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W artykule przedstawiono wyniki analizy dotyczącej budowy, kompozycji i funkcji rynków wybra-
nych miast Górnego Śląska o średniowiecznym rodowodzie. Przeprowadzone badania pozwalają na 
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Europejskie miasta, z ich rynkami i placami, ukształtowane przez społeczności w różnych warun-
kach społeczno-politycznych na potrzeby ich kultury oraz modelu życia w zbiorowości, są nierozerwalną 
częścią historii kontynentu: „Miasta europejskie rodziły się wraz z Europą i w pewnym sensie sprzyjały 
również jej narodzinom” [1]. To w mieście, a w szczególności w jego „sercu” – na rynku, toczył się spek-
takl życia publicznego z repertuarem zmieniającym się wraz z przemianami społeczno-gospodarczymi 
i politycznymi. Rynek miasta był od zarania dziejów świadkiem najważniejszych wydarzeń, był począt-
kiem, przystankiem lub celem podróży, był także targowiskiem oferującym towary oraz usługi. Życie 
mieszkańców toczyło się na rynku i sąsiadujących z nim placach, a przybycie do miasta wiązało się 
z dotarciem na główny plac, czyli rynek. Zatem główny plac miejski – rynek – można utożsamiać z istotą 
miasta, jego charakterem, nadać mu miano „serca” [3]. W procesie przemian, jakim podlegały i podlegają 
nadal miasta, swoje oblicze zmieniają także ich rynki. W wyniku narastających procesów globalizacyj-
nych i komercjalizacji obejmującej wszelkie sfery życia wzrasta znaczenie konkurencyjności miast. Dla 
rozgrywania się „spektaklu miejskiego” niezwykle istotne stają się kształt miasta i kulturowe funkcje 
przestrzeni publicznych. Zwraca się uwagę na odnajdywanie i wykorzystywanie oryginalnych wartości 
miasta. Niejednokrotnie są one związane z niepowtarzalną, ukształtowaną przez wiele czynników formą 
rynków i placów oraz z przejawami tożsamości. Rynki miast z ich oryginalną, bogatą formą zdolne są do 
skupiania mieszkańców miasta, a ich nowy program na spędzanie wolnego czasu czyni z nich istotną 
część trafiającego na rynek „produktu miejskiego” [5]. Aby zaspokajać potrzeby konsumpcji wrażeń, 
miasto musi dysponować walorami kulturowymi. Obfitują w nie właśnie historyczne rynki. Dzięki nim 
miasto może być przedmiotem interakcji między skupionym na nim zespołem wartości materialnych, es-
tetycznych i symbolicznych a społecznością. Tradycyjnie w tej przestrzeni owa społeczność mogła za-
spokajać spontanicznie swe różnorodne potrzeby z zakresu kultury, osiągając poczucie integracji 
i możliwości rozwoju [4]. Integracja ta jest możliwa w tradycyjnych (historycznych) przestrzeniach pu-
blicznych miasta, szczególnie na rynkach. Dobrze urządzone, interesujące, zapewniające różnorakie 
możliwości realizacji potrzeb, stają się one jednym z ważniejszych czynników decydujących o atrakcyj-
ności całego miasta. Wobec zmieniających się potrzeb użytkowników nieodzowne jest wprowadzanie 
nowych funkcji, przy jednoczesnym poszanowaniu tożsamości miejsca, co wraz z zachowaniem genius 
loci historycznych rynków pozytywnie wpływa na wizerunek miasta. Odkrycie w rynkach wartości au-
tentyzmu, bogactwa, żywotności właściwych strukturom powstałym w naturalny sposób może się stać 
przeciwwagą dla sztucznie wykreowanych, wydzielonych przestrzeni publicznych. Można przypuszczać, 
że historyczne rynki, place, jako najbardziej trwałe elementy struktury miasta europejskiego, nadal będą 
pełnić istotne funkcje w życiu miejskiego organizmu społeczno-przestrzennego oraz będą decydować 
o jego wizerunku, tożsamości i funkcjonowaniu. 

Analiza kompozycji rynków może stać się drogą do sformułowania zasad, jakie tą kompozycją 
rządzą. Drogą do wyodrębnienia elementów wpływających na charakter i nastrój tych wnętrz urbani-
stycznych, koniecznych dla odzyskania lub spotęgowania go oraz poznania zależności zachodzących 
między tymi wnętrzami. Kompozycja oraz jej analiza mają być pomocne przy zachowaniu piękna 
i nastroju miasta, tak aby konieczne modernizacje i remonty nie zagubiły ich. Poznanie i zrozumienie 
różnych rodzajów kompozycji jest istotnym aspektem w wyznaczaniu kierunku, w jakim ewentualna re-
waloryzacja rynku czy placu powinna podążać, tak aby była dokonywana w myśl twórczej kontynuacji 
z zachowaniem tożsamości miejsca. 

