndrzejaRottermundaobradującewsiedzibiePKN
ICOMOSwŁazienkachKrólewskichwWarszawieoce
niło25nadesłanychdyplomówiprzyznałodwiegłówne

OnDecember6,2016inKubickiArcadesattheRoyal
Castle inWarsaw,MagdalenaGawin, theGeneralCon
servatorrestorer of the Republic of Poland, handed in
laurelswhichwereawardedforthebestculturalheritage
protectiondiploma thesesdefended in2016bystudents
of universities in the 16th edition of Jan Zachwatowicz
internationalcompetition(Fig.1).Thisaward,whichwas
established on the 100th anniversary of the Professor’s
birthday,was fundedbyKrystynaZachwatowiczWajda
andherrecentlydeceasedhusbandAndrzejWajdaaswell
asbytheInternationalCouncilonMonumentsandSites
– ICOMOSandtheGeneralConservatorrestorerofMo
numents.AtthemeetingonNovember18,2016thejury,
under the guidance ofProfessorAndrzejRottermund at
PKN ICOMOS seat in Royal Baths Park in Warsaw,
evaluated25diplomasandawardedtwomainprizesand
four equivalent distinctions.Mateusz Dołęga’s diploma
entitled “SteamEngineMuseum–SteamCentre.Revi
talisationoftherailwayobjectcomplexinPiła”wasre
cognized as the bestwork.The projectwas carried out
at theFacultyofArchitectureofWrocławUniversityof

„Muzeum parowozów – Steam Centre”  
najlepszą pracą w konkursie ICOMOS 2016 

“Museum of Steam Locomotives – Steam Centre” –  
the best project in the ICOMOS competition 2016
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nagrodyorazczteryrównorzędnewyróżnienia.Zanajlep
sząpracęuznanodyplomMateuszaDołęgizatytułowany
„Muzeumparowozów–SteamCentre.Rewitalizacjaze
społu obiektówkolejowychwPile”,wykonany naWy
dzialeArchitektury PolitechnikiWrocławskiej pod kie
runkiemprof.nzw.drhab.inż.arch.KrystynyKirschke1. 
Drugą nagrodę głównąw konkursie uzyskało troje stu
dentówzUniwersytetuwMadrycie:AmeliaAgeaAma
dor,CarmenBelénMoralesVizcaíno,SebastiánManuel
RuedaGodino,którychpracadyplomowa„Water in the
Generalifeorchards:transformationandconfigurationof
alandscape”,wykonanapodkierunkiemdr.arch.Eduardo
MosqueraAdell, dotyczyła kompozycjiwodyw sadach
GenaralifewGranadzie2.

Nagrodzone prace uznano za symboliczną próbę od
czytania i współczesną kontynuację idei prof. Jana Za
chwatowicza (1900–1983) – projektanta, konserwatora
iwybitnegoznawcyarchitekturypolskiej.Wykształcony
wPetersburgunostryfikowałw1925r.dyplomarchitek
tanaPolitechniceWarszawskiej,gdziepodjąłasystentu
ręwKatedrzeRysunkuOdręcznego (u prof. Zygmunta
Kamińskiego).Od1930r.pracowałwZakładzieArchi
tekturyPolskiejprof.OskaraSosnowskiego, łączącpra
cędydaktycznązbadaniamiwarszawskiejStarówki.Od
1939r.kierowałKatedrą,którafunkcjonowaławsposób
tajnydokońcawojny.JednocześniedziałałwDelegaturze

1 Natentemattakże[1],[2].
2 Przyznanojeszczeczteryrównorzędnewyróżnienia,któreotrzy

mali: Ewelina Kubanek („Wprowadzenie Muzeum Ziemiaństwa do
klasycystycznego pałacu w Nawrze jako problem architektoniczno 
konserwatorski”), Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii
ŚrodowiskaUniwersytetuTechnologicznoPrzyrodniczegowBydgosz
czy,JacekKuśmierski(„PromenadaHugoRichterajakoelementsyste
muścieżekspacerowychWrocławia”),WydziałInżynieriiKształtowa
niaŚrodowiskaiGeodezjiUniwersytetuPrzyrodniczegoweWrocławiu,
IlonaPisera(„Koncepcjarewaloryzacjistaregomiastawrazzkomplek
semzamkowymwMiędzyrzeczu”),WydziałBudownictwa,Architek
tury i InżynieriiŚrodowiskaUniwersytetuZielonogórskiego iBartosz
Mikołajczyk („Karmelickie założenieklasztornewTrutnowie z 2 ćw.
XVIIIwieku– jegodzieje iproblematykakonserwatorska”),Wydział
SztukPięknychUniwersytetuM.KopernikawToruniu.Wynikikonkur
supodanonastroniePKNICOMOS[3].

