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Introduction

For some time now, industrial and other commercial buildings in cities 

have bee reused for new purposes in Western Europe and North America. 

Some of the buildings became offi  ces, other residences, yet other ones 

became museums or galleries. This is a development that started in the 

U.K. and the U.S. in the 1960s. In the 1970s ”adaptive reuse” became 

a popular term for capturing the value of buildings that were becoming 

superfl uous through social processes such as deindustrialization, urban-

ization, and disarmament. These processes are continuing today, caus-

ing large vacant spaces in urbanized areas. The reuse of built structures 

is now becoming an increasingly important part of sustainable develop-

ment in urban areas. Often there are historic, cultural as well as economic 

gains to be won in reusing historic buildings and environments. 

Whereas adaptive reuse has attracted the attention of some schol-

ars in the Western and most developed part of the world, it has – to my 

knowledge – received little or no attention in Eastern Europe where the 

need is much larger today as the most industrialized areas of the former 

Soviet Union have been forced to enter the world market and in many 
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places have become victims of gruesome global competition. Initiatives 

to reuse redundant environments in order to boost local economy are, 

however, taking place. One problem, of course, is the scarce economic re-

sources available, and another problem is the lack of knowledge on how 

to successfully reuse historic buildings, using authentic techniques and 

materials.

This paper will deal with the issue of making vacant buildings attrac-

tive and useful again. Special attention will be paid to aesthetic features 

of rehabilitation and how these interplay with the building and its sur-

roundings. A case study from the town of Disna in northwestern Belar-

us, not far from the Latvian (and the EU) border. In October 2008, I vis-

ited this place together with my colleague Kristin Balksten and students 

from the Department of Integrated Conservation at Gotland University 

in Visby, Sweden, in order to suggest improvements in the schemes of 

reusing historically valuable buildings (Balksten & Legnér 2008). The 

students observed the physical status of the buildings and worked with 

plans for reuse according to the wishes of local actors. There will be 

a certain unbalance between the two cases since we spent more time 

with the Belarus case, and consequently that case will be dealt with 

a bit more thoroughly. 

Benefi ts and challenges of historic rehabilitation 

The benefi ts of reusing historic structures in urban space could be sum med 

up in fi ve points (According to Worthing and Bond (2008: 49-52):

–  There are signifi cant benefi ts to the well-being of individuals as well 

as groups

–  There are educational benefi ts: we can understand aspects of past so-

cieties better

–  Existing buildings should be reused for environmental and fi nancial 

reasons
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–  Historic environments contribute to a sense of place through its char-

acter and visual aesthetics

–  Historic areas attract tourist revenue and make signifi cant contribu-

tions to local and regional economies

There are basically three purposes (Olshammar 2003: 104–105) with 

restoring a redundant building (or a brownfi eld), but only one of them will 

be dealt with here. That is the purpose of reusing the existing structures 

for new functions in order to raise property values and make the site eco-

nomically feasible once again. Sometimes this means adding some new 

construction as well, and tearing down some of the existing. This is also 

the purpose generally associated with adaptive reuse (Mallach (2006). 

A second purpose can be to fund the preservation of the building, for 

example by turning it into a house museum. This is quite an exclusive pur-

pose and only a few structures are so historically interesting that they can 

be turned into museums. The third purpose is to clean the land in order 

to make it possible for development again, thereby razing existing struc-

tures and raising completely new ones. This paper is concerned with his-

toric preservation issues and will not deal with this third purpose.

Identifying the values of a building

Before planning the reuse of a building it is important to identify what is 

its most striking and interesting features. If we lose these features (This 

entire section builds on Legnér 2009b), much of the building’s integrity 

will be lost. What are the distinctive features and spaces that characte rize 

the property? This is a suggestion that all features and spaces do not carry 

equal weight in determining the character of an historic property. 

The more important a feature or space is to the historic character of 

a property, the less it can be changed without damaging the character as 

a whole. We may also speak of periods of signifi cance, implying that there 

is a defi ned historic period in which the building was given its most valu-
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able features. This means that if a building has been modifi ed consider-

ably after it was fi rst built, it becomes easier to modify the building once 

again. Much of the historic authenticity has already been lost and cannot 

be recovered.

