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

Niezbędny jest większy udział społeczny w procesie planowania przestrzennego i bardziej strategiczne 
planowanie. W artykule przedstawiono kształtowanie się urbanistycznej wizji Ustronia jako uzdrowiska 
(Polska, woj. śląskie), w tym udział planowania przestrzennego.   
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A b s t r a c t  

Bigger public involvement in the planning process and more strategic spatial planning are essential. 
In this article the vision of urban future of Ustroń as a health resort was presented (Poland, Silesian 
Voivodeship), with the use of spatial planning. 
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1. Wstęp 

W artykule zaprezentowano miejscowość Ustroń w polskich Zewnętrznych Karpatach 
Zachodnich jako przykład łączenia zmian strukturalnych z nowymi perspektywami rozwoju 
miasta i regionu. Postawiono tezę, Ŝe wizja przyszłości Ustronia będzie tym wyraźniejsza, 
im bardziej będzie ona przenikać myślenie o rozwoju miasta i będzie elementem uzgodnio-
nej polityki miejskiej i regionalnej. Wymaga to większego udziału społecznego w procesie 
planowania i bardziej strategicznego planowania przestrzennego.  

2. Kontekst regionalny 

Ustroń jest połoŜony na zachodnim krańcu polskich Karpat Zachodnich, na styku 
dwóch odrębnych regionów fizyczno-geograficznych: Beskidu Śląskiego i Pogórza Ślą-
skiego. Zajmuje powierzchnię ok. 59 km2, przy czym ok. 60% tej powierzchni znajduje się 
w granicach Beskidu Śląskiego i ma cechy krajobrazu typowo górskiego. Charakter krajo-
brazu górskiego nadają miejscowości stoki i szczytowe partie grzbietów górskich: Wielkiej 
Czantorii (995 m n.p.m.), Małej Czantorii (866 m n.p.m.), Równicy (885 m n.p.m.) oraz 
Lipowskiego Gronia (743 m n.p.m.). Górują one nad doliną rzeki Wisły, która wypływa 
z Beskidu Śląskiego i nad którą połoŜony jest Ustroń na wysokości 350–550 m n.p.m. Zna-
cząca względna wysokość (ponad 600 m) podkreśla górski charakter obszaru [5, s. 11-15]. 
Pod względem administracyjnym gmina Ustroń leŜy w południowo-zachodniej części wo-
jewództwa śląskiego, w środkowej części powiatu cieszyńskiego. Na odcinku o długości 
ok. 2,5 km Ustroń graniczy z Republiką Czeską, a granica biegnie wzdłuŜ grzbietu gór-
skiego Wielkiej Czantorii. Ustroń jest miastem liczącym ponad 15 tys. mieszkańców, 
renomowanym uzdrowiskiem i równocześnie miejscowością wypoczynkową oraz popular-
nym miejscem spędzania wolnego czasu przez mieszkańców nieodległych duŜych miej-
skich aglomeracji: górnośląskiej (2,0 mln mieszkańców), rybnickiej (400 tys.) i bielskiej 
(180 tys.). Akcesja Polski do Unii Europejskiej i strefy Schengen stworzyły nowe jako-
ściowo wymagania w zakresie współpracy transgranicznej i wspólnego rozumienia strate-
gicznych perspektyw rozwoju.  

3. Zmiana strukturalna i nowe perspektywy rozwoju 

Dzieje i przeobraŜenia Ustronia zostały przedstawione przez wielu autorów1. DąŜąc do 
syntezy, moŜna powiedzieć, Ŝe w dziejach Ustronia zmiany mające zasadnicze znaczenie 
dla współczesnego obrazu miasta – zmiany o charakterze strukturalnym – zapoczątkowane 
zostały pod koniec XVIII w. Ich pogłębienie następowało w kolejnych okresach stuletnich. 
Kamieniami milowymi w rozwoju Ustronia były wydarzenia z lat:  
–  1772 – początki budowy wielkiego przemysłu ustrońskiego i uzdrowiska, 
–  1872 – początki zamierania przemysłu i ustanowienie uzdrowiska (1882), 
–  1972 – nadanie ponowne statusu uzdrowiska i likwidacja (2008 r.) kuźni w Ustroniu, 

zakładu będącego ostatnim spadkobiercą i kontynuatorem tradycji wielkiego 
przemysłu ustrońskiego.  
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W Ustroniu rozwój przemysłu metalurgicznego splata się z rozwojem uzdrowiska, aby 
ostatecznie funkcja tego ośrodka zmieniła się z rolniczo-przemysłowej i uzdrowiskowej 
(XIX w.) na wypoczynkowo-uzdrowiskową (pocz. XXI w.).  

