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

Współczesne, niekontrolowane przeobrażenia tkanki małych i średnich miast są jedną z przyczyn 
zatracania ich tożsamości. Jest to problem szczególnie istotny w miejscowościach uzdrowiskowych. 
Jednym z przykładów miasta, w którym brak ograniczeń w działaniach inwestycyjnych prowadzi do 
negatywnych przemian przestrzennych, niszczenia lokalnych cech miejsca, upadku tradycji i zaniku 
charakteru uzdrowiska jest Rabka-Zdrój. Znaczna presja inwestycyjna oraz jednoczesny brak doku-
mentów planistycznych warunkujących właściwe działania to główne czynniki pogłębiające negatywne 
przekształcenia zarówno strefy centralnej, jak i zewnętrznej miasteczka. Rabka ma liczne walory 
przyrodnicze, krajobrazowe, klimatyczne i kulturowe, które właściwie wykorzystane mogłyby stać się 
podstawą dalszego, harmonijnego rozwoju. 
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A b s t r a c t  

Contemporary uncontrolled transformation of the urban fabric of small and medium-size towns is one of 
the reasons why they lose their identity. The problem is particularly significant in spas. Rabka-Zdrój is an 
example of a town where unrestrained investment has resulted in negative spatial transformations, 
damage to local features of the place, decline of tradition and disappearance of the character of a spa. 
Great investment pressure combined with lack of planning documentation that would determine proper 
actions are the main factors contributing to deterioration of both the central and external zones of the 
town. Rabka has many values as regards nature, landscape, climate and culture. If they were used 
properly, they could become the basis for further sustainable development. 
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1.  Wstęp 

Niewłaściwie prowadzona polityka przestrzenna moŜe doprowadzić do bezpowrotnego 
zniszczenia walorów krajobrazowych, kulturowych i przyrodniczych. Stwierdzenie to jest 
równie aktualne w kaŜdym rejonie Polski. Jednak tereny górskie zdają się tutaj być szcze-
gólnie naraŜone na błędne decyzje człowieka. Dotyczy to zarówno terenów wiejskich, jak 
i miast, terenów otwartych i centrów miejskich ośrodków. Wybitna atrakcyjność miejsca 
pociąga za sobą szczególnie intensywną presję inwestycyjną. Jest ona odczuwana bardzo 
dotkliwie, gdyŜ unikatowe wartości obszarów górskich w znacznym stopniu są walorami 
niemierzalnymi. Szczególny małomiasteczkowy klimat, niepowtarzalny charakter uzdro-
wisk, zachowana tradycja mowy, strojów, obrzędów, nastrój i klimat miejsc, wartości 
widokowe terenów otwartych czy walory kompozycyjne stref centralnych miasteczek to 
elementy lokalnej toŜsamości, które najtrudniej chronić.  

Brak ochrony toŜsamości miasta (w tym w szczególności miasta połoŜonego w obsza-
rach górskich) jest najbardziej widoczny w przekształceniach struktury przestrzennej miast 
małych i średnich. Są to ośrodki o mocno zakorzenionej lokalnej tradycji1, często są takŜe 
miejscowościami uzdrowiskowymi. Wartości przyrodnicze, stwarzające moŜliwości lecz-
nictwa uzdrowiskowego, w znaczący sposób wpłynęły na rozwój i specyfikę miejscowości 
w przeszłości. Mogą takŜe być jedną z cech warunkujących dalsze przekształcenia miasta 
zgodne z zasadą zrównowaŜonego rozwoju. Jednak współczesny brak właściwych działań 
przestrzennych chroniących unikatową toŜsamość miejsca, z odpowiednim wykorzysta-
niem lokalnych cech i regionalnej specyfiki miejsca, związany jest z jednej strony z poli-
tyką przestrzenną utoŜsamiającą rozrost powierzchniowy tkanki miejskiej z jej rozwojem, 
z drugiej natomiast z brakiem świadomości mieszkańców i edukacji w duchu lokalnej tra-
dycji. Jednym z miast mających liczne walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe oraz 
cechy uzdrowiskowe jest Rabka-Zdrój. 