Technology under the supervision of Professor dr hab.
inż.arch.KrystynaKirschke1.Thesecondmainprizewas
awardedtothreestudentsfromtheUniversityinMadrid,
i.e.AmeliaAgeaAmador, Carmen BelénMoralesViz
caíno,andSebastiánManuelRuedaGodino,whosediplo
ma thesis entitled “Water in the Generalife orchards:
transformation and configuration of a landscape” under
thesupervisionofdr.arch.EduardoMosqueraAdell,re
ferredtothewatercompositionoftheGenaralifeorchards
in Granada2.

Theawardedworkswereconsideredtobeasymbolic
attempt at interpretation and contemporary continuation
of Professor Jan Zachwatowicz’s (1900–1983) idea –
adesigner,conservator,andremarkableexpertonPolish
architecture. He was educated in Petersburg and then
graduated from Warsaw University of Technology in
1925asanarchitect,whereheworkedasanassistantin
theDepartmentofHandDrawing(underthesupervision
ofProfessorZygmuntKamiński).Since1930heworked
attheInstituteofPolishArchitectureofProfessorOskar
Sosnowski,combiningdidacticworkwithresearchonthe
Warsaw Old Town. From 1939 he headed the Institute
whichfunctionedinsecretuntiltheendofthewar.Atthe
same timehewasactive in theGovernmentDelegation
for the Country (a secret office of the Government in
Exile)andestablishedconservationserviceswhichwere

1 Onthissubjectseealso[1],[2].
2 FourotherequaldistinctionswereawardedtoEwelinaKubanek

(“IntroductionoftheMuseumofthePolishLandedGentrytotheClassi
cistpalaceinNawraasanarchitecturalandrestorationproblem”),Fa
cultyofCivilEngineering,ArchitectureandEnvironmentalEngineering,
University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Jacek
Kuśmierski (“HugoRichterPromenade as part ofWrocław’swalking
path system”), Faculty of Environmental Engineering and Geodesy,
WroclawUniversityofEnvironmentalandLifeSciences, IlonaPisera
(“Theconceptofreconstructingoftheoldtowntogetherwiththecastle
complexinMiędzyrzecze”),FacultyofCivilEngineering,Architecture
andEnvironmentalEngineering,UniversityofZielonaGóra,andBar
toszMikołajczyk(“CarmeliteconventlayoutinTrutnovfromthese cond
quarterofthe18thcentury–itshistoryandrestorationissues”),Facultyof
FineArts,NicolausCopernicusUniversity inToruń.The results of the
competitionareavailableonPKNICOMOSwebsite[3].

Il.1.Ceremoniawręczenia
nagródnaZamkuKrólewskim
wWarszawiewobecności
Magdaleny Gawin – generalnego 
konserwatorazabytków 
(fot.E.Łużyniecka)

Fig.1.Handingofprizes 
ceremonyattheRoyalCastle 
inWarsawinthepresenceof
MagdalenaGawin–thegeneral
conservatorofmonuments
(photobyE.Łużyniecka)
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RządunaKraj(tajnymorganieRządunaUchodźstwie),
tworząc służby konserwatorskie przygotowane do od
budowykraju ze zniszczeńw ramachBiuraOdbudowy
Stolicy.Wlatach1945–1957byłGeneralnymKonserwa
torem Zabytkóww Polsce, twórcą planu zakładającego
odbudowę budynków staromiejskich w Warszawie na
podstawie źródeł i ikonografii, awwypadku ichbraku,
poprzez tworzenie pseudohistorycznych stylizacji. Taką
metodę rekonstrukcji zastosowano także przy odbudo
wie innychmocno zniszczonych centrówmiast (np.we
Wrocławiu). W 1964 r. Profesor reprezentował Polskę
naIIMiędzynarodowymKongresieArchitektówiTech
ników Zabytków, podpisując postanowienia tzw. Karty
Weneckiej.Odszedł na emeryturęw1970 r., lecz przez
następne latakontynuowałdziałalnośćkonserwatorską3.

