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

Uciążliwość tranzytowych dróg przecinających dawny Rynek w Szczucinie, wysoka zieleń tworząca 
zagajnik całkowicie zasłaniający zabytkową dominantę – kościół, zagospodarowanie zmieniające 
charakter placu i utrudniające pieszym i niepełnosprawnym swobodne poruszanie się, wąskie chod-
niki ograniczające dostęp do przyrynkowych kamieniczek i zmniejszające atrakcyjność funkcjonalną 
pierzei rynkowych – to szereg przyczyn powodujących degradację tej przestrzeni publicznej. Dia-
gnoza stanu obecnego pozwala na sformułowanie koncepcji przywrócenia tradycyjnych funkcji 
Rynku – „serca miasta” – sprzyjających aktywizacji gospodarczej miejscowości. 
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A b s t r a c t  

The inconvenience of transit roads crossing the former Market Square in Szczucin, tall greenery 
forming a coppice which completely shades the historic dominant – the church, buildings changing 
the character of the square and making free movement difficult for pedestrians and disabled people, 
narrow pavements limiting access to the nearby tenements and decreasing the functional attractive-
ness of the frontages – these are the causes of the degradation of this public space. A diagnosis  
of the present state makes it possible to formulate a concept for reviving the traditional functions of 
the Market Square – "the heart of the city" – conducive to the economic activation of the locality. 
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W kulturze europejskiej w procesie historycznego rozwoju miasta wykształciły swój charaktery-
styczny, hierarchiczny model przestrzeni i budowli, tworzących czytelny i powszechnie zrozumiały język 
w systemie informacji wizualnej. U zarania dziejów „miasta obywatelskie” były miejscem schronienia dla 
tworzących je społeczności – mury czytelnie definiowały granice miasta, a bramy były swoistym filtrem, 
przepuszczającym wybranych i zatrzymującym wykluczonych. Miasta, które zachowały swój pierwotny 
kształt i linie zewnętrznych murów1 przypominają nam dawno już zapomniane idee koncepcji miasta jako 
miejsca przyjaznego, chroniącego swoich mieszkańców. W sylwetach miast pojawiały się dominanty in-
formujące o istnieniu i lokalizacji ważnych budowli i przestrzeni publicznych. W średniowiecznych mia-
stach europejskich o rodowodzie chrześcijańskim nad tkanką miasta górowała świątynia2. Symbole wła-
dzy świeckiej – warowne zamki królewskie czy siedziby możnowładców – czytelnie zaznaczały swoje 
miejsce w hierarchicznym języku form przestrzennych w mieście3. Należały do nich również siedziby 
władz miejskich – ratusze, sygnalizujące swoją obecność wieżami4. Tym ważnym budowlom towarzy-
szyły otwarte przestrzenie publiczne – przestronne wnętrza urbanistyczne w zwartej tkance zabudowy, 
intensywnie wykorzystującej teren ograniczony murami miasta. Place przed katedrami i kościołami słu-
żące wiernym, place miejskie, przy których sytuowane były siedziby władz miejskich i inne ważne bu-
dowle publiczne, miejskie pałace i siedziby zamożnych mieszczan – przestrzenie nasycone atrakcyjnymi 
funkcjami, służące jako miejsca zgromadzeń mieszkańców miast, publicznych sądów i egzekucji czy 
place targowe – to tradycyjne „serca miast”, miejsca tętniące życiem, codziennymi wydarzeniami i od-
świętnymi spektaklami i rytuałami, przyciągające licznych użytkowników. Dziś to przede wszystkim 
atrakcyjne miejsca spotkań mieszkańców miast i obcych – „salon towarzyski”, przestrzeń dla kultury, 
artystycznych manifestacji – łatwiej znajdujących tu odbiorców niż w tradycyjnych świątyniach sztuki. 
To miejsce wypoczynku, spędzania wolnego czasu. Miejsce, w którym należy się pokazywać i w którym 
mieszkańcy miast i przybysze przebywają chętnie. Miejsce żywych, realnych kontaktów poza światem 
wirtualnym. Kwintesencja miasta5. 

