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DWORZEC TOWAROWY W KRAKOWIE 
JAKO OBSZAR STRATEGICZNEJ INTERWENCJI

THE GOODS STATION IN CRACOW – AN AREA 
OF STRATEGIC INTERVENTION

S t r e s z c z e n i e

W artykule podjęto próbę identyfikacji Dworca Towarowego w Krakowie jako obszaru wymagającego 
strategicznej interwencji. Przedstawiono charakterystykę Dworca Towarowego oraz przeprowadzono analizę 
SWOT w celu oceny potencjału i barier w rozwoju analizowanego terenu. Zaprezentowano również koncepcję 
projektu rewitalizacji terenów Dworca Towarowego w Krakowie oraz oczekiwane oddziaływania i efekty po 
wdrożeniu procesu rewitalizacji.

Słowa  kluczowe:  rewitalizacja, Dworzec Towarowy w Krakowie, obszar problemowy/strategicznej interwencji 
(OP/SI)

A b s t r a c t

The paper presents an attempt at identification of the Goods Station in Cracow as an area requiring strategic 
intervention. Characteristics of the Goods Station are described and the SWOT analysis of the area is performed 
to assess its potential and development barriers. The paper also presents a concept project of revitalization of 
the Goods Station in Cracow and expected influences and effects after completion of the revitalization.
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1.  Wstęp

Od kilkunastu lat obserwujemy, jak w polskich 
miastach, w wyniku wygasania pierwotnej funk- 
cji przemysłowej, powstaje wiele obszarów nie- 
użytkowanych. Również zmiana funkcjonowania 
kolei, postęp technologiczny oraz trudności w gos- 
podarowaniu przyczyniły się do degradacji więk- 
szości terenów kolejowych. Głównym problemem 
tego typu obszarów jest nieuregulowany stan 
prawny oraz ich status jako terenów zamknię- 
tych. W wyniku wieloletnich zaniedbań remonto- 
wych oraz niedoinwestowania infrastruktury wiele 
substancji budowlanej ulega dekapitalizacji, co od- 
biera walor atrakcyjności i obniża wartość rynko- 
wą.

Niemniej jednak tereny pokolejowe mogą peł- 
nić istotną rolę w kreowaniu przyjaznych ludziom 
warunków życia na terenach zurbanizowanych. 
Odpowiednie gospodarowanie z wykorzystaniem 
narzędzi planistycznych określających zasady ich  
eksploatacji, pozwoli na pełne wykorzystanie ich  
potencjału przestrzennego, kulturowego i przyrod- 
niczego.

W celu koordynacji działań przywracających  
na terenach miejskich funkcje społeczno-gospo- 
darcze, poprawy jakości życia mieszkańców i sta- 
nu środowiska wyznaczono na terenie całego kra- 
ju obszary problemowe, tzw. strategicznej interwen- 
cji. Według definicji zawartej w raporcie z 2009 ro- 
ku opracowanym przez Instytut Badań Struktural- 
nych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego obsza- 
ry problemowe/obszary strategicznej interwencji 
(OP/SI), to: „obszary wyodrębnione terytorialnie  
i dziedzinowo, które niedostatecznie wykorzystują 
swoje zasoby istotne z perspektywy rozwoju kraju 
i napotykają istotne bariery rozwojowe. Obszary 
te, w celu uzyskania optymalnej ścieżki rozwoju, 
wymagają adresowanej, ze względu na swoją 
specyfikę, strategicznej interwencji polityki pań- 
stwa z poszanowaniem zasady subsydiarności1.

W raporcie tym zidentyfikowano OP/SI w skali 
regionu, ale wydaje się celowe określanie takich 
obszarów także w mniejszych skalach i lokalnych 
warunkach. Takie podejście pozwala na bardziej 
szczegółowe i adekwatne rozpoznanie lokalnych 
potrzeb i uwarunkowań środowiska przyrodnicze- 
go i kulturowego.

