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1. WPROWADZENIE 

1.1. Wstęp 

Obserwacja od najmłodszych lat wartości prezentowanych przez śródmiejski 

układ urbanistyczny miasta Radomia, jak i dotykających go problemów 

degradacji, uwrażliwiła autora na aspekt jakości przestrzeni śródmiejskiej i jej 

bezpośredni wpływ na życie mieszkańców. Doświadczenia te, wzbogacone 

wiedzą teoretyczną zdobytą w okresie studiów, przygotowywania dysertacji, jak 

również wypływające z praktyki projektowej, w tym związanej także z Radomiem, 

pozwoliły autorowi pracy w osobisty sposób zinterpretować ten interesujący 

i wartościowy układ śródmiejski. 

Następuje wzrost zainteresowania miastami średniej wielkości i regionalnymi 

w pracach naukowych, wynikający z oceny poprawy jakości życia w stosunku do 

metropolii. Radom znajduje się w grupie największych miast, które podczas 

ostatniej reformy administracyjnej utraciły funkcje wojewódzkie, co przekłada się 

na niekorzystny wizerunek miasta. Obecnie (2018) liczący ponad 216 tysięcy 

mieszkańców Radom stanowi czternaste pod względem wielkości miasto w 

Polsce. Charakterystyczną cechę Radomia są silnie zarysowane aspekty 

regionalne, kulturowe i przestrzenne, mimo obiegowych nienajlepszych opinii 

świadczące o dużych walorach miasta i potencjale rozwojowym.  

Potencjał regionalny Radomia wynika z położenia na skrzyżowaniu 

historycznych szlaków handlowych na granicy Małopolski i Mazowsza, 

wykształconego zaplecza regionalnego oraz bliskości metropolitalnej Warszawy 

oraz zbliżonej odległości do pozostałych sąsiednich ośrodków wojewódzkich: 

Lublina, Kielc i Łodzi. Potencjał kulturowy Radomia wiąże się z niematerialnym 

dziedzictwem związanym z bogata historią tysiącletniego ośrodka osadniczego. 

Widoczne są silne związki kulturą: literaturą (Kochanowski, Gombrowicz), filozofią 

(Kołakowski) i muzyką (Mikołaj z Radomia, Oskar Kolberg, muzyka ludowa), lecz 

także dziedzictwem przemysłowym (COP). Potencjał przestrzenny Radomia 

wynika z ścieżki rozwojowej miasta, w czytelny sposób obrazującej kolejne etapy 

rozwoju miast polskich, wskazywanej wiele razy jako przykład w literaturze 

przedmiotu przez Kalinowskiego i Wejcherta. 

W związku z powyższym zagadnienia rewitalizacji powinny skupić się na 

wydobyciu potencjału Radomia, wynikającego z tych przesłanek. 
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1.2. Cel, przedmiot i problem badawczy 

Celem rozprawy jest sprawdzenie na przykładzie Radomia możliwości 

zastosowania planistycznego modelu konstrukcji urbanistycznej1 w pracach 

studialnych i koncepcyjnych dotyczących programowania rewitalizacji 

śródmieścia, wyznaczania projektów i obszarów rewitalizacji, a także 

w dokumentach polityki przestrzennej określających kierunki i zasady rozwoju 

śródmieścia. 

Wyraźna różnica między teorią rewitalizacji, podejmowanymi działaniami 

a ich wynikami2, wskazuje na niewystarczającą integrację poszczególnych 

elementów. Zapisy programów rewitalizacji często dotyczą niezbędnych prac 

remontowo – modernizacyjnych prezentujących rutynowe i zachowawcze 

działania mające na celu jedynie punktową estetyzację przestrzeni publicznej 

i poszczególnych budynków. Programy takie, zgodnie z definicją rewitalizacji, są 

błędnie klasyfikowane, jako rewitalizacja. W takiej formie służą głównie 

pozyskaniu środków unijnych na prowadzone prace modernizacyjne, jak pisze 

Jadach3 stanowiły one poszukiwania metody wykorzystania funduszy 

strukturalnych Niewątpliwie w tym sensie projekty te sprzyjały poprawieniu 

atrakcyjności przestrzeni miast. Jednak mimo podniesienia jakości przestrzeni w 

mieście, punktowy i rozproszony charakter działań, nie przynosił oczekiwanych 

efektów synergicznych pomiędzy poszczególnymi projektami i nie prowadził do 

rewitalizacji większego obszaru czy generowania kolejnych projektów. 

Budowanie kompleksowej strategii rewitalizacji śródmieść w oparciu o 

wyeksponowanie wartości wynikających z powiązań regionalnych, kulturowych 

przestrzennych, mających swoje źródło w dziedzictwie urbanistycznym pozwala 

na wpisanie projektów w czytelną strukturę funkcjonalno-przestrzenną miasta 

(ramy konstrukcji urbanistycznej). Tak zbudowane strategie powinny skutkować 

wyprowadzeniem zdegradowanego obszaru z sytuacji kryzysowej poprzez 

                                            
1 Zuziak Z., sesja PAN lipiec 2015: Konstrukcja urbanistyczna jest to zbudowany przez człowieka 
układ techniczno przyrodniczy integrujący przestrzennie zagospodarowanie miasta, ale także 
intelektualna idea. Metoda definiowania konstrukcji urbanistycznej została szerzej przebadana w 
projekcie badawczym pt.: Model Przestrzennej Struktury Krakowa. Perspektywa planistyczna, 
wykonanym na zlecenie Biura Planowania Przestrzennego UMK, pod kierunkiem: dr hab. inż. 
arch. Mateusza Gyurkovicha, dr hab. inż. Andrzeja Szaraty, prof. dr hab. inż. arch. Zbigniewa K. 
Zuziaka oraz Konstrukcja Urbanistyczna Krakowa. Rola śródmieścia a korytarze rozwoju, 
pod kierunkiem: dr inż. arch. Daniela Ogrodnika i prof. dr hab. inż. arch. Zbigniewa Zuziaka. 
2 Mowa o projektach realizowanych głównie w oparciu o Lokalne Programy Rewitalizacji. 
3 Skalski K. (pod redakcją), O budowie metod rewitalizacji w Polsce – wybrane aspekty s. 5. 
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wytworzenie wzajemnych zależności synergicznych. Synergia efektów działań 

przejawia się w zakresie korzystnych współzależności pomiędzy zmianami 

przestrzennymi (projektami fizycznymi), a zmianami społecznymi (nowa 

tożsamość, poczucie więzi z lokalną kulturą). W przypadku miasta o funkcji 

regionalnej, rewitalizacja śródmieść powinna prowadzić do powstrzymania 

regresu nie tylko śródmieścia danego ośrodka, ale także być impulsem 

rozwojowym dla całego regionu.  W śródmieściu miasta regionalnego, pełniącego 

także liczne funkcje metropolitarne, powinna następować integracja i „bić serce” 

regionu. 

Nakreślona w aktualizacji Nowej Karty Ateńskiej4 (2003) wizja Miasta 

Spójnego stawia czoła wyzwaniom stojącym przed miastami i urbanistami w XXI 

wieku. Dążąc do stworzenia wielopłaszczyznowej policentrycznej sieci powiązań 

między miastami, wskazuje, że należy również mieć na uwadze zachowanie ich 

kulturowej tożsamości i odrębności. W świetle aktualizacji Karty Ateńskiej 

rewitalizacja śródmieść ukierunkowana na tworzenie atrakcyjnej sieci powiązań 

przestrzennych oraz wzmacnianie policentryczności miast staje się jednym 

z podstawowych zagadnień współczesnej urbanistyki. 

