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Pan 

Jerzy Lechnerowski  

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik 

 

z wielkim niepokojem przyjąłem wiadomość o planowanej inwestycji drogowej w obrębie 

założenia urbanistycznego miasta Kórnika, polegającej na budowie drogi (ulicy) łączącej  

ul. Średzką i ul. Zamkową wraz z nowymi chodnikami, parkingiem i infrastrukturą techniczną 

(oświetlenie, odwodnienie, etc.). Planowana inwestycja znajduje się w obszarze ścisłej ochrony 

konserwatorskiej, w granicach zarówno wpisu do rejestru zabytków jak i pomnika historii. 

Pozwolę sobie przypomnieć, ze „układ urbanistyczny miasta Kórnika i Bnina” został wpisany  

do rejestru zabytków pod nr 2199/A (sygn.KS.III-5340/18/90) decyzją z dnia 18 września 1990 

r. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu zaś rozporządzeniem Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr 143, poz. 836) Kórnik – zespół 

zamkowo-parkowy wraz z kościołem parafialnym – nekropolią właścicieli uznany został  

za pomnik historii. 

Wpis do rejestru zabytków oraz uznanie za pomnik historii są formami ochrony zabytków 

określonymi w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Oznacza to że układ przestrzenny wraz z zabytkami nieruchomymi, zaprojektowaną zielenią, 

etc., znajdujący się w granicach zarówno wpisu do rejestru jak i pomnika historii, podlegają 

szczególnej ochronie konserwatorskiej ze względu na posiadane różnorodne wartości.  

W uzasadnieniu decyzji o wpisie do rejestru zabytków wskazano m. in. że Kórnik i Bnin  

są jednymi z cenniejszych zespołów urbanistyki średniowiecznej, które zachowały się w zasadzie 

bez zniekształceń…. Natomiast w § 2 rozporządzenie Prezydenta RP wskazano, że celem ochrony 

ww. pomnika historii jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne, przestrzenne, 

architektoniczne i artystyczne, materialne i niematerialne, zespołu, który należy do jednych  

z najlepiej zachowanych i najbardziej rozpoznawalnych rezydencji arystokratycznych w Polsce… 
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Zamierzenie inwestycyjne polegające na budowie drogi (ulicy) łączącej ul. Średzką  

z ul. Zamkową w Kórniku (na tyłach zabudowy przyrynkowej) w sposób drastyczny  

i nieodwracalny naruszyłaby wartości opisane w przytoczonych wyżej dokumentach. 

Przypomnę, że już 11 sierpnia 2014 r. zarówno Powiatowy Konserwator Zabytków (pismo  

nr KZ.4123.10.45.2014.I) jak i Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków (pismo  

nr Po.5142.5757.2.2014) sygnalizowali Panu Burmistrzowi, że planowana inwestycja  

jest niedopuszczalna ze stanowiska konserwatorskiego i nie uzyska Ich akceptacji. Z tego też 

względu Powiatowy Konserwator Zabytków w Poznaniu zwrócił się do Pana Burmistrza  

z prośbą o wstrzymanie działań zmierzających do realizacji inwestycji  

Powiatowy Konserwator Zabytków w Poznaniu w piśmie do Pana Burmistrza podkreślił,  

że staraniem nas wszystkich powinno być dążenie do zrewitalizowania tej części miasta  

i udrożnienie komunikacji turystycznej pomiędzy Prowentem, Zamkiem i Rynkiem, ale jedynie 

poprzez umiejętną aranżację historycznej przestrzeni, a nie poprzez doraźne rozwiązania 

komunikacyjne rozsadzające zabytkową strukturę od środka, mając również wyraźny, negatywny 

wpływ na powiązania widokowe pomiędzy zamkiem a rynkiem kórnickim i na otulinę zespołu 

zamkowo-parkowego, która powinna być przedmiotem wyważonych studiów przywracających 

otoczeniu zamku odpowiednią oprawę, a nie zamieniające je w place parkingowe. […] Pomniki 

historii są kategorią specjalną, wyróżniającą i dowartościowującą obiekty zabytkowe. […] Należy 

im się wyjątkowe traktowanie respektujące lub przywracające im wartości. Pan Konserwator 

postuluje powołanie interdyscyplinarnego zespołu, ukierunkowanego na rewitalizację 

przestrzeni staromiejskiej Kórnika w skali makro, z uwzględnieniem potrzeb społecznych, 

gospodarczych, miejskich konserwatorskich, komunikacyjnych i powiązań widokowych. 

