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OBIEKTY OPIEKI SPO�ECZNEJ WZNOSZONE 
W PRZESZ�O�CI NA TERENACH WIEJSKICH DOLNEGO 
�L�SKA

Zuzanna Borcz, Kamila Adamczyk
Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc�awiu

Streszczenie. Na terenach wiejskich wyst�puj� obiekty o funkcji nierolniczej, m.in. domy 
opieki spo�ecznej, o�rodki rehabilitacji, zak�ady lecznictwa specjalnego. Budynki te wyró�-
niaj� si� z otoczenia du�� kubatur� oraz form� architektoniczn�, dominuj�c nad zabudow� 
wsi. W pracy przedstawiono trzy przyk�ady takich obiektów, zaprojektowanych w przesz�o�ci 
i wzniesionych na ten cel. S� one zlokalizowane w województwie dolno�l�skim: w stre� e 
podmiejskiej Wroc�awia w miejscowo�ci Ma�kowice, na obrze�u miasta Z�bkowice �l�-
skie oraz w ma�ej wsi Brzostowo. Przez wiele lat nie by�y u�ytkowane zgodnie ze swoim 
przeznaczeniem, lecz na przyk�ad jako szko�y lub domy mieszkalne, a obecnie wracaj� do 
funkcji pierwotnej.

S�owa kluczowe: Dolny �l�sk, wie�, budynki opieki spo�ecznej

WST�P

W�ród tradycyjnej zabudowy wiejskiej znajduj� si� obiekty o funkcji  pozarolniczej, 
niezwi�zanej ani z przetwórstwem rolnym, ani z obs�ug� mieszka	ców wsi. Mog�  to by
 
budynki lub zak�ady uci��liwe dla miast, przemys�owe, dotycz�ce ponadlokalnego po-
ziomu infrastruktury technicznej, a  ich lokalizacja wi��e si� z �atwo�ci� uzyskania terenu 
i korzystn� cen� gruntu. Bywaj� tak�e obiekty, dla których korzystne jest po�o�enie na 
terenach niezurbanizowanych ze wzgl�du na blisko�
 przyrody, spokój i lepsze warunki 
zdrowotne. Nale�� do nich domy opieki spo�ecznej, zak�ady rehabilitacji, oddzia�y lecz-
nictwa specjalnego itp. Budynki te swoj� wielko�ci� i form� wyró�niaj� si� z otoczenia, 
przewa�nie maj� kilka kondygnacji i rozcz�onkowane rzuty i stanowi� dominant� w za-
budowie wsi.
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CEL I ZAKRES BADA�

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie form architektonicznych obiektów zwi�-
zanych z opiek� spo�eczn�, zlokalizowanych na terenach wiejskich Dolnego �l�ska. 
Znaczna liczba obecnych domów opieki mie�ci si� w budynkach pe�ni�cych pierwotnie  
inne funkcje. S� to adaptowane dwory, pa�ace, o� cyny dworskie, domy dzier�awców 
i inne. Równocze�nie budynki wznoszone przed laty na cele pomocy i opieki przecho-
dzi�y ró�ne koleje losu, zmieniaj�c swoje przeznaczenie i w�a�cicieli. Tradycyjnie stano-
wi�y one cz�sto cz��
 za�o�e	 klasztornych z przeznaczeniem na opiek� osób chorych, 
niepe�nosprawnych � zycznie i intelektualnie. Klasztorne domy opieki, zamieniane po 
II wojnie �wiatowej na �wieckie szko�y lub domy dziecka, obecnie nierzadko wracaj� do 
swojej pierwotnej funkcji i do poprzednich w�a�cicieli [Borcz 1985]. W ostatnich dziesi�-
cioleciach pojawiaj� si� tak�e, nieliczne wprawdzie, nowe budynki z przeznaczeniem na 
specjalistyczn� opiek� lekarsk�, rehabilitacj� lub jako domy pobytu dla osób starszych. 
Pod wzgl�dem w�asno�ci wznoszone s� one z funduszy gminnych, FOZ-u lub jako obiek-
ty prywatne. 

