
kania. Realizowany projekt zakłada tworzenie i przekształcanie 
przestrzeni publicznych, dostosowanie ich dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych, poprawę jakości drzewostanu, ochronnej 
zieleni osiedlowej, małej architektury. Prowadzi się spotkania 
z mieszkańcami, aby rozpoznać aktualne potrzeby i wyobraże-
nia o wyglądzie poszczególnych wnętrz architektonicznych i ur-
banistycznych, aby służyły zacieśnianiu więzi społecznych oraz 
pomagały mieszkańcom współdecydować o kształcie terenów 
rekreacyjnych i zieleni.

Podsumowanie 
Osiedle im. Adama Mickiewicza jest przykładem współ-

czesnych problemów większości zespołów mieszkaniowych 
projektowanych w latach sześćdziesiątych. Na początku reali-
zacji osiedle zajmowało 42 ha, z czego 20 ha stanowiły tereny 
zieleni osiedlowej. Na jednego mieszkańca przypadało 38,2 m2 
terenów zielonych. W latach dziewięćdziesiątych wskaźnik ten 
zmniejszył się dwukrotnie do około 20 m2 na mieszkańca. Zmie-
niły się potrzeby ludności, następowała systematyczna wymia-
na lokatorów, a transformacje ustrojowe lat dziewięćdziesiątych 
zmieniły strukturę własnościową w większości osiedli.

Współczesny model życia wywołuje pozytywne i negatyw-
ne zjawiska w kształtowaniu wizerunku przestrzeni osiedlo-
wych. Do pozytywnych niewątpliwie można zaliczyć możliwo-
ści współdecydowania mieszkańców o kształcie przestrzennym 
terenów otaczających ich miejsce zamieszkania. Do negatyw-
nych należy przede wszystkim zwiększony ruch kołowy, niosący 

za sobą zapotrzebowanie na miejsca parkingowe, garaże i pla-
ce postojowe. Powoduje to presję mieszkańców na wydziela-
nie terenów dawniej zielonych pod parkingi i garaże osiedlowe. 
Niska świadomość proekologiczna mieszkańców, wymusza na 
zarządach osiedli decyzje usuwania zieleni wysokiej. Działania 
te wielokroć nie są skoordynowane z szerokim zakresem czyn-
ności obejmujących jednocześnie całość zaplanowanego ukła-
du przestrzennego, zadrzewień, większych elementów prze-
strzennych, jak również poszczególnych drzew. 

 Streszczenie: Osiedle Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowa im. 
Adama Mickiewicza jest jednym z pierwszych, wybudowanych 
w powojennym Lublinie. Od samego początku jego atrybutem 
stała się idealnie zaprojektowana zieleń, sadzona natychmiast 
po zakończeniu robót budowlanych. Referat przedstawia obec-
ny stan osiedla oraz propozycję jego rewaloryzacji.
Słowa kluczowe: osiedle mieszkaniowe, zieleń osiedlowa, re-
witalizacja terenów zieleni.

Abstract: The Adam Mickiewicz Housing Estate of Lublin Hous-
ing Cooperative is one of the first housing estates built in the 
postwar Lublin. The perfectly designed greenery, planted im-
mediately after final building works, has been its attribute since 
the beginning. The paper presents the actual condition of the 
housing estate and the proposal for its restoration.
Key words: housing estate, housing estate greenery, restoration 
of greenery areas.
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INTERPRETACJA KRAJOBRAZU WIEJSKIEGO  
– MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ

INTERPRETATION OF RURAL LANDSCAPE  
– BETWEEN THEORY AND PRACTICE 

n	Krajobraz wiejski podlega głębokim przemianom, jak za-
nik zróżnicowania regionalnego i lokalnego, rosnąca homo-
geniczność struktur przestrzennych, zerwanie ciągłości kultu-
rowej oraz zachwianie stabilności ekologicznej. Współczesne 
tendencje rozwojowe prowadzą do zastępowania tradycyjnych 
form i wartości przez nowe zjawiska, w tym: lokalności przez 
globalizację, ewolucji i sukcesji przez wypieranie, integracji 
przez segregację.2 Obszary wiejskie zmieniają swój charakter. 
Z rolniczej przestrzeni produkcyjnej stają się wielofunkcyjną 
przestrzenią konsumpcji, w której coraz większego znaczenia 
nabiera rekreacja, mieszkalnictwo i pozaprodukcyjne wyko-
rzystanie zasobów przyrody. Rolnictwo wycofuje się, zarówno 
w ujęciu funkcjonalnym, jak też użytkowania terenu. Transfor-
macji podlega struktura, forma i treść. Historyczne struktu-
ry krajobrazowe, które na obszarach wiejskich odznaczały się 
dużą trwałością i stabilnością, ulegają deformacji. Symbolika 
krajobrazu, kształtująca przez wieki sens życia mieszkańców 
wsi, staje się niezrozumiała dla jego współczesnych użytkowni-