Dworzec Towarowy w Krakowie jako obszar 
pokolejowy znalazł się w stanie kryzysu, tzn. utra- 

cił zdolność do samodzielnego radzenia sobie 
ze zjawiskami kryzysowymi. Jednakże istniejący  
w tym miejscu potencjał stanowi podstawę do  
identyfikacji go jako obszaru strategicznej inter- 
wencji. Wybrany teren może stanowić znaczący 
element systemu działań i interwencji. Przez rea- 
lizację projektu rewitalizacji może stać się moc- 
nym elementem urbanistycznym polepszającym 
warunki życia mieszkańców i funkcjonalność mia- 
sta. Ze względu na dziedzictwo kulturowe i przy- 
rodę Dworzec Towarowy może stać się w przy- 
szłości istotnym punktem na mapie Krakowa.

2. Charakterystyka obszaru

2.1. Historia założenia [7]

Dworzec Towarowy (DT) w Krakowie (Vor- 
bahnhof und Güterdienstanlange Krakau) powstał 
w latach 1909–1913 na terenie historycznej Kro- 
wodrzy, wsi wcielonej do Krakowa w 1909 roku. 
Założenie zostało wzniesione2 w ramach rozbu- 
dowy Dworca Głównego oraz intensywnej moder- 
nizacji zaplecza logistycznego Twierdzy Kraków.  
DT został zlokalizowany w miejscu starannie wy- 
branym przez Austriaków, w bezpośrednim są- 
siedztwie noyau, rdzenia twierdzy Kraków, w miejs- 
cu newralgicznym z punktu widzenia skuteczności 
obronnej. Budowa stacji towarowej miała istotny 
wpływ nie tylko na intensyfikację czynnika ko- 
lejowego i wojskowego, ale także handlu i prze- 
mysłu w rozwijającym się Krakowie i Galicji Za- 
chodniej, tworząc jeden z największych i najlepiej 
urządzonych zespołów aprowizacyjnych na tere- 
nie Monarchii Austro-Węgierskiej [8].

Nowy centralny dworzec towarowy i przeła- 
dunkowy drogi żelaznej Północnej został otwar- 
ty 8 września 1913 roku, a oficjalnie poświęcony  
28 września 1914 roku przez ówczesnego metro- 
politę krakowskiego – księcia kardynała Adama  
A. Sapiehę, przy udziale prezydenta Krakowa –  
dra Juliusza Lea3.

Podczas I wojny światowej na dworcu znaj- 
dował się punkt szpitalny dla żołnierzy rannych 
podczas działań wojennych. Po przejęciu przez 
polskie władze wojskowe, w 1918 r., zespół za- 
chował swoje funkcje. W latach 1939–1945, w cza- 
sie okupacji niemieckiej, Dworzec Towarowy był  
niemiecką stacją przeładunkową oraz zaopatrze- 
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niową dla Bastionu IV a, w którym stworzono 
więzienie Gestapo.

Po II wojnie światowej założenie należało 
do Polskich Kolei Państwowych. W okresie PRL 
dworzec nadal służył celom magazynowym. Po roku 
1990 DT stopniowo przestał pełnić swą pierwotną 
funkcję stacji towarowej. Po restrukturyzacji PKP, 
założenie do dnia dzisiejszego należy do Zakładu 
Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A.

2.2. Położenie oraz powiązania funkcjonalno-
przestrzenne

DT zlokalizowany jest w najbliższym sąsiedz- 
twie historycznego centrum Krakowa, w południo- 
wej części dzielnicy Krowodrza. Od północy gra- 
nice obszaru wyznacza ulica Doktora Twardego  
i Prądnicka, a od południa ul. Kamienna, od zacho- 
du DT graniczy z Parkiem Kleparskim, a od wscho- 
du z fortem Luneta Warszawska.

Ze względu na atrakcyjną lokalizację w bliskim 
sąsiedztwie centrum, korzystną historyczną za- 

budowę oferującą nową jakość w strukturze prze- 
strzennej oraz potencjał przyrodniczy i klimatyczny 
w kształtowaniu systemu przyrodniczego miasta, 
DT może stać się obecnie jednym z ważniejszych 
obszarów rozwojowych tej części Krakowa.