Wobec współczesnych przemian społecznych, ekonomicznych, gospodarczych – w dobie globali-
zacji, komercjalizacji – modernizacja i przebudowa układu śródmiejskiego wydają się być nieuniknione. 
W szczególnej sytuacji znalazły się obszary, na których przemiany społeczno-gospodarcze są największe, 
a związane z zanikaniem tradycyjnej gospodarki, takie jak np. region aglomeracji katowickiej.  

Zmiany polityczne i społeczne lat 90. XX w. oraz załamanie się gospodarki opartej na monokultu-
rze przemysłu surowcowego były powodem przeobrażeń i rewitalizacji zdegradowanego krajobrazu 
aglomeracji,  posiadającej  wszystkie cechy  historycznego regionu  przemysłowego w  stanie recesji. Ko- 
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nieczne stało się podejmowanie działań mających na celu zmianę wizerunku terenów i obiektów poprze-
mysłowych, a także zaniedbanych obszarów śródmiejskich. Podejmowane próby przekształceń tych ob-
szarów odnoszą się także w szczególny sposób do przestrzeni publicznych, placów, skwerów, ulic. 
Przedmiotem zainteresowania stały się rynki miast Górnego Śląska, leżących na granicach aglomeracji 
katowickiej, posiadających historyczny rodowód i skomplikowane, a charakterystyczne dla regionu ko-
leje losu. Miasta te to: Bytom, Gliwice, Mikołów, Pyskowice, Racibórz, Rybnik, Tarnowskie Góry, To-
szek, Żory. Przeprowadzone analizy ich rynków dotyczą lokalizacji placu w mieście, jego budowy, kom-
pozycji, historycznej oraz współczesnej funkcji z punktu widzenia atrakcyjności układu przestrzennego 
samego placu, geometrii i kompozycji, posadzki, układów zieleni, elementów małej architektury w na-
wiązaniu do pierzei placu. Pozwalają one na określenie cech, jakie rynki powinny posiadać, by mogły 
szczycić się mianem „serca miasta”. Znamienne są słowa wypowiedziane przez Percivala i Paula Good-
manów w 1947 r. porównujące miasto do placu, na którym przebywają ludzie. Bez placów – rynków, tar-
gów, katedralnych parvis, forum politycznych – zaplanowanych jako wnętrza, nie ma miasta. Estetykę 
miasta tworzy piękno właściwe przebywaniu lub wchodzeniu na taki plac, odpowiednie rozmieszczenie 
obiektów na i wokół placu, wzajemna relacja pomiędzy placami [2].  

Analizowane rynki w swej bogatej historii podlegały wielu zmianom. Wynikały one ze zniszczeń 
spowodowanych pożarami, wojnami, z koniecznych modernizacji, wprowadzania nowej infrastruktury. 
W efekcie w zachowanym historycznym układzie rynków w większości przypadków dominuje XIX- 
-wieczna zabudowa. Przy zmieniającej się na przestrzeni dziejów scenografii rynków jako trwałe zacho-
wały się elementy układu kompozycyjnego budujące wnętrze urbanistyczne – ściany, podłoga, strop.  

Pierwszym aspektem wpływającym na atrakcyjność rynku – wnętrza jest czytelność elementów 
budujących go, ich jakość oraz wzajemne relacje. Duże znaczenie ma poczucie zwartości i zamknięcia 
wnętrza, nadające mu charakteru salonu miejskiego. Historyczne, a szczególnie zabytkowe zespoły miej-
skie odznaczają się czytelnością ograniczenia ścianami. Im bardziej kształt rynku zbliżony jest do figury 
geometrycznej, tym łatwiej odbierany jest jako wnętrze zamknięte. W analizowanych przykładach jedy-
nie kształt rynku w Tarnowskich Górach odbiega od regularnego. Stopień ograniczenia pierzejami za-
leżny jest od stosunku otwarć do zamknięć, ilości wlotów, kątów, pod jakimi wpadają oraz ich usytuowa-
nia. Otwarcia są oknami i drzwiami miejskiego salonu – rynku, a obrazy widziane przez nie, ramy, w ja-
kie są ujęte, mają znaczący wpływ na nastrój w nim panujący i jego charakter. Negatywnie oddziaływają 
luki w zabudowie, będące wynikiem wyburzeń, zmniejszające czytelność ograniczeń. Przebadane rynki 
charakteryzują się szczelną obudową. Jedynie na bytomskim rynku występuje luka w zabudowie po 
wyburzonej kamienicy.  