Zamieraniu wielkiego przemysłu towarzyszy rozwój uzdrowiska, ale to co w drugiej 
połowie XIX w. było zaledwie wizją przyszłości Ustronia jako wielkiego uzdrowiska, 
miało zmaterializować się dopiero w drugiej połowie XX w.  

3.1. Przekształcenia funkcjonalne 

Ustroń znany był ze swoich właściwości klimatycznych od połowy XVIII w. Jednak 
pod koniec XVIII w. na terenie Ustronia dokonały się powaŜne przeobraŜenia społeczno- 
-gospodarcze i kulturalno-cywilizacyjne. Były one związane przede wszystkim z rozwojem 
hutnictwa Ŝelaza, a równocześnie letniska i uzdrowiska. W ten sposób tej starej osadzie 
biskupiej znajdującej się na szlaku solnym z Wieliczki na Słowację i Węgry, wzmianko-
wanej w 1305 r., nadany został nowy kierunek rozwoju: obok letniska rozwinął się prze-
mysł metalurgiczny (w 1772 r. zbudowano wielki piec, kuźnię i walcownię) i uzdrowisko 
[2, s. 897]. Gorący ŜuŜel z procesów hutniczych wykorzystywano do kąpieli leczniczych. 
Przemysł poszerzył ofertę leczniczą Ustronia i uczynił miasteczko atrakcyjnym kurortem. 
W połowie XIX w. w zakładach przemysłowych Ustronia zatrudniano około 2 tys. osób. 
W tym czasie do księgi meldunkowej wpisywano rocznie 600–700 gości odwiedzających 
Ustroń w celach leczniczych [6]. Zainteresowaniu Ustroniem ze strony kuracjuszy towarzy-
szyły inwestycje podnoszące estetykę miejscowości i atrakcyjność uzdrowiska. W 1861 r. 
rozpoczęła działalność władza samorządowa – Wydział Gminny w Ustroniu (poprzednik 
współcześnie funkcjonującej Rady Miasta), której działania obejmują zarządzanie mająt-
kiem gminnym i czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców, a takŜe sprawy powierzone 
przez Rząd Krajowy w Opawie i Starostwo Powiatowe w Bielsku.  

Gdy jednak sto lat od zbudowania pierwszej huty, to jest w 1872 r., wyczerpane zostały 
miejscowe złoŜa rud Ŝelaza, a transport okazał się zbyt kosztowny, wówczas walcownię 
i wielki piec przeniesiono do Trzyńca w Czechach. Odeszło tam wówczas równieŜ tysiąc 
pracowników [2, s. 897]. Społeczne skutki zmian w przemyśle były rekompensowane 
rozwojem uzdrowiska: z braku ŜuŜla lecznicze kąpiele ŜuŜlowo-siarczanowe zastąpiono 
kąpielami borowinowymi (odkryto złoŜa borowiny), a w latach 1899–1901 wzniesiono 
budynek łazienek borowinowych; dawny staw przemysłowy przy hucie zmieniono na cele 
rekreacyjne; tereny poprzemysłowe zagospodarowano na park itp. W 1882 r. Rząd Krajowy 
w Opawie zaliczył Ustroń do uzdrowisk austriackich. W 1888 r. powstało Towarzystwo 
Upiększenia Ustronia.  

3.2. Nowe perspektywy rozwoju 

Nowe perspektywy rozwoju otworzyły się przed Ustroniem na początku lat 60. XX w. 
Protokół sesji Miejskiej Rady Narodowej w dniu 27 stycznia 1961 r. opisuje jak „ob. 
mgr inŜ. Friedel Jan wyjaśniał opracowany przez wojewódzką Pracownię Urbanistyczną 
plan rozbudowy Ustronia, aprobowany przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Katowicach w dniu 9 grudnia 1960” [5, s. 53].  