DT jako historyczny zespół budynków z począt- 
ku XX wieku, o czytelnym układzie urbanistycznym 
i wyrazistej architekturze, jest wartościowym za- 
bytkiem budownictwa przemysłowego. To powią- 
zana przestrzennie grupa budynków magazyno- 
wych wyodrębniona z krajobrazu ze względu na 
specyficzne rozplanowanie, dobrze zachowaną for- 
mę architektoniczną, styl, zastosowane materiały 
oraz związek z przemysłem kolejowym. Sąsiedz- 
two fortów oraz Parku Kleparskiego tworzy wraz  
z dworcem enklawę zieleni wśród miejskiej za- 
budowy, zachowując nieoczekiwaną w tej części 
miasta oazę kameralnej i, co najdziwniejsze, nie- 
omal zacisznej zieleni starodrzewia.

Il. 1. Mapa Krakowa z zaznaczonym obszarem Dworca Towarowego (oprac. A. Zaborska-Jagiełło)

Ill. 1. Map of Cracow with the marked area of the Goods Station (drawn by A. Zaborska-Jagiełło)
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2.3. Układ przestrzenny4

Układ przestrzenny zespołu zabudowań sta- 
cji towarowej ukształtowany w latach 1909–1913 
przetrwał w zasadzie bez większych zmian do dnia  
dzisiejszego. DT jest dworcem czołowym (nieprze- 
lotowym), ale usytuowany jest wzdłuż wygiętej 
łukowo linii kolejowej Katowice–Kraków, która dzie- 
li teren na dwie części. Założenie powstało na płas- 
kim terenie o rzucie trójkąta, pomiędzy ul. Kamien- 
ną i Prądnicką. Skrzyżowania tych ulic z linią kole- 
jową Kraków–Katowice są bezkolizyjne dzięki te- 
mu, że przechodzą one przekopami pod jej wia- 
duktami. Nad zwężoną wiązką torów kolejowych 
w pobliżu ul. Prądnickiej, założono w latach 80.  
Prostopadły do torów kolejowych wiadukt tram- 
wajowy, do którego prowadzą nasypy ziemne.

Budynkowe obiekty DT zostały logicznie za- 
planowane według prostych zasad funkcjonalnych 
po obydwu stronach torów głównych, dzielących 
teren. Krótkie bocznice, odgałęziające się za wia- 
duktem nad ul. Prądnicką od torów przelotowych 
prowadzących do dworca pasażerskiego, wcinają 
się pomiędzy równoległe względem siebie budyn- 
ki. Wzdłuż budynków biegną rampy przeładun- 
kowe, które pierwotnie miały w rzucie pilasty kształt.

Zabudowę DT w głównej mierze stanowią 
budynki magazynowe zawierające kantorki biu- 
rowe. Budynki magazynowe są to różnej wielkości, 
podłużne, jednokondygnacyjne hale, nacechowane 
symetrią i osiowością. Ściany, wzniesione z cha- 
rakterystycznej dla dziewiętnastowiecznych kra- 
kowskich zabytków ciemnoczerwonej cegły, przy- 
kryte są dwuspadowymi dachami o niewielkich 

spadkach. Otwarte od wnętrza imponujące drew- 
niane więźby dachowe skonstruowano w syste- 
mie Stephena5. Szerokie okapy o drewnianej kon- 
strukcji opartej na wspornikach z jasnego kamie- 
nia osłaniają biegnące wzdłuż budynku betono- 
we rampy. W niektórych halach dolne partie ele- 
wacji zostały wzniesione z jasnych bloków dolo- 
mitu chrzanowskiego6. Podłużne elewacje boczne, 
będące swoim lustrzanym odbiciem, posiadają sze- 
rokie dwuskrzydłowe bramy z drzwiami przesuw- 
nymi, rozmieszczone regularnie na całej długości 
ściany. W niektórych budynkach zachowała się 
stolarka z zabytkowymi roletami okien i drzwi.  
W dachach większości obiektów znajdują się dwu- 
spadowe świetliki kalenicowe zapewniające dos- 
konałe oświetlenie wnętrz. Obiekty charakteryzują 
się prostym i funkcjonalnym podziałem o skrom- 
nej artykulacji formalnej. Bardzo długie i wąskie 
jednoprzestrzenne wnętrza (osiągające długość  
do 200 m przy szerokości 18 m), mają niepowta- 
rzalny, industrialny charakter.