Wiele miast europejskich o wielowiekowej historii, których status polityczny i warunki lokaliza-
cyjne sprzyjały rozwojowi gospodarczemu, wielokrotnie powiększyło swoje terytorium i liczbę miesz-
kańców. Dawno utraciły one pierwotną czytelność miejskiej tkanki i homogeniczną strukturę społeczną – 
stały się miastami o policentrycznych układach przestrzennych, rozległym obszarze z dominującym czę-
sto wrażeniem chaosu przestrzeni użytkowanej przez wielokulturowe społeczności, charakterystyczne dla 
rozszerzającego się zjawiska globalizacji. Globalizacja w społecznościach, a także przestrzeniach miej-
skich, jest „procesem wprowadzania różnic w homogeniczne struktury wspólnot”6. Oznacza to istnienie 
i zderzanie się w przestrzeni miasta wielu kultur, religii, zachowań – w najlepszym wypadku na zasadach 
tolerancji. Tolerancja jest tylko gotowością do życia na co dzień z różnicami, nie oznacza jednak gotowo-
ści do tworzenia wspólnot. 

Te miasta, określane przez antropologów kultury mianem ponowoczesnych – post-polis – to mia-
sta opanowane przez obcych, którymi w przestrzeniach publicznych są zarówno mieszkańcy odległych 
dzielnic, jak i przyjezdni – niezwiązani na stałe z miastem pracownicy międzynarodowego biznesu, tury-
ści, studenci7. 

W przeciwieństwie do tych metropolii małe miejscowości i miasteczka zachowały wiele cech 
pierwotnej struktury „miasta obywatelskiego”. W erze cywilizacji informacyjnej znoszącej bariery prze-
strzeni i czasu, umożliwiającej w wielu zawodach pracę na odległość z wykorzystaniem środków elektro-
nicznej komunikacji oraz dostęp do informacji – wiedzy i kultury – małe miasta mogą tworzyć atrakcyjną 
ofertę współczesnego środowiska życia, przestrzeni o mniejszym stopniu złożoności struktury funkcjo-
nalnej, czytelnie definiowanych granicach, mniejszej uciążliwości i tradycyjnych cechach społecznej or-
ganizacji. Niezwykle istotnym warunkiem ich konkurencyjności jest tożsamość miejsca – istnienie wyra-
zistych cech  przestrzennych, umożliwiających identyfikację  obywateli miasta z ich  środowiskiem życia.  
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Ważną rolę w procesie identyfikacji odgrywa „serce miasta” – z budowlami o indywidualnych cechach 
i charakterystycznie ukształtowaną przestrzenią publiczną. 

Wiele miejscowości i miasteczek nie posiada tej charakterystycznej wyrazistości przestrzennej 
struktury miejskiej tkanki – bądź utraciły ją w procesie historycznych zmian. Do takich miejscowości, 
które oczekują na rewitalizację społecznej przestrzeni centrum, należy Szczucin – tytułowe „miasto bez 
serca”8. 

Centrum miejscowości, leżące w odległości ok. jednego kilometra od południowego brzegu Wisły 
– dawny Rynek – jest obecnie węzłem komunikacyjnym, wypełnionym wewnątrz zagajnikiem różnorod-
nych drzew i krzewów, niepodporządkowanych celowej kompozycji, z kilkoma ciągami pieszymi przeci-
nającymi zieleniec w przypadkowy sposób, wynikający częściowo z kierunków najkrótszych dojść. Prze-
biegają tędy droga krajowa nr 73 (Jasło–Tarnów–Kielce) oraz droga regionalna nr 982 (Mielec–Tarno-
brzeg). Wszystkie pierzeje Rynku odcięte są od wewnętrznej przestrzeni trasami komunikacji kołowej, 
które wprowadzają w tę tradycyjnie publiczną przestrzeń uciążliwy, intensywny ruch, szczególnie powo-
dowany przez ciężki transport drogowy, zagrażający bezpieczeństwu pieszych. W północno-wschodnim 
narożniku usytuowany jest najcenniejszy obiekt zabytkowy – kościół parafialny pw. św. Marii Magda-
leny9. Kościół jest tutaj zdecydowaną dominantą, znakiem w przestrzeni, symbolem miejsca – „formą 
mocną”10. Wysoka zieleń wypełniająca przestrzeń dawnego placu skutecznie zasłania bryłę kościoła – je-
dynego charakterystycznego i wartościowego architektonicznie obiektu w tym rejonie.  

