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OBIEKTY OPIEKI SPOECZNEJ WZNOSZONE
W PRZESZOCI NA TERENACH WIEJSKICH DOLNEGO
LSKA
Zuzanna Borcz, Kamila Adamczyk
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocawiu
Streszczenie. Na terenach wiejskich wystpuj obiekty o funkcji nierolniczej, m.in. domy
opieki spoecznej, orodki rehabilitacji, zakady lecznictwa specjalnego. Budynki te wyróniaj si z otoczenia du kubatur oraz form architektoniczn, dominujc nad zabudow
wsi. W pracy przedstawiono trzy przykady takich obiektów, zaprojektowanych w przeszoci
i wzniesionych na ten cel. S one zlokalizowane w województwie dolnolskim: w stree
podmiejskiej Wrocawia w miejscowoci Makowice, na obrzeu miasta Zbkowice lskie oraz w maej wsi Brzostowo. Przez wiele lat nie byy uytkowane zgodnie ze swoim
przeznaczeniem, lecz na przykad jako szkoy lub domy mieszkalne, a obecnie wracaj do
funkcji pierwotnej.
Sowa kluczowe: Dolny lsk, wie, budynki opieki spoecznej

WSTP
Wród tradycyjnej zabudowy wiejskiej znajduj si obiekty o funkcji pozarolniczej,
niezwizanej ani z przetwórstwem rolnym, ani z obsug mieszka ców wsi. Mog to by
budynki lub zakady uciliwe dla miast, przemysowe, dotyczce ponadlokalnego poziomu infrastruktury technicznej, a ich lokalizacja wie si z atwoci uzyskania terenu
i korzystn cen gruntu. Bywaj take obiekty, dla których korzystne jest pooenie na
terenach niezurbanizowanych ze wzgldu na blisko przyrody, spokój i lepsze warunki
zdrowotne. Nale do nich domy opieki spoecznej, zakady rehabilitacji, oddziay lecznictwa specjalnego itp. Budynki te swoj wielkoci i form wyróniaj si z otoczenia,
przewanie maj kilka kondygnacji i rozczonkowane rzuty i stanowi dominant w zabudowie wsi.
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CEL I ZAKRES BADA
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie form architektonicznych obiektów zwizanych z opiek spoeczn, zlokalizowanych na terenach wiejskich Dolnego lska.
Znaczna liczba obecnych domów opieki mieci si w budynkach penicych pierwotnie
inne funkcje. S to adaptowane dwory, paace, ocyny dworskie, domy dzierawców
i inne. Równoczenie budynki wznoszone przed laty na cele pomocy i opieki przechodziy róne koleje losu, zmieniajc swoje przeznaczenie i wacicieli. Tradycyjnie stanowiy one czsto cz zaoe klasztornych z przeznaczeniem na opiek osób chorych,
niepenosprawnych zycznie i intelektualnie. Klasztorne domy opieki, zamieniane po
II wojnie wiatowej na wieckie szkoy lub domy dziecka, obecnie nierzadko wracaj do
swojej pierwotnej funkcji i do poprzednich wacicieli [Borcz 1985]. W ostatnich dziesicioleciach pojawiaj si take, nieliczne wprawdzie, nowe budynki z przeznaczeniem na
specjalistyczn opiek lekarsk, rehabilitacj lub jako domy pobytu dla osób starszych.
Pod wzgldem wasnoci wznoszone s one z funduszy gminnych, FOZ-u lub jako obiekty prywatne.
Cechy wieku i formy budynków s cile zwizane z okresem ich budowy. Na Dolnym lsku budynki wznoszone na przeomie XIX i XX wieku oraz w pierwszym dziesicioleciu XX wieku maj form eklektyczn, gównie neogotyck, elewacje przewanie o ukadzie symetrycznym, wykonane z cegy licówki i zdobieniach utrzymanych
w tym stylu. Doszuka si mona take form secesyjnych, szczególnie w zdobieniach elewacji. Lata dwudzieste XX wieku przyniosy formy nowe, uproszczone, modernistyczne, o zdobnictwie skromnym, pojawiajcym si we fragmentach zaoe , na przykad
w kaplicach. Obiekty budowane po 1945 roku i wspóczenie nawizuj do stypizowanych systemów stosowanych w caym kraju.
W pracy przedstawiono trzy przykady obiektów zaprojektowanych i wzniesionych
w przeszoci na cele opieku cze. S one zlokalizowane w województwie dolnolskim:
w stree podmiejskiej Wrocawia w miejscowoci Makowice, na obrzeu miasta Zbkowice lskie oraz w maej wsi Brzostowo (rys. 1).