Oprócz charakterystycznych budynków – hal 
magazynowych, w południowo-zachodniej części 
stacji znajdują się dwa bliźniacze budynki peł- 
niące pierwotnie funkcję biurową i mieszkaniową 
(Amts und Wohngebäude). Jeden z nich jest  
wolnostojący, drugi zaś stanowi część czołową  
podłużnego magazynu. Są to zwarte, dwukondyg- 
nacyjne obiekty wzniesione na rzucie zbliżonym 
do kwadratu. Elewacje z nietynkowanej cegły  
w dolnej partii wykonane z rustykowanych blo- 
ków kamiennych. Obramienia otworów okiennych 
i drzwiowych, w pięcioosiowych elewacjach bocz- 
nych, zostały zaakcentowane przez ozdobne, jasne 

Il. 2. Budynki znajdujące się na terenie DT (fot. A. Zaborska-Jagiełło)

Ill. 2. Buildings located on DT area (photo by A. Zaborska-Jagiełło)
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detale. We frontowej, lekko zryzalitowanej ele- 
wacji znajduje się wejście do budynku. Kryty bla- 
chą mansardowy dach budynku wsparty został na 
ozdobnym profilowanym gzymsie. Pomieszczenia 
wewnątrz budynku usytuowano wokół dwukondyg- 
nacyjnego patia.

Integralnymi elementami stacji są wiadukty 
kolejowe, które swoim wyrazem architektonicz- 
nym nawiązują do starszego o 10 lat wiaduktu nad 
ul. Lubicz projektu Teodora Talowskiego. Elementy 
konstrukcyjne wiaduktu nad ul. Prądnicką, balu- 
strady oraz kamienne mury oporowe pochodzą  
z czasów budowy dworca i przetrwały do dziś nie- 
omal bez zmian. Wiadukt nad ul. Kamienną zo- 
stał zniszczony w 1945 roku i jego obecna kon- 
strukcja pochodzi z lat 70. Z pierwotnego założe- 
nia zachowała się oprawa przejazdu pod wia- 
duktem, metalowe balustrady oraz jego kamienne 
mury oporowe, które wiążą się z kamienno-cegla- 
nym ogrodzeniem prowadzącym na teren stacji.

Istotnym elementem otoczenia DT są dwa forty 
Twierdzy Kraków: bastion III „Kleparz” (1856–1859) 
i fort 12 „Luneta Warszawska” (1850–1856) [3, 8], 
które po rozbudowie ośrodka aprowizacji pełniły 
m.in. funkcję ochronną węzła kolejowego oraz 
dworca. Dziś forty te wraz z przedpolem tworzą 
tereny zielone, w tym Park Kleparski.

DT jest w zasadzie zespołem jednofazowym. 
Większe zmiany powstały w okresie międzywojen- 
nym i w latach 80. Nowsze budynki magazynowe 
z okresu międzywojennego nawiązują do obiektów 
starszych. Magazyny firmy „Alexandrowicz i syno- 
wie” z tych czasów wpisały się w ogólny układ 
stacji. Po II wojnie światowej przeprowadzono wie- 
le prac adaptacyjnych. Niektóre hale we wschod- 
niej części DT zostały zniekształcone przez doda- 
nie bezstylowych części biurowych przyklejonych 
do długich magazynów. Dobudówki te są tynko- 
wane i obce stylistycznie i gabarytowo względem 
ceglanych hal. Po roku 1980 przeprowadzono 
przebudowę niektórych elementów. Zlikwidowano 
wiaty, a część ramp wyładowczych przebudowa- 
no z „zygzakowatych” na proste, biegnące wzdłuż 
magazynów, część bocznic rozebrano.