Mając na uwadze powyższe przesłanki, w dysertacji zostanie nakreślona 

próba weryfikacji metody planowania rewitalizacji poprzez konfigurację projektów 

przy pomocy elementów modelu konstrukcji urbanistycznej jak węzły i korytarze. 

Autor zakłada, że odpowiednia konfiguracja projektów może wpłynąć korzystnie 

na wykształcenie wzajemnych relacji synergicznych między projektami. Powstały 

model może posłużyć jako praktyczne i kompleksowe narzędzie rewitalizacji oraz 

jako pomoc w aktualizacji dokumentów planistycznych dotyczących Radomia. 

1.3. Uzasadnianie wyboru tematyki 

Analiza zarówno polskich jak i europejskich przykładów dobrej praktyki 

wskazuje na konieczność rewitalizacji obszarów śródmiejskich. Wyniki programów 

rewitalizacji przeprowadzonych w Radomiu do momentu rozpoczęcia 

przygotowywania dysertacji (2014 rok) w niewystarczającym stopniu wykorzystały 

istniejący potencjał śródmieścia, wskazany w licznych opracowaniach 

                                            
4 Aktualizacja Karty Ateńskiej z 1993. Pierwsza Nowa Karta Ateńska została podpisana w 1998 
roku, aktualizacja w nawiązaniu do zasad New Urbanism została podpisana w 2003 roku i zawiera 
zasady planowania miast u progu XXI wieku. 
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planistycznych i badawczych. Działania te, mimo poprzedzenia długoletnimi 

pracami rewaloryzacyjnymi, nie wykazały sukcesów porównywalnych w stosunku 

do programów przeprowadzonych w innych polskich miastach np. Krakowski 

Kazimierz, rewitalizacja Bielskiej Starówki, Nadodrze we Wrocławiu, śródmieście 

Stargardu, czy programu Mia100!kamienic w Łodzi, co świadczy o złożoności 

zagadnienia i potrzebie kompleksowego ujęcia. 

Warto nadmienić, że w 2016 roku przypadała 90. rocznica konkursu na plan 

regulacyjny Radomia (1926 rok)5. Śmiałe i zdecydowane idee planistyczne 

zawarte w nagrodzonej pracy konkursowej prezentowały modelowy sposób 

patrzenia na strukturę miasta, niestety niezrealizowane. Metoda i podejście do 

kształtowania nowej struktury funkcjonalno–przestrzennej miasta, 

z poszanowaniem istniejącej tkanki, zaprezentowane na schemacie zwycięskiej 

pracy, stanowią przykład kompleksowego myślenia, zgodnego z klasyczną 

„sztuką budowania miast”. Ideę nagrodzonej pracy można odczytać jako 

budowanie policentrycznej sieci przestrzeni publicznych w oparciu o wiązanie 

centrum, miejsc węzłowych i korytarzy wynikające z logiki geometrii. 

Podobne podejście do modelowania i programowania miasta, skupiające się 

jednak na wydobyciu relacji w znacznie większej skali - regionalnej, można 

odnaleźć w innych opracowaniach planistycznych, również z okresu 

międzywojennego, związanych z budową Centralnego Okręgu Przemysłowego 

(COP) oraz Warszawą Funkcjonalną. Pierwszy przykład stanowi kompleksową 

realizację spójnego programu regionalnego, opierającego się na współpracy miast 

o różnych specjalizacjach, dając przykład zrównoważonego rozwoju 

regionalnego, zapewniającego silny impuls inwestycyjny, czytelny do dziś 

w urbanistyce i architekturze poszczególnych miast6. Drugi (Warszawa 

Funkcjonalna) przedstawiał nowatorski sposób myślenia o strukturze miasta, 

polegający na płynnym przechodzeniu od planowania w skali regionalnej do 

wyznaczenia kierunków zrównoważonego rozwoju miasta, ujętych w postaci 

poszczególnych pasm rozwoju. 

                                            
5 Szerszą prezentację zwycięskich prac zawarto w rozdziale poświęconym rozwojowi 
urbanistycznemu Radomia. Dostęp do prac konkursowych: Architektura i budownictwo nr 9 z 1926 
roku, dostęp przez stronę biblioteki cyfrowej www.bcpw.bg.pw.edu.pl. oraz w Kalinowski W. (pod 
red.), Architektura i urbanistyka Radomia.  
6 Wpływ planu COP na rozwój architektury i urbanistyki w regionie został zaprezentowany w 
pracach doktorskich Furtaka M. i Bluma B. przygotowanych na Politechnice Krakowskiej. Praca M. 
Furtaka została wydana w formie książkowej. 
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Syntetyczne i modelowe ujęcie stanowiło wspólną kanwę założeń dla 

wspomnianych wcześniej projektów, jak i obecnie jest podstawą dla wielu 

przykładów klasycznej urbanistyki zachodniej (np. plany „palczasty” Kopenhagi, 

ZUID w Amsterdamie). Zagadnienie modelowania struktury funkcjonalno–

przestrzennej miasta, szeroko badane i rozwijane w latach 60. i 70. zostały 

zawarte w  licznych analizach porównawczych, sporządzanych zarówno przez 

placówki naukowe i pracownie urbanistyczne na potrzeby analizy planów 

miejscowych. W obecnych czasach niestety odgrywają mniejszą rolę 

w planowaniu przestrzennym, natomiast w zagadnieniach dotyczących 

programowania rewitalizacji są często pomijane na rzecz wskaźnikowych analiz 

społecznych. Opracowanie syntetycznego modelu struktury miasta nie jest 

formalnie wymagane na etapie studium, tym bardziej nie ma takiego obowiązku 

na etapie tworzenia planów miejscowych. Zagadnienie modelowania miast, 

w porównaniu z badaniami prowadzonymi np. przez zespół Juchnowicza, obecnie 

jest realizowane w mniejszej skali w ramach instytutów badawczych i dotyczy 

głównie miast metropolii, miast dużych i małych. 

Prezentowane w pracy rozważania, dotyczące podejścia modelowego, 

stanowią kontynuację tamtej myśli urbanistycznej rozumianej jako przejaw 

kompleksowego patrzenia na rewitalizację wynikająca z potencjalnych 

i możliwych kierunków rozwoju struktury funkcjonalno - przestrzennej miasta oraz 

jego powiązań w skali regionalnej. 

 

Ryc. 1.1. Plan palczasty Kopenhagi jako przykład konsekwentnego wdrażania modeli rozwoju (wg 
zasad TOD) od 1947 roku, źródło: Knowles R. D., Transit Oriented Development in Copenhagen, 
Denmark: From the Finger Plan to Ørestad. 2012. 
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Współczesna urbanistyka opiera się na parametrycznych układach 

sieciowych, często próbuje zobrazować relacje pomiędzy poszczególnymi 

elementami sieci. Badania Castellsa M. (teoria przepływów) czy Hilliera B. (space 

syntax) przedstawiają próbę sparametryzowania i uporządkowania elementów w 

postaci sieci, skupiające się na wierzchołkach lub neuronach. Moneo R. analizuje 

budowę formy urbanistycznej z punktu widzenia przyjętych strategii 

urbanistycznych. Przykłady dobrych praktyk, konsekwentnie realizowanych wg 

schematów obrazujących prawidłowości rozwoju miast zachodnich, możemy 

obserwować na przykładzie Kopenhagi (ryc. 1.1, 1.3),  czy Amsterdamu.  

