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

W artykule poruszono temat małych dworców kolejowych, problem ich degradacji i izolacji od obszarów 
zurbanizowanych. Sposobem przeciwdziałania tym tendencjom jest identyfikacja możliwych do zaistnie-
nia relacji, czyli powiązań funkcjonalno-przestrzennych dworca z otoczeniem w celu jego ponownej 
asymilacji w strukturze lokalnej. Proces ten staje się jednym z narzędzi rewitalizacji, której zasięg równy 
jest otoczeniu dworca, rozumianemu jako obszar jego potencjalnej obsługi. Wyróżnienie poszczególnych 
relacji dworzec–otoczenie ułatwia określenie elementarnych transformacji, warunkujących wzbudzenie 
każdej z nich. 
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A b s t r a c t  

The article considers the matter of small railway stations, problems with their progressive degradation and 
isolation of urbanized areas. Identification of feasible spatial and functional relations between railway 
station and its neighbourhood is a way to counteract these tendencies and reassimilate train terminal with 
local urban structure. The process becomes a tool of revitalization with a range equal to the stations 
neighbourhood, defined as an area of its possible influence. Specification of particular relations simplifies 
indication of causing them, essential transformations. 
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1. Obserwacja problemu 

Związek systemu osadniczego z systemem transportowym jest oczywisty i nieroze-
rwalny. Przystanki transportu zbiorowego są ich wspólnymi ogniwami, pośród których 
dworce kolejowe stanowią szczególną odmianę ze względu na przestrzenne zakorzenienie  
i wynikające z tego utrudnienia wtórnej adaptacji do nowych warunków. Odgrywając stra-
tegiczną rolę w obszarach zurbanizowanych do połowy XX w., wpływały one na kierunek 
rozwoju przestrzennego, niekiedy stając się nawet biegunami nowych osi funkcjonalno- 
-przestrzennych, kierunkujących dalszy rozwój zabudowy. Zmiany w ostatnich 
dziesięcioleciach związane z popularyzacją transportu indywidualnego, rozbudową odpo-
wiadającego mu układu drogowego oraz przeobrażeniami charakteru usług i przemysłu 
przyczyniły się do spadku wykorzystania infrastruktury kolejowej, a w konsekwencji także 
do liberalizacji warunku dostępności do niej w postępującym procesie urbanizacji. Dworzec 
utracił rolę „okna na świat” dla lokalnej społeczności i przestał być „bramą” dla przyjezd-
nych. Jego powiązania funkcjonalne w wielu przypadkach zanikły, jednak rozwiązania 
przestrzenne zazwyczaj pozostały.  

Izolacja terenów kolejowych i obszarów zurbanizowanych wpływa na funkcjonowanie 
każdego z nich. Dla kolei mniejsze zyski ze świadczonych usług wpływają na spadek ich 
jakości lub decydują o ich wstrzymaniu. Prowadzi to do zaprzestania modernizacji nisz-
czejącej infrastruktury i pozornego braku zapotrzebowania na nią, wobec czego staje się 
ona zbędna, wręcz kłopotliwa. Obszary zurbanizowane w otoczeniu dworca pozbawione 
zostają wówczas transportowej alternatywy do układu drogowego, co w okresach szczytu 
komunikacyjnego zwiększa prawdopodobieństwo niewydolności szczególnie obciążonych 
ulic. W mniejszych i mniej zróżnicowanych układach osadniczych – na peryferiach miast, 
w małych miasteczkach i wsiach zmiany te mogą jednocześnie silnie zaburzać wewnętrzną 
hierarchię przestrzeni lub osłabiać powiązane z dworcem lokalne centra i główne osie, czyli 
miejsca tożsamości, identyfikacji i integracji lokalnej społeczności. 