2.4. Identyfikacja problemów przestrzennych

Teren DT wykazuje duży stopień degradacji, co 
pozwala na określenie objawów stanu kryzysowe- 
go obejmującego obszar. Najbardziej widocznym 

objawem stanu kryzysowego jest chaos prze- 
strzenny i dezintegracja wewnętrzna i zewnętrz- 
na obszaru. Podział terenu przez tory kolejowe na 
dwie części powoduje, że nie jest on identyfiko- 
wany jako jedno założenie urbanistyczne. Ogra- 
niczenie terenu liniami kolejowymi i tramwajowy- 
mi prowadzi do braku integracji z sąsiednimi for- 
tami oraz Parkiem Kleparskim. Poważnym proble- 
mem terenu DT jest nieuregulowany stan praw- 
ny, podział obszaru na mniejsze działki oraz je- 
go status terenu zamkniętego. Dodatkowym pro- 
blemem dla podjęcia rewitalizacji DT jako całego 
założenia historycznego jest zakres powstającego 
właśnie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru Żabiniec–Południe, który 
obejmuje tylko jedną część DT, znajdującą się po 
wschodniej stronie torów kolejowych.

DT jest niezwykle atrakcyjnym, ale bardzo za- 
niedbanym i zanieczyszczonym obszarem. Budyn- 
ki magazynowe o konstrukcji ceglano-drewnianej 
zachowały się do dziś w dobrym stanie, ale tylko 
nieliczne służą celom magazynowym. Większość  
z nich nieużytkowana powoli popada w ruinę. Przy- 
budówki nawiązujące stylistycznie i kubaturowo do  
historycznych obiektów magazynowych oraz nie- 
użytkowane baraki wprowadzają chaos przestrzen- 
ny w układzie urbanistycznym. Nieład przestrzen- 
ny potęguje przypadkowość zastosowanych ma- 
teriałów użytych podczas licznych remontów ele- 
wacji, niezgodnych ze sztuką konserwatorską. 
Zjawiska te odbierają walor użytkowy i estetyczny 
obiektów oraz prowadzą do obniżenia wartości 
rynkowej. Przestarzałe torowiska oraz stare urzą- 
dzenia infrastruktury kolejowej i technicznej są za- 
grożeniem dla procesów aktywizacji gospodar- 
czej. Teren DT porasta samorzutna, nieuporządko- 
wana, typowa dla takich miejsc, dziko rosnąca zie- 
leń.

Wszystkie opisane wyżej zjawiska zachodzą- 
ce na terenie DT oraz terenach przyległych sprzy- 
jają występowaniu zjawisk patogennych społecz- 
nie. Przestrzeń ta jest zdegradowana i deficytowa, 
zarówno w sensie materialnym i gospodarczym, 
jak i społecznym. Same budynki czekają na re- 
monty i zabiegi restauracyjne. Jednak sytuacja 
finansowa spółki PKP nie pozwala na podjęcie prac 
konserwatorskich z prawdziwego zdarzenia.
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3.  Analiza potencjału obszaru – analiza SWOT

Dla analizy potencjału obszaru posłużono się  
metodą analizy SWOT. Jest ona jedną z najpo- 
pularniejszych technik analitycznych, służącą do po-  

rządkowania informacji. Pomaga ocenić stan sy- 
tuacji społeczno-ekonomicznej bądź kondycji i po- 
tencjału badanego obszaru. Bada czynniki wew- 
nętrzne związane z aktualną sytuacją oraz czynniki 
zewnętrzne w kontekście szans i zagrożeń.

Ta b e l a  1
Analiza SWOT

MOCNE STRONY SŁABE STRONY

– atrakcyjna lokalizacja w mieście blisko centrum,
– walory historyczno-przemysłowe,
– najbliższe sąsiedztwo wartościowych obiektów hi- 

storycznych fortów Kleparz i Luneta Warszawska,
– teren zielone otaczające DT – zieleń forteczna oraz 