„Strategia Rozwoju Gminy Szczucin na lata 2007–2010” upatruje szansę na aktywizację gospodar-
czą miejscowości i gminy poprzez wykorzystanie naturalnych walorów – rolniczych tradycji, łagodnego 
krajobrazu, rozległych płaskich obszarów, sąsiedztwa rzeki Wisły – sprzyjających m.in. rozwojowi tury-
styki rodzinnej11. Wolne od zainwestowania otwarte tereny mogą sprzyjać związanym z turystyką inwe-
stycjom. Znakomicie nadają się na wielohektarowe pola golfowe wraz z zapleczem hotelowym, 
gospodarstwa agroturystyczne ze stadninami koni – umożliwiającymi uprawianie coraz modniejszych 
sportów, do których z pewnością należą jeździectwo i turystyka konna. Bliskość rzeki umożliwia rozwój 
zaplecza dla sportów wodnych. Niskie ceny gruntów mogą przyciągać inwestorów, mogą również sprzy-
jać rozwojowi budownictwa mieszkaniowego i pensjonatowego. Dla tych funkcji niezbędne jest stworze-
nie dobrego zaplecza usługowego, w tym także usług zdrowotnych. Poprawie jakości życia służyć będzie 
również zwiększenie bezpieczeństwa – eliminacja lub ograniczenie uciążliwości tras komunikacyjnych, 
szczególnie w centrum miejscowości. Planowana realizacja tras rowerowych dla turystyki rodzinnej po-
winna uwzględniać możliwość bezpiecznego dotarcia do centrum miejscowości – Rynku – który może 
stać się „sercem miasta” – jeśli spełnione zostaną sformułowane wyżej warunki, a pierzeje rynkowe zo-
staną wyposażone w atrakcyjne funkcje usługowe. Z pewnością warunkiem rewitalizacji tego obszaru 
miasta jest poprawa bezpieczeństwa, ułatwienie pieszym dostępu do pierzei rynkowych i bezpiecznego 
dojścia do kościoła, który jest obiektem publicznym, służącym lokalnej społeczności i przyjezdnym oraz 
cennym zabytkiem odwiedzanym przez turystów. Wschodnia pierzeja Rynku zdefiniowana jest przez 
bryłę kościoła oraz wysoką zieleń parkową, otaczającą kościół i budynek plebanii. W pozostałych pie-
rzejach niezbędne jest uzupełnienie lub wymiana zabudowy i lokalizacja atrakcyjnych funkcji. Ważną 
rolę odgrywać będą zagospodarowanie nawierzchni Rynku, zastosowany materiał, jego faktura i kolory-
styka, tafle wody, fontanny, miejsca do siedzenia i wypoczynku, otwarta przestrzeń umożliwiająca orga-
nizację masowych imprez, plenerowych ekspozycji, a także tor do jazdy na wrotkach czy deskorolkach, 
adresowany do młodzieży, kompozycja zieleni. 