The most important aspect of rehabilitation is the continuity of the 

function of a building. For example, a building which has been used for 

public gatherings could more easily be adapted for similar purposes – 

such as concerts or other events – than instead being adapted for hous-

ing or offi  ces.

Regarding the exterior appearance of a building, windows and doors 

are generally deemed the most striking exterior features of a building, 

since they are highly visible and characterize the façade (Legnér 2007). 

Changing the appearance of the windows, for example by removing old 

frames or by using other materials, can decrease the integrity of the 

building considerably.

Figure 1. 
Widok miasteczka 
Dzisna z lotu ptaka, 
pięknie położonego 
u zbiegu rzek 
Dzisna i Dźwina. 
Źródło: D. Szewakow, 
DisnaInfo
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The town of Disna

The small town of Disna is located close to the border of Latvia and has 

a population of about 4,000. The closest city is the industrial city Polotsk 

with a population of about 120,000. Polotsk is known for its oil refi ning 

industry, but for Belarusians it also carries a symbolic value as the “birth-

place” of the nation. Private sector economy is almost non-existent in 

Belarus of today: concerning the local tourist industry, there is only one 

hotel in Polotsk and that is owned by the government. Almost all of na-

tional and regional economy is controlled by the Minsk government. 

There are, however, experiments with private enterprises going on 

in the city of Vitebsk (population c. 400,000) in the east. These experi-

ments are directed towards international tourism, since the government 

wishes to increase the infl ow of foreign currencies in order to strengthen 

the infamously weak Belarus ruble. Most tourists visiting Belarus today 

are Russians, who speak almost the same language and have the same 

religion (Russian orthodox) as Belarusians.

Figure 2. 
The outskirts of Disna, 

showing the rural 
character of the urban 

landscape. Almost 
every property owner 

cultivates his own 
vegetables. To the right

 is the reconstructed
Russian Orthodox 

church. Source: 
D. Shevyakov, 

DisnaInfo
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Another town experimenting with enterprises is Disna. Located 

close to the EU border, the town wishes to attract visitors mainly from 

the bordering countries of Latvia and Lithuania, but also from Sweden. 

The region is involved in a partnership program with a number of Swed-

ish municipalities, one of them being Gotland. In this program, Disna 

receives fi nancial support for developing democratic institutions and 

encouraging private enterprises. We visited Disna outside of this pro-

gram but with support from the Swedish International Development 

Agency (SIDA). 

The population of Disna is very poor and the town has a strikingly ru-

ral character (streets are not paved and almost all buildings are made of 

wood and painted in bright colors), but this feature will soon be changing 

as investors from neighboring countries realize that they can buy land 

and hire labor to very aff ordable costs. For most information obtained 

about Disna, I have relied on the assistance of Mayor Olga Morozov and 

local tourist agent Dmitri Shevyakov.

As many parts of Belarus, Disna suff ered badly both during and af-

ter World War II. The town was practically wiped out in tank battles be-

tween Germans and Soviet Russians. All buildings except for ten stone 

structures were demolished in the fi ghts. After the end of German oc-

cupation, this was a deserted wasteland. Survivors had fl ed the town 

and all of the Jewish population, about 2,000 in the beginning of the 

occupation, had been annihilated during one single day. Citizens of Dis-

na cooperated with the SS soldiers in carrying out this horrible crime 

against humanity. An ill-kept mass grave from this slaughter, reminding 

of a scar that will never disappear from a body, is still visible in a forest 

in the outskirts of town. 

