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

Pojęcie genius loci wywodzi się z rzymskiej mitologii i wskazuje na wyjątkowy charakter przestrzeni. 
Sporty ekstremalne ze względu na swoją specyfikę zazwyczaj są uprawiane w miejscach 
szczególnych – Parkach Adrenaliny. Da się zauważyć pewne tendencje warunkujące lokalizację 
takich obiektów. 
Parki Adrenaliny są względnie nowym typem terenów rekreacji czynnej, lokalizowanym w miejscach, 
gdzie natura i historia wywierają istotny wpływ na percepcję otoczenia. W związku z tym istnie- 
je potrzeba prowadzenia badań interdyscyplinarnych, aby dla tak nowatorskiej działalności 
odnaleźć oryginalne rozwiązania projektowe i stworzyć przestrzeń, a w tym genius loci, cha- 
rakterystyczne tylko dla nich. 
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A b s t r a c t  

Idea of genius loci comes from Roman mythology and points to the unique character of the space. 
Extreme sports with regard to their specific character are practiced in special places – Adrenaline 
Park. There are some trends determining the location of these objects. 
Adrenaline Parks are relatively new type of recreational area. They are situated in special places, 
where nature and history influence perception of environs. In this connection there is a need  
of interdisciplinary research, in order to found new original design for this kind of activity and  
to create a specific space with genius loci. 
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WSTĘP 

Pojęcie genius loci jest osadzone w mitologii rzymskiej i wskazuje na wyjątko- 
wy charakter miejsca, zazwyczaj wyraźnie zdefiniowanego przestrzennie i wywie- 
rającego określony wpływ na użytkowników1. Wyraźnie dostrzegany w założeniach 
historycznych bardzo często jest odbierany jako „tradycja miejsca”, „tożsamość 
miejsca” – kategoria uniwersalna. Jednak przypisywanie genius loci wyłącznie 
tradycji byłoby ograniczeniem potencjału tego zjawiska. Prawdziwym wyzwaniem 
dla twórców i projektantów staje się określenie jego współczesnej roli i postaci. 

Otaczający nas krajobraz ulega nieustannym zmianom, spowodowanym róż- 
norodnymi procesami zachodzącymi zarówno w środowisku naturalnym, jak i w spo- 
łeczeństwach. Obok zjawisk patologicznych (globalizacja, a w tym homogeniza- 
cja przestrzeni), stanowiących poważne zagrożenie dla krajobrazu naturalnego  
i kulturowego, mamy do czynienia z nowymi pozytywnymi zjawiskami. W szero- 
ko pojętej przestrzeni rekreacyjnej pojawiają się specyficzne obiekty – Parki 
Adrenaliny2. 

Powstaje pytanie, jak nową funkcję Parków Przygody będących „znakiem cza- 
su” pogodzić z tradycją miejsca? Sposób umieszczenia tego typu założeń w kon- 
tekście naturalnym i krajobrazowym wymaga określenia zasad i wypracowania 
narzędzi projektowych. Bez względu na przemijającą modę przestrzeń oswojo- 
na pozostaje jednocześnie syntezą trzech elementów: idei, miejsca i czynności  
w aspekcie indywidualnym, aspekcie społecznym, użytkowym oraz estetycznym3.  
W przestrzeni Parków Adrenaliny czynność nabiera wyjątkowo istotnego znaczenia. 

PARKI ADRENALINY – SPECYFIKA PRZESTRZENI 

Park Adrenaliny można zdefiniować jako  obiekt, na obszarze którego sku- 
mulowane są trasy z przeszkodami i atrakcjami zaliczanymi do sportów ekstre- 
malnych. W ich skład wchodzą często: parki linowe, zjazdy tyrolskie, teren do gry  
w paintball, trasy do jazdy samochodami terenowymi, quadami, gokartami, sta- 
nowiska łucznicze, strzelnicze, stanowiska do skoków bungee, trasy wspinaczkowe, 
tory do zorbingu, a czasem polany do lotów paralotnią. Zasób atrakcji Parku 
Adrenaliny zależy od pomysłowości założyciela: im teren jest bardziej urozmaico- 
ny geologicznie i niejednolity pod względem pokrycia, tym staje się bardziej 
atrakcyjny dla użytkowników. Musi on także spełniać określone wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa4. Dla fanów jazdy samochodami terenowymi celem 