JurybardzowysokooceniłodyplomMateuszaDołęgi
(il. 2–4), dobór tematu i chęć zrewaloryzowania unika
towego, jednego z najstarszychw skaliEuropy zespołu
obiektówkolejowychwPile4.Składająsięnaniegodwie
XIXwieczne parowozownie – okrągła (1870–1874)
iwachlarzowa–orazwiele innychobiektówinfrastruk
turykolejowej(obrotnicedozmianykierunkujazdy,wie
że wodne, przepompownia z żurawiem do napełniania
wodą lokomotyw oraz budynki magazynowe). Uznanie
wzbudziłytakżewyczerpująceanalizytowarzyszącepro
jektowioraz rozwiązanie funkcjonalnezakładająceudo
stępnienie dla zwiedzającychwciążdziałającegowarsz
tatunaprawczegowlokomotywowniwachlarzowejoraz
jej  przemyślana rozbudowa.Dzięki temumógł powstać
nowoczesny, sprawnie działający kompleks ekspozycyj
nodydaktycznyoniezwykle interesujących,alternatyw
nych scenariuszach zwiedzania. Założono duży napływ
turystów, dzięki możliwości dojazdu na teren muzeum
samochodamiiautokarami,atakżespecjalnymzabytko
wymtaboremkursującymzdworcakolejowego.Abyto
umożliwić, stworzonowygodnydojazd i zadaszony pe
ron.Rowerzystomipieszymzapewnionodojścieodstro
ny rzeki, gdziewprzyszłości rozważane jest powstanie
przystankutramwajuwodnego.

Nowaczęśćdokomponowanadokompleksuwyróżnia
sięformą.Zostałacałkowicieprzeszklona,łączniezwieżą
zaproponowanąnastykuzparowozowniąwachlarzową.
Jest funkcjonalna, ale również harmonijnie wpisuje się
w istniejącą zabudowę kolejowoprzemysłową, uzupeł
niającipodkreślającjejrangę.Tuzlokalizowanowejście
główne, które prowadzi do strefy wejściowej z kasami
isklepemzpamiątkami.Wholu,gdziewyeksponowano
ceglanąścianęszczytowąlokomotywowniwachlarzowej
i zachowano istniejące tory kolejowe, stworzono efekt
przenikaniasięzabytkuznowąstrukturą.Zorganizowano

3 Por. [5]. Od 1954 r., zaprojektowany przez J. Zachwatowicza
znak (tzw. Błękitna Tarcza) służy do międzynarodowego oznaczania
obiektówzabytkowych.

4 Por. [4]. Pierwsze połączenie kolejowe szlaku Królewskiej
PruskiejKoleiWschodniej(Ostbahn)otrzymałaPiław1851r.Zczasem
stała sięważnymwęzłemkomunikacyjnym, skądodprawianopociągi
w siedmiu kierunkach. Zespół obiektów kolejowych będących przed
miotemprojektuusytuowanyjestnawschódodstacjiPiłaGłówna.

prepared for the reconstruction of the country from the
wardestructionwithintheCapitalReconstructionBureau.
Intheyears1945–1957hewastheGeneralConservator
restorerofMonuments inPoland,heauthoredaplan to
reconstructoldtownbuildingsinWarsawonthebasisof
sourcesandiconography,andintheabsenceofthem,by
creatingpseudohistorystylisations.Thiskindofmethod
of reconstructionwasalsoused in the reconstructionof
otherseverelydestroyedurbancentres(e.g.inWrocław).
In 1964 theProfessor representedPoland at the 2nd In
ternationalCongressofArchitectsandMonumentTech
nicians, drafting the provisions of the socalled Venice
Charter.Heretiredin1970,butcontinuedhisrestoration
workduringthenextyears3.

The jury highly assessedMateusz Dołęga’s diploma
(Fig.2–4),hischoiceofthethemeandhisdesiretorevive
theuniqueandoneoftheoldestEurope’srailwayfacility
complexesinPiła4.Itconsistsof two19thcenturyloco
motivesheds–aroundtype(1870–1874)andafantype
–andmanyotherrailwayinfrastructurefacilities(turnta
bles,water towers,pumpingstationswithacranetofill
locomotiveswithwateraswellaswarehousebuildings).
Comprehensiveanalyseswhichaccompaniedtheproject
and a functional solution that provided visitors with
astillworkingrepairshopatthefanlocomotiveshedand
its well thought out extension were also appreciated.
Thankstothis,amodern,efficientexhibitionandteach
ing complex with extremely interesting alternative sce
narioscouldbecreated.Thankstothis,amodern,efficient
exhibitionanddidacticcomplexwithextremelyinteresting
alternativesightseeingscenarioscouldbeconstructed.It
wasassumedthattherewouldbealargeinfluxoftourists
duetothepossibilityofaneasyaccesstothemuseumby
carsandcoachesaswellasbyaspecialhistorictrainwhich
started its journey from the railway station.Tomake it
possible,aconvenientapproachandacoveredplatform
wereconstructed.Cyclistsandpedestrianswereprovided
access from the river side where a water tram stop is
plannedtobeconstructedinthefuture.