2. Poszukiwanie rozwiązania 

Spadek popularności kolei najsilniej dotknął małe dworce i lokalne linie. Rozbudowana 
sieć infrastruktury kolejowej i gęsty układ osadniczy, cechujące między innymi region 
Dolnego Śląska, nie stały się czynnikami łagodzącymi tę tendencję, lecz zadecydowały 
jedynie o jej powszechności ze względu na szczególnie dużą liczbę występujących przy-
padków. Skomplikowanie oraz rozmiar przedsięwzięć zmierzających do dostosowania 
infrastruktury kolejowej do obecnych potrzeb nie tylko skutecznie spowalnia ich realizację, 
ale również skłania samorządy do marginalizowania kwestii obsługi terenów zainwestowa-
nych przez kolej. W konsekwencji, paradoksalnie, to dynamiczna urbanizacja może osta-
tecznie zaprzepaścić szanse na reaktywację linii kolejowych. Lokalizacja wielu nowych 
inwestycji może bowiem uniemożliwi ć późniejsze odtworzenie i rozbudowę systemu po-
wiązań z dworcem oraz sprzyja rozgęszczaniu zabudowy. W procesie planowania rozwoju 
lokalnego konieczna jest zatem szybka i jasna decyzja, precyzująca wizję wykorzystania 
infrastruktury kolejowej, a także świadomość wszystkich konsekwencji podjętego wyboru.  

Za odstąpieniem od kształtowania systemu powiązań struktury osadniczej z dworcem 
przemawiać może techniczna i funkcjonalna zapaść infrastruktury kolejowej. Racjonalnym 
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argumentem w tej kwestii wydają się być także oszczędności w budżetach gmin, wynika-
jące z uniknięcia wykupów i utrzymywania terenów tworzących powiązania z nieczynnym 
dworcem. Negatywnym skutkiem przestrzennym w skali osiedla lub miejscowości jest 
jednak rosnące natężenie ruchu samochodów oraz, co gorsze, brak możliwości rozwiązania 
tego problemu w sposób inny niż poprzez kosztowne inwestycje w rozbudowę układu dro-
gowego. Rozwój innego systemu transportu zbiorowego, w obliczu rezygnacji z wykorzy-
stania kolei, wydaje się być decyzją niekonsekwentną i nieuzasadnioną ekonomicznie, 
która generuje zapotrzebowanie na nowe tereny komunikacyjne w sąsiedztwie już istnieją-
cych. Jest to sprzeczne z ideą transportu zbiorowego, przeciwstawiającą się rozrzutnej go-
spodarce przestrzenią na cele komunikacyjne. Hasło reklamowe: ,,Ten tramwaj może prze-
wieźć 200 osób. 6 samochodów przewozi 12 osób, a zajmują tyle samo miejsca”1 przestaje 
być zasadne, gdy ma odnosić się do torowisk dublujących przebieg linii kolejowych. Udana 
adaptacja tych ostatnich na cel niezwiązany z komunikacją jest procesem znacznie bardziej 
skomplikowanym niż reaktywacja połączenia kolejowego. Wymaga bowiem znalezienia 
nowych funkcji dla stacji kolejowych, infrastruktury towarzyszącej i samych linii. Trans-
formacje takie nie są uzasadnione w przypadku istniejącej niewydolności układu transpor-
towego.  

Utrzymywanie i rozbudowa systemu powiązań dworca kolejowego z otoczeniem to 
działania pozornie irracjonalne w obliczu nieczynnej lub nieefektywnie funkcjonującej linii 
kolejowej. Pozostawiają one jednak możliwość uruchomienia tego środka transportu  
w przyszłości, a także zwiększają szanse skutecznej obsługi komunikacyjnej terenów  
w sąsiedztwie, wykorzystując istniejącą infrastrukturę i ograniczając budowę nowej. 
Działania te pozwalają również na zagospodarowanie terenów kolejowych zgodnie z ich 
funkcją pierwotną i uzupełnienie nowymi – towarzyszącymi. Łatwiejsza staje się wówczas 
odbudowa i rozwój obszarów w otoczeniu dworca w zgodzie z dotychczasową strukturą, 
funkcją i hierarchią przestrzeni. 