W świetle kształtującej się doktryny urbanistycznej dotyczącej przebudowy 

śródmieść – rewitalizacji, rozwiązania modelowe powinny być szczególnie istotne 

dla identyfikacji projektów strategicznych oraz kształtowania ich wzajemnych 

relacji. Odpowiednie powiązanie projektów z elementami struktury funkcjonalno-

przestrzennej powinno prowadzić do maksymalizacji korzystnych powiązań 

i pozwolić na uzyskanie efektu synergii. 

 

Ryc. 1.2. Schemat kształtowania regionalnej polityki przestrzennej Sztokholmu, źródło: Stockholm 
Country Council (2010) "RUFS 2010". 
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Ryc. 1.3. Plan Kopenhagi wydobywający projekty strategiczne m.in. Ørestad, źródło: 
Stadtmachen.eu, 2008. 

Dla autora pracy decyzja o przyjęciu śródmieścia Radomia za podstawę 

badań naukowych stanowi naturalny wybór wynikający z wartości wspomnianego 

układu urbanistycznego oraz potrzeby kompleksowej rewitalizacji. Układ ten 

prezentuje przesłanki modelowe w postaci czytelnej „ścieżki rozwojowej”, 

obrazującej ogólne cechy i tendencje odpowiadające poszczególnym okresom 

rozwoju miast polskich. Z punktu widzenia badawczego istotna jest bardzo dobra 

znajomość układu urbanistycznego przez autora oraz liczne opracowania 

planistyczne, zabytkoznawcze i naukowe. 

Autor zakłada, że w planowaniu przestrzennym i rewitalizacji niezbędne jest 

opracowanie nowej techniki zapisu pozwalającej na identyfikację i parametryzację 

elementów struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta. Rolę takiego narzędzia 

może pełnić model Konstrukcji Urbanistycznej (KU),7 jako kojarzący 

zagadnienia regionalne, kulturowe i przestrzenne, wpisuje się w te poszukiwania. 

Stanowi on element spinający poszczególne aspekty: regionalny, kulturowy 

i przestrzenny, oraz stanowi płaszczyznę konfiguracji dla projektów rewitalizacji. 

                                            
7 Pojęcie konstrukcji urbanistycznej zdefiniowane przez Z. Zuziaka podczas prelekcji w PAN w 
lipcu 2016, licznych publikacji naukowych, oraz w opracowaniach studialno - badawczych, 
pełniące rolę narzędzia identyfikacji i parametryzacji modelu struktury funkcjonalno przestrzennej 
miasta. 
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Aspekt regionalny rewitalizacji rozumiany jest jako sprzężenie zwrotne 

rewitalizacji śródmieścia miasta „regionotwórczego”8, funkcjonującego jako 

ośrodek regionalny, ze zrównoważonym rozwojem całego regionu9. Konstrukcja 

urbanistyczna w skali regionalnej stanowi punkt wyjścia dla wyznaczenia 

elementów strukturalnych w skali miasta i śródmieścia. Aspekt regionalny wiąże 

się z uwarunkowanym historycznie konfigurowaniem w obrębie śródmieścia 

Radomia10 inwestycji o znaczeniu regionalnym. 

Aspekt kultury w dysertacji przejawia się na trzech płaszczyznach: projektów 

kultury, dziedzictwa urbanistycznego oraz jakości przestrzeni publicznej jako ram 

życia miejskiego. Kultura to „wspólne wartości, kody zachowań, kody 

symboliczne, rozumienie znaczeń przekazywane i kształtowane od początku 

procesu socjalizacji.”11. Pojęcie kultury rozważane przez pryzmat przestrzenny 

oznacza sposób patrzenia silnie związany z "genius locci" i niematerialnymi 

wartościami układu urbanistycznego, może być też utożsamiane z pojęciem 

dziedzictwa. Wydobycie tego aspektu jest niezbędne w procesie rewitalizacji 

i znacznej mierze stanowi o trwaniu i wartości układu urbanistycznego. Jak pisze 

Bianchini polityka kulturalna może pełnić rolę narzędzia rewitalizacji. Kulturowe 

dziedzictwo urbanistyczne może przejawiać się jako pomnik kultury, 

oddziaływujące emocjonalnie, uczące nas historii narodu12. W definicji Roberta E. 

Parka miasto stanowi ciągłość kulturową określonej społeczności13. Bohm pisze 

o „kulturyzacji przestrzeni”, która oznacza zastępowanie działań dowolnych przez 

                                            
8 Termin ten wg autora pracy oddaje lepiej rolę ośrodka niż podział wg liczby ludności na miasta: 
małe, średnie i duże, określenie zaczerpnięte za Runge A., Metodologiczne problemy badania 
miast średnich w Polsce, jak pisze Runge cecha ta odzwierciedla zróżnicowanie demograficzno - 
społeczne oraz strukturalno - funkcjonalne. 
9 Pełnią także istotną rolę z punktu widzenia terenów "międzymetropolitarnych" oraz zapewniają 
zrównoważony rozwój sieci osadniczej kraju. Zaborowski Ł., Sieć ośrodków regionalnych w 
Koncepcji Przestrzennej Zagospodarowania Kraju 2030, próba uporządkowania wg czynników 
wielkości i odległości., w Przegląd Geograficzny 2014, 86, 4 s, 591 – 619. 
10 Stanowiącego historycznie wykształcony ośrodek regionalny, leżący w układzie południkowym 
pośrodku pomiędzy Warszawą a Kielcami, a w układzie równoleżnikowym pośrodku pomiędzy 
Łodzią a Lublinem. 
11 Hausner J., (pod redakcją), Kultura a rozwój, wyd. MCK, Kraków 2014 s. 490. 
12 Zachwatowicz J. za Ostrowski W. Zespoły zabytkowe a urbanistyka, s. 129.  
Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (art. 7 ) jako jedna z czterech form ochrony 
zabytków w Polsce ustanawia formę ochrony w postaci Pomnika historii przyznawanego zabytkom 
nieruchomym o szczególnej wartości historycznej, naukowej i artystycznej, utrwalonym w 
powszechnej świadomości i mających duże znaczenie dla dziedzictwa kulturalnego Polski.  
13 Bohm A. O czynniku kompozycji w planowaniu przestrzeni. 
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ich komponowanie14 lub odpowiednie konfigurowanie, co może mieć znaczący 

wpływ na powiązanie z planowaniem działań rewitalizacyjnych. 

Aspekt przestrzenny pracy łączy zagadnienia struktury funkcjonalno-

przestrzennej i kompozycji urbanistycznej. Za kluczowe przyjęto zagadnienie 

integracji występujących powiązań, oraz teorię konstrukcji urbanistycznej 

Zbigniewa Zuziaka jako narzędzie zakładającą modelowe ujęcie zagadnienia 

integracji elementów struktury przestrzennej miasta. Wprowadzenie aspektu 

przestrzennego do rewitalizacji stanowi próbę przełożenia wniosków płynących 

z ujęcia modelowego w postaci konfiguracji projektów strategicznych wzdłuż 

elementów modelu. 

Ujęcie rewitalizacji w pracy zakłada podejście różniące sie od modelu 

dotychczas prowadzonych działań, opierających się na identyfikacji obszarów 

degradacji, charakteryzujących się podejściem pasywnym (reaktywnym). 