Anewpartwhichwasaddedtothecomplexisdistin
guishedbyitsform.Itwascompletelyglazed,including
thetowerwhichwassituatednexttothefanlocomotive
shed. It is functionalbut it alsoharmoniously integrated
into the existing railway and industrial development,
complementingandemphasisingitsimportance.Themain
entrance,whichwassituatedinthenewpart,leadstothe
entrancezonewithticketofficesandasouvenirshop.In
thelobby,wherethebrickgablewallofthefanlocomotive
shed was exposed and the existing railway tracks were
preserved,aspecialeffectwascreatedwhichconsistedin

3 Cf. [5].Since1954, thesign (thesocalledBlueShield)which
wasdesignedbyJ.Zachwatowicz,hasbeenusedfor the international
markingofhistoricalobjects.

4 Cf.[4].PiławasgiventhefirstrailwayconnectionoftheRoyal
EastPrussianRailwayroute(Ostbahn)in1851.Inthecourseoftime,it
became an important transport hub, fromwhich trainswent in seven
directions.Thecomplexofrailwayobjectsbeingthesubjectoftheproj
ect is locatedeastoftheMainRailwayStation(PiłaGłównaStation).
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Il.2.Wybranerysunkinagrodzonegoprojektu:rzutprzyziemiakompleksu,schematyfunkcjonalneiwizualizacje 
(autor:M.Dołęga)

Fig.2.Selecteddrawingsoftherewardedproject:groundfloorplanofthecomplex,functionaldiagramsandvisualizations 
(byM.Dołęga)
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wniejrównieżczęśćekspozycyjnąnapochylniachłączą
cych poszczególne ścieżki zwiedzaniaw zamkniętą ca
łość.Dodatkowąatrakcjąjestwykorzystaniezewnętrznej
obrotnicydopokazów,któremożnaobserwowaćzwnętrza
nowegobudynkuoraztarasuwidokowegonajegodachu.

W ramach muzeum przewidziano dalsze funkcjono
waniewparowozowniwachlarzowejjedynegowPolsce
przedsiębiorstwa zajmującego się naprawą zabytkowe
go taborukolejowego.Stworzonoobudowany, oszklony
korytarz obiegający wewnątrz budynek na poziomie
pierwszego piętra, umożliwiający zwiedzającym wgląd
dowarsztatu.Udostępnionadozwiedzaniajestteżloko
motywowniaokrągła,wktórejstworzonoskansenzpa
rowozamiiwagonami.Wzaproponowanymrozwiązaniu
udałosięzachowaćiwykorzystaćdocelówmuzealnych
lubpomocniczychpraktyczniewszystkieobiektyzespołu,
np.wdawnejwieżywodnejprzewidzianobiuraobiektu,
anaparterzeumieszczonorestauracjęwrazzzapleczem.

WEuropiedynamicznierozwijasiętzw.turystykakwa
lifikowana–tematyczna,ukierunkowananaobiektyiob
szarypoprzemysłowe.WPolscemamyjużprzykładyta
kichrozwiązań́,międzyinnymiwwojewództwieśląskim
są tohuty,kopalnieczykolejwąskotorowa.Obecniena
stacjiPiłaGłównazatrzymująsięcorokudwaparowozy
znanemiłośnikomkolejnictwa: „Pirat” (relacji Poznań–
Kołobrzeg) oraz „Blues Express” (Poznań–Zakrzewo).
Wtrakcieichpostojuodbywająsiępokazyoporządzania
parowozów.Tododatkowyargument,bymając już taką
tradycję,stworzyćnabazietegowspaniałegokompleksu
kolejowegomuzeum,którebędziestanowiłocałoroczną
atrakcję.

the intermingling of themonumentwith the new struc
ture.Inside,thereisanexhibitionpartontherampscon
nectingindividualtourpathsintheformofaclosedwhole.
Anadditionalattractionistheuseofanexternalturntable
forshowswhichcanbeobservedfromtheinteriorofthe
newbuildingandtheobservationdeckonitsroof.