Spojrzenie na dworzec i linię kolejową jako ważny element struktury lokalnej, a nie 
wyłącznie środek transportu, wskazuje wiele niedostrzeganych lub bagatelizowanych kon-
sekwencji decyzji odnośnie do jej losu. Polityka przestrzenna honorująca istniejącą infra-
strukturę i zakładająca jej reaktywację, paradoksalnie, w ogólnym i długofalowym rozra-
chunku, może okazać się rozwiązaniem prostszym, tańszym i mniej konfliktowym. Kształ-
towanie wzajemnych powiązań przestrzennych pomiędzy dworcem a jego otoczeniem, 
prowadzące do wzajemnej integracji strukturalnej, samoczynnie staje się narzędziem rewi-
talizacji, czyli szeroko pojętego ożywienia, również pod względem funkcjonalnym. Jej 
objawem są wzbudzone relacje pomiędzy tymi przestrzeniami, rozumiane jako ruch ich 
użytkowników w konkretnym celu. 

3. Zasięg dworca kolejowego a granice badanego obszaru 

Wzbudzenie relacji uwarunkowane jest potencjałem dworca i otoczenia wynikającym  
w dużej mierze z charakterystyki obu przestrzeni. Ustalenie cech samej stacji – jej położe-
nia, składników i granic, powierzchni użytkowych budynków, obszaru niezabudowanego 
do wykorzystania itp. wydaje się być prostsze od określenia otoczenia dworca. Definiowa-
nie tego drugiego jako obszar możliwej obsługi pozwala na swobodne poszukiwanie relacji, 
zwiększając jednak przy tym badaną powierzchnię i złożoność struktury, ale przede 
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wszystkim – utrudniając ustalenie granicy. Pośród wielu innych czynników zasięg teryto-
rialny oddziaływania dworca kolejowego zależy bowiem od sposobu dotarcia do niego, 
celu podróży i standardu wyposażenia pokonywanej przestrzeni.  

System Park&Ride swoją popularność zawdzięcza skutecznemu połączeniu transportu 
indywidualnego ze zbiorowym (zazwyczaj szynowym), przewożącym pasażerów na dłuż-
szych dystansach. Nawet przy niewielkiej, średniej prędkości 40 km/h 10 min wystarcza na 
dojechanie samochodem do dworca z miejsca odległego aż o 7 km. Warunkiem powstania 
relacji, tak pożądanej z punktu widzenia funkcjonowania linii kolejowej, jest wyposażenie 
miejsca przesiadki w wygodny i bezpieczny parking. Jego duże rozmiary i strategiczne dla 
kierowcy, centralne usytuowanie w wielu zrealizowanych przypadkach eskalują jednak 
monofunkcyjny, podporządkowany komunikacji charakter przestrzeni, dyskryminując 
klientów niezmotoryzowanych. Próbę wyrównania szans wszystkich użytkowników 
dworca kolejowego podejmuje system Transit-Oriented Development. Modyfikacja sys-
temu Park&Ride odbywa się tam poprzez wyważenie akceptowalnej odległości dojścia  
z parkingu i rozczłonkowanie jego płyty na kilka niezależnych stref. Dezaprobatę kierow-
ców skutecznie powstrzymuje bogate i użyteczne wyposażenie obszaru pomiędzy dworcem 
a parkingiem w przestrzenie publiczne, zieleń oraz zabudowę z szeroką ofertą usługową. 
Elementy te służą wszystkim odwiedzającym dworzec, tworząc go bardziej uniwersalnym, 
wielofunkcyjnym i przez to również – hierarchicznie ważnym. Przekształcanie małych 
dworców w lokalne centra wzmacnia relacje komunikacyjne, ale także sprzyja nowym, 
niezwiązanym z podróżą pociągiem. Dworzec wraz z najbliższym sąsiedztwem może stać 
się celem spotkań i integracji lokalnej społeczności, punktem informacji, miejscem pracy, 
imprez kulturalnych, robienia zakupów, wypoczynku. TOD nie tylko dąży do wyższej 
intensywności zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie dworca, ale także stymuluje dogęsz-
czanie całego obszaru w promieniu akceptowalnego dojścia do niego. Zachowanie dywer-
syfikacji zewnętrznych powiązań komunikacyjnych jest więc jednocześnie narzędziem 
redukującym ruch samochodów i przeciwdziałającym rozlewaniu się zabudowy. 

