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GREENERY OF THE FORMER STEELWORKS  
THEM. TADEUSZ SENDZIMIR IN KRAKÓW

S t r e s z c z e n i e
Dawna Huta im. Tadeusza Sendzimira zajmuje obecnie znaczny obszar Krakowa, który z racji ciągłej 
działalności produkcyjnej  jest niedostępny dla mieszkańców miasta. Zdegradowany przez przemysł 
teren zasiedlony jest przez wiele gatunków roślin, pionierskich lub bardziej ozdobnych, które zostały 
tam celowo wprowadzone lub zasiały się same. Dzięki zmniejszeniu zanieczyszczenia środowiska rośli-
ny te uzyskały lepsze warunki do rozwoju, przez co stopniowo rekultywują zniszczony teren. Spojrzenie 
na obszar Huty jak na ogród pozwala docenić jego walory estetyczne i rozważyć wykorzystanie jego 
zielonego potencjału przy planowaniu przyszłości tego terenu. Porównanie z  inwestycjami na tere-
nach kopalni Zollverein w Zagłębiu Ruhry oraz huty w Colombelles koło Caen unaocznia możliwości, 
jakie stoją przed krakowską Hutą.
Słowa  kluczowe:  roślinność terenów przemysłowych, rekultywacja terenów poprzemysłowych

A b s t r a c t
The  former  Tadeusz  Sendzimir  steelworks  is  a  significantly  large  area  of  Cracow.  However,  as  it 
is  still producing goods,  it  is not accessible  for  the  inhabitants of  the city.  The area  that has been 
degraded by  industrial activity  still boasts many species of plants, either pioneering or decorative, 
that have either grown there themselves or were introduced by humans. Thanks to the decrease of 
pollution, these plants have better conditions to grow, which contributes to the gradual reclamation 
of the damaged area. Perceiving the area of the steelworks as a kind of a garden makes one see 
its aesthetic values and consider taking advantage of  its green potential when drafting the future  
of the area. Comparison to the investments carried out in the Zollverein mine in the Ruhr Area and 
Colombelles steelworks near Caen presents the possibilities that the Cracow plant may have in the 
future.
Keywords:  flora of industrial areas, reclamation of post-industrial areas
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1. WSTĘP

W 1948 r. prezydium rządu, w oparciu o podstawowe dyrektywy Sześcioletniego 
Planu Rozwoju Gospodarczego Kraju, podjęło decyzję o rozbudowie przemysłu hut-
niczego1.  Nowy  zakład  postanowiono  zlokalizować  na  terenie  podkrakowskiej  wsi 
Mogiła  na powierzchni  ponad  9  km2 2. O  takiej  lokalizacji  zadecydowały  zarówno 
korzystne warunki  terenowe  i komunikacyjne,  jak  i bliskość Krakowa  jako źródła siły 
roboczej i kadr dla powstającego zakładu. Budowę huty rozplanowano na 3 etapy, 
zakładając docelową zdolność produkcyjną na 1,5 mln ton stali rocznie. Wielkość ta 
okazała się niewystarczająca do zaspokojenia potrzeb gospodarki, zatem w latach 
1960-1966 podniesiono produkcję stali do 3,5 mln ton rocznie, by w 1977 r. osiągnąć 
poziom 6,7 mln ton3. W szczytowym okresie zatrudnionych było w hucie prawie 39 tys. 
osób4, co z konieczności miało ogromny wpływ na rozwój miasta.

Huta,  zlokalizowana  pierwotnie  poza  miastem,  obecnie  została  nieomal  przez 
miasto wchłonięta. Ten duży teren, z racji prowadzonej na nim działalności produk-
cyjnej, nie uczestniczy w życiu miasta, a część mieszkańców ma do niego wręcz wrogi 
stosunek. Jednak zapisanych jest tam blisko 60 lat historii Krakowa, a przy założeniu,  
że Huta nie będzie działać w nieskończoność, należy się prędzej czy później zasta-
nowić, w jaki sposób obszar ten zrewitalizować i zrehabilitować. Można zaryzykować 
stwierdzenie,  że proces  ten  już  się  samoistnie  rozpoczął dzięki  roślinom zajmującym 
każdy wolny skrawek terenu.