ków, pochodzących z obszarów zurbanizowanych. Mimo iż de-
klarują tęsknotę za „wiejskością”, jako przeciwwagą dla anoni-
mowej, zdegradowanej i coraz droższej przestrzeni miejskiej, 
ich wyobrażenie o życiu na wsi jest powierzchowną, roman-
tyczną projekcją „arkadyjskiego mitu”, która odbiega od real-
nych uwarunkowań. Takie spojrzenie jest jednym z powodów 
zacierania specyficznych cech krajobrazu wiejskiego, a w kon-
sekwencji złego gospodarowania jego zasobami. Identyfikacja 
i interpretacja krajobrazu jest ważnym zadaniem dla architektu-
ry krajobrazu. Wskazane jest opracowanie określonych wyma-
gań warsztatowych oraz kierunków poszukiwań intelektualnych 
i metodologicznych. 

Odniesieniem jest wspólna europejska polityka krajobra-
zowa, zapisana w Europejskiej Konwencji Krajobrazowej oraz 
nowa konceptualizacja istoty krajobrazu, wynikająca z badań 
naukowych. Czytelne są następujące tendencje.

1 Katedra Terenów Zieleni, Akademia Rolnicza w Poznaniu.
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−	Koncentracja na identyfikacji charakteru krajobrazu, odręb-
ności oraz regionalnym i lokalnym zróżnicowaniu, przy jedno-
czesnym odchodzeniu od ocen wartościujących.
−	Ujęcia wieloaspektowe, holistyczne i interdyscyplinarne.
−	Włączanie do programów badawczych podmiotów nie-aka-
demickich, w tym lokalnych społeczności.
−	Aplikacyjność badań – zastosowanie w planowaniu i zarzą-
dzaniu krajobrazem.

Teoria i metodologia badań krajobrazowych jest następ-
stwem podstawowych relacji człowieka z jego środowiskiem 
życia. H. Lorzing3 wyróżnia cztery poziomy interakcji, wynikają-
ce z różnych ujęć mentalnych i funkcji krajobrazu:
1. widziany (postrzegany) – percepcja;
2. rzeczywisty (obiektywny) – wiedza;
3. emocjonalny (doświadczany) – interpretacja;
4. kształtowany (formowany) – interwencja.

W badaniach krajobrazu wyodrębniają się różne podejścia 
do poznawania i opisywania jego istoty. Dziedziny zajmujące 
się krajobrazem, posiadają własne podstawy teoretyczne i me-
tody badawcze, korespondujące z wymienionymi pozioma-
mi interakcji. Nauki przyrodnicze, głównie ekologia krajobrazu 
i geografia fizyczna, charakteryzują się podejściem poznaw-
czym, dążeniem do wzbogacania zasobu obiektywnej wiedzy 
o krajobrazie i do jednoznacznych ocen jego stanu. Najważ-
niejszą rolę pełnią w nich ujęcia ilościowe, wyrażane za pomocą 
formalnych wskaźników struktury i funkcjonowania krajobrazu 
(mierniki, indykatory, metryki i modele krajobrazowe). 

W naukach humanistycznych dominuje podejście interpre-
tacyjne, oparte na przekonaniu, że metody ilościowe nie oddają 
pełnej wiedzy o krajobrazie, gdyż pomijają istotne aspekty ludz-
kiego doświadczenia. Takie podejście stosowane jest przede 
wszystkim w geografii humanistycznej (historycznej) i archeo-
logii krajobrazu. W tej grupie wyraźnie wyodrębniają się też ba-
dania z psychologii percepcji, filozofii (fenomenologii), geografii 
behawioralnej i socjologii, skupiające uwagę badaczy na spo-
sobach w jakich jednostki i społeczności doświadczają prze-
strzeni i miejsc.4 Nauki stosowane, do których należy architektu-
ra krajobrazu, koncentrują się głównie na aspektach formalnych 
i kompozycyjnych, a także poszukiwaniu takich metod identyfi-
kacji, interpretacji i oceny, które są przydatne w twórczym pro-
cesie kształtowania. Czerpią z dorobku nauk przyrodniczych 
i humanistycznych w takiej mierze, jaki uzasadnia jego wyko-
rzystanie w projektowaniu i planowaniu krajobrazu, a także two-
rzą własne ujęcia teoretyczne i warsztat badawczy.