Wprowadzenie konstrukcji urbanistycznej w skali miasta i śródmieścia zakłada 

podejście impaktywne, stwarza podstawy do: 

 Monitorowania strukturalnych aspektów zjawisk rewitalizacji, jak 

degradacja oraz kojarzeniu projektów z elementami KU 

 Założenia, że korelacja projektów z elementami KU: miejscami 

węzłowymi i korytarzami urbanistycznymi prowadzi do zwiększenia 

prawdopodobieństwa efektu synergii (Zuziak, Wrana, 2016) 

 Związek między projektami rewitalizacji i elementami KU powinien 

łączyć się z budowaniem sieci przestrzeni publicznych.  

W pracy w mniejszym stopniu rozpatrywano aspekty społeczne rewitalizacji, 

związane z projektami w kapitał ludzki – tzw. działaniami „miękkimi”. Projekty te 

zostały rozpatrywane przez pryzmat kulturowy, jednak w szerszej kwestii 

pozostawiają w sferze badań socjologii. Autor zakłada, że konfiguracja projektów 

„miękkich” powinna zostać zintegrowana z wynikami rozważań modelowych 

dotyczących konstrukcji urbanistycznej, jednak ze względu na specyfikę i zakres 

pracy badawczej temat ten stanowi osobne zagadnienie. 

  

                                            
14 ibidem s. 328. 
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1.4. Główne tezy pracy 

Teza pracy zawiera się w trzech punktach. Pierwszy punkt tezy dotyczy 

analizy stanu obecnego, drugi rozwiązań modelowych dla Radomia, ostatni 

zależności rewitalizacji i architektury miasta. Takie sformułowanie tezy dysertacji 

jest próbą przeniesienia do prac badawczych nad strukturą przestrzenną 

Radomia doświadczeń autora w zakresie modelowania przestrzennych struktur 

urbanistycznych nad modelem konstrukcji urbanistycznej Krakowa. 

1. Badania dotychczasowego przebiegu rewitalizacji śródmieścia Radomia 

wskazują na niedostateczne zintegrowanie działań urbanistycznych. 

Rozwiązania tego problemu należy szukać poprzez lepsze powiązania 

strategicznych projektów rewitalizacji z głównymi elementami struktury 

funkcjonalno-przestrzennej śródmieścia.  

 

2. Istotną rolę w zintegrowaniu ww. działań i wyznaczaniu metody 

wymienionych powiązań powinny odgrywać modele konstrukcji 

urbanistycznej miasta i śródmieścia. Przyjęcie tych modeli jako narzędzi 

planistycznych powinno przyczynić się do wytworzenia efektu synergii 

i przyczynić się do wytworzenia efektu synergii między projektami, 

a w konsekwencji wpłynąć na poprawę efektywności procesu rewitalizacji, 

pod warunkiem odpowiedniego ich skonfigurowania. 

 

3. W opracowaniu rewitalizacji śródmieść, w rozwiązaniach szczegółowych 

dotyczących poszczególnych elementów modelu kluczową rolę powinna 

odgrywać tzw. architektura miasta15. 

Podtrzymując stwierdzenie, że „kształt przestrzeni wykazuje dużo większą 

trwałość w czasie, niż funkcje….”16 autor stawia tezę, że w opracowywanych 

programach należy uwzględnić aspekty „architektury miasta”, wynikające z logiki 

(geometrii) tkanki miejskiej oraz przywrócić rolę projektowania urbanistycznego, 

jako podstawowego narzędzia wdrażania rewitalizacji, poprzez odpowiednią 

konfigurację projektów. Takie podejście do definiowania rewitalizacji pozwala na 

                                            
15 Pojęcie zdefiniowane przez Aldo Rossiego w książce - manifeście Architecture of the city. 
16 Maj E., Radom w półwieczu, s. 292. 
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rozpatrywanie miasta w kategoriach „dzieła sztuki”17, którego układ i kompozycja 

przestrzenna (czytelność i klarowność planu), może inspirować pisarzy, 

fotografów oraz malarzy, czego przykładem jest powieść M. Houllebecqa pt: 

Mapa i terytorium18 oraz obrazy zainspirowane przedstawionym w powieści 

sposobem patrzenia na plan miasta, jako dzieło sztuki, np. Radomia (ryc. 1.4). 

 

Ryc. 1.4. Obraz Renaty Jaworskiej, inspirowany planem Radomia, odzwierciedlający ideę 
inspiracji artystycznych planami miast z powieści M. Houllebecqa Mapa i terytorium.19 

  

                                            
17 Monestiroli przez pojmowanie miasta jako dzieła sztuki rozumie reprezentowanie danej kultury,  
Chojecka E ., Architektura i urbanistyka Bielska – Białej, s.10 również opisuje miasto jako „dzieło 
sztuki” wykształcone na przestrzeni wieków. 
18 Houellebecq, M. Mapa i terytorium, bohater powieści zainspirowany planami miast wykonuje 
serię zdjęć planów miast, fotografie zostają docenione szeroko w świecie artystycznym. 
19 źródło: wystawa 26.02.2017 - 30.03.2017 pt. Mapy i terytoria w Galeria 58, ul. Żeromskiego 
58/14. Strona internetowa artystki http://renatajaworska.blogspot.com/. 
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1.5. Konstrukcja rozprawy i metoda 

Rozprawa została podzielona na trzy zasadnicze części, poprzedzone 

wprowadzeniem i zwieńczone podsumowaniem i wnioskami. Część I rozprawy 

poświęcono podstawom teoretycznym i analizie doświadczeń praktycznych 

z zakresu rewitalizacji. Zostały tu również przedstawione zagadnienia 

metodologiczne budowania modelu konstrukcji urbanistycznej miasta 

i śródmieścia. Wnioski płynące z rozdziału stanowią odniesienie do dalszych 

rozważań dotyczących analizowanego przypadku Radomia. Część II składa się 

z dwóch rozdziałów, stanowiących szczegółową analizę przypadku Radomia. 

Zagadnienie to zarysowano na tle polityki regionalnej oraz w odniesieniu do 

problemów planistycznych. Te ostatnie traktowano jako istotne uwarunkowania 

mające wpływ na kształtowanie struktury śródmieścia. W drugim rozdziale 

przedstawiono kryteria delimitacji i charakterystykę śródmieścia Radomia oraz 

potencjał kulturowy. Po zarysowaniu tła przedstawiono charakterystykę 

występujących procesów degradacji i dotychczasowe doświadczenia w zakresie 

rewitalizacji. W części III pracy przedstawiono model struktury, która poświęcona 

jest współzależnościom między modelem struktury przestrzennej Radomia 

a projektami rewitalizacji. Ta część pracy stanowi próbę zestawienia modelu 

konstrukcji urbanistycznej Radomia, w porównaniu z dwoma ośrodkami 

referencyjnymi Rzeszowem i Bielsko-Białą. W tej części następuje próba 

identyfikacji i skojarzenia projektów rewitalizacji z poszczególnymi elementami 

modelu konstrukcji urbanistycznej Radomia oraz wyznaczenia wzajemnych 

zależności synergicznych. Rozważania zostały zwieńczone podsumowaniem 

badań i wnioskami ogólnymi dotyczącymi modelu konstrukcji urbanistycznej 

i szczegółowymi dotyczącymi przypadku Radomia, podzielonymi wg aspektów: 

regionalnych, kulturowych i przestrzennych. 

