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

autor prezentuje rezultaty rewitalizacji miasta zatora, zestawiając je z kilkoma wybranymi projektami rewitalizacji, 
aby zwrócić uwagę na zachodzącą zmianę podejścia do projektowania przestrzeni publicznych w kontekście 
zmian klimatycznych. zmiany te dotyczą głównie sposobu projektowania podłoża i jego chłonności wody oraz 
technicznych zabezpieczeń przed powodzią.
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a b s t r a c t

the comparison of a  results of  reviitalization programs and projects  in Małopolska  region,  in  the context of 
european  and  international  project.  a  rezults  of  revitalization  of  zator  town  are  presented  and  compared 
with several  selected projects of  revitalization  to aim at  the occurring changes  in  the aproach  to designing 
public space, due to climatic changes. the new aititude towards the way of design concerns mainly projecting 
groundwork, its absorptivity and technical protection against floods.
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Il. 1. Zator – obraz struktury przestrzennej w kontekście obszarów dwóch najistotniejszych zagrożeń: powodziowego oraz związanego 
z nadmiernym obciążeniem tranzytem kołowym (opr. A. Hrabiec)

Ill. 1. Zator – spatial structure in the context of two most endangering factors: floods and transit overload (rep. A. Hrabiec)
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lokalny  program  rewitalizacji  zatora1  był  jed-
nym  z  programów,  które  autor  przygotowywał 
w oparciu o Małopolski regionalny program opera-
cyjny na lata 2007–2013, opracowany przez urząd 
Marszałkowski województwa Małopolskiego.

problematyka  degradacji  miasta  związana  jest 
z dwoma fundamentalnymi przyczynami:
1. przebiegająca przez rynek droga wojewódzka, łą-

cząca oświęcim z wadowicami, której oddziały-
wanie (hałas, spaliny, drgania) niszczą obecnie 
w szczególności starą, historyczną część tkanki 
miejskie, stanowiąc jednocześnie zagrożenie dla 
mieszkańców (potrącenia przechodniów);

2. ukształtowanie terenu po wschodniej części mia-
sta, powodujące tworzenie się niecki pozbawio-
nej  odpływu,  która  nie  tylko w  trakcie  powodzi 
(wylaniu  przepływającej  przez  miasto  skawy), 
ale  nawet  przy  większych  deszczach  staje  się 
bagnem.
Dopóki pierwsze zagrożenie nie zostanie zniwe-

lowanie poprzez stworzenie obwodnicy po zachod-
niej stronie miasta (delimitacja obszaru po tej stronie 
sięga projektowanej obwodnicy), rewitalizacja głów-
nej przestrzeni publicznej (rynku)  jest bezzasadna. 
przestrzeń  rynku  tworzy  obecnie,  de facto,  rondo 
o dużej przepustowości. nawet przejście na drugą 
stronę  jezdni stanowi problem. koncepcja projektu 
rewitalizacji rynku (uzgodniona z mieszkańcami mia-
sta) nie jest możliwa do realizacji, także ze względu 
na zróżnicowanie władania terenem2.

Mając na względzie powyższe aspekty, w lpr 
zatora priorytetowo wskazano do realizacji inne ele-
menty przestrzenne – bardziej realne do wykonania, 
których powstanie jest równie istotne dla polepsze-
nia życia mieszkańców miasta. 

il. 2. zator – obiekty, które zostały skierowane jako pierwsze do rewitalizacji: a) kino jaśmin, b) niedokończona rozbudowa ratusza (fot. 
a. hrabiec)

ill. 2. zator  –  objects  determined  to  be  revitalized  as  first:  a)  the  cinema  „jaśmin”,  b)  unfinished  enlargement  of  the  town  hall  (photo  
a. hrabiec)

a) b)

pierwszym  projektem  wskazanym  do  rewitali-
zacji  jest  realizacja regionalnego ośrodka kultury 
Doliny karpia im. jana Matejki w miejscu dawnego 
kina jaśmin. ośrodek ten ma istotne znaczenie dla 
przybliżenia  nowoczesnych  technologii  (internet) 
głównie młodym mieszkańcom.

Drugim  projektem  jest  skończenie  rozbudowy 
ratusza miejskiego, który między  innymi był niedo-
stępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo. w ob-
rębie  ratusza wprowadzono nowe  formy działalno-
ści,  jak np.  informację  turystyczną. te strategiczne 
decyzje  miały  istotne  znaczenie  dla  polepszenia 
poziomu życia mieszkańców, także dla rozwoju sa-
mego miasta.

na  terenie  innego,  strategicznego  dla  miasta 
obszaru,  użytkowanego  głównie  jako  teren  wypo-
czynku  weekendowego,  znajduje  się  obiekt  (wy-
budowany w  latach siedemdziesiątych) – centrum 
wędkarskie, który wymagał szybkiego remontu oraz 
adaptacji na nową funkcję. Miasto od kilku lat mia-
ło problem z realizacją przedsięwzięć na  tym tere-
nie,  zwłaszcza  pod  względem  formalno-prawnym, 
ze  uwagi  na  położenie  na  terenach  zalewowych. 
świadczą o  tym choćby zdjęcia  z powodzi w  roku 
bieżącym.