Cechy wieku i formy budynków s� �ci�le zwi�zane z okresem ich budowy. Na Dol-
nym �l�sku budynki wznoszone na prze�omie XIX i XX wieku oraz w pierwszym dzie-
si�cioleciu XX wieku maj� form� eklektyczn�, g�ównie neogotyck�, elewacje przewa�-
nie o uk�adzie symetrycznym, wykonane z ceg�y licówki i zdobieniach utrzymanych 
w tym stylu. Doszuka
 si� mo�na tak�e form secesyjnych, szczególnie w zdobieniach ele-
wacji. Lata dwudzieste XX wieku przynios�y formy nowe, uproszczone, modernistycz-
ne, o zdobnictwie skromnym, pojawiaj�cym si� we fragmentach za�o�e	, na przyk�ad 
w kaplicach. Obiekty budowane po 1945 roku i wspó�cze�nie nawi�zuj� do stypizowa-
nych systemów stosowanych w ca�ym kraju.

W pracy przedstawiono trzy przyk�ady obiektów zaprojektowanych i wzniesionych 
w przesz�o�ci na cele opieku	cze. S� one zlokalizowane w województwie dolno�l�skim: 
w stre� e podmiejskiej Wroc�awia w miejscowo�ci Ma�kowice, na obrze�u miasta Z�bko-
wice �l�skie oraz w ma�ej wsi Brzostowo (rys. 1).

CENTRUM OPIEKI CARITAS W MA�KOWICACH

Przyk�adem bardzo charakterystycznym dla omawianych obiektów jest zespó� bu-
dynków zlokalizowany we wsi Ma�kowice, w pi�knie po�o�onym terenie doliny rzeki 
Bystrzycy. Pó�nocn� granic� dzia�ki wyznacza ciek wodny, stanowi�cy dop�yw Bystrzy-
cy, od strony po�udniowej obiekt graniczy z zabudow� wsi, w obr�bie nieruchomo�ci 
znajduje si� sad, ��ka i staw, a w s�siedztwie, we wsi – zespó� pa�acowo-folwarczny.

Pierwotnie by�o to za�o�enie klasztorno-opieku	cze, zaprojektowane przez diecezjal-
nego radc� budowlanego Josefa Ebersa i wzniesione w latach 1912–1913. G�ówny budy-
nek, o kubaturze oko�o 24, 9 tys. m3, ma 4 kondygnacje, rzut w kszta�cie litery E i d�ugo�
 
frontowej elewacji – ponad 56 m. Ca�o�
 utrzymana jest w stylu neogotyckim, elewacje 
wykonane s� z ceg�y klinkierowej w kolorze czerwonym, cz��ciowo 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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widoczne s� fragmenty wi��by, pokrycie dachówk� ceramiczn� w kolorze czerwonym 
i zielonym. W obiekcie na uwag� zas�uguje kaplica z �ebrowym sklepieniem i � guratyw-
nymi wspornikami z piaskowca (rys. 2 i 3). Budynek w ostatnich latach zosta� poddany 
modernizacji wn�trz i ogólnemu remontowi. Wprowadzono wind�, rampy, dodatkowe 
por�cze, przej�cia i drzwi dostosowano dla osób poruszaj�cych si� na wózkach. W sk�ad 
za�o�enia wchodz� dwa budynki pomocnicze: mieszkalny i gospodarczy, obydwa o kon-
strukcji szachulcowej.  Obecnie zespó� mo�e by
 przyk�adem bardzo starannie przepro-
wadzonych prac adaptacyjnych i renowacyjnych.

Funkcja obiektu ulega�a ró�nym kolejom losu, ostatecznie wróci�a do pierwotnego 
za�o�enia. Wzniesiony jako Dom Spokojnej Staro�ci, prowadzony przez Siostry El�bie-
tanki, zachowa� t� funkcj� do 1939 roku. W czasie wojny zaj�ty by� przez szpital woj-
skowy, a od 1945 roku funkcjonowa� jako sierociniec administrowany przez Caritas, pod 
opiek� S.S. El�bietanek. W 1952 roku placówka zosta�a upa	stwowiona i od tego czasu 
do 2003 roku u�ytkowana by�a przez  Pa	stwowy Dom Dziecka. W grudniu 2003 roku 
obiekt zosta� przej�ty przez Caritas Archidiecezji Wroc�awskiej, mieszcz� si� tam teraz  
Zak�ad Piel�gnacyjno-Opieku	czy, Dom Opieki oraz prowadzone s� Warsztaty Terapii 
Zaj�ciowej.