Na poczucie zamknięcia wnętrza rynku duży wpływ ma jednorodność jego pierzei. Opiera się ona 
na podobieństwie podstawowych elementów elewacji, które je tworzą: linii zabudowy, szerokości i wy-
sokości, pionowej i poziomej artykulacji. Podobieństwie, które nie powinno oznaczać identyczności, gdyż 
w ramach określonej skali, wysokości, linii zabudowy elewacji pożądane są elementy podkreślające ich 
indywidualność, nadające wnętrzu rynkowemu charakterystyczne cechy. W Raciborzu i Bytomiu jedno-
rodność pierzei rynków zaburzona jest wybudowanymi po wojnie blokami mieszkalnymi, nieprzystają-
cymi do pozostałej zabudowy. O atrakcyjności rynku decyduje atrakcyjność jego pierzei. Wpływa na nią, 
poza uformowaniem poszczególnych elewacji, akcentowanie początkowego, końcowego i środkowego 
elementu, podkreślenie dołu i góry, co w uformowaniach historycznych często można spotkać. Akcento-
wanie odmiennym ukształtowaniem, wysokością, kolorem, fakturą budynków znajdujących się w naroż-
nikach rynku, jego punktów formalnie ważnych, czyni wnętrze bardziej spoiste formalnie. W perspekty-
wie miasta wskazuje drogę do niego i pomaga w orientacji w przestrzeni miejskiej. Charakterystyczne dla 
rynków w Mikołowie, Rybniku, Tarnowskich Górach, Toszku jest umiejscowienie w pierzei ratusza, 
a w Bytomiu, Raciborzu i Tarnowskich Górach – kościoła, stanowiących ważne dominanty zarówno for-
malne, jak i funkcjonalne. 
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Podłogą wnętrza rynku jest jego płaszczyzna, posadzka. Odpowiednie jej zagospodarowanie, spo-
sób zakomponowania, wyposażenie w elementy małej architektury, fontanny, zieleń decydują o jego 
atrakcyjności, zachęcają do przebywania na nim. Wydaje się, że konieczne jest wyposażenie rynku w ele-
menty nadające mu indywidualnego charakteru, podkreślające jego kompozycję, zwracające uwagę na 
wartości historyczne, tworzące nastrój miejsca. Różnorodność materiałów, z jakich podłoga może być 
wykonana, daje duże możliwości w kształtowaniu posadzki rynku. Umiejętne zastosowanie niskiej i wy-
sokiej zieleni, w proporcjach dostosowanych do skali wnętrza, podkreślające jego kompozycję może sta-
nowić jego korzystne urozmaicenie. Zieleń jako element związany z rekreacją na rynku w Pyskowicach 
dominuje na jego powierzchni, przesłaniając przy tym jego pierzeje i stojący pośrodku ratusz, z drugiej 
strony – z toszeckiego rynku została ona niemal całkowicie wyrugowana.  

Obok budowy i kompozycji rynku na jego atrakcyjność w miejskim życiu w istotny sposób 
wpływa oferta funkcjonalna. Dotyczy ona zarówno funkcji rozmieszczonych w pierzejach, jak i na płasz-
czyźnie placu. Różnorodność możliwości działań na rynku decyduje o jego sukcesie. Aby rynek mógł 
funkcjonować jako „serce miasta”, musi zapewnić możliwość spędzania na nim czasu przez użytkowni-
ków różnych grup wiekowych, na dużej przestrzeni czasowej. Obecnie obserwuje się ekspansję oferty 
komercyjnej w postaci ogródków piwnych, które stanowią element przyciągający użytkowników, ale 
niejednokrotnie zawłaszczają one znaczną powierzchnię rynku, a ich forma często jest nie do przyjęcia ze 
względów estetycznych. Gdy proporcje powierzchni przeznaczonej na komercję do powierzchni dostęp-
nej dla wszystkich zostają zachwiane, rynek przestaje być przestrzenią publiczną, przestrzenią kontaktów 
i spotkań. Na gliwickim rynku proporcje te z pewnością zostały zachwiane, na innych rynkach pozostają 
na odpowiednim poziomie. Program funkcjonalny rynku powinien zapewniać różne możliwości realizacji 
potrzeb, związanych nie tylko z konsumpcją, ale i z kulturą, rekreacją. Ta nowa oferta usług, realizowana 
z poszanowaniem tożsamości miejsca, wprowadzająca funkcje o znaczeniu ogólnomiejskim, może stać 
się elementem decydującym o atrakcyjności tradycyjnych przestrzeni publicznych.  