After the war, Soviet communists were intent on destroying all sacred 

buildings in town. The churches were the most solid structures and had 

to a great deal survived the war. In the Stalin era, both the catholic and 

the Russian orthodox churches were demolished using dynamite. Today, 

however, the Russian orthodox has been rebuilt and is used again, where-

as the catholic church recently was bought by a catholic cleric who moved 

into town and started to restore the ruin.
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The economy of Disna is today completely dependent on the public 

sector. People are relatively poor and most of them seem to live partially 

by self house holding, growing crops and vegetables for consumption and 

possibly also for trading goods. The character of the town is strikingly rural 

with large gardens and many wooden houses with only one fl oor. 

A few residents are employed by the local government, but almost 

all of the public sector is funded directly from Minsk or from the regional 

center of Miori, severely limiting the actions of the local government. 

A development fund has however been established very recently, and 

the idea is to support local initiatives to develop the economy. Morozov 

and Shevyakov are now working with plans to make Disna into a resort 

for charter tourism from for example Sweden. One part of the plan is 

to reuse an early twentieth-century stone building, one of the few that 

survived the war, as a local museum, tourist agency and cultural center. 

This is a challenge, since the building has been standing vacant for years 

and has taken a lot of damage from poor maintenance and ill-planned 

interventions.

Figure 3. 
The former orphanage 

has been vacant
for several years, 

and is today damaged 
by weather and lack

of maintenance. 
Source: D. Shevyakov, 

DisnaInfo
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Plans for the reuse of a vacant historic structure

The town council wishes to reuse this building, one of a few surviving both 

world wars (Disna was occupied by German forces in both wars) and the 

following Stalinist vandalism of the 1950s, in order to begin developing 

attractions for cultural tourism in the area. It was fi rst built to house the 

local fi nancial center. After the revolution it became party headquarter 

for the communists, and after the dissolution of the Soviet Union it was 

used as an orphanage for 15 years. Knowledge about reuse and rehabi-

litation of historic buildings is largely lacking in Belarus today, but is to 

beginning to be brought in through cooperation with Swedish authorities 

funded through SIDA (Swedish Development Agency). The building will 

become a combined town council and cultural centre, out of which new 

attractions will hopefully emerge in this beautifully situated area in the 

junction of the Disna and Dvina rivers.

Despite cultural diff erences, this project reminds much of similar pro-

jects of rehabilitating vacant structures in American cities such as Balti-

more, a city with thousands of deserted roughhouses from the late nine-

teenth and early twentieth century (Legnér 2009a). Restoring buildings in 

urban areas with social and economic troubles becomes a way of giving 

new life to society and showing to people that change is actually pos-

sible (Legnér 2009c). An important diff erence, however, lies in the policy 

framework: Belarus does not have a generous program for rehabilitating 

historic buildings.

The building (Fig. 3), centrally located in Disna, has a long history of 

reuse: it started as a bank, and after the Soviet revolution it became the 

local headquarter of the communist party. At this time the building must 

have been the most prominent structure in town. Following the fall of the 

Soviet Union, the building of course became vacant and was then used 

as an orphanage for almost fi fteen years. The traces from this last period 

are still very visible. On inspection, we found toys and other traces of chil-

dren’s’ activities. The building had been divided into smaller rooms with
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Figure 4. 
The inner courtyard of the building, showing 

the damages to the façade but also the 
windows defi ning the character of the exterior. 

Source: D. Shevyakov, DisnaInfo

Figure 5. 
Plan of the fi rst fl oor of the building.  There is also a basement 

and a second fl oor.  Source: Balksten and Legnér (2008)
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Historyczna rekonstrukcja przestrzeni miejskich we Wschodniej Europie:
plany adaptacji budynku użyteczności publicznej w Dziśnie na Białorusi

Mattias Legnér

Wstęp

Od pewnego już czasu w miastach Europy Za-
chodniej oraz w Stanach Zjednoczonych bu-
dynki przemysłowe oraz inne o charakterze ko-
mercyjnym adaptowane są do nowych celów. 
Niektóre z nich przekształcone zostały na biura, 

inne na budynki mieszkalne, jeszcze inne gosz-
czą siedziby muzeów lub galerii. Tego rodzaju 
przemiany zapoczątkowano w Wielkiej Brytanii 
i w USA w latach 60-tych XXw. W latach 70-tych 
pojęcie ”adaptacja użytkowa” stało się popu-
larne dla uchwycenia wartości budynków, któ-
re traciły swoją przydatność z powodu proce-

very primitive stoves used for heating. A few years ago the orphanage 

moved into newer premises and the building became vacant once again. 