Była to kompleksowa koncepcja przeobraŜenia miasta w uzdrowisko. U jej podstaw nie 
leŜał jednak szczegółowy plan regionalny (jak mylnie sądzi wielu autorów), lecz „posta-
wiona zasada organizacji przestrzennej Beskidu” oparta na studium chłonności wykonana 
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w skali 1:25 000, równolegle z planami urbanistycznymi Ustronia i Wisły w skalach od 
1:10 000 do 1:2000 [1, s. 91]. Jak przedstawił to Jan Friedel, prowadzący plany urbani-
styczne Beskidu Śląskiego [1], główną ideą było zorganizowanie pasa wypoczynkowo- 
-uzdrowiskowego Ustroń–Wisła–Szczyrk z układem „gniazdowym” dzielnic wczasowych 
(takich jak na przykład Ustroń-Zawodzie), obsługiwanego przyległą drogą o wysokich 
parametrach przepustowości, łączącą te trzy miejscowości. Cała reszta Beskidu Śląskiego 
miała być „otuliną krajobrazową pasa Ustroń–Wisła–Szczyrk” [1]. Planowanymi funkcjami 
głównych miejscowości pasa Ustroń–Wisła–Szczyrk były2: 
–  Ustroń – funkcja uzdrowiskowa, 
–  Wisła – funkcja wypoczynku cotygodniowego i dorocznego, 
–  Szczyrk – funkcja ośrodka sportów zimowych.  

W 1961 r. rozpoczęto roboty budowlane w dolinie Jaszowca (Ustroń-Jaszowiec), 
w której do 1974 r. powstała wielka dzielnica wczasowa (16 nowych obiektów wczaso-
wych, 2500 łóŜek). Jednak inwestycją bezprecedensową w polskim budownictwie uzdro-
wiskowym była rozpoczęta w 1962 r. budowa w Ustroniu-Zawodziu dzielnicy leczniczo- 
-rehabilitacyjnej dla korzystających z wypoczynku i zabiegów jednorazowo 7000 osób. 
W 1967 r. został zatwierdzony wstępny projekt budowy. Projekt obejmował zagospoda-
rowanie obszaru o powierzchni 200 ha i budowę kompleksu budynków: szpitala reumato-
logicznego (370 łóŜek), sanatorium (800 łóŜek), zakładu przyrodoleczniczego i wielofunk-
cyjnego domu zdrojowego oraz 28 domów leczniczo-rehabilitacyjnych (200 łóŜek w kaŜ-
dym budynku), w formie charakterystycznych „piramid”. Autorami projektu są architekci: 
Henryk Buszko, Aleksander Franta i Tadeusz Szewczyk.  

W diariuszu polskiej architektury współczesnej, podkreślane są walory kompozycyjne 
projektu: „(...) Kompozycja przestrzenna dzielnicy polega na tym, Ŝe wieloplanowy układ 
«zlepiających się» obiektów centralnych o formach zgeometryzowanych (sanatorium, za-
kład przyrodoleczniczy, zespół usługowy), przeciwstawiany jest rozciągniętemu układowi 
domów rehabilitacyjnych o formach luźno rzuconych „skał”, leŜących wśród lasów i zbo-
czy gór” [4, s. 313].  

Do chwili obecnej powstało 17 „piramid” z planowanych 28, a ostatni budynek oddano 
do uŜytku w 1990 r. [6]. W rezultacie zrealizowania wielkiej inwestycji powstała no-
woczesna dzielnica o charakterystycznej formie zabudowy, która staje się odtąd znakiem 
rozpoznawczym miejscowości: ustrońskie „piramidy”. Fakt ten znalazł odbicie w nowym 
herbie Ustronia. Wizji Ustronia jako wielkiego uzdrowiska nadany został nowy charaktery-
styczny wymiar architektoniczny i krajobrazowy.  

3.3. Niektóre problemy realizacyjne 

Realizacja koncepcji radykalnej przebudowy Ustronia przebiegała w odmiennych wa-
runkach ustrojowych niŜ obecnie. Silne polityczne poparcie władz i charyzma lidera, jakim 
był generał Jerzy Ziętek (Przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Katowicach – 1964–1973; wojewoda katowicki – 1973–1975), nawet przy wielu ograni-
czeniach jakie występowały w okresie istnienia PRL-u, stwarzały nieosiągalne dziś moŜli-
wości realizacji wielkich załoŜeń urbanistycznych.  