Park Kleparski,
– bardzo dobra komunikacja z innymi częściami miasta,
– dobre, szybkie połączenie piesze z Dworcem Głów- 

nym,
– niepowtarzalna atmosfera

– dezintegracja wewnętrzna i zewnętrzna,
– funkcjonalna i techniczna degradacja terenu,
– dekapitalizacja obiektów – zaniedbania inwestycyjne,
– zanieczyszczenie środowiska,
– nieuregulowane stany prawne działek,
– podział terenu na mniejsze działki,
– ograniczenia wynikające z statusu terenu jako  

zamkniętego,
– niski standard jakości zarządzania nieruchomościami,
– brak koncepcji innego wykorzystania terenu – niski 

stopień zaradności właściciela,
– zamieszkiwanie w otoczeniu patogennych grup  

społecznych

SZANSE ZAGROŻENIA

– ożywienie gospodarcze,
– zagospodarowanie terenu jako całościowego histo- 

rycznego układu urbanistycznego (wraz z sąsiednimi 
fortami i Parkiem Kleparskim),

– wprowadzenie nowych funkcji integrujących DT z resz- 
tą miasta (stworzenie przestrzeni publicznych),

– możliwość stworzenia przestrzeni o nowej jakości –  
integrującej kulturę, ekologię i ekonomię,

– stworzenie atrakcyjnego, niepowtarzalnego miejsca 
będącego katalizatorem pozytywnych przemian w tym  
rejonie miasta oraz poprawiającego wizerunek tej  
części Krakowa,

– stworzenie nowych miejsc pracy,
– zwiększenie zainteresowania turystów, przez wpro- 

wadzenie funkcji kulturalno- edukacyjnych,
– zagospodarowanie zieleni – włączenie w system zie- 

leni miejskiej,
– poprawa jakości środowiska oraz jakości życia miesz- 

kańców przyległych terenów

– parcelacja terenu – brak spójnej wizji zagospodaro- 
wania i koordynacji działań,

– postępująca degradacja zabudowy przez zaniedba- 
nia inwestycyjne i remontowe,

– niski poziom bezpieczeństwa, rozwój patologii spo- 
łecznych, 

– marginalizacja tej części dzielnicy,
– utrata niepowtarzalnego klimatu przez wprowadze- 

nie niewłaściwych funkcji – błędne decyzje inwesty- 
cyjne,

– pogłębiająca izolacja terenu,
– zbyt intensywne zabudowanie terenu,
– degradacja środowiska naturalnego

4.  Propozycja projektu rewitalizacji  
Dworca Towarowego w Krakowie

Autorka artykułu twierdzi, że projekt rewitali- 
zacji DT powinien stać się projektem flagowym  
IV zespołu rewitalizacji wyznaczonego w Miejskim 
Programie Rewitalizacji Krakowa. Projekty flago- 

we mają stać się katalizatorem rozwoju i inicjo- 
wać proces rewitalizacji przedmiotowego zespołu, 
generując efekty spill-over. Realizacja projektów 
flagowych ma być sygnałem dla mieszkańców, jak  
i inwestorów o rozpoczęciu pozytywnych prze- 
mian w danym rejonie miasta7.
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4.1. Koncepcja [7]

Indywidualność, niepowtarzalna atmosfera, kon- 
trast to główne cechy, które przyczyniły się do 
powstania projektu rewitalizacji terenów DT8, które 
mimo że położone w centrum miasta i oglądane 
przez przybywających i opuszczających Kraków  
z okien pociągu, pozostają zaniedbane i zapom- 
niane, poza świadomością mieszkańców.

Wydaje się, że jednym z wiodących nurtów 
rewitalizacji dworca może być przyrodnicze wyko- 
rzystanie historycznych zasobów tego cennego frag- 
mentu miasta. Rewitalizacja urbanistyczno-przy- 
rodnicza jest zgodna z ekosystemową koncepcją 
miasta9, która opisuje relacje pomiędzy terenami 
zabudowanymi a środowiskiem przyrodniczym.