Poprawa dostępności dworca dla pieszych, oprócz opisywanych udogodnień, wiąże się 
z wykształceniem systemu komfortowych dojść, łączących inne hierarchicznie ważne 
miejsca źródeł i celów ruchu. Jak wiele zależy od standardu i sąsiedztwa ciągów pieszych 
świadczy przykład wrocławskiego placu Społecznego. Ten rozległy węzeł drogowy 
poprzez swoje zagospodarowanie skutecznie zniechęca do pokonywania pieszo trasy  
z placu Grunwaldzkiego do Rynku, mimo że pod względem odległości jest ona zbliżona do 
popularnej ulicy Świdnickiej, prowadzącej z Rynku na południe, w okolice Arkad 
Wrocławskich.  

Ruch rowerowy jako drugi składnik systemu TOD typu door-to-door sytuuje się 
pomiędzy ruchem pieszym a samochodowym, łącząc ich niektóre zalety. W czasie  
10 minut rowerzysta jest w stanie pokonać 4,5 razy większy dystans niż pieszy, co sprawia, 
że obszar możliwej obsługi dworca rośnie odpowiednio aż 15 razy2. Strefa przesiadki  
w systemie Bike&Rail nie jest tymczasem tak terenochłonna jak w przypadku Park&Ride  
i może znajdować się bezpośrednio przy wejściu na dworzec. Nie oznacza to jednak, że 
Bike&Rail jest systemem tanim i prostym w implikacji. Oprócz wykształcenia sieci tras 
rowerowych, niezbędny jest także: bezpieczny parking lub przechowalnia rowerów, tabor 
kolejowy dostosowany do ich przewozu, wypożyczalnia i wiele innych, przydatnych 
rowerzystom elementów, podnoszących standard usługi. 
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Zasięg dworca kolejowego może ulec poszerzeniu również dzięki synchronizacji ze 
zbiorową komunikacją samochodową. Autobusy, mając możliwość dojazdu pod sam budy-
nek, mogą szybko dowozić pasażerów przesiadających się do pociągu oraz w przeciwnym 
kierunku – rozwozić ich po wyjściu z niego. Brak koordynacji pomiędzy tymi środkami 
często jednak sprawia, że trasy autobusowe dublują linie kolejowe, zwiększając ruch na 
drogach, podnosząc wydatki na transport i zmniejszając jego skuteczność, a w większości 
przypadków, także wydłużając czas samego przejazdu. Dobrym przykładem jest wrocław-
ska linia autobusu 602, dowożąca pracowników LG Electronics z Dworca Głównego do 
Biskupic Podgórnych. Pokonanie 15 km zgodnie z rozkładem zajmuje 40 minut, ale czas 
ten w godzinach szczytu przedłuża się nieprzewidywalnie, gdyż trasa prowadzi przez zatło-
czoną ulicę wylotową z miasta i węzeł autostradowy. Tymczasem dworzec kolejowy  
w Smolcu odległy jest od zakładu LG o 6 km i 8 minut jazdy samochodem. Pociąg 
dojeżdża stamtąd do Wrocławia w 19 minut. Przy trwającej nawet 10 minut przesiadce 
pokonanie tej trasy nadal trwałoby krócej niż autobusem, a czas ten byłby niezależny od 
korków.  

Efektywna obsługa otoczenia przez dworzec wymaga również wyposażenia go w przy-
stanek taxi i strefę nazywaną Kiss&Ride, która umożliwia szybkie podwiezienie podróż-
nego i rozładunek bagażu. Skutecznym uzupełnieniem może być powiązanie kolei z usługą 
nazywaną Flex Service3. Umożliwia ona dostęp do komunikacji zbiorowej pasażerom znaj-
dującym się na obszarach, które ze względu na małe zagęszczenie nie są obsługiwane 
regularnymi połączeniami. Za pomocą bezpłatnej linii telefonicznej dokonywana jest 
rezerwacja miejsca i godziny, skąd autobus, za niewielką dodatkową opłatą, odwozi pasa-
żerów do najbliższego przystanku przesiadkowego w celu kontynuowania podróży.  