2.  Rabka-Zdrój – miejscowość uzdrowiskowa, czy wypoczynkowo-turystyczna? 

Rabka-Zdrój to miejscowość znajdująca się w województwie małopolskim, w powiecie 
nowotarskim, przy trasie Kraków–Zakopane (DK7 i DK47)2. Dobra dostępność komuni-
kacyjna sprawia, Ŝe to 13,5-tysięczne miasto jest intensywnie powiązane zarówno z poło-
Ŝonym 40 km na południe Zakopanem, jak i z oddalonym o niespełna 75 km Krakowem, 
jednocześnie będąc lokalnym ośrodkiem usługowym dla otaczających wsi i mniejszych 
miast. Są to związki głównie o charakterze gospodarczym i edukacyjnym. Pełniona funkcja 
administracyjna w ostatnich latach została w znacznym stopniu ograniczona na korzyść 
Nowego Targu, który stał się miastem powiatowym.  

Rabka jest miejscowością o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych. 
PołoŜenie miasta w ujściu trzech rzek: Raby, Poniczanki i Słonki, w kotlinie otoczonej 
pasmem Gorców i pasmem Lubonia Wielkiego będącego częścią Beskidu Niskiego, to 
jedne z elementów decydujących o wysokiej wartości krajobrazu. Miasto ma takŜe liczne 
walory kulturowe, zarówno te mierzalne (zachowana architektura o charakterze regional-
nym – mieszkaniowa i sakralna, lokalne rzemiosło, strój, architektura uzdrowiskowa  
z I połowy XX wieku itd.), jak i niemierzalne (tradycje górali gorczańskich, lokalna mowa, 
obrzędy itp.)   



 171 

 
Rys. 1. PołoŜenie Rabki-Zdroju na tle województwa małopolskiego (opr. aut., 2008) 

Fig. 1. Location of Rabka-Zdrój against the background of the Małopolska Voivodship 
(author’s study, 2008) 

Dzięki wartościom klimatycznym3 i źródłom solankowym4 Rabka jest miejscowością 
uzdrowiskową. Cechy uzdrowiskowe były szczególnie wykorzystywane w pierwszej poło-
wie XX wieku. Na ten okres naleŜy datować takŜe największy rozwój przestrzenny miej-
scowości. Było to spowodowane wzrostem znaczenia Rabki jako miasta o walorach leczni-
czych, które z czasem zyskało sobie miano uzdrowiska ukierunkowanego szczególnie na 
leczenie dzieci (głównie schorzenia układu dróg oddechowych). W okresie PRL, na skutek 
działań gospodarki centralnie sterowanej, oprócz nadal rozwijanej funkcji uzdrowiskowej, 
Rabka zaczęła pełnić takŜe funkcję wypoczynkową. Odgórnie narzucony kierunek rozwoju 
w znaczący sposób wpłynął na rozrost przestrzenny tkanki miejskiej, sposób zarobkowania 
mieszkańców, zapoczątkowując jednocześnie wiele negatywnych przemian funkcjonalno- 
-przestrzennych. Oprócz funkcji uzdrowiskowych, równie istotnym elementem rozwoju 
miasta – a z czasem głównym profilem jego aktywności – stała się funkcja wypoczynkowa 
i turystyczna. Konsekwencją takich działań była budowa licznych domów wczasowych, 
jednorodnych w formie, odchodzących od lokalnej tradycji zarówno w sferze uŜywanych 
materiałów, stosowanej kompozycji architektonicznej (lub jej braku), jak i gabarytów. 
Intensywnym przekształceniom uległa strefa centralna miasteczka i jego strefa zewnętrzna, 
co miało znaczący wpływ na utratę toŜsamości Rabki jako miejscowości o tradycjach 
góralskich i cechach uzdrowiskowych, na korzyść wdraŜanych rozwiązań uniwersalnych, 
jednakowych dla wszystkich polskich miast. Efektem takich działań była budowa osiedli 
wielorodzinnych w strefie centralnej Rabki-Zdroju (fot. 1a i b) przy ul. W. Orkana 
i ul. Sądeckiej oraz budowa obiektów uŜyteczności publicznej (szkoły podstawowe, obiekty 
interwencji medycznej, obiekty lecznictwa uzdrowiskowego).   
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a) b) 

      
Fot. 1a. Osiedle zabudowy wielorodzinnej z okresu PRL przy ul. W. Orkana (fot. J. Ciepliński, 2008); 

b. Zabudowa pensjonatowa z II połowy XX w. i początku XXI w. (fot. J.Ciepliński, 2008) 

Photo 1a. Multi-family housing estate built in W. Orkana street during the period of People’s Poland 
(photo by J. Ciepliński, 2008); b. Pension houses of the second half of the XXth century and 
                                    early 2000s (photo by J. Ciepliński, 2008) 