BY�Y DOM OPIEKI W Z�BKOWICACH �L�SKICH

Obiekty opieki niegdy� lokalizowane na terenach wiejskich, w miar� poszerzania ad-
ministracyjnych granic miasta, cz�sto w��czane s� do terenów zurbanizowanych; taka 
sytuacja  mia�a miejsce w Z�bkowicach �l�skich. By�y dom opieki, po�o�ony obecnie na 
obrze�u miasta, jeszcze dzi� wyró�nia si� form� i kubatur� wsród otaczaj�cej go niskiej, 

Rys. 1.  Lokalizacja badanych obiektów w miejscowo�ciach Ma�kowice, Z�bkowice �l�skie 
i Brzostowo na terenie województwa dolno�l�skiego (rys. K. Adamczyk)

Fig. 1.  Location of houses under consideration in Ma�kowice, Z�bkowice �l�skie and Brzostowo 
in Lower Silesia provinc (draw by K. Adamczyk)
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Rys. 2.  Budynek Centrum Caritas we wsi Ma�kowice: a – rzut parteru, b – przekrój a – a, 
c – elewacja frontowa, stan obecny (rys. K. Adamczyk, na podstawie inwentaryzacji
i materia�ów z archiwum inwestora)

Fig. 2.  The house of Caritas Centre in Ma�kowice village:  a– plan of the ground � oor, b – section 
a – a, c – front elevation (draw by K. Adamczyk)
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jednorodzinnej zabudowy. Omawiany obiekt pierwotnie by� zwi�zany z dzia�alno�ci� 
sióstr skupionych w Ewangelickim Macierzystym Domu Diakonijnym, które pod swoim 
zarz�dem mia�y 20 domów (w tym domy opieki nad osobami starszymi i niepe�nospraw-
nymi oraz sieroci	ce). Po II wojnie budynek u�ytkowany by� do 2007 roku przez Zespó� 
Szkó� Ogólnokszta�c�cych [S�ownik geogra� i... 2008]. 

Budynek o kubaturze oko�o 16 tys. m3 za�o�ony jest na rzucie w kszta�cie litery C, 
charakteryzuje si� prost�, masywn� bry�� i oszcz�dn� form�. Podkre�lony zosta� podzia� 
poziomy na wysoko�ci drugiej kondygnacji oraz wej�cie g�ówne na elewacji pó�noc-
nej. 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 pozwoli�o na tworzenie izolacji przez do�
 g�ste nasadzenia drzew
i krzewów. 

a b

c

Rys. 3.  Centrum Caritas we wsi Ma�kowice: a – wn�trze kaplicy, b – wspornik sklepienia kaplicy,  
c – widok kaplicy i skrzyd�a bocznego, stan obecny (fot. K. Adamczyk)

Fig. 3.  Caritas Centre in Ma�kowice 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)
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Rys. 4.  By�y dom opieki w Z�bkowicach �l�skich: a – rzut parteru, b – elewacja boczna, c – ele-
wacja frontowa, stan obecny (rys. K. Adamczyk, na podstawie materia�ów z archiwum 
inwestora) 

Fig. 4.  The former nurse-home  in Z�bkowice �l�skie: a – plan of ground � oor, b – side eleva-
tion, c – front elevation (draw by K. Adamczyk)
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BY�Y DOM OPIEKI WE WSI BRZOSTOWO