Inspection of both the interior and the exterior of the building showed 

that it, perhaps somewhat surprisingly, was in a relatively good condition 

despite a leaking roof and damaged wall plaster. A reason for this is that 

the quality of original materials is very good, much better than materials 

and techniques used later in the region. Doors and windows that contain 

much of the exterior’s character should be kept but need maintenance. 

Small roofs which have previously been sitting above the doors should 

be reinstalled. In some places bricks need to be replaced (Fig. 4). Electric 

wiring, plumbing and heating would have to be reinstalled.

The students came up with a plan for reuse of the interior, including 

a plan for how each room could be used by the town council, the mu-

seum, a gift shop and possibly also a small cafeteria (Fig. 5). Modifying 

the interior will be rather easy since it has been modifi ed several times 

before. The plan was presented to and discussed with local actors at the 

end of the workshop. The next step in planning the reuse of the building 

would to secure it from further damage by rain and snow, and then to 

fi nd funding for restoring the building in order to make it possible for use 

again. After that, the actual restoration can begin to take place.
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sów społecznych, takich jak deindustrializacja, 
urbanizacja i rozbrojenie. Procesy te postępu-
ją w dalszym ciągu, prowadząc do powstawa-
nia rozległych, pustych przestrzeni na obsza-
rach zurbanizowanych. Adaptacja istniejących 
już budowli staje się dzisiaj coraz ważniejszym 
elementem prawidłowego rozwoju obszarów 
miejskich. Często stawką są historyczne, kultu-
rowe, jak również ekonomiczne korzyści płyną-
ce z adaptacji historycznych budynków i ich oto-
czenia. 

Podczas, gdy adaptacja użytkowa przycią-
ga uwagę części naukowców w najlepiej rozwi-
niętej, zachodniej części świata, to w Europie 
Wschodniej – według mojej wiedzy – wywołu-
je niewielkie lub wręcz żadne zainteresowanie, 
a potrzeby są tu obecnie zdecydowanie większe 
w związku z tym, że większość zindustrializowa-
nych obszarów byłego Związku Radzieckiego 
zostało zmuszonych do wejścia na rynki świato-
we i w wielu miejscach stały się one ofiarą za-
ciekłej globalnej konkurencji. Niemniej jednak, 
prowadzone są inicjatywy zmierzające do ada-
ptacji zniszczonych środowisk w celu poprawy 
kondycji lokalnych gospodarek. Jednym z pro-
blemów są oczywiście skromne fundusze, ja-
kie są dostępne, innym jest z kolei brak wiedzy, 
w jaki sposób z sukcesem adaptować historycz-
ne budynki przy użyciu oryginalnych technik 
i materiałów.

Obecna praca omawia sposoby, dzięki któ-
rym opuszczone budynki uczynić będzie moż-
na ponownie użytecznymi i atrakcyjnymi. Spe-
cjalna uwaga poświęcona zostanie cechom 
estetycznym rekonstruowanych obiektów oraz, 
zagadnieniu ich relacji z budynkiem i jego oto-
czeniem. Przedstawione studium przypadku 
pochodzi z miasta Dzisna w północnozachod-
niej Białorusi, niedaleko granicy z Łotwą (i UE). 
W październiku 2008 odwiedziłem to miastecz-
ko wraz z moją współpracowniczką Kristin Balk-
sten oraz studentami z Wydziału Zintegrowanej 

Rekonstrukcji (Department of Integrated Con-
servation) na Uniwersytecie Got land w Visby 
w Szwecji, z zamiarem zasugerowania zmian 
w projektach adaptacji budynków cennych z hi-
storycznego punktu widzenia. Studenci spraw-
dzili fizyczny stan obiektów i opracowali plan 
ich adaptacji zgodnie z życzeniami lokalnych 
zleceniodawców. Bardziej szczegółowo został 
omówiony przypadek na Białorusi. 