Prezentowane wariantowe koncepcje przekształcenia nawierzchni Rynku12 wiążą się z przywołaną 
„Strategią Rozwoju Gminy Szczucin” i zmierzają do: 
– przywrócenia miastu publicznej przestrzeni dedykowanej pieszym, dostępnej dla niepełnosprawnych, 
– ograniczenia uciążliwości komunikacji tranzytowej poprzez zmianę geometrii dróg i uspokojenie 

ruchu – zmniejszenie prędkości poruszania się pojazdów po ulicach na obszarze Rynku, 
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– bezkolizyjnego połączenia kościoła z publicznym placem – Rynkiem, poprzez uwolnienie wschodniej 
pierzei od komunikacji kołowej, 

– stworzenia warunków dla aktywizacji funkcjonalnej pierzei rynkowych poprzez poszerzenie 
towarzyszących im ciągów pieszych, 

– ekspozycji bryły kościoła poprzez zmianę zagospodarowania przestrzeni Rynku, 
– zwiększenia przestrzennej i funkcjonalnej atrakcyjności przestrzeni Rynku. 

Te działania sprzyjać będą przywróceniu życia miejskiej przestrzeni publicznej, jaką powinien być 
Rynek – tradycyjne „serce miasta”. 

Przypisy 

1  Monteriggioni, średniowieczne miasteczko w Toskanii przy drodze między Florencją i Sieną. 
2  Sylweta Orvieto – widoczną z daleka dominantą jest katedra chrześcijańska. 
3  Kraków – Zamek Królewski na Wawelu z Archikatedrą Krakowską. 
4  Siena – wieża Signorii przy Piazza del Campo. 
5  J. Gyurkovich, Przestrzeń publiczna – między tradycją i przyszłością, [w:] Publiczna przestrzeń współczesnego 

miasta/Public space of contemporary city, Czasopismo Techniczne z. 9-A/2005, Kraków 2005, s. 17-185. 
6  A. Appadurai, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, UNIVERSITAS, Kraków 2005.  
7  E. Rewers, Post-Polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, UNIVERSITAS, Kraków 2005, s. 5-6 i nn. 
8  Szczucin – miejscowość leżąca w Kotlinie Sandomierskiej, na Nizinie Nadwiślańskiej w powiecie dąbrowskim 

woj. małopolskiego – powstała w drugiej połowie XIII stulecia; ok. 1786 r. otrzymał prawa miejskie, które utracił 
w wyniku reformy samorządowej w 1936 r. jako miejscowość licząca mniej niż 3 tys. mieszkańców; na przełomie 
lat 1944–1945 hitlerowcy, przygotowując się do obrony i fortyfikując teren, wysiedlili mieszkańców i zburzyli 
część zabudowań; po wojnie Szczucin pozostał wsią z zachowanym małomiasteczkowym układem przestrzennym; 
obecnie Szczucin liczy ponad 4 tys. mieszkańców (gminę zamieszkuje ponad 13 tys. osób; zob. www.szczucin.pl – 
serwis oficjalny gminy Szczucin. 

9  Parafia w Szczucinie wzmiankowana jest już w 1328 r.; obecny kościół został wzniesiony w miejscu pierwotnego 
drewnianego na przełomie XVII i XVIII w., odbudowany po pożarze pod koniec XVIII stulecia i rozbudowany 
w połowie XIX w. otrzymał dwie nawy boczne wg projektu Jana Sas-Zubrzyckiego w 1905 r.; dominująca w oto-
czeniu bryła kościoła w stylu barokowym i neobarokowym ma wysmukłą wieżę, przekrytą baniastym hełmem, 
nawiązującym stylistycznie do wcześniejszej, barokowej sygnaturki nad głównym korpusem budynku; zob. 
M. Kornecki, Kościoły diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972. 

10  J. Gyurkovich, Znaczenie form charakterystycznych dla kształtowania i percepcji przestrzeni. Wybrane zagadnie-
nia kompozycji w architekturze i urbanistyce, Monografia nr 258, Politechnika Krakowska, Kraków 1999. 

11  Zob. www.szczucin.pl. 
12  Autorzy koncepcji zagospodarowania Rynku w Szczucinie Wariant I i II: dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich, 

dr inż. arch. Ewa Węcławowicz-Gyurkovich, dr inż. arch. Mateusz Gyurkovich. 