Metoda pracy została opracowana w celu sprawdzenia roli modelu 

Konstrukcji urbanistycznej w rewitalizacji urbanistycznej, służącej do konfiguracji 

projektów rewitalizacji - „gra na projektach”. Stanowi kontynuację badań, 

w których, autor miał szansę bezpośrednio uczestniczyć pod kierunkiem 

promotora, dotyczących roli konstrukcji urbanistycznej w wyznaczaniu kierunków 

rozwoju miasta i śródmieścia Krakowa. Wspomniane prace badawcze zostały 

wykonane na zlecenie Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa 
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w latach 2016 - 2018: Modelu Przestrzennej Struktury Miasta Krakowa oraz 

Konstrukcja Urbanistyczna Krakowa. Rola śródmieścia a korytarze rozwoju. 

Metoda pracy zakłada, że konstrukcja urbanistyczna stanowi płaszczyznę – układ 

odniesienia pozwalający na analizę konfiguracji projektów wg obranych 

scenariuszy polityki przestrzennej. Tak zbudowany model KU bazuje na założeniu 

kojarzenia relacji pomiędzy działaniami strukturalnymi i strategicznymi, zakłada 

wzajemne sprzężenie - dopasowanie pomiędzy poszczególnymi elementami 

a zidentyfikowanymi projektami. 

Istotnymi elementami metody dochodzenia do rozwiązań przyjętego problemu są: 

1. Zagadnienia metodologiczne budowania modelu konstrukcji urbanistycznej 

miasta i śródmieścia na przykładzie Radomia oraz ośrodków 

referencyjnych. 

2. Metoda dotycząca delimitacji obszarów centrum i śródmieścia. 

3. Analizy dotychczasowego procesu rewitalizacji śródmieścia Radomia pod 

kątem uwzględnienia aspektów regionalnych, kulturowych i przestrzennych 

oraz ich wpływu na kształtowanie modelu konstrukcji urbanistycznej 

miasta. 

4. Zdefiniowanie potencjału strukturotwórczego poszczególnych elementów 

modelu konstrukcji urbanistycznej i ich wpływu na identyfikację oraz 

konfigurację strategicznych projektów rewitalizacji. 

5. Zidentyfikowanie projektów rewitalizacji na podstawie modelu konstrukcji 

urbanistycznej. 

6. Przygotowanie wytycznych do dokumentów planistycznych, dzięki 

wytworzonym powiązaniom sprzyjających powstawaniu efektu synergii 

działań – „logicznej gry na projektach”. 

Dane wyjściowe do budowania modelu konstrukcji urbanistycznej, ze 

względu na brak dostępnych dokładnych danych parametrycznych, są wynikiem 

przeprowadzonych analiz studialnych. Zakres analiz skupiał się na 

uwarunkowaniach historycznych, pozwalających na wyznaczenie dominujących 

kierunków rozwoju,  występujących zależności powiązań regionalnych oraz analiz 

szczegółowych tkanki urbanistycznej: morfologicznych, funkcjonalnych i sieci 

przestrzeni publicznych. Badania studialne dostarczyły podstaw do identyfikacji 
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i parametryzacji elementów KU. Wnioski z analiz dotyczące śródmieścia Radomia 

zostały zestawione z obowiązującymi dokumentami planistycznymi 

i strategicznymi oraz przykładami ośrodków referencyjnych Bielska - Białej 

i Rzeszowa. 

Do zagadnień metodologicznych dotyczących rewitalizacji śródmieść dodać 

należy kwestie związane z wyznaczaniem obszarów degradacji oraz metody 

stosowane przy ustalaniu rankingów w projektów w ramach programów 

rewitalizacji. Kwestie te jednak nie były przedmiotem odrębnych analiz, bowiem 

autor nawiązywał do ustaleń związanych z konkretnymi programami rewitalizacji 
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CZĘŚC I  

PODSTAWY TEORETYCZNE I DOŚWIADCZENIA PRAKTYCZNE 

2. LITERATURA I POJĘCIA PODSTAWOWE 

2.1. Literatura przedmiotu i stan badań 

Zagadnienia teoretyczne podejmowane w pracy zgodnie z tezą skupiają się 

wokół aspektów dotyczących zagadnień regionalnych, kulturowych 

i przestrzennych spiętych w ramy konstrukcji urbanistycznej. Aspekt przestrzenny 

stanowi trzon badań i dotyka zagadnień takich jak klasyczna teoria projektowania 

miast, planowanie i rozwój śródmieść oraz modelowanie struktur miejskich 

i zagadnień urbanistyki operacyjnej. 

W przypadku Radomia analiza literatury przedmiotu dotyczy pozycji 

poświęconych szczegółowo historii rozwoju urbanistycznego miasta, skupia się na 

monografiach i opracowaniach naukowych oraz opracowaniach dotyczących 

aktualnej struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta wynikającej z dokumentów 

planistycznych i strategicznych. Literatura została wzbogacona o obserwacje 

własne w ramach wizji terenowych. 

Literaturę przedmiotu, ze względu na specyfikę zagadnień poruszanych 

w pracy można szczegółowo podzielić na następujące kategorie: 

 rewitalizacja w teorii urbanistyki, 

 zagadnienia dotyczące przebudowy śródmieść, 

 teoria rewitalizacji i studia przypadków dobrej praktyki, 

 rozwój urbanistyczny Radomia. 

Rewitalizacja w teorii urbanistyki 

Klasyczne teorie urbanistyki pozwalają zrozumieć mechanizmy rządzące 

budową formy urbanistycznej i miast na przestrzeni wieków - spojrzeć na miasto 

jako continuum. Wśród kluczowych pozycji poruszających zagadnienie można 

wyróżnić cztery następujące nurty: 

Nurt klasyczny prezentujący rozwój miast europejskich na przestrzeni 

wieków reprezentowany przez: Giedion Z. Czas, przestrzeń architektura, 

Tołwiński T., Urbanistyka, Benevolo L. Miasto w dziejach Europy, Paszkowski Z. 
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Miasto idealne, Koolhas R. Deliryczny Nowy Jork, autorzy postrzegają historię 

urbanistyki jako ciągły proces kształtowania miast. 

Drugi czytelny nurt w teorii urbanistyki stanowi nurt morfologiczny lub 

strukturalistyczny, prezentowany m. in. przez Rossi A. Architektura miasta, 

przedstawia ideę rozpatrywania miasta jako „dzieła sztuki”, składającego się 

z artefaktów, Sumień T. Kreacja i percepcja architektury miasta, Cullen G. Obraz 

miasta, postulujący czytelność głównej funkcji miasta w formie „linii życia”, 

Wejchert K. Elementy Kompozycji urbanistycznej, wskazując elementy budujące 

i krystalizujące strukturę miasta, Le Corbusier W stronę architektury, Urbanistyka, 

Krier L. Architektura wspólnoty, Bohm A. O czynniku kompozycji w planowaniu 

przestrzennym, Kantarek A. O orientacji w przestrzeni miasta. 

Trzeci nurt percepcyjny - kognitywny wiążący się z percepcją miasta: 

Arnheim R., Lynch K. Obraz miasta, Alexander Ch. Język wzorców, Żórawski 

J. O budowie formy architektonicznej, Lisowski B Skrócone ujęcie teorii Juliusza 

Żórawskiego o budowie formy architektonicznej, do nurtu percepcyjnego można 

zaliczyć również wspomnianego wcześniej K. Wejcherta (szczególnie krzywa 

wrażeń w Elementach kompozycji urbanistycznej). 