Akceptowalny promień dojścia lub dojazdu do dworca, oprócz kwestii środka trans-
portu, zależy też od rodzaju celu ruchu. W codziennych podróżach do pracy priorytetem 
jest krótki czas. Podróże okazjonalne, odbywane dobrowolnie mogą skłaniać do wyboru 
innej drogi (np. bardziej atrakcyjnej krajobrazowo) lub innego sposobu przemieszczania się 
(np. pieszo zamiast autobusem). W podróżach związanych z turystyką, sportem, wypo-
czynkiem czy rekreacją akceptowalna, a czasem nawet pożądana, odległość do celu po 
wyjściu z dworca może kilkukrotnie przewyższać tę dla podróży codziennych. Do mo-
mentu wygaszenia linii kolejowej Wrocław–Świdnica taką grupę podróżnych obsługiwał 
dworzec kolejowy w Sobótce. Pomimo położenia w odległości 5 km od popularnego wśród 
Wrocławian szczytu góry Ślęży stanowił wygodną bazę wypadową do całodziennych wy-
cieczek po jej masywie. 

4. Potencjał – relacja – transformacja 

Określenie potencjałów dworca i otoczenia do zaistnienia wzajemnych relacji opiera się 
na dostrzeżeniu użytecznych cech obu przestrzeni. Powinny one odpowiadać przyjętym 
wytycznym dotyczącym możliwych sposobów wykorzystania istniejącej infrastruktury 
kolejowej oraz umożliwiać zachowanie pierwotnej funkcji dworca. Relacja może nastąpić 
w efekcie zidentyfikowania i wzajemnego skojarzenia zjawiska popytu i podaży na pewną 
funkcję, przy założeniu, że jedno z nich znajdzie się w obszarze dworca, a drugie w jego 
otoczeniu. Przykładową sytuacją może być wolny lokal w budynku dworca, który pod 
względem powierzchni i innych cech odpowiada lokalizacji funkcji, na którą stwierdzone 
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zostało zapotrzebowanie w obszarze otoczenia dworca. Pośród wielu innych funkcją taką 
może być biblioteka, biuro obsługi klienta czy centrum informacji lokalnej przedsiębior-
czości. W konfiguracji odwrotnej – odpowiedzią na potrzebę zwiększenia liczby osób po-
dróżujących koleją może być zsynchronizowanie z nią tras i godzin przyjazdów lokalnych 
linii autobusowych lub modernizacja i rozbudowa systemu dojść pieszych do dworca.  

W większości przypadków dworzec kolejowy stanowi obecnie wyłącznie miejsce prze-
siadki lub zmiany środka transportu. Poszukiwana relacja między dworcem i jego otocze-
niem jest wówczas początkowym lub końcowym ogniwem podróży, a źródłem lub celem 
ruchu może być zarówno dom, praca, usługi, jak i turystyka, sport czy wypoczynek. Prze-
kształcenie dworca w wielofunkcyjne centrum uruchamia jego drugą, inną rolę – celu ruchu 
dla okolicznych mieszkańców. Wtedy poszukiwana relacja tożsama jest z całą podróżą, 
mającą zasięg lokalny i ograniczoną do otoczenia. Z kolei silniejsza specjalizacja dworca, 
np. kulturalno-rozrywkowa, może powodować, że stanie się on celem samym w sobie dla 
osób spoza własnego otoczenia. W przypadku oferty turystycznej, np. przejazdów krajo-
znawczych, pociągu retro czy zorganizowanych wycieczek koleją, atrakcje dworca i oto-
czenia mogą razem tworzyć jeden cel. 