Zaproponowano adaptację DT na Centrum 
Kreatywnego Spędzania Wolnego Czasu „Między 
Torami”, z intensywnym programem kulturalnym 
i znaczącym udziałem zieleni10. Nowa funkcja  
w starej formie stwarza stałe możliwości kreowa- 
nia nowych relacji przestrzenno-funkcjonalnych  
i może stać się katalizatorem pozytywnych prze- 
mian w tym rejonie miasta

Program użytkowy kompleksu oparty został 
na kontraście. Hale magazynowe przyjmują no- 
we funkcje integracyjne, zachowując fizyczne as- 
pekty budynków kolejowych. Bogaty program kul- 
turalny będzie stwarzał możliwości wzajemnych 
kontaktów pomiędzy poszczególnymi grupami ar- 
tystycznymi11. Projekt odnosi się z szacunkiem 
do historii miejsca oraz docenia wagę ciągłości 

przestrzennej i kulturowej tych terenów. Istnieją- 
cą tkankę urbanistyczną DT przyjęto w projekcie 
jako część „naturalnego” krajobrazu. Wszelkie 
działania projektowe zapewnią utrzymanie status 
quo budynków i zachowanie zasadniczego ukła- 
du urbanistycznego (nadrzędny cel projektu). Po- 
stanowiono zachować wnętrza urbanistyczne, a ar- 
chitekturę uzupełnić nowoczesnymi elementami, 
które będą przenikać się z zabytkowymi budyn- 
kami na zasadzie kontrastu, zaskakując użytkow- 
ników. Jedynymi nowymi elementami przestrzen- 
nymi są pawilony o intensywnej czerwonej bar- 
wie, w zdecydowany sposób odcinające się od 
zabytkowych budynków. Punktem wyjścia dla pro- 
jektu architektury krajobrazu stała się mapa miejsc 
sporządzona na podstawie eksploracji terenu.

Podstawową formę zieleni stanowią nowe 
zespoły urządzonej zieleni niskiej oraz rezerwaty 
istniejącej już na tym terenie, dziko rosnącej 
roślinności samorzutnej. Idea architektury krajobra- 
zu opartej na długich pasmach ma potęgować, 
podkreślać podłużność budynków i ramp. Całość 
w połączeniu z czerwonymi pawilonami ma two- 
rzyć miejsca, które za pomocą rozwiązań kubatu- 
rowych oraz spójności zastosowanych materiałów 
i środków z krajobrazem, będą sprzyjały rekreacji 
i wypoczynkowi, przy jednoczesnym zachowaniu 
intymności i kameralności. W ten sposób powsta- 
łoby założenie łączące zalety architektury użytecz- 
ności publicznej z nowoczesnym, humanistycz- 
nym charakterem architektury parkowej.

Il. 3. Projekt koncepcyjny Centrum Kreatywnego Spędzania Wolnego Czasu „Między Torami”. Przekroje urbanistyczne (autor projektu:  
A. Zaborska-Jagiełło, projekt dyplomowy, 2007)

Ill. 3. Concept project of Centre of Creative Spending Leisure Time „Between Tracks”. Urban sectional view (author: A. Zaborska-Jagiełło, 
diploma project, 2007)
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Il. 4. Projekt koncepcyjny Centrum Kreatywnego Spędzania Wolnego Czasu „Między Torami”. Wizualizacje założenia (autor projektu:  
A. Zaborska-Jagiełło, projekt dyplomowy, 2007)

Ill. 4. Concept project of Centre of Creative Spending Leisure Time „Between Tracks”. Visualizations (author: A. Zaborska-Jagiełło, 
diploma project, 2007)

5.  Oczekiwane oddziaływania

W wyniku rewitalizacji oczekuje się oddziały- 
wań, które wywołają długoterminowe pozytywne 
efekty. Zintegrowane działania ukierunkowane na  
rozwój DT przyczynią się do wyprowadzenia 
tego obszaru z kryzysowej sytuacji. W rezultacie 
nastąpi poprawa wizerunku obszaru, co wywoła 
również pozytywne zmiany w sąsiednich obsza- 
rach dzielnicy (efekty spill-over). Reorganizacja 
funkcjonalno-przestrzenna oraz stworzenie prze- 
strzeni publicznych będzie pozytywnym sygna- 
łem i impulsem dla potencjalnych inwestorów oraz  
doprowadzi do integracji z otoczeniem. W wyniku 
procesu rewitalizacji zostanie uporządkowana zde- 
gradowana struktura urbanistyczna, co spowo- 
duje wzrost jej walorów i zwiększy atrakcyjność  