Nurt filozoficzny dotyczy poszukiwania podbudowy filozoficznej 

współczesnej teorii m.in. Zaguła A. Zakłada istnienie związków między filozofią 

formy przestrzennej a antropologią i filozofią, np. Schulz Ch. N. w pozycji Bycie, 

przestrzeń architektura jest egzystencjalną wersją modelu poznawania 

przestrzeni z odniesieniami do podstaw antropologicznych20. Z innej perspektywy 

relacje między urbanistyką a antropologią znajdujemy w słynnym dziele 

R. Sennetta Ciało i kamień. Człowiek i miasto w cywilizacji zachodu. R. Sennett 

poszukuje zasad kształtowania urbanistyki z perspektywy nauki o człowieku: 

antropologii i socjologii, zestawiając klasyczne wzorce z współczesnymi. Amos Ih 

Tiao Chang w Tao of Architecture interpretuje kompozycję urbanistyczną 

w świetle ideologii zen. Alain de Botton Architektura szczęścia czy Rykwertt J. 

Idee miasta. Antropologia formy miasta w Rzymie, w Italii i w świecie starożytnym, 

wskazują na identyfikację człowieka z miastem – „zadomowienie” wynikające 

z siły modelu, umożliwiającego doświadczenie miasta. 

                                            
20 widać tu wyraźne nawiązanie do tytułu książki Giediona Z. Czas, przestrzeń, architektura. 
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Zagadnienia dotyczące rewitalizacji śródmieść 

Zagadnienia rewitalizacji śródmieść nie można rozpatrywać z pominięciem 

kwestii rozwoju śródmieść miast polskich oraz doktryn i kierunków pojawiających 

się w drugiej połowie XX wieku w Polsce, wiążących się także ze zmianami 

systemowymi. 

W okresie powojennym przypadającym na lata od drugiej połowy lat 40. do 

drugiej połowa lat 50., problematyka śródmiejska wiąże się głównie z odbudową 

śródmieść, zniszczonych w czasie wojny i dominującym ówcześnie nurtem 

konserwatorskim. Kultura odgrywała istotną rolę w tym okresie i kształtowała 

doktrynę socrealistycznej urbanistyki. Wśród opracowań z tego czasu należy 

wymienić prace Goldzamta E. Architektura zespołów śródmiejskich i problemy 

dziedzictwa oraz opracowania polskiej szkoły konserwatorskiej związane 

z działalnością Jana Zachwatowicza oraz Andrzeja Gruszeckiego, stanowiącej 

pierwsze kroki rewaloryzacji zespołów zabytkowych, przykładem metody może 

być: Propozycja metody sporządzania miejscowych planów szczegółowych dla 

obszarów o wartościach kulturowych na przykładzie śródmieścia Grudziądza21. 

W opozycji do dominującej doktryny konserwatorskiej rysowała się 

modernistyczna wizja obudowy powojennej Warszawy Macieja Nowickiego. 

Istotnym momentem w podejściu do zagadnienia doktryn mających wpływ 

na kształtowania śródmieść był rok 1956 i przełom październikowy. Powstała po 

śmierci Stalina odwilż stanowi moment otwarcia. Problematyka śródmieść, 

w latach 60. jawi się w świetle powrotu do nurtu modernistycznego. Stanisław 

Juchnowicz, po powrocie z USA, analizuje doświadczenia amerykańskie 

w podejściu do kształtowania śródmieść opisane w swojej pracy doktorskiej: 

O związkach i wpływie ruchu na formowanie dzielnic śródmiejskich miast Stanów 

Zjednoczonych Ameryki. Lata 60. stanowią okres intensywnych badań nad 

problematyką śródmieść pod kierunkiem Juchnowicza Metody wyznaczania 

zasięgu obszaru centrów miejskich. Niektóre problemy ich struktury funkcjonalno–

przestrzennej oraz Śródmieścia miast polskich, studia nad rozwojem i 

ukształtowaniem centrów, Maliszowej Przebudowa śródmieść miast polskich,  

zwieńczeniem badań jest praca Śródmieście. Opracowania skupiają się na 

                                            
21 Gruszecki A., Guranowska - Gruszecka K., Szerszeń J., Propozycja metody sporządzania 
miejscowych planów szczegółowych dla obszarów o wartościach kulturowych na przykładzie 
śródmieścia Grudziądz, Ochrona Zabytków 33/1 (128), s. 15-42. 
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doborze kryteriów delimitacji i rozwoju śródmieść oraz delimitacji centrum jako 

osobnego układu. Maliszowa próbuje także nakreślić plany kierunkowe dla 

śródmieścia, leżące u początku modelów struktury funkcjonalno–przestrzennej, 

prezentujących najbardziej syntetyczne ujęcie miasta. Podkreśla także, że 

przebudowa miasta i śródmieścia są wzajemnie uzależnione i powinny 

uwzględniać wytyczne płynące z dokumentów regionalnych. Duży wpływ na 

kształtowanie podejścia do śródmieść ma również rola obsługi komunikacyjnej 

(m.in. Nowakowski M. Komunikacja a kształtowanie centrum miasta). 

Lata 60. to okres licznych konkursów architektoniczno–urbanistycznych 

mających na celu przebudowę śródmieść miast polskich w duchu modernizmu. Ze 

względu na brak mechanizmów rynkowych, modernizm w Polsce nie działa jak 

w zachodniej Europie, dlatego z powodu braku wystarczającego kapitału na ich 

realizację prace charakteryzujące się wizją modernistycznej mega struktury w 

znacznej części pozostają tylko jako rozwiązania teoretyczne. Do częściowo 

zrealizowanych projektów można zaliczyć „Manhattan” w Łodzi, Ściana 

Wschodnia w Warszawie, Ściana Wschodnia ul. Św. Marcina w Poznaniu, nowe 

centrum w Krakowie. 

Kryzys drugiej połowy lat 70., związane z nim protesty robotnicze m.in. 

w Radomiu, powstanie KOR, oraz przemiany społeczno – systemowe w latach 

80., związane z ruchem Solidarności, nie sprzyjają realizacji ani planowaniu 

wielkoskalowych projektów i prowadzeniu polityki przebudowy centrów miast. 

Połowa lat 70. oraz lata 80. wiążą się z pojawieniem się w Polsce teorii 

rewaloryzacji wywodzącej się ze szkoły włoskiej. W Krakowie powołana została 

specjalna komisja, pod przewodnictwem W. Cęckiewicza, Kraków 2000 mająca 

na celu przeanalizowanie zagadnienia rewaloryzacji miast w Polsce. Odbywają 

się liczne seminaria poświęcone tej tematyce organizowane przez TUP i SARP. 

W Warszawie w 1978 roku, ze względu na dramatyczny stan wielu zabytkowych 

zespołów miejskich, została powołana Międzyresortowa Komisja ds. 

Rewaloryzacji Miast i Zespołów Staromiejskich22. 

Okres 1945 - 1989 przyczynił się do wykształcenia specyficznego modelu 

miasta socjalistycznego, mimo tego miasta zachowały swój charakter historyczny 

                                            
22 Stępkowki J. Ochrona zabytków 36/3-4(142-143) 298-300, 1983. 
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(Węcławowicz, 2003)23. Planowanie dużych osiedli mieszkaniowych przyczyniło 

się do wytworzenia znacznych terenów ekstensywnie wykorzystanych w centrach 

miast. Wraz z wprowadzeniem mechanizmów rynkowych w latach 90. model 

miasta socjalistycznego szybko rozpoczął ewolucje do miasta kapitalistycznego – 

postindustrialnego (Lorens, 2012). 