CENTRUM OPIEKI CARITAS W MAKOWICACH
Przykadem bardzo charakterystycznym dla omawianych obiektów jest zespó budynków zlokalizowany we wsi Makowice, w piknie pooonym terenie doliny rzeki
Bystrzycy. Pónocn granic dziaki wyznacza ciek wodny, stanowicy dopyw Bystrzycy, od strony poudniowej obiekt graniczy z zabudow wsi, w obrbie nieruchomoci
znajduje si sad, ka i staw, a w ssiedztwie, we wsi – zespó paacowo-folwarczny.
Pierwotnie byo to zaoenie klasztorno-opieku cze, zaprojektowane przez diecezjalnego radc budowlanego Josefa Ebersa i wzniesione w latach 1912–1913. Gówny budynek, o kubaturze okoo 24, 9 tys. m3, ma 4 kondygnacje, rzut w ksztacie litery E i dugo
frontowej elewacji – ponad 56 m. Cao utrzymana jest w stylu neogotyckim, elewacje
wykonane s z cegy klinkierowej w kolorze czerwonym, czciowo tynkowane, motywy
secesyjne spotyka si w kratach okiennych. Dach budynku w zasadzie dwuspadowy, ma
rozbudowan bry, z sygnaturk i wielospadowym przekryciem kaplicy, w szczytach
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Rys. 1.
Fig. 1.
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Lokalizacja badanych obiektów w miejscowociach Makowice, Zbkowice lskie
i Brzostowo na terenie województwa dolnolskiego (rys. K. Adamczyk)
Location of houses under consideration in Makowice, Zbkowice lskie and Brzostowo
in Lower Silesia provinc (draw by K. Adamczyk)

widoczne s fragmenty wi by, pokrycie dachówk ceramiczn w kolorze czerwonym
i zielonym. W obiekcie na uwag zasuguje kaplica z ebrowym sklepieniem i guratywnymi wspornikami z piaskowca (rys. 2 i 3). Budynek w ostatnich latach zosta poddany
modernizacji wntrz i ogólnemu remontowi. Wprowadzono wind, rampy, dodatkowe
porcze, przejcia i drzwi dostosowano dla osób poruszajcych si na wózkach. W skad
zaoenia wchodz dwa budynki pomocnicze: mieszkalny i gospodarczy, obydwa o konstrukcji szachulcowej. Obecnie zespó moe by przykadem bardzo starannie przeprowadzonych prac adaptacyjnych i renowacyjnych.
Funkcja obiektu ulegaa rónym kolejom losu, ostatecznie wrócia do pierwotnego
zaoenia. Wzniesiony jako Dom Spokojnej Staroci, prowadzony przez Siostry Elbietanki, zachowa t funkcj do 1939 roku. W czasie wojny zajty by przez szpital wojskowy, a od 1945 roku funkcjonowa jako sierociniec administrowany przez Caritas, pod
opiek S.S. Elbietanek. W 1952 roku placówka zostaa upa stwowiona i od tego czasu
do 2003 roku uytkowana bya przez Pa stwowy Dom Dziecka. W grudniu 2003 roku
obiekt zosta przejty przez Caritas Archidiecezji Wrocawskiej, mieszcz si tam teraz
Zakad Pielgnacyjno-Opieku czy, Dom Opieki oraz prowadzone s Warsztaty Terapii
Zajciowej.