                                                           
1  M. Siewniak, A. Mitkowska, Tezaurus sztuki ogrodowej, Oficyna Wydawnictwa Rytm, Warszawa 1998, s. 86. 
2  Funkcjonuje również określenie Park Przygody. 
3  M. Francis, R.T. Hester,  The Meaning of Gardens, The MIT Press, Cambridge and London 1990, s. 2-8. 
4  Większość atrakcji Parków Adrenaliny nie jest objęta zestawem polskich norm bezpieczeństwa. Utrudnia  
to odnoszenie się do kwestii projektowania wyżej wymienionych założeń. Jednym z obowiązujących 
przepisów prawnych jest Norma Europejska EN 15567-2:2007 sports and recreational facilities – Ropes courses 

– Part 1: Operation requirements i ma status Polskiej Nomy ISBN 978-83-251-5480-6 dotyczącej bez- 
pieczeństwa konstrukcji i obsługiwania parków linowych. 



 329

wypraw od lat jest Pustynia Błędowska oraz zabłocone tereny leśne5. Dla gry  
w paintball najchętniej wybierany jest las lub stare pofabryczne zabudowania6. 

Zorbing najczęściej uprawia się na stromych i gładkich, nieporośniętych zbo- 
czach. Niezwykłe widoki zawsze mają ogromne znaczenie dla sportów uprawianych 
na świeżym powietrzu. 

Da się jednocześnie zauważyć określone tendencje warunkujące lokaliza- 
cję parków tego typu. Preferowane są tereny, gdzie natura i historia wywierają 
istotny wpływ na sposób odbioru otoczenia. 

GENIUS LOCI – ASPEKT NATURALNY 

W krajobrazie naturalnym wybierane są miejsca, w których duch miejsca kryje  
się w walorach przyrodniczych7. Użytkownicy Parków Adrenaliny od sportów po- 
granicza oczekują możliwości stawienia czoła przeszkodom i udowodnienia sobie 
swojej wartości poprzez przekraczanie barier, które wydawały im się ponad ich  
siły. Stawanie na granicy jest swego rodzaju rytuałem przejścia, który powinien 
doprowadzać od stanu natury do kultury8. Większość takich wypraw, organizo- 
wanych przez firmy z branży sportów ekstremalnych, prowadzi w teren, gdzie 
dominuje krajobraz naturalny. Duże zadrzewienie, bujna roślinność krzewiasta i ziel- 
na (lub zupełne tego przeciwieństwo na Pustyni Błędowskiej) pasują do idei dzi- 
kości natury, której potrzebują uczestnicy rytuału przejścia. 

Jednym z takich miejsc jest krakowski Zakrzówek. W tym wyjątkowym miejscu 
istnieje  możliwość uprawiania wspinaczki górskiej, turystyki rowerowej oraz nur- 
kowania. Znajduje się tu wielkie wapienne wyrobisko zalane wodą w kolorze tur- 
kusa, które tworzą dwa połączone wąskim przesmykiem zbiorniki o głębokości ok.  
30 m. Założono tu bazę nurkową, która jest ewenementem na skalę światową – 
centrum nurkowym w sercu miasta i jednocześnie najpiękniejszym miejscem do 
nurkowania w całej Polsce. Na wapiennych ścianach uprawia się wspinaczkę  
na popularnych trasach: „Rysa Główna”, „Lewa Baba-Jaga”, „Mrówcze Zacięcie”, 
„Freney”, „SuperNity”, „Zacięcie Freneya”, „Płomień i Bat”. Tutejsze wody o nie- 
spotykanej barwie, przefiltrowane przez wapienne skały, mają wyjątkową przej- 