Kolejny analizowany obiekt to budynek z 1893 roku z ma�ej wsi Brzostowo, w gminie 
Kro�nice, oddalonej o 56 km od Wroc�awia, przeznaczony na cele opieku	cze. Pocz�t-
kowo domem zajmowa�y si� siostry zakonne, znajdowa�o si� tam �wieckie przedszko-
le, obecnie u�ytkowany jest jako dom mieszkalny. Form� architektoniczn� przypomina 
wy�ej opisane budynki, jednak skala budynku jest znacznie mniejsza. Elewacje z ceg�y 
czerwonej, klinkierowej, gzymsy, opaski okienne równie� wykonane z ceg�y. Po�rodku 
pi�cioosiowej fasady znajduje si� trójosiowy, pi�trowy ryzalit, � ankowany przez pilastry, 
zwie	czony trójk�tnym szczytem, na którym zatkni�ty jest �elazny krzy�. Nad wej�ciem 
umieszczono informacj� o roku budowy „1893”. Okna powi�kszone zosta�y wspó�cze-
�nie. Na po�udniowej elewacji otwory podkre�lone pseudorenesansowymi obramieniami, 
na wysoko�ci poddasza zamkni�te arkadowo. Na bocznej elewacji, na wysoko�ci pi�tra, 

a b

c

Rys. 5.  By�y dom opieki w Z�bkowicach �l�skich: a – widok wej�cia g�ównego, b – elewacja 
tylna, c – elewacja frontowa stan obecny (fot. G. Mianowski)

Fig. 5.  The former nurse-home in Z�bkowice �l�skie: a – view of main entrance, b – the back 
elevation, c – the front elevation (photo G. Mianowski)
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znajduj� si� �lepe wn�ki, podkre�laj�ce symetri� uk�adu. W �rodkowej wn�ce umiesz-
czona jest piaskowcowa p�askorze�ba z wizerunkiem �w. Marcina rzucaj�cego p�aszcz 
�ebrakowi. Na dzia�ce, po wschodniej stronie g�ównego budynku, znajduje si� parterowy 
budynek gospodarczy wzniesiony w podobnej stylistyce [Katalog zabytków... 1997]. 

Przyk�ad z Brzostowa pokazuje, jak zmiana funkcji i rodzaju u�ytkowania obiektu 
wp�ywa na stan architektury. Na elewacji wschodniej budynku widoczne s� anteny sateli-
tarne charakterystyczne dla funkcji mieszkaniowej. Usytuowanie ich tu� przy najciekaw-
szym detalu – p�askorze�bie, k�óci si� i wprowadza dysharmoni� mi�dzy wspó�czesn� 
funkcj� a pierwotnym przeznaczeniem obiektu (rys. 6 i 7).

Rys. 6.  By�y dom opieki we wsi Brzostowo: a – rzut pierwszego pi�tra, b – elewacja boczna, 
c – elewacja tylna, stan obecny (rys. K. Adamczyk, na podstawie archiwum IAK)

Fig. 6.  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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UWAGI KO�COWE

Po przeanalizowaniu przyk�adów obiektów opieki spo�ecznej lokalizowanych na tere-
nach wiejskich nasuwa si� kilka uwag:

���Budynki wznoszone w przesz�o�ci na potrzeby opieki spo�ecznej wyró�niaj� si� 
form� architektoniczn� na tle tradycyjnej zabudowy wiejskiej, niektóre zas�uguj� na 
umieszczenie w wykazie zabytków.

���Wykorzystanie istniej�cych obiektów zgodnie z pierwotnym przeznaczenie wy-
maga modernizacji, adaptacji do wspó�czesnych przepisów, co, jak wynika z wywiadu, 
wi��e si� z du�ymi nak�adami � nansowymi.

���Lokalizacja obiektów pomocy spo�ecznej na terenach wiejskich jest korzystna ze 
wzgl�du na warunki �rodowiskowe i mo�liwo�
 kontaktu z przyrod�.
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Rys. 7.  By�y dom opieki we wsi Brzostowo: a – elewacja frontowa, b – elewacja boczna, c – ele-
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Fig. 7. The former nurse-home in Brzostowo village: a – front elevation, b – side elevation, 
c – back elevation (photo I. Nied�wiecka-Filipiak)
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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 vil-
lage architecture. Three examples of such buildings, localized in the Lower Silesia provin-
ce, are presented in the paper: in Ma�kowice village near Wroc�aw, in suburbs of Z�bkowice 
�l�skie 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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