In the process of the historical development of European culture, cities have produced their char-
acteristic, hierarchical model of spaces and buildings making a readable and commonly understood lan-
guage of the urban tissue. At the dawn of time, "citizenly cities" were shelters for the communities that 
formed them – walls clearly defined city borders, while gates acted as a filter letting the privileged in and 
halting the rejected. Cities which preserved their original shapes and lines of external walls evoke the 
long-forgotten concept of a city as a friendly place which protects its dwellers1. Dominants in the city sil-
houettes indicated  the  location of important  edifices  and public  spaces. In medieval  European cities of  
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a Christian origin, the urban tissue was surmounted with a temple2. The symbols of secular power – forti-
fied royal castles or the rulers’ seats clearly designated their place in the hierarchical language of spatial 
forms3. They also included the seats of municipal authorities whose towers signalled their existence4. 
Some open public spaces – spatial urban interiors in the compact tissue of buildings – always accompa-
nied those important edifices. Squares appeared in front of cathedrals to serve the believers. City squares 
with some other significant public buildings and the seats of wealthy citizens – spaces filled with attrac-
tive functions, acting as places for the dwellers’ meetings, public trials and executions or marketplaces – 
are the traditional "hearts of the cities", places teeming with life, everyday events, special spectacles and 
rituals. These days, they are mostly attractive meeting places for the dwellers and strangers – a "social sa-
lon", a space for culture and artistic manifestations with more recipients than in the traditional temples of 
art. It is a place for relaxing and spending spare time. A place where one should show up and where the 
city dwellers and visitors stay willingly. A place for lively, real contacts outside the virtual world. 
A quintessence of a city5. 

A lot of European cities with a long history, whose political status and location were conducive to 
their economic development, have increased their territories and populations many times. Long ago they 
lost their original clarity of the urban tissues and homogenous social structure – they became cities with 
polycentric spatial layouts, a vast area, often with the dominating chaos of a space used by multicultural 
communities characteristic of the spreading phenomenon of globalization. Globalization in urban com-
munities and spaces is "a process of introducing differences into the homogenous structures of commu-
nities"6. It means the existence and collision of numerous cultures, religions and behaviours in the space 
of a city – on the principles of tolerance at the best. Tolerance is just willingness to live with everyday 
differences, not willingness to form communities. 

These cities, defined as postmodern (post-polis) by the anthropologists of culture, are controlled by 
strangers, both the residents of some distant districts and newcomers – the employees of international 
business, tourists and students, not related to the city on a permanent basis7. 

Unlike metropolises, small towns and localities have preserved many features of the original 
structure of a "citizenly city". In the era of information civilization which breaks the boundaries of space 
and time, allows many professionals to work from a distance using the means of electronic communica-
tion and access to information – knowledge and culture – small towns may make an attractive offer of 
a contemporary dwelling environment, a space with a smaller degree of the complexity of the functional 
structure, clearly defined borderlines, less inconveniences and the traditional features of social organiza-
tion. A specially important condition of their competitiveness is the identity of a place – the existence of 
some clear spatial features making it possible to identify the citizens with their dwelling environment. 
"The heart of the city" and its buildings with individual features and a characteristically shaped public 
space plays an important role in the process of identification. 

Many small towns and localities lack this characteristic clarity of the spatial structure of the urban 
tissue or they lost it in the process of historical changes. Such localities, which await the revitalization of 
the central space, include Szczucin – the title "heartless city"8. 

The former Market Square in Szczucin is a junction, filled with a coppice of diverse trees and 
bushes which do  not form a planned  composition, with several pedestrian routes  crossing a  lawn at ran- 

dom. State road No. 73 (Jasło–Tarnów–Kielce) and regional road No. 982 (Mielec–Tarnobrzeg) 
run here. All the frontages of the Market Square are cut off from the external space by some roads which 
introduce troublesome, intensive traffic, especially heavy road transport, into this traditionally public pe-
destrian space. The most valuable historic object – St. Maria Magdalena’s Parish Church9 – is situated in 
the north-eastern corner. In this space, the church is a dominant, a symbol of the place, a "strong form"10.  