                                                           
5  K. Łukaszewski, Off-Road. Przygoda z rajdami terenowymi, „Extremium – Magazyn Sportowców i Turysty- 
ki Ekstremalnej” 2004, nr 5, s. 36-37. 
6  B. Barnes, P. Wrenn, Podręcznik paintballu. Strategia i taktyka, Pelta, Warszawa 1996, s. 141-160. 
7  http://www.ucsusa.org/greatlakes/glimpactplace.html. 
8  „Rytuały przejścia wyrażają napięcie tkwiące w przekraczaniu przez człowieka różnych faz życia,  
sfer instytucjonalnych czy stref, na które dzieli się wszechświat”. A. Bukowski, Trwałość form kulturo- 

wych: instytucje, obrzędy i rytuały, maszynopis, 2009, s. 9. 
 Obrzędy te dotyczą wszystkich dziedzin życia ludzkiego, w których pojawia się zmiana. Rytuał przejścia dzieli 
się na 3 fazy: wyłączenia (rytualny ubiór, oddalenie się od społeczności, izolacja), marginalną (jednost- 
ka traci poprzednią rolę społeczną, ale jeszcze nie nabywa nowej), włączenia (nadanie nowego statusu 
społecznego). A. van Gennep, Obrzędy przejścia, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2006,  
s. 84-126. 
W myśleniu antropologicznym „natura i kultura stanowią dwa przeciwstawne sobie porządki. Natura jest 
stanem charakteryzującym się chaotycznym niezróżnicowaniem, kultura jest czymś uporządkowanym  
i można ją zrozumieć. Natura jest tym co pierwotne i bezpośrednie, kultura to przede wszystkim społeczna 
organizacja nadbudowana na porządku naturalnym. W naturze istnieje «wolność», kultura to czło- 
wieczeństwo. Natura to zwierzęcość, kultura to reguły i normy. Natura to zjawiska biologiczne, kultura jest 
mentalna”. W. Burszta, Antropologia kultury, Zysk i S-ka, Poznań 2008, s. 36. 
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rzystość. Walory przyrodnicze tego miejsca są wyjątkowe. Cały teren otacza gę- 
sta, dzika roślinność. To właśnie ten charakter scenerii naturalnej sprawia, że obiekt 
przyciąga do siebie tłumy ludzi. Szukają oni spokoju i intymności, której nie można  
w pełni znaleźć w krajobrazie kulturowym. Teren ten poprzez swój zbliżony do 
pierwotnego charakter stwarza możliwość bliższego obcowania z naturą. Przy- 
bywający ludzie podświadomie zaczynają zachowywać się w sposób swobodny  
i zupełnie odmienny od postępowania wytyczonego przez obyczaje i objętego 
zestawem regulacji na terenach intencjonalnie utworzonych przez człowieka. np.  
w parkach czy skwerach miejskich. Zjawisko to jest możliwe do zaobserwowania  
już w momencie zbliżania się do granic terenu. 

 

 
Rys. 1. Trasy linowe AdrenaLina Park z widokiem na wapienny zamek Ogrodzieniec (I. Tamborska 2009) 

Fig. 1. Rope runs of Adrenaline Park with the view of limestone castle Ogrodzieniec (I. Tamborska 2009) 
 

Innym przykładem jest AdrenaLina Park w Podzamczu, usytuowany w lesie liś- 
ciastym, pośród wapiennych skał. Nad całym założeniem górują ruiny średnio- 
wiecznego zamku Ogrodzienieckiego. Jest on usytuowany na najwyższym wznie- 
sieniu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej – Górze Janowskiego (515,5 m n.p.m.). 
Miejsce to znajduje się na Szlaku Orlich Gniazd, którego nazwa pochodzi od sa- 
motnych zamków obronnych – Orlich Gniazd usytuowanych na płaszczyznach  
skał dochodzących do 20-30 m wysokości. Park linowy zlokalizowany jest również  
w pobliżu ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej „Przez skalne miasto Podzamcza”, która 
w całości zlokalizowana jest w „Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd”. Obszar ten 
posiada liczne walory historyczne, kulturowe i przyrodnicze9. Z samego parku li- 
nowego roztacza się piękny widok na wapienne mury potężnego zamku. Jesienne 
przebarwienia liści tworzą intensywny kontrast z dominującą bielą skał, wokół 
których uczestnicy mogą poruszać się na linach rozpiętych pomiędzy koronami 

                                                           
9  Dane pozyskane z tablicy informacyjnej umieszczonej przy zamku Ogrodzienieckim. 
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drzew. W miejscu tym wyczuwalna jest pewna aura szacunku dla historii, ale rów- 
nież chęć zbliżenia się do natury poprzez wysiłek fizyczny. 