Wymienione dyscypliny wniosły nowe i głębsze zrozumienie 
istoty krajobrazu, wyznaczając trzy różne kierunki badań krajobra-
zowych.5 Złożoność zjawisk i procesów sprawia, że problemów 
krajobrazowych nie można rozwiązać w ramach jednej dyscy-
pliny. Coraz większy nacisk kładzie się na współpracę badaw-
czą, co umożliwia wymianę wizji, pomysłów, a także porównanie 
wyników i ocenę wartości projektów badawczych. W dziedzi-
nie planowania i zarządzania krajobrazem potrzebne są synte-
zy badawcze, a współpraca interdyscyplinarna jest nieunikniona. 
„Nowa rzeczywistość wymaga innej konceptualizacji, odmiennej 
interpretacji i porzucenia schematów, które ograniczały z różnych 
względów szerszy horyzont badań. Okresy przełomów także w na-
uce odkrywają prawdę, że opisanie, wyjaśnienie i zrozumienie zja-
wisk nowej rzeczywistości wymaga zwiększonego wysiłku intelek-
tualnego i przekroczenia uformowanych strategii badań”.6

Opracowana przez autorkę metoda interpretacji krajobrazu 
jest wynikiem udziału w interdyscyplinarnych projektach badaw-

czych. Oparta została na sekwencji: historia – struktura – percep-
cja.7 Metoda ta powstała w oparciu o podstawowe założenie, iż 
określony krajobraz wiejski nie jest wyłącznie bardziej lub mniej 
atrakcyjnym „widokiem” – obrazem, lecz przede wszystkim niepo-
wtarzalną strukturą przestrzenną, w której zakodowane są procesy 
historyczne, relacje geograficzne, symbole i znaczenia kulturowe. 

Charakterystyka krajobrazu, stanowiąca podstawę działań 
projektowych nie polega wyłącznie na rejestracji jego form i ele-
mentów, ale też na interpretacji jego biografii i struktury prze-
strzennej. Zrozumienie tej struktury wymaga umiejętności „czy-
tania” krajobrazu. Etap pierwszy – percepcja – oparty jest przede 
wszystkim na doświadczaniu i odczuwaniu – przeżywaniu krajo-
brazu. Dominują tu świadome i podświadome emocje oraz wra-
żenia powodowane przez różne bodźce.8 

Kolejny etap – identyfikacja krajobrazu – zakłada odnie-
sienia do posiadanej wiedzy i doświadczenia. Analiza struktu-
ry przestrzennej, charakterystyka poszczególnych elementów 
i ich wzajemnych relacji, poprzez porównanie do znanych wzor-
ców i form, pozwala na określenie typu krajobrazu, a więc jego 
klasyfikację i wstępną ocenę. Etap interpretacji, prowadzący do 
zrozumienia istoty krajobrazu, wymaga wieloaspektowych, spe-
cjalistycznych badań, na które składają się m.in.: analiza zja-
wisk naturalnych i form przyrodniczych, studia historyczne, ba-
dania przeszłych i współczesnych procesów gospodarczych 
oraz zjawisk społecznych i kulturowych. 

Dla analizy znaczeń i interpretacji krajobrazu pomocne oka-
zały się aksjomaty czytania krajobrazu, sformułowane przez  
P.F. Lewis’a,9 który określił je jako „podstawowe idee, stanowią-
ce podłoże dla czytania krajobrazu kulturowego”. Metoda badań 
nawiązuje też do dorobku hermeneutyki, dla której kluczowe są 
pojęcia rozumienia i przyswojenia. Jest ona obecnie definiowana 
jako sztuka rozumiejącej interpretacji różnych przejawów aktyw-
ności ludzkiej, zwłaszcza o charakterze kulturowym, zmierzają-
ca do odkrycia ich głębokiego sensu i umieszczenia w szerszym 
kontekście historycznym, społecznym, światopoglądowym.