Korzyści i wyzwania historycznej 
rekonstrukcji 

Korzyści wypływające z adaptacji budynków hi-
storycznych w przestrzeni miejskiej można pod-
sumować w pięciu punktach:
–  Zdecydowane korzyści promujące dobro 

jednostek, jak i grup
–  Korzyści edukacyjne: lepsza możliwość zro-

zumienia sytuacji dawnych społeczeństw
–  Istniejące budynki należy adaptować ze 

wzglę du na środowisko, jak również ze 
względów finansowych

–  Zabytkowe otoczenie tworzy klimat miejsca 
poprzez swój charakter i estetykę wizualną

–  Strefy zabytkowe przyciągają wpływy z tu-
rystyki i mają znaczący wkład dla gospoda-
rek lokalnych i regionalnych
Renowacja opuszczonego budynku (lub dział-

ki poprzemysłowej) może mieć zasadniczo trzy 
cele, z których tutaj omówiony zostanie tylko je-
den. Celem tym jest adaptacja istniejącego bu-
dynku do nowych funkcji, zmierzająca do pod-
niesienia wartości nieruchomości i ponownego 
uczynienia z niej miejsca ekonomicznie opłacal-
nego. Czasami oznacza to jednoczesne dodanie 
nowej struktury oraz częściowe wyburzenie już 
istniejącej. Jest to zarazem cel zasadniczo utoż-
samiany z adaptacją użytkową. 

Drugim celem może być poszukiwanie finan-
sowania dla zabytkowego budynku, na przykład 
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poprzez przekształcenie go w dom-muzeum. 
Jest to cel raczej rzadko realizowany i jedynie 
nieliczne budowle bywają na tyle interesujące 
z historycznego punktu widzenia, że mogą zo-
stać zamienione na muzeum. Trzecim celem 
jest oczyszczenie terenu, z myślą o możliwości 
jego ponownego zagospodarowania, poprzez 
wyburzenie istniejących konstrukcji i wzniesie-
nie zupełnie nowych. Niniejsza praca omawia 
zagadnienie zachowania substancji historycz-
nej, pomijając trzeci z wymienionych celów.

Identyfi kacja wartości budynku

Przed przystąpieniem do planowania adaptacji 
budynku, istotne jest zidentyfikowanie jego naj-
bardziej charakterystycznych i interesujących 
cech. Jeśli cechy te zostaną utracone, utraco-
na zostanie znaczna część charakteru budynku. 
Jakie indywidualne cechy budynku oraz otacza-
jącej go przestrzeni charakteryzują nierucho-
mość? Pada tu sugestia, że nie każda cecha 
i przestrzeń ma podobne znaczenie dla określa-
nia charakteru zabytkowej nieruchomości. 

Im większe znaczenie posiada dana ce-
cha lub przestrzeń dla zabytkowego charakte-
ru budynku, tym w mniejszym zakresie może 
zostać zmieniona bez uszczerbku dla jego cha-
rakteru jako całości. Możemy także mówić 
o okresach formatywnych, mając na myśli, że 
w danym czasie historycznym budynek uzyskał 
swoje najbardziej cenne walory architektonicz-
ne. Oznacza to, że jeżeli budynek został znaczą-
co zmodyfikowany po tym, jak pierwotnie po-
wstał, ponowna modyfikacja takiego budynku 
staje się łatwiejsza. Znaczna część historyczne-
go autentycyzmu już została utracona i nie da 
się go odtworzyć.

Najważniejszym aspektem rekonstrukcji 
jest kontynuacja funkcji budynku. Na przykład, 
budynek, który służył jako miejsce zgromadzeń 

publicznych, z większą łatwością może zostać 
zaadoptowany na zbliżone cele – jak np. kon-
certy, lub inne wydarzenia – niż zaadoptowany 
na mieszkania lub biura.