2. PROBLEMY EKOLOGICZNE

Utrzymanie tak wysokiego poziomu produkcji  stali,  jaki został narzucony krakow-
skiej hucie, odbyło się kosztem środowiska naturalnego. Zanieczyszczenie powietrza, 
wody  i  gleby było  katastrofalne, a  jakość  życia w Krakowie  znacznie  się obniżyła. 
Konieczne było ustanowienie strefy ochronnej wokół kombinatu, buforowego pasa 
roślin  izolującego miasto od hałasu  i pyłów.  Zakres  szkód  środowiskowych  i proces 
ich naprawy przez wyłączanie z użycia najbardziej uciążliwych elementów produkcji 
oraz udoskonalanie systemów oczyszczania opisywany był dokładnie w publikacjach 
dotyczących inżynierii i ochrony środowiska5. Stopniowa restrukturyzacja Huty, prywa-
tyzacja i kolejne zmiany właścicieli zaowocowały zredukowaniem emisji zanieczysz- 
czeń do norm europejskich. Od 1993 r. emisja zanieczyszczeń do atmosfery nie prze-
kracza już normy i gdy w 2005 r. Hutę przejmowała firma Mittal Steel strefa ochronna 
nie była już potrzebna6. Zrównoważony rozwój jest jedną z wartości obecnego właści-
ciela kombinatu, koncernu ArcelorMittal, co skutkuje dużymi nakładami finansowymi 

1  Z.  Małecki  (red.),  Problemy  sozologiczne  aglomeracji  miejsko-przemysłowych,  HUTA  im.  TADEUSZA  SEN- 
DZIMIRA, „Biuletyn Komitetu Inżynierii Środowiska” nr 1/1994, Kraków 1994, s. 12.

2  Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji Mittal Steel Poland S.A. Oddział w Krakowie, 
Kraków, 2007.

3  Z. Małecki (red.), op. cit., s. 25 i in.
4  www.kalendarium.polska.pl.
5  Zob.: Z. Małecki (red.), op. cit.; Z. Małecki (red.), Problemy sozologiczne aglomeracji miejsko-przemysłowych. 
Restrukturyzacja  – modernizacja  –  zagospodarowanie  Huty  im.  Tadeusza  Sendzimira,  „Biuletyn  Komitetu 
Inżynierii Środowiska” nr 3/1997, Kraków 1997.

6  J. Malicka, Nowe oblicze  krakowskiego oddziału ArcelorMittal  Poland  i  zmniejszanie  jego oddziaływania  
na środowisko, prezentacja ppt do celów wewnętrznych firmy, Kraków 2011.
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na nowoczesne systemy oczyszczania oraz edukację ekologiczną pracowników fir-
my.  Świadomość  ekologiczna  nie  jest  jednoznaczna  z  docenieniem  urody  terenu, 
który tak bardzo odbiega od popularnych wyobrażeń o ogrodzie. Jednak spojrzenie 
na obszar kombinatu jak na ogród pozwala ten przemysłowy obszar docenić również 
w kategoriach estetycznych. W niniejszym artykule skupić się chcę na roślinności po-
rastającej  teren kombinatu. Roślinność  ta  zajmuje  teren bardzo  trudny  siedliskowo,  
a jednak w specyficzny sposób roślinom przyjazny.