GENIUS LOCI – ASPEKT KULTUROWY 

W kwestii wykorzystania krajobrazu kulturowego popularne staje się przekształ- 
canie starych fabryk lub porzuconych budynków w poligon do gry w paintball. 
Specyfika tej gry nie określa dokładnie, gdzie mają się znajdować poligony. Może  
to być teren w centrum miasta, jak i na jego obrzeżach lub w lesie. W Łodzi 
wykorzystano zrujnowane stare fabryki, dawny budynek kolejowy, wielkie prze- 
strzenie hal poprodukcyjnych. Obfituje w to wszystko pełna wąskich korytarzy, 
labiryntów, biurowych pokoi, wielopoziomowych budynków, zagraconych przejść  
i piwnic dawna fabryka kosmetyków przy ul. Dubois – obiekt jest na tyle duży, że 
można się w nim zgubić. Innym miejscem w Łodzi jest stary niedokończony hotel,  
w którym organizatorzy oferują grę na dwóch piętrach i w piwnicy. Atmosferę 
potęgują wykroty i niewielkie zarośla. W Pabianicach podobną ofertę składają 
organizatorzy gry w starych zakładach Herbapolu. W Warszawie również wyko- 
rzystano dawną fabrykę im. R. Luksemburg przy ul. Grzybowskiej. Wyróżnia się ona 
ogromną powierzchnią (kilka tysięcy m²), licznymi korytarzami i pomieszczeniami10. 
Ważnym ośrodkiem w Warszawie jest również założenie „Dwie Wieże”, które zostało 
utworzone na pofabrycznych terenach Żerania11. Do wyboru tej przestrzeni właści- 
cieli skłonił jej industrialny urok i dwa 25-metrowe silosy, których unikalność dała 
podstawę do stworzenia oryginalnego ośrodka sportowo-rekreacyjnego. Wyróżnia- 
jącym się na tle innych przykładem jest wielka posiadłość w Spale, dawniej na- 
leżąca do E. Gierka, którą teraz udostępniono jako pole do gry w paintball. Właśnie 
świadomość tego, kim był właściciel, jest największą atrakcją założenia. W miejs- 
cach bezpośrednio związanych z epoką komunizmu istnieje specyficzny „duch 
miejsca”, który obecnie staje się coraz bardziej atrakcyjny dla turystów. Z róż- 
nych powodów ludzie odczuwają przyjemność płynącą z „gry wojennej” w ta- 
kich właśnie miejscach, a także z możliwości częściowej, aczkolwiek niekon- 
trolowanej ich destrukcji. 

Radykalne warunki krajobrazu kulturowego doceniane są przez różnych spor- 
towców ekstremalnych, np. wspinaczy, skoczków bungee, graczy w paintball i wie- 
lu innych. Z wysokości budynków możliwe jest oglądanie serca metropolii z nigdy 
dotąd nie dostępnej perspektywy – skoku nad miastem, spaceru po linie czy 
zdobywcy wysokiej ściany. Nabiera ona wtedy nowego uroku i wyczuwalny jest jej 
surowy, aczkolwiek dumnie tętniący „duch miejsca”. 