Takie samo stanowisko zajął również Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków.  

Pani Konserwator podkreśliła, że wprowadzenie nowej ulicy, równoległej do pierzei rynkowej,  

w bezpośrednim sąsiedztwie dawnych ogrodów zamkowych, stanowi niewątpliwie naruszenie 

historycznego układu urbanistycznego miasta Kórnik. Jednocześnie wprowadzenie ruchu na tym 

odcinku, wykonanie dodatkowych zjazdów nie tylko naruszy układ urbanistyczny, ale również 

stanowić może zagrożenie dla zachowania zabytków, tj. zespołu zamkowego w Kórniku, a także 

dla domów znajdujących się w pd. pierzei rynkowej.  

Pani Konserwator powołała się w swoim piśmie także na ustalenia tzw. Karty Waszyngtońskiej, 

która jest poświęcona ochronie miast historycznych. Dokument ten pod nazwą Międzynarodowa 

Karta Ochrony Miast Historycznych z 1987 r. stwierdza m.in. że, aby ochrona miast i dzielnic była 

skuteczna, powinna stanowić integralną część ogólnej polityki i rozwoju gospodarczego  

i społecznego oraz powinna być określona w planowaniu przestrzennym, urbanistycznym  

i regionalnym na wszystkich szczeblach. Postulat ten w przypadku Kórnika i zaistniałej sytuacji 

jest szczególnie aktualny.  

Mimo sprzeciwu terenowych organów ochrony zabytków, prace koncepcyjne nad tą inwestycją 

drogową były kontynuowane. Świadczy o tym wystąpienie z dnia 3 grudnia 2014 r. Spółki z o.o. 

Studio ML, działającej z upoważnienia Pana Burmistrza (pismo z 26.11.2014, SE-WAO-

0052.32.2014), o wydanie opinii w zakresie realizacji ww. przedsięwzięcia, przyjmując jako 

podstawę art. 11d ust 1, pkt. 8f i pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji w zakresie dróg publicznych (Dz. U.2013, poz. 687 j.t.).  

Odpowiadając na to wystąpienie Powiatowy Konserwator Zabytków w Poznaniu (pismo  

z 22.12.20014, KZ.4123.10.145.2014.I) negatywnie zaopiniował zamiar budowy ww. drogi, 

mając na uwadze konieczność ochrony zabytkowego układu urbanistycznego oraz terenów 

uznanych za pomnik historii, w obrębie których planowana jest inwestycja. Pan Konserwator 



3 

 

podkreśla, że planowana inwestycja jest rozwiązaniem, które w sposób niezwykle agresywny 

zdeformowałaby uformowany przez stulecia układ tkanki miejskiej tej części Kórnika, z jej 

powiązaniami kompozycyjnymi i funkcjonalnymi. […] Powinny one być poddane rewaloryzacji  

i rewitalizacji, a nie doraźnym zabiegom rozbudowującym sieć drogową Kórnika. […] Należy 

również zauważyć, że przyjęcie takiego rozwiązania komunikacyjnego kompletnie zniszczyłoby 

niematerialną strukturę miejską w postaci historycznych podziałów geodezyjnych, stanowiących 

odbicie historii miasta i stosunków prawno-własnościowych, które należy petryfikować  

w granicach historycznych parcelacji. Ponadto Pan Konserwator zwraca uwagę, że planowanie 

miasta w tak istotnej dla jego historii części przy zastosowaniu ustaw specjalnych z dziedziny 

drogownictwa jest nie do przyjęcia, co do zasady i co do założeń… 

Protest w tej sprawie, w formie listu otwartego z dnia 24 grudnia 2014 r. w obronie pomnika 

historii – zespołu zamku w Kórniku skierowany do najwyższych władz Rzeczypospolitej 

Polskiej, w imieniu członków Komisji Historii Sztuki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół 

Nauk, wystosował jej przewodniczący – dr hab. Jacek Kowalski. Protestował również prof. dr 

hab. Tomasz Jasiński – Dyrektor Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk w liście  

do Bronisława Komorowskiego Prezydenta RP, z dnia 23 grudnia 2014 r. 