The tall greenery filling the space of the former square effectively shades the church – the only 
characteristic and architecturally valuable object in this area. 
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"The Strategy for the Development of the Commune of Szczucin for the years 2007–2010" as-
cribes a chance for the economic activation of the town and the commune to the use of their natural val-
ues – agricultural traditions, a gentle landscape, vast flat areas, the vicinity of the Vistula River – condu-
cive to the development of family tourism11. Investment-free open areas may be conducive to some tour-
ism-related investments. Extensive golf courses with hotel facilities and farms with studs facilitating 
horse riding and tourism may spring into existence here. The vicinity of the river makes it possible to 
construct facilities for water sports. The low prices of the grounds may attract investors as well as be con-
ducive to the development of housing and accommodation. These functions require the formation of good 
facilities for services. The improvement of living standards will also profit from increasing safety – the 
elimination or reduction of the nuisance of transport routes, especially in the centre. The planned imple-
mentation of some bicycle routes for family tourism should allow for safe access to the Market Square 
which may become "the heart of the city" if the abovementioned conditions are satisfied and the frontages 
are equipped with some attractive service functions. It is necessary to give pedestrians easy access to the 
frontages of the Market Square and safe access to the church which is a public object serving the local 
community and visitors and a precious monument popular with tourists. The eastern frontage of the Mar-
ket Square is defined by the church and the tall park greenery surrounding the church and the building of 
the rectory. The other frontages need the completion or exchange of the buildings and the location of 
some attractive functions. The development of the surface of the Market Square, the applied material, its 
texture and colour, water sheets, fountains, places for sitting and relaxing, an open space facilitating the 
organization of mass events, open-air exhibitions as well as a roller-skating or skateboarding track for 
young people and the composition of greenery will play an important role. 

The presented conceptual versions of transforming the surface of the Market Square12 are related 
to the abovementioned "Strategy for the Development of the Commune of Szczucin" and aim at: 
– reviving the town’s public space dedicated to pedestrians and accessible to disabled people, 
– limiting the inconvenience of transit transport by changing the geometry of the roads and silencing the 

traffic – reducing the speed of vehicles in the streets around the Market Square, 
– connecting the church with the Market Square safely by freeing the eastern frontage from vehicular 

transport, 
– offering conditions for the functional activation of the frontages by widening the pedestrian routes and 

adapting or exchanging the buildings, 
– exposing the church by changing the development of the space of the Market Square, 
– increasing the spatial and functional attractiveness of the space of the Market Square. 

Such actions will be conducive to the revival of the urban public space of the Market Square – the 
traditional "heart of the city". 

Endnotes 

1  Monteriggioni, a small medieval town in Tuscany by the road between Florence and Siena. 
2  The silhouette of Orvieto – a Christian cathedral is a dominant visible from a distance. 
3  Kraków – the Royal Castle of Wawel with the Archiepiscopal See of Kraków. 
4  Siena – the tower of Signoria at Piazza del Campo. 
5  J. Gyurkovich, Przestrzeń publiczna – między tradycją i przyszłością, [in:] Publiczna przestrzeń współczesnego 

miasta, Czasopismo Techniczne, z. 9-A/2005, Kraków 2005, p. 17-185. 
6  A. Appadurai, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, UNIVERSITAS, Kraków 2005. 
7  E. Rewers, Post-Polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, UNIVERSITAS, Kraków 2005, p. 5-6 & 

furthers. 
 



 247
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Il. 1. Koncepcja rewitalizacji Rynku w Szczucinie – wariant 1 

Ill. 1. Concept design of the transformation of the Market Square in Szczucin – version 1 
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Il. 2. Koncepcja rewitalizacji Rynku w Szczucinie – wariant 2 

Ill. 2. Concept design of the transformation of the Market Square in Szczucin – version 2 
 