Po 1989 roku i zmianach ustrojowych, do Polski przenika problematyka 

przebudowy śródmieść i idee urbanistyczne z Europy Zachodniej. Zarysowuje się 

doktryna dziedzictwa. Wcześniejsze koncepcje modernistyczne zaczynają być 

krytykowane w świetle doktryn konserwatorskich. Jako reakcja na modernizm 

i nawiązanie do historii zaczyna rozwijać się postmodernizm, ma głównie 

charakter dyskusji akademickich, przejawiający się w większym stopniu 

w architekturze niż urbanistyce. Interpretacja współczesnych doktryn dziedzictwa 

w opracowaniu Międzynarodowego Centrum Kultury Managing Historic Cities, 

wiąże się  z opracowaniami G. Ashwortha oraz J. Purchli dotyczącymi Planowania 

dziedzictwa. Kultura rozumiana jest jako przejaw dziedzictwa musi koegzystować 

z ideą demokratyzacji – sprawiedliwości społecznej (Harvey D.) oraz ideą 

rynkową. A. Bohm jako pierwszy w Polsce porusza kwestię odnowy miast, 

bazująca na synergii wnętrz urbanistycznych O budowie i synergii wnętrz 

urbanistycznych. 

Lata 90. wiążą się z rozwojem teorii rewitalizacji śródmieść, której 

podsumowanie stanowi opracowanie Zuziaka Z. Strategie rewitalizacji przestrzeni 

śródmiejskiej. Pierwsze doświadczenia projektów rewitalizacji m.in. krakowskiego 

Kazimierza oraz innych miast polskich.  Okres ten wiąże się z opracowaniami 

m.in. Noworola A., Skalskiego K., Zuziaka Z. 

Działania rewitalizacyjne oraz planowane inwestycje w tym okresie mają na 

celu próbą opracowania ustawy o rewitalizacji. Ustawa powstawała długo, 

z powodu dwóch czynników. Pierwszy z nich wynikał z ograniczenia działania 

rynku nieruchomości będącego podstawą polityki liberalnej, drugi z powodu braku 

środków finansowych. Przed uchwaleniem ustawy konieczne było wzmocnienie 

gospodarki i umożliwienie działania mechanizmom rynkowym. Wspomniana 

ustawa pojawiła się dopiero w 2015 roku i obecnie tworzy ramy dla rewitalizacji. 

Jest równocześnie jedną z najbardziej kompleksowych ustaw.  

                                            
23 Węcławowicz nie wspomina o powiązaniu miasta socjalistycznego z określeniem postawy homo 
sovieticus mogącego mieć znaczny wpływ na aspekt społeczny rewitalizacji. 
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Na tym tle można zapytać jaka jest dzisiejsza doktryna śródmieścia? 

Odpowiedzi na to pytanie należy szukać jako kompromisu w zestawieniu doktryny 

dziedzictwa i globalizacji24 wspólnie z kształtującym się paradygmatem 

zrównoważonego rozwoju miast. Zjawisko globalizacji i wiążąca się z nią potrzeba 

konkurencyjności miast stanowi obecnie główną siłę dynamizującą światową 

ekonomię (Lorens). Globalizacja ma duży wpływ na dynamizację przestrzeni 

miast i tworzenie nowych powiązań między ośrodkami. Rezultatem jest rozwój 

modelu konkurujących ze sobą „miast globalnych”, prowadzący do wzrostu cen 

gruntów w śródmieściach, zauważalny w dużych miastach o aspiracjach 

metropolitalnych. W sposób nieunikniony globalizacja wiąże się z degradacją 

kultur lokalnych, jednak podejmowane inicjatywy społeczne ograniczają te 

negatywne efekty. Silnym trendem widocznym w mniejszych ośrodkach staje się 

dezindustrializacja, która dotyka terenów położonych w obrębie śródmieść, często 

prowadząc do degradacji terenów poprzemysłowych (Lorens), przez co stwarza 

nowe wyzwania dla rewitalizacji. Należy wymienić także wiążące się 

z globalizacją takie tendencje jak: gentryfikacja manhatanizacja (gentryfikacja 

korporacyjna), komercjalizacja, tematyzacja przestrzeni. 

Wnioski płynące z podejścia sieciowego, ujęte w nowej formie koncepcji tzw. 

„przeplotu”, można odnaleźć w pracy Kamińskiego P. Model przeplotu: strategia 

dla miasta w epoce sieci. nagrodzonej w trzeciej edycji konkursu Teoria 

organizowanego przez Fundację im. Stefana Kuryłowicza (edycja 2015)25. 

Rewolucja kulturowa wiąże się z nowym spojrzeniem na dziedzictwo. 

W pracach badawczych i naukowych widać coraz silniejszą rolę kultury w obrębie 

śródmieścia, pojawiają się zagadnienia dotyczące przestrzeni kultury oraz 

kulturyzacji przestrzeni: Bohm A., Gyurkovich M., Małachowicz E., Pazder D., 

Pluta K. O rewitalizacji przez funkcje kultury piszą Zdyb M., Siwirska M, Gdowicz 

W., w Rewitalizacja miast: teoria, narzędzia, doświadczenia. 

Znaczenie i rola śródmieść oraz aktywizacji centrów miast jest widoczna 

w tematyce licznych kongresów i konferencji naukowych poświęconych 

urbanistyce i rewitalizacji organizowanych przez TUP i IRM. Postulowane idee 

                                            
24 Globalizacją Lorens nazywa proces zagęszczania i intensyfikowania się powiązań i zależności 
prowadzących do uniformizacji świata, prowadząc do kształtowania przestrzeni wg powielanych 
wzorców. Współczesne trendy zmian w strukturze i funkcjonowaniu miast s. 7. 
25 Zakładający podejście łączące badania socjologiczne, ekonomiczne i elementów urbanistyki. 
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„powrotu do centrum”26, stanowią reakcję na zatrzymanie dezurbanizacji 

i rozlewania się miast (Urban sprawl). Obydwa procesy prowadzą do tendencji 

wyludniania się śródmieść dlatego rewitalizacja śródmieść staje się obowiązującą 

doktryną dla urbanistyki.  

Teoria rewitalizacji i studia przypadków dobrej praktyki 

Pierwszym opracowaniem zwracającym uwagę na rozpoczynającą się 

degradację śródmieść oraz wynikającą z tego konieczność ich przebudowy była 

wydana w 1961 r w USA książka dziennikarki Jane Jacobs pt: Śmierć i życie 

wielkich miast Ameryki. Autorka podjęła próbę wyznaczenia 4 punktów 

określających atrakcyjnych śródmieść i krytykę obowiązującego paradygmatu 

modernizmu. Ujęcie zagadnienia rewitalizacji śródmieścia jako harmonizowanie 

czynników aktywizujących i stabilizujących strukturę przestrzenną miasta oraz jej 

wpływ na planowanie przestrzenne przedstawił Zbigniew Zuziak w Strategie 

rewitalizacji przestrzeni śródmiejskiej. Zarysowuje tam trzy podstawowe podejścia 

strategiczne ukierunkowane, w zależności od potrzeb, na nową przestrzeń 

fizyczną, nową przestrzeń dziedzictwa oraz przestrzeń społeczności lokalnej. 