Withintheframeworkofthemuseuminthefanloco
motiveshed,furtherfunctioningoftheonlycompanyin
Polandthatdealswithhistoricrailwaystockrepairswas
planned.Thereisalsoanenclosedglazedcorridoraround
theinteriorofthebuildingonthefirstfloor,whichallows
visitorstoviewtheworkshop.Aroundlocomotiveshed
inwhichthereisanopenairmuseumwithsteamlocomo
tivesandrailwaycarriageswasalsoopenedtothepublic.
Intheproposedsolution,itwaspossibletopreserveprac
ticallyallfacilitiesofthecomplexformuseumandauxil
iarypurposes,forexample,intheformerwatertowerthe
officesofthecomplexweredesignedwhileontheground
floorarestaurantwithfacilityroomswasplanned.

InEurope,thesocalledqualifiedtourismisbeingrap
idlydeveloped,namelythematicandaimedatpostindus
trial facilities and areas. In Poland, we already have
examples of this kind of solutions, amongother things,
steelmills,coalmines,andanarrowgaugerailwayinSi
lesiaProvince.Nowadays,twosteamlocomotives,which
arewellknowntotherailwayenthusiasts,stopatthePiła
Głównarailwaystationeveryyear,i.e.“Pirate”(Poznań–
Kołobrzeg) and “Blues Express” (Poznań–Zakrzewo).
Whiletheyareatthestation,theshowsofsteamlocomo
tive servicing take place.This tradition is an additional
argumentforbuildingamuseumonthebasisofthismag
nificent railway complex, which will provide another
touristattractionforthewholeyear.

Translated by
Bogusław Setkowicz

Il.3.PrzekrójCCzrewitalizowanegoirozbudowanegokompleksuzabytkowychbudowlikolejowychwPile(autor:M.Dołęga)

Fig.3.CCsectionofthecomplexofthemonumentalrailwaybuildingscomplexinPiła(byM.Dołęga)

Il.4.ElewacjapółnocnazrewitalizowanegoirozbudowanegokompleksuzabytkowychbudowlikolejowychwPile(autor:M.Dołęga)

Fig.4.ThenorthelevationofthemonumentalrailwaybuildingscomplexinPiła(byM.Dołęga)
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Streszczenie
MateuszDołęga(WydziałArchitekturyPolitechnikiWrocławskiej)zdobyłgłównąnagrodęwmiędzynarodowymkonkursieICOMOSnanajlep
sząpracęmagisterskąobronionąwroku2016.Wartykuleprzedstawionofragmentczęścigraficznejprojektudyplomowego,któryzawierałrów
nież obszerne opracowanie tekstowe.Kluczowymzagadnieniemprojektu była rewaloryzacja i rozbudowa historycznego kompleksu budynków
kolejowychwPile.Sąoneprzeznaczonenamuzeumparowozów„SteamCentre”zmiejscemnawystawyiedukację.Cowięcej,wwachlarzowej 
parowozownigościebędąmoglizwiedzaćistniejącywarsztat,gdzieparowozysąnaprawianeiodbudowywane.Atrakcyjnośćmuzeumurozmaicą
prezentacjepracyparowozównazewnętrznejobrotnicy,przejażdżkihistorycznymtaboremipokazyprzygotowywaniaparowozówdopracy.

Słowa kluczowe:rewitalizacja,komplekskolejowy,Piła,ICOMOS

Abstract
Mateusz Dołęga (Faculty ofArchitecture, Wrocław University of Science and Technology) won the top prise in the ICOMOS international
competition for thebestmaster’s thesisdefended in2016.Thearticlepresents the fragmentofgraphicpart of thediplomaproject,whichalso
includedacomprehensivetextualdesign.Thekeyissueoftheprojectwasrevalorizationandextensionofahistoricalcomplexofrailwaybuildingsin
Piła.Theyaredesignedforamuseumofsteamlocomotives“SteamCentre”withaspaceforexhibitionsandeducation.Whatismore,inhalfround
locomotiveshedvisitorscanexploreexistingworkshopwheresteamlocomotivesarerepairedandreconstructed.Theattractivenessofthemuseum 
isdiversifiedby:presentationsofworkingsteam locomotiveson theoutside turntable, rideswithhistorical rollingstockanddemonstrationsof 
preparingsteamlocomotivestouse.

Key words:revitalisation,railwaycomplex,Piła,ICOMOS