Zwrócono w nim szczególną uwagę na to, że władze Gminy Kórnik starają się o pozwolenie na 

budowę drogi na podstawie tzw. specustawy drogowo-budowlanej, na mocy której na wydanie 

zgody na przeprowadzenie inwestycji, nie jest konieczne uzyskanie pozwolenia odpowiedniego 

urzędu konserwatorskiego. Zdaniem protestujących budowa drogi nie jest uzasadniona żadnymi 

względami społecznymi, ponieważ istniejący układ drogowy zapewnia łączność komunikacyjną 

między Kórnikiem i Bninem, a jedynym powodem wybudowania tej drogi są ambicje władz 

Gminy Kórnik, polegające na wycofanie ruchu kołowego z rynku (uczynienie z niego deptaka),  

co wymagałoby budowy nowej drogi łącznikowej (i dodatkowo zburzenia narożnej kamieniczki  

w pd. pierzei rynkowej). Ulica przenosząca dotychczasowy ruch kołowy z Rynku (Placu 

Niepodległości) planowana jest na zapleczu pd. pierzei, na historycznych terenach Arboretum 

(tzw. Szkółki Kórnickie”) założonego jeszcze przez Tytusa Działyńskiego.  

Ponadto autorzy obu listów podkreślają, że postępowanie administracyjne w sprawie budowy 

drogi prowadzone jest bez informowania zainteresowanych stron. 

Chciałbym wyraźnie podkreślić, że nie kwestionuję prawa samorządów lokalnych do inicjatyw 

mających na celu kształtowanie przestrzeni i poprawy jakości życia mieszkańców. Tym bardziej, 

że wywodzę się ze środowiska samorządowego, od wielu lat pełnię różnorakie funkcje  

w strukturach  samorządowych, i doskonale rozumiem trudną codzienną pracę na rzecz 

lokalnych społeczności. 

Dążenia te nie mogą jednak prowadzić do degradacji czy wręcz niszczenia elementów 

dziedzictwa narodowego, tak istotnych, jak  w przypadku Kórnika, dla polskiej historii i kultury. 

Co więcej powinna je cechować świadomość, że ochrona zabytków niesie za sobą ograniczenia w 

swobodnym kształtowaniu krajobrazu kulturowego, zaś wartości jakie niesie ze sobą 

powierzone nam dziedzictwo narodowe, winny mieć zawsze prymat przed innymi – jako 

szczególny rodzaj dobra nieodnawialnego. 

Nie ulega wątpliwości, że zabytki są elementem promocji miejscowości, czy regionu, 

przedmiotem dumy społeczności lokalnych, mogą przysparzać samorządom wymiernych 

korzyści, generując chociażby rozwój ruchu turystycznego. Jednak degradacja wartości 

skumulowanych w obiektach zabytkowych, zwłaszcza historycznych założeniach 

urbanistycznych o wielkowiekowej tradycji, poprzez nieprzemyślane inwestycje, pozbawiające 

zabytki autentyczności, niemal całkowicie niweczy te możliwości. 
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Wyrażam nadzieję, że Pan Burmistrz, zważywszy przytoczone argumenty, zechce ponownie 

przeanalizować zaistniałą sytuację i odstąpi od forsowania inwestycji drogowej tak drastycznie 

ingerującej w tą wyjątkową perłę polskich miast, jaką czyni Kórnik jego historycznie 

ukształtowane   założenie urbanistyczne.  

 

 

         