Antycypowane relacje można usystematyzować również pod kątem uzyskanej zmiany, 
mierzonej poprzez porównanie stanu końcowego do początkowego. Pierwszym typem będą 
wtedy relacje wzmacniające lub rozbudowujące te już obecnie istniejące. Potencjał dworca 
i otoczenia może jednak wskazać też zasadność odtworzenia relacji, które funkcjonowały 
już w przeszłości. Nowe relacje można z kolei podzielić na dwie grupy – bazującą na 
istniejących potrzebach i możliwościach otoczenia oraz określającą ogólne kierunki 
rozwoju lokalnego, opierające się na planowanym, wspólnym funkcjonowaniu dworca 
kolejowego i jego otoczenia.  

Poszukiwanie relacji dworca kolejowego z otoczeniem ma podwójne uzasadnienie – 
ułatwia określenie ogólnego kierunku rewitalizacji oraz kojarzy go z warunkującymi ją, 
elementarnymi transformacjami przestrzennymi. Zidentyfikowane relacje będą stanowić 
propozycje działań, których podjęcie ma służyć przeciwdziałaniu izolacji i degradacji 
terenów kolejowych oraz przywróceniu ich do aktywnej roli zarówno w strukturach 
lokalnych, jak i układach transportowych. W zależności od charakteru zaproponowanych 
relacji wskazane będzie ich łączenie lub selekcja w celu zrównoważenia popytu i podaży, 
maksymalizacji ożywienia ruchu użytkowników, uzyskania zjawiska synergii i otrzymania 
spójnego wizerunku dworca. 

5. Wybrane przykłady wymagające interwencji 

5.1. Wrocław Zachodni 

Wrocław Zachodni stanowi klasyczny przykład brakujących relacji pomiędzy dworcem 
kolejowym a obszarami znajdującymi się w jego otoczeniu. Muchobór Mały i Oporów  
(fot. 2) to osiedla odznaczające się dość zwartą i jednorodną zabudową oraz czytelnym 
układem urbanistycznym, który jest jednak w niewystarczający sposób powiązany z cen-
trum miasta. Uwarunkowania te wskazują na duże zapotrzebowanie w tym rejonie na trans-
port alternatywny do drogowego. Tymczasem niewielka popularność dworca wynika głów-
nie z jego położenia pomiędzy osiedlami, w odległości o ponad kilometr od centrum 
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każdego z nich. Wysiłek związany z pokonaniem przez podróżnych takiego dystansu powi-
nien wiązać się z pewną rekompensatą, widocznymi korzyściami podjętego wyboru. 
Zamiast nich w przestrzeni występuje wiele czynników dodatkowo zniechęcających. Część 
z nich wiąże się z ulicą Avicenny, która łączy tereny mieszkaniowe z dworcem (fot. 3). Jej 
niskie parametry praktycznie wykluczają ruch pieszych i rowerzystów, a komunikacja 
autobusowa na tym odcinku nie jest świadczona. Niezadowalający jest również standard 
wyposażenia samego dworca, w którym brakuje podstawowych elementów obsługi po-
dróżnych, a tym bardziej usług towarzyszących czy urządzeń w ramach systemów 
Park&Ride, Bike&Rail, Kiss&Ride. 

 

   
 

   
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
Brak wzajemnej relacji z punktu widzenia funkcjonowania linii kolejowej skutkuje 

niskimi przychodami dworca, spowodowanymi małą liczbą pasażerów, natomiast dla 
otoczenia linia ta nie stanowi alternatywnej oferty dojazdu do centrum. Pomimo zaledwie 

Fot. 1. Dworzec Wrocław Zachodni 

Photo 1. Wrocław Zachodni Railway Station 

Fot. 2. Główna ulica osiedla Oporów, prowadząca 
w kierunku dworca 

Photo 2. Oporów Residential District and its main 
avenue, leading to the station 

Fot. 3. Ulica Avicenny ukazująca dystans dzie-
lący dworzec od osiedla Oporów 

Photo 3. Avicenna street, showing the distance 
between the station and Oporów 
       residential District 

Fot. 4. Kościół Garnizonowy w tle, symbolizujący 
szanse na szybki i bezpośredni dojazd do
                centrum 

Photo 4. In the background Garnizonowy Church 
which symbolises chances of quick and 
        direct way to the city centre 
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12 minut, jakich potrzebuje pociąg, by dotrzeć do Dworca Głównego, mieszkańcy obu 
osiedli wybierają autobus lub własny samochód. W przypadku tego pierwszego, zgodnie  
z rozkładem jazdy, zajmuje to przynajmniej dwa razy więcej czasu, a w przypadku obu – 
wiąże się z dużymi utrudnieniami i opóźnieniami w godzinach szczytu.  