Biorąc pod uwagę zewnętrzny wygląd bu-
dynku, okna i drzwi zasadniczo uznaje się za 
najbardziej charakterystyczną cechę zewnętrz-
ną budowli, ponieważ są mocno widoczne 
i określają fasadę. Zmiana wyglądu okien, na 
przykład przez usunięcie starych okiennic, lub 
zastosowanie innych materiałów, może w zna-
czącym stopniu przyczynić się do utraty tożsa-
mości budynku.

Miasto Dzisna

Niewielkie miasteczko Dzisna położone jest nie-
daleko granicy z Łotwą; zamieszkuje je około 
4 tysiące mieszkańców. Najbliższym większym 
miastem jest ośrodek przemysłowy Połock, któ-
ry ma około 120,000 mieszkańców. Połock zna-
ny jest ze swojego przemysłu rafineryjnego, 
ale dla Białorusinów posiada także znaczenie 
symboliczne jako “miejsce powstania” narodu. 
We współczesnej Białorusi sektor przedsię-
biorstw prywatnych prawie nie istnieje: jeśli 
chodzi o lokalny przemysł turystyczny, w Połoc-
ku jest tylko jeden hotel, którego właścicielem 
jest państwo. Niemalże cała regionalna gospo-
darka kontrolowana jest przez rząd w Mińsku. 

Prowadzone są jednakże eksperymenty 
z prywatną przedsiębiorczością w mieście Wi-
tebsk (około 400,000 mieszkańców) we wschod-
niej części kraju. Eksperymenty te nastawio-
ne są na międzynarodową turystykę, ponieważ 
rząd dąży do zwiększenia napływu walut obcych 
w celu wzmocnienia niesławnie już słabego rubla 
białoruskiego. Większość turystów odwiedza-
jących współczesną Białoruś to Rosjanie, którzy 
mówią niemal tym samym językiem i wyznają tę 
samą religię (prawosławie) co Białorusini.
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Innym miasteczkiem, które eksperymentu-
je z gospodarką wolnorynkową jest Dzisna. Mia-
sto leżące w pobliżu granicy z Unią Europejską 
pragnie przyciągnąć odwiedzających, głównie 
z przygranicznych krajów – Łotwy i Litwy, ale tak-
że ze Szwecji. Region bierze udział w programie 
partnerskim z udziałem kilku szwedzkich gmin 
miejskich, z których jedną jest Gotland. W ra-
mach tego programu Dzisna otrzymuje finanso-
we wsparcie na rozwój instytucji demokratycz-
nych i wspieranie prywatnej przedsiębiorczości. 
Dzisnę odwiedziliśmy poza realizowanym pro-
gramem, ale przy wsparciu Szwedzkiej Między-
narodowej Agencji Rozwoju (ang. Swedish In-
ternational Development Agency - SIDA). 

Mieszkańcy Dzisny są bardzo biedni i mia-
steczko ma uderzająco wiejski charakter (ulice 
są niebrukowane, a niemalże wszystkie budyn-
ki są z drewna pomalowanego na jaskrawe ko-
lory), ale wkrótce to zacznie się zmieniać wraz 
z tym, jak inwestorzy z sąsiednich krajów zda-
dzą sobie sprawę, że mogą tu nabywać grunty 
po bardzo korzystnych cenach i zatrudniać pra-
cowników płacąc niskie wynagrodzenia. Więk-
szość informacji uzyskanych na temat Dzisny 
pochodzi od burmistrzyni miasta Olgi Moro-
zov oraz miejscowego operatora turystycznego 
Dmitriego Szewiakowa.