Historyczne rynki są przestrzeniami o znaczącym potencjale dziedzictwa, podatnymi na zmiany, 
które wprowadzane w kulturalny sposób, z zachowaniem ich kardynalnych cech kompozycyjnych, de-
cydują o ich sukcesie. Współczesna atrakcyjność przestrzeni rynku, związana z jego kompozycją i funk-
cją, staje się jednym z podstawowych warunków zachowania jego tożsamości jako podstawowej jed-
nostki krajobrazu miasta, jego „serca”, i wpływa na jego wizerunek.  

The European towns and their squares were formed in different social and political circumstances 
by the communities, to supply the wants of their culture and their way of life in community. They are 
the part of the history of the continent. "The European towns were born together with Europe and in 
a way they were conducive to the birth of Europe" [1]. The performance of the city life, with it’s 
repertoire that was changing together with the social, economic and political transformations, takes place 
in the town, especially in his heart – the market square. In the dawn of history, the market square 
witnessed all-important events. It was the place of departure and arrival, the place of destination. It was 
also a marketplace, where goods and services were offered and exchanged in the open air. It is only when 
the main square of most old towns is reached that one has really "arrived". Therefore, the main city square 
– the market square can be identified with the essence of the town, its character and named "the heart of 
the city" [3]. Nowadays in the process of the transformation of the cities, the market squares are changing 
as well. Because of the increasing globalization processes and commercialization that comprises all of the 
life domains, the sense of the competition  between cities is  becoming more  and more important. The shape 
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of the city and cultural functions of the public spaces are becoming extremely important for the play of 
the "city spectacle". The attention is called to finding and exploiting the original values of the city. Many 
a time they are connected with the unique, formed by many elements, shape of the squares and as well 
with the aspects of identity. The market squares that have original and rich form are able to assemble the 
citizens. The new squares’ program for spending free time makes them the important part of the "city 
product" [5]. The city has to offer cultural values to satisfy the citizens’ consumption needs. The histori-
cal market squares abound in these values. Owing to them, the city is the matter of interaction between 
the set of material, aesthetic and symbolic values that assemble on it and the community. Traditionally in 
the city space, the community was able to supply its needs of culture in a spontaneous way so that it 
achieves the feeling of interaction and a chance of evolution [4]. The mentioned integration is possible in 
the traditional (historical) public spaces especially in the market squares. Well arranged, interesting, at-
tractive market squares that offer lots of possibilities to fulfill the needs become one of the most important 
element of the city attractiveness. In the face of changing users’ needs it is indispensable to introduce new 
functions and at the same time to respect the identity of the place. Such activity together with the preser-
vation of the genius loci of the historical market squares influence the effigy of the city in a positive way. 
The market squares are the structures that originated naturally. Once it is noticed it may counterbalance 
artificially created and separated public spaces. Presumably, the historical squares as the most permanent 
elements of the European city’s structure will still have important function in the city life and they will be 
deciding about its effigy, identity and its existence.  

The analysis of the market squares’ composition could be an important aspect to formulate the 
bases that rule it. It could help to find the elements that influence the character and the mood of the urban 
interiors, the elements that are necessary in recovering or strengthening them and in recognizing the in-
terdependences between the interiors. The aim of the composition’s analysis is preservation the beauty 
and the mood of the city so that the necessary modernizations and refurbishments will not miss them. 
The recognition and understanding the types of composition are important to show the direction of 
the revalorization of the squares. Even small changes as the renovation of the elevation or a new element 
of the furniture should follow the rules of composition and preserve the identity of the place. 

In the face of social and economical changes, in times of globalization and commercialization 
the modernization and rebuilding of the inner city seems necessary. The regions of the widest changes 
connected with the end of traditional economy such as the Upper Silesia have special situation. The land-
scape of the Upper Silesia changed after political and social changes of the 90s. The activities that had to 
change the effigy of postindustrial areas and buildings, as well as neglected city centers became very im-
portant. The attempts undertook to transform these areas refer also in a special way to the public spaces, 
squares, streets. The matter of author’s interest became the market squares of Upper Silesia’s cities with 
medieval origin and complicated, characteristic for the region history. The cities are: Bytom, Gliwice, 
Mikołów, Pyskowice, Racibórz, Rybnik, Tarnowskie Góry, Toszek, Żory. The analyses refer to the lo-
calization of the square in a town, its form and historical and present function. They also refer to the at-
tractiveness of the square, understood as the attractiveness the spatial structure, composition, floor, 
greens, furniture. Owing to them, it is possible to find the features that allow calling the market square 
"the heart of the city". Percival and Paul Goodman in 1947 compared the city to the square with people. 
Without such squares – marketplaces, cathedral parvis, political forums – planned as interiors, the city 
does not exist. The beauty adequate to staying or entering such a square, the proper arrangement of the 
buildings on and around it and relation between the squares create the aesthetics of the city [2].  