Przejście od gospodarki centralnie sterowanej do gospodarki wolnorynkowej po 1989 r. 
w znaczący sposób wpłynęło na przemiany przestrzenne miasta. Miało to wyraz w prze-
obrażeniach istniejącej tkanki miejskiej w centrum Rabki, jak również w licznych działa-
niach przestrzennych w strefie zewnętrznej miasta. Brak regulacji prawnych skoncentrowa-
nych na zachowaniu walorów Rabki jako małego miasta uzdrowiskowego spowodował 
pogłębianie się chaosu przestrzennego. Nowe działania inwestycyjne (zarówno w sektorze 
prywatnym, jak i państwowym) przyczyniły się w znacznym stopniu do zatracania tożsa-
mości miejsca. Proces ten nieustannie się nasila. Nowe obiekty lokalizowane w strefie 
centralnej miasta często nie nawiązują swoją formą do zastanej tkanki miejskiej; są to 
budynki mocno odbiegające od tradycyjnej architektury Rabki zarówno skalą, jak i formą. 
Przykład może stanowić rozbudowa I Liceum Ogólnokształcącego im. E. Romera, gdzie 
w sąsiedztwie obiektów z początku minionego wieku powstaje współczesny budynek nie-
nawiązujący do lokalnej tradycji architektonicznej. Obiekt ten jednocześnie będzie się 
znajdował na zakończeniu osi widokowej jednego z rabczańskich deptaków. Innym przy-
kładem równie intensywnie ingerującym w strukturę miasta jest budynek Banku Spół-
dzielczego, zlokalizowany na przedpolu widokowym, vis á vis kościoła pw. Marii Magda-
leny, niedaleko zabytkowego drewnianego kościoła5. Równie negatywny wpływ na struk-
turę przestrzenną miasta o uzdrowiskowym charakterze ma lokalizacja kilku budynków 
o funkcjach usługowych przy ul. Zakopiańskiej (w tym dwa sklepy wielkopowierzch-
niowe). Są to obiekty znacznie przekraczające skalą istniejącą zabudowę, zlokalizowane na 
terenach szczególnie atrakcyjnych krajobrazowo (jeden z nich u podnóża Parku Jordana, 
nad rzeką Poniczanką). Obiekty te nie nawiązują do lokalnej tradycji architektonicznej, 
każdy z nich projektowany jest wg innego zamysłu kompozycyjnego, co stwarza wrażenie 
chaosu, potęgowane intensywną kolorystyką elewacji, mnogością form, gabarytów, różno-
rodnością – dyskusyjnej jakości – detalu architektonicznego.  

Równie intensywne przemiany nastąpiły w sferze budownictwa mieszkaniowego. Nowy 
zespół obiektów wielorodzinnych przy ul. W. Orkana nie różni się formą, detalem ani gaba-
rytami od obiektów budowanych współcześnie na krakowskich osiedlach. Zabudowa jed-
norodzinna w znacznej części także uległa unifikacji i zamiast współczesnych obiektów 
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nawiązujących stylem do tradycji lokalnego budownictwa, coraz częściej powstają typowe 
obiekty nieróŜniące się niczym od jednorodzinnych domów powstających w innych czę-
ściach Polski. Nowym elementem w tkance miejskiej jest natomiast współczesna zabudowa 
pensjonatowa róŜna i od typowej architektury regionu, i od charakterystycznych obiektów 
związanych z funkcją uzdrowiskową Rabki. Budynki te, lokalizowane w przewaŜającej 
części chaotycznie, w obszarach szczególnie cennych przyrodniczo i krajobrazowo, są 
często głównymi elementami zaburzającymi widoki panoramiczne zewnętrznych obszarów 
miasta.  

Powodem negatywnych przekształceń w obszarach centralnych Rabki oraz chaotycz-
nego narastania tkanki w obszarach zewnętrznych jest m.in. brak regulacji prawnych ogra-
niczających zjawisko „rozlewania się” miasta. Projekt Miejscowego Planu Zagospodaro-
wania Przestrzennego Rabki-Zdroju jest w trakcie realizacji. Strategia Rozwoju Miasta 
natomiast jest dokumentem, w którym nacisk często kładzie się na rozwój elementów nie-
jednokrotnie sprzecznych ze sobą (jednoczesny rozwój funkcji uzdrowiskowej, wypoczyn-
kowo-turystycznej; intensywny rozwój funkcji usługowych o róŜnym charakterze itp.). 
Brakuje natomiast zapisów dotyczących elementów związanych z lokalną tradycją, 
zachowaniem toŜsamości miejsca itp. Powstający Projekt Rewitalizacji Centrum Rabki- 
-Zdroju zdaje się być równieŜ produktem o funkcji uniwersalnej, nie zaś projektem ukie-
runkowanym na zachowanie cech lokalnych i toŜsamości miejsca. Jednocześnie brakuje 
propozycji działań zwiększających świadomość mieszkańców i przywiązanie do rodzimej 
tradycji, kultury, regionalnych wartości mierzalnych (architektura, malarstwo, rzeźba, 
ceramika) oraz niemierzalnych (zachowane tradycje, język, pieśni, obrzędy). 