Pod koniec XX wieku w społeczeństwie polskim nastąpiło przewartościowanie poglą-
dów na wiele podstawowych kwestii dotyczących m.in. przyrody, jakości Ŝycia ludzi 
i zasad społecznego rozwoju. Paradoksalnie jednak deklarowane przywiązanie do wartości 
nie jest wcale równoznaczne z ich respektowaniem. Przykładem moŜe być dopuszczenie do 
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zaburzenia kompozycji architektonicznej Ustronia-Zawodzia, która jest wielką wartością 
miasta i fundamentem realizacji wizji przyszłości Ustronia jako wielkiego uzdrowiska. Sła-
bość swą okazało tutaj zrutynizowane planowanie przestrzenne, które dostrzegło potrzeby 
ochrony tego charakterystycznego układu urbanistyczno-krajobrazowego. 

TakŜe zakończona w 2008 roku przebudowa ustrońskiego rynku bagatelizuje wartości 
i tradycje miejsca, chociaŜ projekt nazwano: „Rynek jako salon miasta – Rewitalizacja 
Rynku w Ustroniu”. ZauwaŜyli to mieszkańcy Ustronia, od razu dość trafnie nazywając 
konstrukcję amfiteatru zasłaniającą co dopiero odnowiony ratusz – „trzepakiem”, a pawi-
lony zasłaniające budynek szkoły z 1902 r. – „kurnikami”.   

 

   

Fot. 1. Ustroń-Zawodzie: ustrońskie „piramidy” Fot. 2. Ustroń: rynek (fot. aut.) 
 (fot. aut.)  

Photo 1. Ustroń-Zawodzie: the ‘pyramids’ Photo 2. Ustroń: the market square 
 of Ustroń (photo by auth.) (photo by auth.) 

 
Fot. 3. Ustroń: na pierwszym planie wysoka zabudowa osiedla Manhatan, w tle ustrońskie „piramidy” 

(fot. aut.) 

Photo 3. Ustroń: in the foreground high rises of the Manhattan esteta, in the background, the pyramids 
of Ustroń (photo by auth.) 
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4. Współczesne wyzwania  

PrzeobraŜenia Ustronia pokazują rozwój uzdrowiska. Pokazują takŜe to, Ŝe dzisiejsza 
publiczna polityka i działania mające na celu odpowiednie rozmieszczenie funkcji w prze-
strzeni miasta i ich wzajemne powiązania w zbyt małym stopniu przeniknięte są wizją 
przyszłości Ustronia jako wielkiego uzdrowiska o konkurencyjnej pozycji. Planowanie 
przestrzenne w Polsce jest: zrutynizowane, anonimowe i kontrolowane jedynie pod wzglę-
dem formalnym. Tak teŜ jest w Ustroniu. Zupełnie niedoceniana jest rola planowania prze-
strzennego jako instrumentu kształtowania miejsc, które mają toŜsamość. W związku z tym 
przed publiczną administracją i współczesnym planowaniem przestrzennym w Polsce stoją 
zupełnie nowe wymagania w zakresie zarządzania przestrzenną zmianą. Wyzwaniem na 
miarę XXI w. jest zwiększenie społecznego uczestnictwa w procesie planowania prze-
strzennego. Wszystko po to, aby móc kształtować miejsca, które mają toŜsamość.   

P r z y p i s y  

1 Wiele informacji na temat dawnego Ustronia zawiera dwutomowa monografia pt. Ustroń (t. I, 2005 
i t. II, 2007), a takŜe ukazujące się w Ustroniu wydawnictwa: Pamiętnik Ustroński (numer 12 ukazał 
się w 2005 r.), Kalendarz Ustroński, tematyczne wydawnictwa Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa 
w Ustroniu, a takŜe liczne informatory i przewodniki oraz cotygodniowa Gazeta Ustrońska.  

2 Koncepcja ta nawiązywała do koncepcji przestrzennej Podhala, przedstawionej jeszcze w latach 20. 
XX w. przez Jana Olafa Chmielewskiego (pas „Witów–Bukowina”), którego Jan Friedel uwaŜał za 
„największe nazwisko polskiej urbanistyki XX wieku” [1].    
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