jednak  dzięki  aktywności władz Miasta  znale-
ziono  inwestora prywatnego,  który  zdecydował  się 
zainwestować w  ten  teren,  tworząc DinoZatorland, 
który w okresie zimowym działa jako Park Świętego 
Mikołaja. należy z uznaniem przyznać,  że poziom 
merytoryczny  pod  względem  paleontologicznym 
parku  jest  wysoki.  ciekawszy  jednak  jest  sposób 
aranżacji parku – ścieżki prowadzone po drewnia-
nych pomostach, a miniatury dinozaurów na drew-
nianych podestach. ten sposób zagospodarowania 
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il. 4. zator – stan terenów zalewowych w połowie maja bieżącego roku (fot. dzięki uprzejmości urzędu Miasta zatora)

ill. 4. zator – the condition of flood plaias during of may 2010 (photo by: city council zator)

a) b)

il. 3. zator – efekt rewitalizacji w zatorze: a) regionalny ośrodek kultury Dolina karpia im. jana Matejki, b) nowa część ratusza z pełną 
dostępnością dla osób niepełnosprawnych ruchowo (fot. a. hrabiec)

ill. 3. zator – effect of reuitalization in zator: a) regional cultural centre carp Valley named after jan Matejko, b) new part of the towa hall 
entirely accessible for challenged people (photo a. hrabiec)

a) b)

umożliwia szybkie otwarcie parku po zalaniu wodą, 
bez oczekiwania na osuszenie się gruntu. wydaje 
się słuszne stwierdzenie,  że pierwszy etap  rewita-
lizacji zatora przyniósł sukces. podniósł się dostęp 
mieszkańców do nowych  technologii dzięki ośrod-
kowi  kultury,  a  nowy  ratusz  może  być  wizytówką 
miasta.  Dzięki  współdziałaniu  publiczno-prywat-
nemu,  zagospodarowano  tereny,  które  do  tej  pory 
były  jednymi z najbardziej zaniedbanych obszarów 
miasta. w efekcie przyniosło to zmniejszenie bezro-
bocia, aktywizację mieszkańców i rozpropagowanie 
miasta w Małopolsce.

z drugiej jednak strony wydaje się słuszne twier-
dzenie,  iż  analogicznie  do  działań  lokalnych  pro-
gramów rewitalizacji potrzebne są programy o  ze-
rszym  działaniu,  nieograniczone  zakresem władzy 
terytorialnej  gminy,  lecz  dostosowane  do  obszaru 
wstępowania  zjawisk  przyrodniczych  (na  przykład 
zlewni skawy, ze szczególnym uwzględnieniem cie-

ku wiepszówka, który posiada istotne znaczenie dla 
zatora) czy przestrzennych. programy takie ułatwi-
łyby zniwelowanie zagrożeń, którym nie są w stanie 
zapobiec  ani  względy  prawno-własnościowe,  ani 
budżet urzędu Gminy. 

wracając do elementów projektów urbanistycz-
nych,  porównując  realizację  parku  tematycznego 
w zatorze z innymi realizacjami o podobnej tematy-
ce w europie, można zwrócić uwagę na pewne po-
dobieństwa. realizacja dwóch większych  terenów3 
w  Benavente  będących  terenami  nadbrzeżnymi 
również wykorzystuje pomosty i platformy drewnia-
ne. nie  tylko nad samą wodą, ale  także nad  traw-
nikami.  nie  jest  to  jedyny  projekt  wykorzystujący 
pomosty jako element przestrzenny projektu. prak-
tycznie w projektach urbanistycznych na wszystkich 
kontynentach można znaleźć różnorodne przykłady 
wykorzystania ramp czy podestów. z ostatnio zreali-z ostatnio zreali-
zowanych projektów warto wymienić: w azji – seul 
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Il. 5. Efekt rewitalizacji terenów zalewowych wykonanej przez inwestora prywatnego: a) strefa wejściowa DinoZatorlandu (w zimie Parku 
Św. Mikołaja), b) fragment parku – ścieżki poprowadzone po drewnianych rampach ze względu na podmokły teren (fot. A. Hrabiec)

Ill. 5. Effect of revitalization of the floodplains, done by private investor: a) intrance zone to the DinoZatorland, b) part of park – paths led up 
on wooden ramps duets the wetland (photo A. Hrabiec) 

a) b)

Il.  6.  Benavente  –  Portugalia;  Program:  rewitalizacja  przestrzeni  nadbrzeżnych;  Projektanci:  NPK Arquitectos  Paisagistas Associados 
Rosario Salema; Realizacja: Władze miasta Benavente; Powierzchnia: 5,7 ha; Data projektu: 2003 r.; Realizacja: 2004–2005; Budżet: 
1 850 220 euro5

Ill. 6. Benavente – Portugal; Program revitalization of embahkment areas; Designers NPK Arquitectos Paisagistas Associados Rosario 
Salema; Realization: Authorities of Benavente area 5,7 ha; date of projest 2003; completion 2004–2005; budget 1 850 220 euro