Jednym z rozwiązań mających na celu pobudzenie relacji między dworcem kolejowym 
a jego otoczeniem mógłby być autobus kursujący wahadłowo pomiędzy osiedlami, z po-
średnim przystankiem przy dworcu, zsynchronizowanym z odjazdami pociągów. Z kolei 
budowa infrastruktury systemów Bike&Rail czy Park&Ride mogłaby zbliżyć dworzec do 
osiedli poprzez umożliwienie nowych, szybkich i komfortowych sposobów dotarcia do 
niego. Wzbogacenie oferty dworca o dodatkowe funkcje adresowane do mieszkańców 
osiedli i użytkowników rozwijającej się strefy aktywności gospodarczej mogłoby poprawić 
jego wizerunek i atrakcyjność. 

5.2. Wrocław Sołtysowice 

Centrum handlowe Korona we Wrocławiu zajmuje teren pomiędzy drogą krajową  
a linią kolejową – ciągami komunikacyjnymi wyprowadzającymi ruch z miasta w kierunku 
Warszawy. Atuty preferencyjnego położenia obiektu wykorzystane zostały jednak wyłącz-
nie w kontekście układu drogowego, umieszczając dobrze widoczną strefę wejściową od 
strony al. Bolesława Krzywoustego. Pominięta została natomiast kwestia linii kolejowej  
i niepowtarzalnej we Wrocławiu szansy na powiązanie wielkopowierzchniowego centrum 
handlowego z dworcem znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie. Zrealizowany 
projekt optycznie i funkcjonalnie zagrodził klientom wysiadającym z pociągu drogę do 
głównego wejścia do sklepu, podczas gdy w linii prostej wynosi ona jedynie 250 m. Pas od 
strony linii kolejowej przeznaczono na strefę dostaw, a obsługująca ją ulica stała się 
przestrzenią półprzemysłową, zdegradowaną i pozbawioną wszelkich urządzeń dla 
pieszych (fot. 6). 

 

    

 Fot. 5. Dworzec Wrocław Sołtysowice 

Photo 5. Wrocław Sołtysowice Railway Station 

Fot. 6. Ulica Poprzeczna stanowiąca dojście  
z dworca do centrum handlowego 

Photo 6. Poprzeczna  Street,  the  way  from  the 
railway station to the shopping centre 
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Fot. 7. Dojście do centrum handlowego od strony Fot. 8. Strefa wejściowa podporządkowana  
 dworca zmotoryzowanym 

 Photo 7. Accessway from the station Photo 8. Drivers friendly entrance area 

Paradoksalnie, by zachęcić niezmotoryzowanych klientów do odwiedzenia sklepu, cen-
trum handlowe przez wiele lat oferowało bezpłatny przejazd z Dworca Głównego PKP, 
lecz autobusem. Miał on do pokonania trasę przechodzącą przez najbardziej zatłoczone 
wrocławskie ulice, podczas gdy odcinek ten w 17 minut codziennie pokonuje ponad dwa-
dzieścia par pociągów. Obecnie, choć linię autobusu skrócono o połowę, rozpoczynając ją  
z placu Grunwaldzkiego, nadal na przejazd nią potrzeba 3 minuty więcej niż pociągiem  
z Dworca Głównego.  

Centrum handlowe Korona, położone nieopodal dworca Wrocław Sołtysowice jest przy-
kładem dobitnie ukazującym konsekwencje błędnych decyzji funkcjonalno-przestrzennych, 
podjętych przy zagospodarowaniu terenu. Pomimo zapewnienia innej, bezpłatnej możliwości 
dojazdu do sklepu, rezygnacja z powiązania inwestycji z dworcem kolejowym Sołtysowice 
ograniczyła jego dostępność dla klientów z centralnej i południowej części miasta. 