BYY DOM OPIEKI W ZBKOWICACH LSKICH
Obiekty opieki niegdy lokalizowane na terenach wiejskich, w miar poszerzania administracyjnych granic miasta, czsto wczane s do terenów zurbanizowanych; taka
sytuacja miaa miejsce w Zbkowicach lskich. Byy dom opieki, pooony obecnie na
obrzeu miasta, jeszcze dzi wyrónia si form i kubatur wsród otaczajcej go niskiej,
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Rys. 2.

Fig. 2.
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Budynek Centrum Caritas we wsi Makowice: a – rzut parteru, b – przekrój a – a,
c – elewacja frontowa, stan obecny (rys. K. Adamczyk, na podstawie inwentaryzacji
i materiaów z archiwum inwestora)
The house of Caritas Centre in Makowice village: a– plan of the ground oor, b – section
a – a, c – front elevation (draw by K. Adamczyk)
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Rys. 3.
Fig. 3.

Centrum Caritas we wsi Makowice: a – wntrze kaplicy, b – wspornik sklepienia kaplicy,
c – widok kaplicy i skrzyda bocznego, stan obecny (fot. K. Adamczyk)
Caritas Centre in Makowice village: a – the chapel interior, b – cantilever of the groined
vault, c – view on the chapel and the side wing of the building (photo K. Adamcztk)

jednorodzinnej zabudowy. Omawiany obiekt pierwotnie by zwizany z dziaalnoci
sióstr skupionych w Ewangelickim Macierzystym Domu Diakonijnym, które pod swoim
zarzdem miay 20 domów (w tym domy opieki nad osobami starszymi i niepenosprawnymi oraz sieroci ce). Po II wojnie budynek uytkowany by do 2007 roku przez Zespó
Szkó Ogólnoksztaccych [Sownik geograi... 2008].
Budynek o kubaturze okoo 16 tys. m3 zaoony jest na rzucie w ksztacie litery C,
charakteryzuje si prost, masywn bry i oszczdn form. Podkrelony zosta podzia
poziomy na wysokoci drugiej kondygnacji oraz wejcie gówne na elewacji pónocnej. Drzwi otoczone s niewielkim portykiem z dwiema kolumnami, prowadz do nich
kilkustopniowe schody (rys. 4 i 5). Budynek usytuowano na niewielkim wzniesieniu
w stosunku do drogi, co pozwolio na tworzenie izolacji przez do gste nasadzenia drzew
i krzewów.
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Rys. 4.

Fig. 4.
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Byy dom opieki w Zbkowicach lskich: a – rzut parteru, b – elewacja boczna, c – elewacja frontowa, stan obecny (rys. K. Adamczyk, na podstawie materiaów z archiwum
inwestora)
The former nurse-home in Zbkowice lskie: a – plan of ground oor, b – side elevation, c – front elevation (draw by K. Adamczyk)
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Rys. 5.
Fig. 5.

Byy dom opieki w Zbkowicach lskich: a – widok wejcia gównego, b – elewacja
tylna, c – elewacja frontowa stan obecny (fot. G. Mianowski)
The former nurse-home in Zbkowice lskie: a – view of main entrance, b – the back
elevation, c – the front elevation (photo G. Mianowski)