tego rejonu miasta. Dzięki zagospodarowaniu ob- 
szarów poprzemysłowych można uniknąć wykorzy- 
stania dodatkowych terenów niezabudowanych. 
Dzięki wprowadzeniu na omawiany teren funkcji 
związanych z kulturą, sztuką i edukacją powsta- 
nie niepowtarzalne miejsce na skalę miasta i re- 
gionu, które przyczyni się do odbudowy tożsa- 
mości tej części Krakowa i wzrostu atrakcyjności 
miasta wśród turystów. Za sprawą przyrodniczej 
rewitalizacji i włączenia terenu w miejski system 
ekologiczny poprawi się jakość życia mieszkańców.

W wyniku rewitalizacji Dworzec Towarowy mo- 
że stać się mocnym elementem urbanistycznym 
polepszającym warunki życia mieszkańców i funk- 
cjonalność miasta, a także zostać istotnym punk- 
tem na kulturalnej, rekreacyjnej i turystycznej ma- 
pie Krakowa.
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Przypisy

 1 P. Bartkiewicz, M. Bukowski, A. Regulski (et al.), Identyfikacja i delimitacja obszarów problemowych i strategicznej interwencji w Pols- 
ce. Wnioski z analiz, Raport Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2009.

 2 Wzniesione przez Wydział Budownictwa i Wyposażenia (Abtheilung für Hochbau und Austrüstung) Dyrekcji Budowy Kolei Państwo- 
wych przy Ministerstwie Kolei Żelaznych w Wiedniu [4].

 3 Poświęcenie nowego dworca, Kalendarz krakowski Józefa Czecha na rok 1914, Kraków 1914.
 4 Lenartowicz K., Zaborska-Jagiełło A., Potencjał  urbanistyczny  terenów  i  budynków  pokolejowych.  Przykład  Dworca  Towarowego  
w Krakowie, Politechnika Łódzka, w przygotowaniu.

 5 Komorowski W., Stacja  towarowa  i  stacja  nastawcza.  Kraków  Główny  Towarowy  i  Kraków  Zachodni  w  Krakowie-Krowodrzy, Stu- 
dium historyczno-konserwatorskie, niepublikowane, na zamówienie Wydziału Ochrony Zabytków UM Kraków, Kraków 1998.

 6 Nowości Ilustrowane, rocznik IX, 38, 14.09.1912, 14.
 7 Miejski Program Rewitalizacji Krakowa, Urząd Miasta Krakowa, Kraków 2008.
 8 Autor projektu: A. Zaborska-Jagiełło, praca dyplomowa wykonana pod kierunkiem J. Krzysztofa Lenartowicza na Wydziale Architek- 

tury Politechniki Krakowskiej w 2007 roku.
 9 Warto zauważyć, że inicjatywa rewitalizacji przyrodniczej wpisuje się w aktualną politykę przestrzenną Krakowa zawartą w Stu- 
dium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Krakowa z 2003 r., gdzie wytycznymi są kierunki rozwoju zieleni 
ustalone na podstawie „Kompleksowego programu rozwoju zieleni miejskiej dla Krakowa” z 1996 roku sporządzone przez Aleksan- 
dra Böhma z zespołem. Jednymi z głównych kierunków rozwoju zieleni jest integracja rozproszonych fragmentów zieleni w ciągły sy- 
stem oraz rozwój systemu zieleni o system parków rzecznych i zieleń forteczną. Całe założenie dworca wraz z sąsiednimi fortami  
oraz Parkiem Kleparskim wprost idealnie uzupełnia system zielony Krakowa.

10 Wszelkie materiały ilustracyjne dotyczące DT oraz projektu rewitalizacji znajdują się na stronie internetowej stworzonej przez autor- 
kę artykułu (www.dworzectowarowy.pl).

11 Galeria sztuki, teatr eksperymentalny z kinem, szkoła tańca, warsztaty z centrum designu, centrum projektowania ubioru, klub muzycz- 
ny, klub dyskusyjny, biblioteka, hotel dla artystów, restauracja.
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