3.  Wnioski i uwagi końcowe 

Na podstawie analizy omówionych przemian funkcjonalno-przestrzennych Rabki- 
-Zdroju oraz własnej analizy toŜsamości miasta zauwaŜyć moŜna, Ŝe: 
–  szczególnie naraŜone na negatywne działania inwestycyjne są obszary o wybitnych 

walorach kulturowych, przyrodniczych czy krajobrazowych;  
–  właściwie wykorzystane walory krajobrazowe, klimatyczne, przyrodnicze oraz wartości 

uzdrowiskowe mogłyby stanowić podstawę dalszego rozwoju Rabki, zgodnego z ideą 
rozwoju zrównowaŜonego; 

–  podejmowane nieliczne działania władz lokalnych mające na celu promowanie lokalnej 
tradycji i zachowanie toŜsamości miejsca często nie mają odzwierciedlenia w działa-
niach przestrzennych; 

–  w przewaŜającej części działania zmierzające do zachowania toŜsamości miejsca, 
kultywowania rodzimych tradycji, sztuki, architektury czy innych aspektów szeroko 
pojętej lokalnej toŜsamości, są prywatną inicjatywą mieszkańców, stowarzyszeń czy 
fundacji, rzadziej zaś działaniami podejmowanymi przez lokalne władze; 

–  znaczna presja inwestycyjna oraz jednoczesny brak dokumentów planistycznych warun-
kujących właściwe działania to główne czynniki pogłębiające negatywne przekształcenia 
zarówno strefy centralnej, jak i zewnętrznej miasteczka. Brak tych dokumentów (Rabka- 
-Zdrój nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego) jest przyczyną m.in. znacznego rozproszenia zabudowy, co powoduje bezpowrotne 
niszczenie walorów krajobrazowych miejscowości. Jednocześnie brak spójnych regulacji 
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prawnych jest równieŜ powodem zatracania lokalnej tradycji architektonicznej – brak 
podtrzymywania charakterystycznego dla tego regionu typu zabudowy, detali archi-
tektonicznych itd.; 

–  zauwaŜalny jest takŜe brak znamion kultywowania tradycji w zakresie małej architek-
tury. Rzeźby, fontanny i inne elementy nie nawiązują do lokalnej tradycji, są natomiast 
często elementami przypadkowymi i obcymi w strukturze miasta (fontanny w Parku 
Jordana, przed Muszlą Koncertową/Zakładem Przyrodoleczniczym); 

–  szczególnie negatywny wpływ na strukturę przestrzenną Rabki-Zdroju i zachowanie jej 
toŜsamości mają budowane współcześnie obiekty usługowe (często wielkopowierzch-
niowe obiekty handlowe), lokalizowane głównie w strefie centralnej miasta. Równie 
negatywny wpływ na strukturę miasta ma zabudowa pensjonatowa projektowana często 
w obszarach o szczególnych walorach widokowych czy przyrodniczych; 

–  brakuje w wystarczającym stopniu wsparcia przez lokalne władze inicjatyw kształtu-
jących rozwój Rabki-Zdroju jako uzdrowiska. Intensywny nacisk połoŜony jest nato-
miast na rozwój Rabki jako miejscowości turystyczno-wypoczynkowej. 

P r z y p i s y  

1 Tradycja góralska to jedna z najintensywniej kultywowanych w Polsce tradycji. W przypadku 
omawianej w niniejszym artykule Rabki-Zdroju jest to kultura górali gorczańskich. 

2 DK7 – Droga Krajowa nr 7 prowadząca z śukowa k. Gdańska do ChyŜnego (granica polsko-sło-
wacka). DK47 to droga krajowa nr 47 (fragment DK7) biegnąca od Rabki-Zdroju do Zakopanego. 

3 Według „Świadectwa potwierdzającego właściwości lecznicze klimatu w Rabce-Zdroju”, opraco-
wanego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

4 Coroczne badania (2005–2008) wykazują właściwości lecznicze źródeł: Helena, Krakus, Rabka18, 
Rabka19 i Warzelnia. 

5 Obecnie Muzeum im. Władysława Orkana. 
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