Stosunkowo nową tendencję stanowi lokalizowanie Parków Adrenaliny lub ich 
elementów na terenach założeń przydworskich. Są to nowoczesne formy adapta- 
cji nieużytków rolnych, należących niegdyś do posiadłości dworskich, na przestrzeń, 
która jest wykorzystywana przez sporty ekstremalne. Dawniej owe posiadłości 
uważane były za obszary objęte ścisłą ochroną konserwatorską, gdzie nowatorskie 
projekty nie miały szansy realizacji. Dziś to myślenie się zmienia i na terenach 
odłogów powstają innowacyjne realizacje odpowiadające potrzebom nowego 

                                                           
10  M. Pawłowicz, P. Trybalski, Podróże z adrenaliną, Publicat, Poznań 2008, s. 120-121. 
11  http://www.2wieze.pl/. 
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pokolenia12. Przykładem może być pałac w Kurozwękach. Wraz z przejęciem go 
przez dziedzica rodu Popielów rozpoczęła się w nim seria przemian wprowadzają- 
ca ruch i życie nie tylko do pałacu, ale również całej miejscowości13. Kurozwęki  
z czasem zasłynęły z hodowli bizonów (zwane są Bizonlandią), a później innych 
egzotycznych zwierząt. Nowym pomysłem było utworzenie największego w kraju 
kukurydzianego labiryntu z łamigłówkami wewnątrz jego korytarzy14. Obecnie 
właściciele oferują również możliwość przejazdu quadami po specjalnym torze, gry 
w paintball oraz zjazdu tyrolskiego po linie. Wszystkie te atrakcje funkcjonują  
w harmonii ze sobą nieopodal odnowionego pałacu Kurozwęki. Cały obszar jest  
bez wątpienia miejscem wyjątkowym, którego duch ma wyraźnie historyczną 
naturę. Mogą istnieć obawy, że sporty ekstremalne mają negatywny wpływ na stan 
założenia, a nawet w pewnym sensie niweczą tradycję, są one jednak zbędne. 
Sporty ekstremalne można realizować w ścisłym kontakcie z naturą, a ich celem jest 
korzystanie z jej dóbr na zasadzie koegzystencji, a nie eksploatacji. Właściwe 
przygotowanie terenu przeznaczonego na ich uprawianie jest w stanie wy- 
eliminować ryzyko negatywnych konsekwencji nie tylko dla środowiska, ale rów- 
nież założeń historycznych. 

 

 
Rys. 2. Widok na polanę przy Krakowskim Parku Linowym urządzonym na terenie zabytkowego par- 
ku dworskiego w Pychowicach. KPL całkowicie wpisuje się w krajobraz i jest praktycznie niezauważalny  
z zewnątrz (I. Tamborska 2009) 

Fig. 2. View of the glade near Krakowski Park Linowy in Pychowice on the territory of historic manor  
park. Krakowski Park Linowy is completely blend with the landscape and almost inconspicuous from outside 
(I. Tamborska 2009) 

                                                           
12   Por. http://www.international.icomos.org/quebec2008/quebec_declaration/pdf/GA16_Quebec_Decla- 
ration_Final_EN.pdf. 
13  J. Zub, Kurozwęki. Zamek. Przewodnik po zabytkach sztuki, Tarnobrzeg 2001, s. 15. 
14  http://www.kurozweki.nazwa.pl/palac/index.php?option=com_content&task=view&id=131&Itemid= 
224&lang=pl. 
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Dowodem na to może być Krakowski Park Linowy założony na terenie dworu 
Pychowice15. Pośród drzew zabytkowego parku dworskiego za zgodą konser- 
watora wkomponowano park linowy. Był to również sposób na ratowanie upa- 
dającego zabytku. Z każdym rokiem nowa atrakcja przyciąga coraz więcej 
klientów, którzy przyjeżdżają z całymi rodzinami. Jednakże obiekt zawdzięcza swój 
sukces nie tylko nowatorskiemu pomysłowi, ale wyjątkowemu otoczeniu, które 
sprawia, że wielu odwiedzających po prostu chce tam przebywać. Teren posia- 
da wyjątkowe walory krajobrazowe. Jest otoczony przez łąki i lasy, a dodatkowo 
istotną wartość przedstawiają widoki od zachodu i południowego zachodu na 
dzielnicę Przegorzały, klasztor benedyktynów w Tyńcu oraz widoczne na horyzoncie 
pasmo górskie. 