 
Struktura krajobrazu

Specyfika struktury przestrzennej krajobrazu wynika przede 
wszystkim z charakteru tworzących ją elementów i ich relacji. 
Na określonych obszarach wykształciły się pewne charaktery-
styczne „wzory” przestrzenne, uzależnione od warunków na-
turalnych, które wyznaczały formy i granice zagospodarowa-
nia. Interpretacja obejmuje komponenty krajobrazu, ich relacje 
przestrzenne – kod krajobrazowy – a także ocenę trwałości form 
historycznych i ich podatności na zmiany. Badania dowiodły, 
że na niektórych obszarach przetrwały one prawie nie zmienio-
ne przez wiele stuleci. Jeszcze dzisiaj można odczytać w krajo-
brazie ukształtowane wówczas elementy, tj. rozplanowanie wsi, 
wielkość i kształty siedlisk, podział i układ gruntów uprawnych, 
granice wsi i układ komunikacyjny, system zieleni śródpolnej.10

Percepcja krajobrazu
Krajobraz jest w specyficzny sposób postrzegany, odczuwa-

ny i doświadczany przez jednostki i społeczności, z perspektywy 
różnych kultur lokalnych, regionalnych i narodowych. Percepcja 
krajobrazu jest w istotny sposób warunkowana i modyfikowa-
na – przez indywidualne doświadczenia, poglądy, upodobania 
estetyczne i wykształcenie obserwatorów, jak również przez po-
wszechnie uznane systemy wartości, tradycję i kulturę. W wyniku 
odbieranych wrażeń i emocji, postrzeganym cechom krajobra-
zu przypisywane są określone znaczenia – znaczenia percep-



cyjne. Przez porównanie i relację z przeszłymi doświadczenia-
mi, bezpośrednimi lub pośrednimi, przypisywane są określone 
skojarzenia – znaczenia asocjacyjne. W procesie doświadczania 
i poznawania specyfiki krajobrazu istotną rolę odgrywają cha-
rakterystyczne elementy, naturalne i kulturowe, które często mają 
znaczenie symboliczne – genius loci – budujące emocjonalną 
więź z krajobrazem, poczucie swojskości i zakorzenienia.11 Atrak-
cyjność krajobrazu, jego scenerii, wpływa na zachowania i prefe-
rencje przestrzenne, zarówno indywidualne jak i społeczne.

Streszczenie: Dla zapewnienia odpowiedniego planowania i za-
rządzania wsią konieczne jest ustalenie i zrozumienie wartości 
krajobrazowych, które definiują tożsamość kulturową danego 
obszaru. Zakłada to zdolność do interpretowania krajobrazu 
(czytania krajobrazu). Metoda wypracowana i stosowana przez 
autorkę opiera się na następującej sekwencji: historia krajobra-
zu (pochodzenie, kontekst, procesy, dynamika) – struktura kra-
jobrazu (elementy, modele i relacje przestrzenne) – percepcja 
krajobrazu (tożsamość, emocje, znaczenie). Bardzo istotny dla 
poszczególnych poziomów percepcji jest zakres analizy, jak 
również metoda zapisu.
Słowa kluczowe: krajobraz wiejski, interpretacja krajobrazu, 
percepcja krajobrazu.

Abstract: In order to ensure proper rural planning and manage-
ment, it is necessary to identify and understand landscape  
values, which define cultural identity of a given area. This implies 
the ability to interpret landscape (the landscape reading). The 
method worked out and applied by the author is based on the 
following sequence: landscape history (origin, context, proces-
ses, dynamics) – landscape structure (elements, spatial patterns 
and relations) – landscape perception (identity, emotions, mean-
ing). For particular levels of interpretation, the range of analysis, 
as well as the method of record, are very essential.

 2 Vos W., Future Landscapes: Between the devil and the deep blue sea, [w:] Land-
scape – Our Home; Lebensraum Landschaft (ed. Bas Pedroli), Indigo, Zeist, Freies 
Geistesleben, Stuttgart 2000.

 3 Lorzing H., The nature of landscape. A personal Quest. 010 Publishers, Rotter-
dam 2001.

 4 Przy podejmowaniu tego typu badań powstają jednak pewne problemy meto-
dologiczne – brak jednoznacznych kryteriów oceny i jej mierników, czyli prob-
lem obiektywizacji ocen. Niektórzy autorzy twierdzą, że „jest tyle metod i stylów 
fenomenologii ilu fenomenologów”. Zob.: Seamon D., Phenomenology, Place, 
Environment and Architecture. Environmental & Architectural Phenomenology 
Newsletter 2000.

 5 Antrop M., From holistic landscape synthesis to transdisciplinary landscape 
management, [w:] From landscape research to landscape planning. Aspects of 
integration, education and application, (red.) Tress B., Tress G., Fry G., Opdam 
P., Springer, Heidelberg 2006.

 6 Odnowa wsi. Między mitem a nadzieją, (red.) Wieruszewska M., Polska Akade-
mia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa 1992.