Il.  1.  Widok na kominy Zakładu Energetycznego od drogi dojazdowej (foto M. Augustyn)

Ill.  1.  View of the power plant smokestacks from the side of the access road (photo by M. Augustyn)

3. ROŚLINNOŚĆ TERENU HUTY

Pod budowę Huty zajęto tereny użytkowane głównie rolniczo o najlepszych w oko-
licy Krakowa glebach. W trakcie budowy i przebudowy Huty ziemia była wielokrotnie 
bardzo głęboko przekopywana, w rezultacie czego wierzchnia żyzna warstwa gleby 
została zupełnie zniszczona. W połączeniu z zanieczyszczeniem powietrza stworzyło 
to warunki, w których dobrze czują się głównie  rośliny pionierskie. Znacząca część7 
terenu Huty porośnięta  jest topolami, brzozami, sosnami  i modrzewiami. Część tych 
drzew została wprowadzona celowo w postaci nasadzeń alejowych topoli włoskiej, 
inne drzewa to samosiewy. Powstał w ten sposób tzw. drzewostan przejściowy8, uzu-
pełniony przez inne, bardziej dekoracyjne gatunki drzew, których pochodzenie w tym 

7  Szczegółowe dane dotyczące powierzchni zajmowanej przez  roślinność nie są dostępne. Właściciel Huty 
nie prowadził badań nad zielenią, a Mapa Roślinności Rzeczywistej Miasta Krakowa teren Huty traktuje jako 
całość określaną terminem „tereny zainwestowane”. Zob.: http://zielony-krakow.um.krakow.pl:280/rosl/pl/.

8  http://rebnie.wl.sggw.pl/DrzewostanyPrzejsciowe.htm.
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miejscu  trudno ustalić9.  Są  to  jarząby, wierzby,  robinie akacjowe,  sumaki octowce, 
jawory, dzika róża, głóg oraz różne trawy i byliny, np. nawłoć. Rośliny te, kolonizując 
surowy teren, stworzyły warunki bardziej przyjazne dla wymagających i szlachetnych 
gatunków. Powstały mikroklimat umożliwił zasadzenie dębów, klonów, jałowców i li- 
laków.

Roślinność terenu kombinatu można podzielić na kilka raczej płynnych kategorii. 
Pierwsza  to wspomniane  rośliny pionierskie  i  towarzyszące  im bardziej  dekoracyjne  
gatunki  tworzące  formację  leśną. Pielęgnacja  ich ogranicza  się do usuwania mar-
twych okazów i przycinania w miejscach zagrażających produkcji lub utrudniających 
transport. Zaliczyć by tu można również łąki – w celu obniżenia kosztów i nakładów 
pracy  kosi  się  je  dwa  razy  do  roku,  co  zapobiega  wyrastaniu  wyższych  krzewów  
drzew na terenach nieużywanych w produkcji, których zarośnięcie wysoką roślinnoś- 
cią byłoby niepożądane z punktu widzenia funkcjonowania Huty.

Największy obszar, który podlega naturalnej, samoistnej rekultywacji, to teren po-
zostały po zburzeniu w 1993  r. pieców martenowskich. Po 15  latach od splantowa-
nia terenu ziemię porasta gąszcz młodziutkich lub starszych topoli, brzóz, robinii, traw  
i wszechobecnej żółto kwitnącej nawłoci. Całość przypomina bardziej nieużytek rol- 
ny niż poprzemysłowy teren.

Jako drugą kategorię roślin można wydzielić gatunki drzew i krzewów, którymi za-
stępuje się wycięte stare drzewa, np.  topole włoskie, dawniej nasadzane masowo,  
a teraz usuwane. Dotyczy to również drzew wycinanych pod budowę nowych obiek-
tów. Wynika to z ustawy o ochronie przyrody, nakładającej opłatę za uszkodzenie lub 
usunięcie drzewa, o ile nie zastąpi się ich nowymi nasadzeniami10. W przypadku ostat-
niej dużej budowy na  terenie Huty, budynku Nowej Walcowni Gorącej Blach, pro-
jekt  zagospodarowania  zieleni wokół budynku  zlecono  firmie  zewnętrznej11.  Projekt 
przewidywał pas zieleni  izolacyjnej, złożony z klonu jaworu,  lipy drobnolistnej, głogu 
dwuszyjkowego i tawuły van Houtte’a. Przewidziano również nasadzenia z wiązu szy-
pułkowego, klonu pospolitego  ‘Globosum’,  jabłoni kwiecistej  i  róży pomarszczonej.