5.3. Wrocław Psie Pole 

Dworzec kolejowy Psie Pole położony jest na peryferiach wrocławskiego osiedla o tej 
samej nazwie. Kiedyś jego centrum było samodzielnym, małym miasteczkiem, którego 
niektóre cechy do dziś charakteryzują tamtejszy układ urbanistyczny i zabudowę. Jednak 
wraz z powojennym, intensywnym rozwojem osiedla w kierunku wschodnim lokalny układ 
drogowy zmodernizowany został tylko w niewielkim stopniu. W obliczu utrudnionego 
dojazdu do centrum Wrocławia zarówno własnym samochodem, jak i miejską komunikacją 
zbiorową połączenie kolejowe oferuje możliwość dotarcia do Dworca Głównego w czasie 
od 20 do 23 minut. Jednak podstawową wadą obniżającą jego atrakcyjność jest słabe 
powiązanie dworca Psie Pole z własnym otoczeniem. Położony jest on na peryferiach 
dawnego miasteczka, w odległości około 700 m od starego rynku. Niski standard 
przestrzeni i niewielka intensywność jej wykorzystania, brak wygodnych dojść i optyczne 
oddzielenie dworca od reszty osiedla przez tranzytową drogę zniechęcają pieszych do 
korzystania z kolei (fot. 10). Brak synchronizacji tras linii autobusowych, pomimo 
wysokich ku temu predyspozycji, wyklucza dojazdy do centrum Wrocławia z przesiadką  
z użyciem obu środków transportu.  Mieszkańcy i pracownicy całego obszaru Zawidawia, 
obejmującego wielorodzinne i jednorodzinne osiedla oraz strefy aktywności gospodarczej, 
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rozpostarte wokół starego Psiego Pola zmuszeni są do codziennych przejazdów przez jego 
zabytkowy rynek.  

Realizowane i planowane transformacje na wrocławskim Psim Polu zbiegły się w ostat-
nich latach z inwestycjami na kolei, co pozwala z optymizmem spojrzeć na szanse przy-
szłego scalenia obu systemów w jeden organizm miejski. Uchwalony plan miejscowy, 
oprócz regulacji związanych z rozwojem terytorialnym osiedla, zakłada modernizację 
istniejącego układu drogowego. Pozwolić to ma na wyłączenie starego centrum z ruchu 
samochodów, jego usługową aktywizację i poprawę dostępności ciągami pieszo-rowero-
wymi i transportem zbiorowym. W słabo zainwestowanym rejonie dworca kolejowego 
przewidziano nowe zespoły kameralnej zabudowy wielorodzinnej, ośrodek sportowy oraz 
węzeł integrujący kolej z innymi środkami transportu. Kapitalny remont obiektu dworca 
stał się pierwszym krokiem w kierunku poprawy standardu obsługi klienta, a niedawno 
przywrócona do użytkowania linia kolejowa do Trzebnicy podniosła rangę Psiego Pola do 
stacji węzłowej. 

 

    
 Fot. 9. Dworzec Wrocław Psie Pole 

  Photo 9. Wrocław Psie Pole Railway Station 

 
 

    

Fot. 11. Przykład podjętej rewitalizacji dawnego Fot. 12. Historyczna zabudowa Psiego Pola, typo- 
 miasteczka Psie Pole wa dla małych miasteczek 

Photo 11. The example of lasting revival process Photo 12. Psie Pole historic building, typical for 
 of Psie Pole Old Town small towns 

Fot. 10. Aleja Sobieskiego odcinająca dworzec 
od osiedla Psie Pole 

Photo 10. Sobieski Avenue, the way which is 
cutting off the station from the Psie 
     Pole Residential District 
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P r z y p i s y  

1 Hasło promujące komunikację zbiorową, umieszczane na taborze wrocławskiego MPK.  
2 Wg analiz opublikowanych w [1]. 
3 Nazwa własna usługi świadczonej przez Rhode Island Public Transit Authority na przedmieściach  

i obszarach wiejskich stanu Rhode Island, USA. 
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