Cały obszar jest wyjątkowo malowniczy, zwłaszcza jesienią ze względu na 
przebarwienia roślinności. Nieopodal znajdują się wały wiślane i uczęszczane ścież- 
ki rowerowe. Do ważnych atrakcji należy tu również zaliczyć stawy rybne i pozo- 
stałości po sadach, jak i zabytkowy dworek w trakcie renowacji. Ogromne 
predyspozycje tego obszaru są wykorzystywane przez firmy, które współpracują  
z właścicielem Krakowskiego Parku Linowego, np. Compass, Aiger. Wiele firm 
zgłasza się z własnej inicjatywy w celu organizacji dla nich imprez integracyjnych. 

PODSUMOWANIE 

Jak wykazują badania, genius loci jest elementem pożądanym przez użyt- 
kowników różnorodnych miejsc, w tym przestrzeni rekreacyjnej. Parki Adrenaliny  
są lokalizowane w miejscach o wyjątkowych walorach krajobrazowych zarówno 
naturalnych, jak i kulturowych. 

W obecnej chwili obserwuje się stopniowy wzrost świadomości społecznej  
w kwestii postrzegania „ducha miejsca”, ponieważ jest to jeden z niezbędnych 
składowych elementów dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Wiele elemen- 
tów materialnych (miejsca, budynki, krajobrazy, szlaki, obiekty) razem z elemen- 
tami niematerialnymi (wspomnienia, opowieści, dokumenty, festiwale, obchody, 
rytuały, znajomość tradycji, wartości, detale, kolory, zapachy) współtworzy miejs- 
ce, nadaje mu określone znaczenie i przyczynia się do procesu zrównoważone- 
go rozwoju16. 

Zmiany zachodzące w społeczeństwach i na skutek tego w krajobrazie wy- 
magają redefinicji pojęcia genius loci. Ze względu na jego złożoność i wielo- 
wątkowość istnieje potrzeba pogodzenia aspektów sprzecznych. Określenie ewen- 
tualnych zagrożeń dla „ducha miejsca” pozwala na stworzenie konkretnych na- 
rzędzi ochrony17 . 

Podsumowując: 
– Parki Adrenaliny są nowym typem terenów rekreacji czynnej. Wprowadzenie 

nowej funkcji oraz umiejętne wkomponowanie tych obiektów w istniejący 

                                                           
15  Więcej na ten temat: http://www.krakowskiparklinowy.pl/. 
16  http://www.international.icomos.org/quebec2008/quebec_declaration/pdf/GA16_Quebec_Declaration_ 
Final_EN.pdf 
17  4 października 2008 w Québec (Kanada)  na posiedzeniu ICOMOS została przyjęta deklaracja dotyczą- 
ca zachowania „ducha miejsca” „QUÉBEC DECLARATION ON THE PRESERVATION OF THE SPIRIT OF PLACE”. 
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kontekst pozwala ożywić przestrzeń. Bardzo istotne znaczenie ma udział lu- 
dzi młodych w procesie zrównoważonego rozprzestrzenienia i ochrony „ducha 
miejsca” uwzględniającego aspekt ekologiczny, ekonomiczny, społeczny. Nale- 
ży dążyć do ułatwienia przekazu międzypokoleniowego, a także między- 
kulturowego18. 

– Istnieje pilna potrzeba badań interdyscyplinarnych – szczególnie aspektów 
krajobrazowych, dendrologicznych, z zakresu psychologii przestrzeni. Konieczne 
jest również stworzenie podstaw prawnych funkcjonowania tych obiektów, aby 
zapewnić bezpieczeństwo użytkowników. Interdyscyplinarność pojęcia (kate- 
goria genius loci funkcjonuje w różnych dyscyplinach, m.in. w etyce środo- 
wiskowej19) pozwala prowadzić badania w integracji z fachowcami z różnych 
dziedzin i opracowywać wyniki w sposób syntetyczny. 

– „Duch miejsca” wynika ze spójności miejsca, równowagi pomiędzy elementami 
natury i kultury. Rozumiany jako proces ciągłości przestrzennej i kulturowej 
pozwala na połączenie historii i współczesności. 
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