Podobnie jak inne części Białorusi, Dzisna 
znacząco ucierpiała zarówno podczas II woj-
ny światowej, jak i po niej. Miasteczko zostało 
praktycznie zrównane z ziemią w bitwach czoł-
gowych pomiędzy Niemcami a Sowietami. Pod-
czas walk zostały zniszczone wszystkie obiekty, 
za wyjątkiem dziesięciu kamiennych budyn-
ków. Po zakończeniu niemieckiej okupacji było 
to opuszczone pustkowie. Ci, którzy przeżyli 
uciekli z miasta, a wszyscy mieszkańcy żydow-
skiego pochodzenia, około 2,000 osób, na po-
czątku okupacji zostali zamordowani w cią-
gu zaledwie jednego dnia. Mieszkańcy Dzisny 
współpracowali z żołnierzami SS przy dokony-

waniu tej straszliwej zbrodni przeciwko ludzko-
ści. Do dziś na obrzeżach miasta można zoba-
czyć zaniedbaną masową mogiłę pozostałą po 
tym mordzie, przypominającą o ranie, która ni-
gdy się nie zabliźni. 

Po zakończeniu wojny komuniści radziec-
cy zamierzali zniszczyć wszystkie budynki sa-
kralne w mieście. Kościoły okazały się najbar-
dziej trwałymi budowlami, które w znacznym 
stopniu przetrwały wojenną zawieruchę. W erze 
stalinowskiej, zarówno budynek kościoła ka-
tolickiego, jak i cerkiew prawosławna zosta-
ły wysadzone przy pomocy dynamitu. Obecnie 
jednak rosyjska cerkiew prawosławna jest od-
budowana i ponownie służy wiernym, podczas 
gdy kościół katolicki został ostatnio kupiony 
przez duchownego katolickiego, który przepro-
wadził się do miasta i rozpoczął odbudowę ruin 
pokościelnych.

Dzisiejsza gospodarka Dzisny jest całkowi-
cie zależna od sektora państwowego. Miesz-
kańcy są raczej biedni i większość z nich przy-
najmniej częściowo utrzymuje się z własnej 
działki rolnej, uprawiając zboże oraz warzywa, 
a po części z handlu produktami rolnymi. Mia-
steczko ma zaskakująco wiejski charakter z du-
żymi ogrodami i wieloma drewnianymi, jedno-
piętrowymi domami. 

Część mieszkańców zatrudniana jest przez 
samorząd lokalny, ale niemalże cały sektor pu-
bliczny finansowany jest bezpośrednio z Mińska 
lub z regionalnego centrum administracyjne-
go w Miori, co w poważnym stopniu ogranicza 
działania władz lokalnych. Jednakże całkiem 
niedawno powstał fundusz rozwoju, któremu za 
cel przyświeca wspieranie lokalnych inicjatyw 
wspomagających rozwój ekonomiczny. Moro-
zow i Szewjakow pracują obecnie nad planem 
uczynienia z Dzisny miejscowości wypoczyn-
kowej dla turystyki zorganizowanej z, na przy-
kład, Szwecji. Częścią tego planu jest adaptacja 
budynku z kamienia z początku XX wieku – jed-
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nego z niewielu, które przetrwały wojnę - na lo-
kalne muzeum, agencję turystyczną i centrum 
kultury. Stanowi to nie lada wyzwanie, ponie-
waż budynek stoi opustoszały od wielu lat i jest 
mocno zniszczony z powodu zaniechania jego 
remontów i źle zaplanowanych interwencji.

Plany adaptacji opuszczonej, 
zabytkowej budowli

Życzeniem rady miasta jest adaptacja tego bu-
dynku - jednego z nielicznych, które przetrwały 
obie wojny światowe (Dzisna była okupowana 
przez siły niemieckie podczas obu tych wojen) 
oraz późniejszy wandalizm okresu stalinizmu 
w latach 1950-tych – z zamysłem tworzenia 
atrakcji dla turystyki kulturowej w tym regio-
nie. Pierwotnie budynek przeznaczony był na 
siedzibę lokalnego centrum finansowego. Po 
zakończeniu rewolucji, stał się główną siedzibą 
partii komunistycznej, a po upadku Związku Ra-
dzieckiego przez 15 lat służył jako sierociniec. 
We współczesnej Białorusi w dużej mierze brak 
wiedzy na temat adaptacji i odbudowy budyn-
ków zabytkowych, ale dzięki współpracy z wła-
dzami Szwecji sponsorowanej przez Szwedzką 
Agencję Rozwoju (SIDA – Swedish Development 
Agency), wiedza ta zaczyna na Białoruś przeni-
kać. Wspomniany budynek będzie pełnił funkcję 
zarówno rady miejskiej, jak i centrum kultury. 
Mamy nadzieję, że instytucje te staną się zaląż-
kiem nowych atrakcji w tej pięknie położonej 
okolicy, gdzie Dzisna wpada do Dźwiny.