The analyzed market squares were undergoing many changes in history. They issued from 
the fires, the wars, the necessary renovations and introducing new infrastructure. As a result, XIX century 
buildings surround most of them. The scenography of the market square was changing in history and what 
remained are the elements of the compositional structure that build the urban interior – the walls, the floor 
and the ceiling.  
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The attractiveness of the market place depends on some factors. One of them, very important is 
the legibility of the elements that build the square, their quality and the relations between them. The sense 
of enclosure from the square makes an outdoor room, the salon of the city. Historical and above all monu-
mental city squares are enclosed by the buildings that form the walls. The more geometrical the shape of 
the square is the more enclosed it seems to be. Except from the market square in Tarnowskie Góry, ana-
lyzed squares have geometrical shape. The openings, their relations to the closes, the amount of them, 
the angle they run into the square and their situation affect the degree of enclosure. The openings are 
the windows, door of the city salon, the pictures man can see through them, and their frames have 
a strong influence to the mood and character of this room. The lacks of buildings that come from the 
demolition disintegrate the square’s walls. The buildings around the analyzed market squares form 
a continuous surface with the exception of the square in Bytom.  

The sense of enclosure of the square is stronger when the buildings around it present an architec-
tural unity. It is based on the similarity of the basic elements of elevation such as the contour line, vertical 
and horizontal articulation. The similarity does not mean identity. Within the definite scale, the buildings 
should differ in details to give the market square characteristic features. In Bytom, Racibórz and Rybnik 
the blocks of flats built after the Second World War interrupt the unity of the walls. The attractiveness of 
the square’s walls affects the attractiveness of the square. The treatment of the square’s corners is very 
important here. In historically formed squares the beginning, the end and the middle point of the wall are 
often emphasized. It can be done by differing the form, height, colour, facture of the buildings in the cor-
ners of the square, its formally important points. It makes the interior more enclosed, shows the way to it 
and helps in orientation in the city. Characteristic for the market squares are churches and town halls situ-
ated in the frontages of the squares. The churches one can find in Bytom, Racibórz and Tarnowskie Góry, 
the town halls in Mikołów, Rybnik, Tarnowskie Góry and Toszek. The form of these buildings and their 
location makes the important formal and functional dominants of them.  

The other element of the form of the square is its floor. The attractiveness of the floor depends on 
the proper composition and elements of the furniture (benches, lamps, sculptures etc.), fountains, trees. 
They attract people and make them stay on the square. It is necessary to run the elements that give 
the square individual character and put attention to its historical values that create the mood of the place, 
its genius loci. The variety of the building materials allows forming the square’s floor in many ways. 
A positive diversity can be achieved by using various kinds of trees and bushes, remembering about the 
proportion between the greens and the buildings. The greens as an element of recreation in Pyskowice 
dominate the floor of the market square. On the other hand, in Toszek the trees almost disappeared.  

Apart from the form and composition of the market squares very important in city life is their 
functional offer. It means the functions of the buildings surrounding the square and the functions of 
the floor. The success of square depends on the variety of the action possibilities. The market square – 
"the heart of the city" should provide possibilities to spend free time adequate to the old and young, 
through the day and night. One can notice the expansion of the commercial offer such as the summer ca-
fes and "beer gardens". In a way, they invite people but very often they occupy the floor space and their 
form is unaesthetic. The right relations between the commercial and free square surface should be pre-
served. In other way, the market square is no longer the public space. That is what happened in Gliwice. 
The functional program of activities should give the possibilities to realize not only consumption but also 
cultural and recreational needs. The new offer of the services should respect the identity of the place and it 
should invite citywide functions. This is the way to create attractive, interesting part of the city public spaces.  

Historical market squares have important potential of the heritage. They are treatable to changes. If 
the changes are made in a respect to culture and composition they will definite the success of the market 
squares. The contemporary attractiveness of the squares’ space is connected to their composition and 
function. They are the conditions to preserve the identity of the square, the square meant as a basic unit in 
the city landscape, its heart.  
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Il. 1. Rynki Mikołowa, Raciborza, Toszka, Tarnowskich Gór, Bytomia, fragment posadzki rynku 

w Raciborzu 

Ill. 1. The market squares of Mikołów, Racibórz, Tarnowskie Góry, Bytom, the fragment of 
the floor of the market square in Racibórz 