 7 Powyższy ogólny układ, modyfikowany do potrzeb indywidualnych, opracowa-
ny został przez autorkę i zastosowany w kilku projektach badawczych, kilkuna-
stu pracach dyplomowych, dziesiątkach prac semestralnych i badań tereno-
wych. Autorski program identyfikacji i oceny zasobów architektury i krajobrazu 
kulturowego wsi jest realizowany w ramach seminariów „Architektura i krajobraz 
wsi” oraz w ramach studiów podyplomowych Architektury Krajobrazu w Aka-
demii Rolniczej w Poznaniu. Por.: Raszeja E., Identyfikacja oraz ocena zasobów 
i cech krajobrazu kulturowego w projektach odnowy wsi, [w:] Odnowa polskiej 
wsi, Politechnika Białostocka, Białystok 2006.

 8 Badania nad percepcją krajobrazu wprowadziły pojęcie „krajobrazu multisen-
sorycznego”, czyli odbieranego nie tylko za pomocą wzroku, ale i innych zmy-
słów (postrzeganie poza-optyczne). Por.: Pietrzak M., Syntezy krajobrazowe – 
założenia, problemy, zastosowania, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 
1998. 

 9 Lewis P.K., Axioms for Reading the Landscape, [w:] The Interpretation of Ordi-
nary Landscapes. Geographical Essays, (ed.) Meinig D.W., Oxford University 
Press, New York 1979.

 10 Badania dotyczące trwałości historycznych struktur krajobrazowych prowa-
dzone były przez autorkę w Wielkopolsce i na Pomorzu na obszarach istnieją-
cych i projektowanych parków krajobrazowych. Zob. m.in.: Raszeja E., Rozwój 
osadnictwa wiejskiego na Ziemi Kościańskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Po-
znańskiej Nr 33, Poznań 1990, Raszeja E., Krajobraz kulturowy wsi Staniewice 
i Nosalin, [w:] Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej, (red.) Rączkowski W., Sroka 
J., Fundacja „Dziedzictwo”, Sławno 2004, Raszeja, E., Tożsamość, trwałość, 
rozwój; Ochrona krajobrazu kulturowego w projektach odnowy wsi, Architektura 
Krajobrazu Nr 1–2/2005, Wrocław 2005.

 11 Problematykę tę omawia m.in. Dąbrowska-Budziło K. w pracy Treść krajobrazu 
kulturowego w jego kształtowaniu i ochronie, Zeszyty Naukowe Politechniki Kra-
kowskiej, Seria Architektura nr 46, Kraków 2002.

Key words: rural landscape, landscape interpretation, landscape 
perception.
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EFEMERYCZNY PARK GÓRNOŚLĄSKI – NOWY WYMIAR NIEUŻYTKÓW 
MIEJSKICH

THE UPPER SILESIAN EPHEMERAL PARK – A NEW DIMENSION  
OF URBAN WASTELAND

n	Konwencja o Różnorodności Biologicznej podkreśla war-
tość przyrody rodzimej, konieczność jej ochrony i zachowania 
na terenach prawnie chronionych i poza nimi. Elementem ta-
kiej przyrody są rośliny zbiorowisk naturalnych oraz roślinność 
synantropijna terenów przekształconych przez człowieka. Gór-
ny Śląsk jest miejscem, gdzie synantropizacja szaty roślinnej 
zachodzi w sposób szczególnie widoczny. Tereny poprzemy-
słowe, nieużytki miejskie, tereny zachowujące do dziś cechy na-
turalne podlegają tu silnej antropopresji. Procesy sukcesji roślin 
przebiegające bez ludzkiej ingerencji są zjawiskiem naturalnym 
i przeważnie korzystnym. Wiele ekspansywnych roślin, sprowa-

dzonych w przeszłości jako rośliny ozdobne, stanowi obecnie 
rzeczywiste zagrożenie dla roślinności rodzimej. Ze względów 
krajobrazowych konieczne wydaje się podejmowanie prób ra-
cjonalnego zapanowania nad tymi procesami. 

Zgodnie z Europejską Konwencją Krajobrazową, lokalne 
krajobrazy stanowią szczególną wartość, zwłaszcza natural-
ne. Na Górnym Śląsku nie jest możliwe przywrócenie pejzażu 
z okresu przedindustrialnego. Nie ma też takiej potrzeby. Poja-
wia się natomiast okazja do nadania tutejszym terenom walorów 

1 Wydział Architektury, Politechnika Śląska w Gliwicach.
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