BYY DOM OPIEKI WE WSI BRZOSTOWO
Kolejny analizowany obiekt to budynek z 1893 roku z maej wsi Brzostowo, w gminie
Kronice, oddalonej o 56 km od Wrocawia, przeznaczony na cele opieku cze. Pocztkowo domem zajmoway si siostry zakonne, znajdowao si tam wieckie przedszkole, obecnie uytkowany jest jako dom mieszkalny. Form architektoniczn przypomina
wyej opisane budynki, jednak skala budynku jest znacznie mniejsza. Elewacje z cegy
czerwonej, klinkierowej, gzymsy, opaski okienne równie wykonane z cegy. Porodku
picioosiowej fasady znajduje si trójosiowy, pitrowy ryzalit, ankowany przez pilastry,
zwie czony trójktnym szczytem, na którym zatknity jest elazny krzy. Nad wejciem
umieszczono informacj o roku budowy „1893”. Okna powikszone zostay wspóczenie. Na poudniowej elewacji otwory podkrelone pseudorenesansowymi obramieniami,
na wysokoci poddasza zamknite arkadowo. Na bocznej elewacji, na wysokoci pitra,
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znajduj si lepe wnki, podkrelajce symetri ukadu. W rodkowej wnce umieszczona jest piaskowcowa paskorze ba z wizerunkiem w. Marcina rzucajcego paszcz
ebrakowi. Na dziace, po wschodniej stronie gównego budynku, znajduje si parterowy
budynek gospodarczy wzniesiony w podobnej stylistyce [Katalog zabytków... 1997].
Przykad z Brzostowa pokazuje, jak zmiana funkcji i rodzaju uytkowania obiektu
wpywa na stan architektury. Na elewacji wschodniej budynku widoczne s anteny satelitarne charakterystyczne dla funkcji mieszkaniowej. Usytuowanie ich tu przy najciekawszym detalu – paskorze bie, kóci si i wprowadza dysharmoni midzy wspóczesn
funkcj a pierwotnym przeznaczeniem obiektu (rys. 6 i 7).

Rys. 6.
Fig. 6.

Byy dom opieki we wsi Brzostowo: a – rzut pierwszego pitra, b – elewacja boczna,
c – elewacja tylna, stan obecny (rys. K. Adamczyk, na podstawie archiwum IAK)
The former nurse-home in Brzostowo village: a – plan of rst oor, b – side elevation,
c – back elevation (draw by K. Adamczyk)
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Rys. 7.
Fig. 7.

Byy dom opieki we wsi Brzostowo: a – elewacja frontowa, b – elewacja boczna, c – elewacja tylna, stan obecny (fot. I. Nied wiecka-Filipiak)
The former nurse-home in Brzostowo village: a – front elevation, b – side elevation,
c – back elevation (photo I. Nied wiecka-Filipiak)

UWAGI KOCOWE
Po przeanalizowaniu przykadów obiektów opieki spoecznej lokalizowanych na terenach wiejskich nasuwa si kilka uwag:
Budynki wznoszone w przeszoci na potrzeby opieki spoecznej wyróniaj si
form architektoniczn na tle tradycyjnej zabudowy wiejskiej, niektóre zasuguj na
umieszczenie w wykazie zabytków.
 Wykorzystanie istniejcych obiektów zgodnie z pierwotnym przeznaczenie wymaga modernizacji, adaptacji do wspóczesnych przepisów, co, jak wynika z wywiadu,
wie si z duymi nakadami nansowymi.
Lokalizacja obiektów pomocy spoecznej na terenach wiejskich jest korzystna ze
wzgldu na warunki rodowiskowe i moliwo kontaktu z przyrod.
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THE COMPLEXES OF SOCIAL SECURITY HOMES BUILT ON RURAL
TERRAINS
Abstract. The paper deals with the chosen buildings of unagricultural functions on Lower
Silesian villages. They are often social security homes, old people’s homes and hospitals.
These houses, distinguished by big cubature and architectural forms dominate the given village architecture. Three examples of such buildings, localized in the Lower Silesia province, are presented in the paper: in Makowice village near Wrocaw, in suburbs of Zbkowice
lskie and in the small village Brzostowo. In the space of years they often were not used in
agreement with their assignment for example as schools or dwelling houses, and now they
are returning to their primary functions.
Key words: Lower Silesia, village, houses of social security
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