Metropolitan Police Agency Green Roof, Lite – On 
Electronics Headquarters Taipei, Osaka City Univer-
sity Media Center; w Europie  – Park Tejo  e Tran-
cao – Expo 98, Thisted Harbor Plaza (Thisted), Park  
De  Diagonal  Mark  (Barcelona),  Pres  de  Lyon; 
Ameryka – The High Line New York, czy New York 
2012  Olimpic  Village,  Los  Angeles  State  Historic 
Park; Australia – BP Park i Birrarung Marr. Pomost 

staje  się  elementem  popularnym  i  wykorzystywa-
nym w różnym celu, od naturalnego pokonania nie-
równości  terenu, barier naturalnych czy  tras  ruchu 
kołowego oraz do wskazania głównej osi kompozy-
cyjnej, miejsca widokowego czy też do wprowadze-
nia użytkownika poprzez uniesienie go ponad teren 
w nowy stan odczuwania przestrzeni, kontemplacji 
i  medytacji4.  Ciekawym  przykładem  zastosowania 
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pomostów,  tym  razem  stalowych,  jest  projekt  par-
ku klasztornego w padwie. całość posadzki parku 
wysypano grubą warstwą szyszek, które stanowią o 
rozwibrowaniu podłogi, jednak nie jest to nawierzch-
nia, po której można się wygodnie poruszać. stąd 
uzasadnienie wprowadzenia pomostu, ukształtowa-
nego na głównych kierunkach wnętrza.

podsumowując  analizę  znaczeniową  używa-
nia  platform,  podestów,  kładek,  wydaje  się  cie-
kawym,  że  ich  użycie  przeszło  metamorfozę  od 
stosowania  ich  tam, gdzie  jest  to konieczne  (po-
konywanie barier), do interesującego wprowadza-
nia  ich  jako  elementu  przestrzennego,  posadzki 
o  nowych  semantycznych  znaczeniach.  znacze-

il. 7. padwa – włochy; program: projekt parku w klasztorze; projektanci: west 8 urban design & landscape architecture; realizacja: ortus 
artis; powierzchnia: 560 m2; Data projektu: 2003 r.; realizacja: 2003 r.; Budżet: 10 000 euro6

ill. 7. padwa – italy; program: project of a park in monastery; Designers: west 8 urban design & landscape architecture; realization: ortus 
artis; area: 560 m2; date of project: 2003; complection: 2003; budget: 10 000 euro

nia te mają istotny wpływ na użytkowników danej 
przestrzeni publicznej, ukierunkowując go, uświa-
damiając  istotę  kompozycji,  a w  końcu  udostęp-
niając  obszary  do  tej  pory  niedostępne7.  projekt 
parku tematycznego w zatorze, pomimo że został 
zrealizowany  w  ten  sposób  z  przyczyn  czysto 
praktycznych8,  wpisuje  się  w  szerszy  kontekst, 
pewnego  trendu  dziejącego  się  w  projektowaniu 
urbanistycznym na świecie. 

wydaje  się  konieczne  wprowadzenie  progra-
mów rewitalizacji terenów zagrożonych zalewaniem 
na poziomie powiatu i województwa, tak aby można 
było analizować  i przeprojektować  te  tereny w ob-
szarach zlewisk rzek.

Przypisy

1  lokalny program rewitalizacji (lpr) zatora wykonywany był wspólnie z MGGp, poza tym autor opracował analogiczne programy dla 
Bochni i nowego wiśnicza.

2  problemy prawno-własnościowe terenu również w przypadku zatora stanowią barierę w realizacji zadań. przykładowo skarpa staromiej-
ska będąca we władaniu władz powiatu osuwa się, powodując zagrożenie dla gotyckiego kościoła oraz pałacu potockich (oba obiekty 
wpisane na listę zbytków). władze miasta jednakże nie mogą interweniować, gdyż w świetle prawa skarpa nie jest w ich wła daniu. Dla 
powiatu problem ten jest nie jest priorytetowym, stanowiąc jedną z setek spraw. wspo mniany pałac potockich boryka się dodatkowo z in-
nym problemem prawnym, wciąż oczekując na wyrok sądowy. obecnie jest własnością gospodarstwa rybnego, które nie ma pieniędzy 
nie tylko na rewaloryzacje, lecz również na jego utrzymanie. Byli właściciele pragną go odzyskać na drodze sądowej od kilku lat. a pałac 
stoi pusty, nie ogrzewany, niszczeje i obecnie nikt nie ma możliwości zgodnie z prawem ingerować w ten proces dekapitalizacji obiektu.

3  od parku w zatorze.
4  jak na przykład w projekcie Dania park w Malmo, gdzie cztery pomosty silnie wysunięte w morze służą jedynie do jego podziwiania 
z dużej wysokości.

5 On Site Landscape Architecture Europe, s. 24-27.
6 On Site Landscape Architecture Europe, s. 144-147.
7 International Port Terminal w yokohamie wprowadzono spacerowiczów na dach, czy Maritime Youth Centre w kopenhadze, gdzie dach 
i pomosty przenikają się, stając się miejscem zabaw i gier.

8  Grunt podmokły, często zalewany.