Pomimo różnic kulturowych, omawiany pro-
jekt w dużym stopniu przypomina projekty od-
budowy opustoszałych budynków w amerykań-
skich miastach, jak np. w Baltimore, mieście 
o tysiącach  opuszczonych domów z przełomu 
XIX i XX w. Odbudowa budynków na obszarach 
miejskich będących w trudnej sytuacji ekono-
micznej i społecznej staje się sposobem tchnię-

cia nowego życia w społeczeństwo i pokazanie 
ludziom, że zmiany są naprawdę możliwe Zna-
cząca jednak różnica, polega na przyjętej poli-
tyce działań: na Białorusi brakuje funduszy na 
realizację programu renowacji zabytkowych 
obiektów.

Budynek (zdjęcie 3), położony w centrum 
Dzisny ma długą historię adaptacji do różnych 
funkcji: pierwotnie funkcjonował jako bank, 
a po rewolucji radzieckiej stał się lokalną siedzi-
bą partii komunistycznej. W tamtym okresie bu-
dynek ten musiał być najbardziej znaną budow-
lą w mieście. Po upadku Związku Radzieckiego 
budynek oczywiście opustoszał, a następnie 
zaadoptowano go na sierociniec, który dzia-
łał przez niemal 15 lat. Ślady z tego ostatniego 
okresu są nadal dobrze widoczne. Podczas oglę-
dzin budynku znaleźliśmy zabawki i inne ślady 
dziecięcej aktywności. Budynek został podzie-
lony na mniejsze pomieszczenia, wyposażone 
w bardzo prymitywne piecyki używane do ogrze-
wania. Kilka lat temu, sierociniec przeprowadził 
się do nowej siedziby i budynek opustoszał po 
raz kolejny. 

Inspekcja zarówno wnętrza, jak i zewnę-
trza budynku wykazała, że, jego stan jest za-
skakująco dobry, pomimo cieknącego dachu 
i uszkodzonych tynków. Powodem tego była 
bardzo wysoka jakość pierwotnie zastosowa-
nych materiałów, dużo wyższa niż materiałów 
i technik budowlanych stosowanych później 
w tym regionie. Drzwi i okna, które definiują 
zewnętrzny charakter budynku, powinny zo-
stać zachowane, choć wymagają konserwacji. 
Należałoby zamontować ponownie niewielkie 
zadaszenia, które poprzednio umiejscowione 
były ponad drzwiami. W niektórych miejscach 
należy wymienić cegły (Zdjęcie 4). Należy po-
nownie zainstalować instalację elektryczną, 
wod.-kan. i co. 

Studenci stworzyli plan adaptacji wnętrza, 
włącznie z planem wykorzystania poszczegól-
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nych pomieszczeń przez radę miejską, muzeum, 
sklep z upominkami i być może także małą kawia-
renkę (Zdjęcie 5). Modyfikacja wnętrza nie po-
winna być raczej skomplikowana, ponieważ już 
wcześniej dokonywana była wielokrotnie. Plan 
został przedstawiony pod dyskusję lokalnym zle-
ceniodawcom pod koniec warsztatów. Kolejnym 

krokiem w planowaniu adaptacji budynku jest 
zabezpieczenie go przed dalszym niszczeniem 
w wyniku opadów deszczu i śniegu, a następnie 
znalezienie funduszy na renowację obiektu, dzię-
ki której możliwe stałoby się jego ponowne użyt-
kowanie. Po wykonaniu zabezpieczeń można bę-
dzie przystąpić do faktycznej renowacji.
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