Osobną  kategorię  stanowią drzewa owocowe,  z  których część  to pozostałości 
po  niegdysiejszych  sadach,  inne  zostały  dosadzone  później.  Świadectwem  daw-
nych czasów są  tu nadal owocujące grusze  i  jabłonie. Na terenie zakładu znajdu-
je  się  ich  kilka,  a pracownicy  twierdzą,  że  ich owoce  są bardzo  smaczne. W  kilku 
miejscach rosną orzechy włoskie, część owocuje, część jest jeszcze na to za młoda. 
Najprawdopodobniej te starsze zostały posadzone przez pracowników, reszta to sa-
mosiewy. Na terenie Huty znajduje się co najmniej jeden owocujący pigwowiec oraz 
kilka  krzewów winorośli.  Znajdują  się  przy  budynkach administracji  poszczególnych 
działów  i  zapewne  posadzone  zostały  z  inicjatywy  pracowników,  którzy  osobiście 
dbali, aby krzewy rosły i dawały owoce.

Również  z  inicjatywy pracowników powstały  kwietniki przed budynkami admini-
stracji działów. Zazwyczaj od chęci i możliwości portiera lub innego opiekuna budyn-
ku  zależy  rozmiar  kwietnej  dekoracji.  Spotkać można  zarówno pojedyncze donice  
z petuniami lub kaktusami, jak i większe kompozycje, np. z róż i paproci przed budyn-
kiem Ochrony Środowiska ArcelorMittal Poland. Inną formą realizacji potrzeby piękna 

  9  Spontaniczne akcje  sadzenia  roślin  nie były dokumentowane, a pamiętają o nich  jedynie najstarsi  pra- 
cownicy, do których autorka nie była w stanie dotrzeć.

10  Art. 83-90 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz.880 z późn. zm.).
11  Mgr  inż. Jacek Ślizowski, Biuro Projektów „ZD-Projekt” HTS Spółka z o.o., Projekt zagospodarowania zieleni  
w rejonie Nowej Walcowni Gorącej Blach, Kraków 2006.
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w  zakładzie przemysłowym  są ogródki  stworzone w  trzech  lub czterech miejscach 
przez  i dla pracowników Huty. Nie każdy z pracowników o nich wie, przez co są to 
przestrzenie bardzo prywatne. Chyba ze względu na kojące działanie szumu wody 
główną rolę odgrywają w nich oczka wodne, fontanny i strumyki. Jeden z ogródków, 
położony obecnie na uboczu względem działających zakładów, to niewielki okrąg- 
ły stawik, zasilany przez sztuczny strumyk, porośnięty przez pałkę wodną i grzybienie. 
Flankowany  jest przez dwa smukłe żywotniki, otoczony kamienną ścieżką, na którą 
wkraczają trawy, skrzypy, niezapominajki, płożący jałowiec, maliny i pięciornik. W wo-
dzie pływają karpie koi i dwie sztuczne kaczki, a sielankowości obrazu dopełnia lekki 
przerost roślin.

Il.  2.  Trawiasta fontanna na terenie koksowni (foto M. Augustyn)

Ill  2.  Fountain grass in the coking plant (photo by M. Augustyn)

Drugi ogródek pracowników znajduje  się w bardzo niespodziewanym miejscu – 
pośrodku  koksowni,  tuż  obok  pracującej  baterii  wielokomorowej, w  której  z węgla 
produkuje się koks. Ma on kształt klucza wyrysowanego za pomocą wyniesionej mu-
rawy i kamiennej ścieżki. Dziurka tego klucza to oczko wodne, pośrodku którego stoi 
trawiasta fontanna. Ma ona trzy piętra: najwyższe to stalowa okrągła płyta, na której 
leżą kamienie, dwa niższe porośnięte są bujną trawą, stale zwilżaną spływającą po 
niej wodą. W oczku wodnym również pływają karpie koi, te jednak przyzwyczajone  
są do ludzi i nie uciekają, gdy zbliżyć się do brzegu oczka.

4. MOŻLIWE ROZWIĄZANIA NA PRZYSZŁOŚĆ

Prędzej  czy później  przyjdzie  się poważnie  zastanowić nad możliwymi  rozwiąza-
niami przyszłości tego obszaru miasta. Jeżeli nadejdzie moment, w którym Huta prze-
stanie działać, a teren zostanie przekazany miastu, niepoprawny optymizm nakaże 
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rozpatrzyć opcję, w  której  teren pozostanie w  rękach miasta  i  będzie  ogólnie do-
stępny mieszkańcom. Wzorować się można na dwóch skrajnie różnych rozwiązaniach 
wprowadzonych w Europie na terenach poprzemysłowych.

Przykładem pierwszego z nich jest przekształcenie kopalni Zollverein w Oberhausen 
w  Zagłębiu  Ruhry  w  park  kulturalny12.  Teren  o  powierzchni  100  ha  przeznaczono  
w całości do użytku publicznego, zachowując tam większość budynków  i  instalacji 
kopalni. Stworzono w nich sale wystawiennicze i konferencyjne, pracownie artystycz-
ne, muzea, m.in. muzeum Ruhry, sale koncertowe i teatralne, centrum tańca nowo-
czesnego. Cały kompleks został w 2001 r. wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa 
Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Zakonserwowane instalacje stanowią atrak-
cję turystyczną oraz świadectwo historii techniki.

Drugie  z  przykładowych  rozwiązań  to  huta Colombelles  koło Caen,  zamknięta  
w 1993 r. Tam teren całkowicie splantowano i przygotowano pod nowe inwestycje. 
Z dawnych zabudowań zachowano jedynie wieżę chłodniczą, a zaplanowanie no-
wego układu urbanistycznego powierzono Dominique’owi Perrault. Obszar dawnej 
huty  jest  uzbrojony,  stworzono  sieć  dróg dojazdowych,  a  plan  zagospodarowania 
terenu przewiduje  użytkowanie do celów produkcyjnych.  Różnica polega  na  tym, 
że  skala  tej produkcji ma być  radykalnie mniejsza niż w hucie; celem  jest wspiera-
nie lokalnych małych firm produkcyjnych, rzemieślników, małego przemysłu spożyw-
czego. Jednak rolę wiodącą na tym terenie pełni park technologiczny – EffiScience,  
Le  Campus  Normandie  Technologie.  Kampus  zajmuje  obszar  25  ha  i  skupia  firmy 
badawcze, zajmujące się innowacyjnymi technologiami – od telekomunikacji przez 
transport i zdrowie po rozrywkę i administrację13. Kompleks uzupełniany jest przez sieć 
restauracji  i  sal konferencyjnych. Nie zapomniano również o roślinach, które wkom-
ponowano w układ komunikacyjny oraz wykorzystano do rekultywacji niezabudowa-
nych obszarów.

Niezależnie od tego, czy w przyszłości teren Huty pozostanie w rękach miasta czy 
prywatnych  inwestorów,  należy mieć  nadzieję,  że w  ten  czy  inny  sposób  zostanie 
udostępniony szerokiej  rzeszy mieszkańców. Warto byłoby wtedy wykorzystać zielo-
ny potencjał Huty. Roślinność tego terenu udowodniła, że nawet najtrudniejsze wa-
runki siedliskowe nie są przeszkodą nie do pokonania. W rezultacie rośliny wykonały 
część pracy za ludzi, rekultywując stopniowo zniszczony teren i sprawiając, że stał się 
on również bardziej przyjazny dla  ludzi. Zniszczenie  ich dorobku byłoby dużą stratą. 
Zachowanie roślinności w dotychczasowym, półdzikim stanie byłoby również szansą 
na przekonanie krakowian, iż samoistne kompozycje tworzone przez naturę mają ra-
cję bytu nie tylko w lesie czy na łące, ale i w środku miasta.
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