Procesy degradacji i rewitalizacji śródmieść wraz z szeroką analizą przykładów 

polskich i europejskich, zostały szeroko przedstawione w dwunastotomowym 

opracowaniu Rewitalizacja miast polskich Instytutu Rozwoju Miast pod redakcją 

Z. Ziobrowskiego. Jest to pierwsze opracowanie w takiej skali analizujące 

programy rewitalizacji przeprowadzone w Europie i Polsce, skupiające się na 

wyznaczeniu przyczyn degradacji poszczególnych obszarów oraz analizie 

efektów podjętych działań, prezentując także możliwość implementacji wniosków 

w Polsce. Bogatą literaturę dotyczących aspektów proceduralnych, planowania 

programów i strategii rewitalizacji można znaleźć w opracowaniu Wybrane 

zagadnienia rewitalizacji miast pod redakcją Piotra Lorensa. Szczegółową analizę 

zagadnienia rewitalizacji i przykładów dobrej praktyki przedstawia Anna 

Wojnarowska w Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich, 

przedstawiając zarówno przykłady praktyczne i teoretyczne, Wojnarowska zwraca 

także uwagę na rolę sieci przestrzeni publicznych w rewitalizacji w Jakość 

przestrzeni publicznej centrum miasta. Przykłady miast średnich regionu 

łódzkiego. 
                                            
26 Hasło przewodnie V Kongresu Urbanistów Polskich, Łódź 2015 
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Rozwój urbanistyczny Radomia 

Analizując zagadnienie literatury przedmiotu dotyczące urbanistyki należy 

zadać sobie pytanie jaki powinien być udział historii urbanistyki w formułowaniu 

podstaw strategii rewitalizacji? Radom był miejscem badań wielu wybitnych 

urbanistów i historyków m.in. Kalinowski W., Wejchert K., Adamczewska-Wejchert 

H. Historia jako „nauczycielka życia” pomaga nam lepiej zrozumieć zachodzące 

mechanizmy, dlatego autor uważa, że program rewitalizacji powinien uwzględniać 

istniejący model rozwoju miasta, aby poczynania w sferze rewitalizacji szły 

zgodnie z uniwersalnymi trendom rozwoju. 

Rozwój osadnictwa na terenie Ziemi Radomskiej i Radomia posiada bogatą 

literaturę. Początki osadnictwa na terenie Radomia zostały scharakteryzowane 

w dokumentacji badań archeologicznych już w latach 60., wyniki ostatnich badań 

zostały zawarte w podsumowaniu pt: Radom. Korzenia miasta i regionu. Tom 1 

badania 2009. W przedmowie do wspomnianego opracowania Henryk 

Samsonowicz podkreśla wartość tysiącletniej historii Radomia, ważną dla nauki 

dzięki czytelności układu urbanistycznego, prezentującego poszczególne etapy 

rozwoju miasta, przez co pozwalającą lepiej zrozumieć historię osadnictwa na 

terenie całego kraju. Rozwój przestrzenny Radomia od początków osadnictwa do 

lat 60. XX wieku został szczegółowo zbadany i opracowany przez 

W. Kalinowskiego w Urbanistyka i architektura Radomia. Kalinowski zauważył 

unikalne cechy struktury urbanistycznej Radomia prezentującej czytelność 

poszczególnych etapów rozwoju. Dzięki temu przypadek Radomia trafił do  

światowej literatury w opracowaniu City development of Poland, stanowiącym 

część Urban development in East-central Europe: Poland, Czechoslovakia and 

Hungary27  jako przykład rozwoju miast polskich w X-XIV i XIX wieku. Zagadnienia 

rewaloryzacji Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu zostały przedstawione w 

Zabytki urbanistyki i architektury w Polsce - odbudowa i konserwacja Tom 1. 

Miasta Historyczne również pod redakcją Wojciech Kalinowskiego. Struktura 

przestrzenna Radomia oraz poszczególne procesy kształtujące rozwój 

przestrzenny miasta (w tym rewaloryzacja struktury śródmiejskiej) w ostatnim 

półwieczu, zostały przeanalizowane i ocenione w imponującym dziele28, 

                                            
27 Pod redakcją Gutkind E., A., New Jork 1972. 
28 Takie określenie jest wskazane ze względu na zakres, dokładność i wielowątkowość 
opracowania. 
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generalnej projektant planów miejskich, Elżbiety Maj pt: Radom w półwieczu 1960 

– 2010. Rozwój przestrzenny. Opracowanie przedstawia nieoceniony zbiór 

rysunków dotyczących poszczególnych opracowań planistycznych i 

konkursowych, ich ocenę i syntetyczny opis. 

Ciekawie przedstawione uwarunkowania rozwoju Radomia na przestrzeni 

wieków oraz pewną wizję rozwoju można znaleźć również w artykułach Łukasza 

Zaborowskiego, Tadeusza Derlatki oraz Elżbiety Maj stanowiących wstęp do serii 

albumów fotograficznych Wojciecha Stana, od lat dokumentującego piękno 

miasta Radomia oraz wydarzenia mające w nim miejsce. 

Nieoceniony materiał stanowiący zbiór dotyczący kulturowych aspektów 

dziedzictwa Radomia prezentuje Galeria Dziedzictwa Kulturowego Radomia (fot. 

2.1), utworzona z inicjatywy działaczy Społecznego Komitetu Ratowania 

Zabytków Radomia Tadeusza Derlatki i Aleksandra Sawickiego. Galeria 

zlokalizowana w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego pełni rolę 

placówki edukacyjnej goszczącej do tej pory ponad 200 wycieczek szkolnych oraz 

gości z całego świata. Serce Galerii stanowi makieta śródmieścia Radomia 

w skali 1:500, obejmująca powierzchnię 367 ha, zawierająca 1726 budynków 

i 113 ulic, placów i skwerów, 9 kościołów, 10 pomników29. Kluczowe elementy 

struktury  miasta zostały wyartykułowane przy pomocy punktowego podświetlenia. 

W Galerii znajdują się również liczne opracowania monograficzne i planistyczne 

prezentujące historię rozwoju miasta (m.in. opracowania W. Kalinowskiego 

i K. Wejcherta), architekturę poszczególnych obiektów i małej architektury oraz 

niematerialne dziedzictwo związane z wydarzeniami historycznymi. Rozpoczęcie 

zwiedzania Galerii otwiera średniowieczny utwór "Alleluja" Mikołaja z Radomia. 

                                            
29  Wg danych stronie miasta www.radom.pl, makieta jest trzecią pod względem wielkości w kraju.  
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Fot. 2.1. Makieta śródmieścia Radomia w Galerii Dziedzictwa Kulturowego Radomia, 
ul Żeromskiego, Gmach Urzędu Miasta (Corazziego), Radom. 

„Dla historyków Radom stanowi nie tylko źródło wiedzy o przeszłości, lecz 

także inspirację do dalszych poszukiwań i podejmowanych prób odpowiedzi na 

podstawowe pytania”30. 

Zasady kształtowania obecnej struktury funkcjonalno-przestrzennej Radomia  

są zapisane w obowiązujących dokumentach planistycznych i strategicznych jak: 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju (1999, aktualizacja 2011), Strategia 

Rozwoju Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego, Strategia Rozwoju Strefy 

Podmiejskiej oraz w obowiązujących planach miejscowych. 

Stan badań 

Procesy i doświadczenia rewitalizacji w Polsce oraz zestawienie z tłem 

międzynarodowym zostało przebadane w ramach pracy Instytutu Rozwoju Miast 

(IRM) i zawarte w 12 tomach Rewitalizacji Miast Polskich. Autorzy (m.in. A. 

Noworól, W. Jarczewski, B. Domański, M. Bryx, J. Poczobut, A. Muzioł – 

Węcławowicz, H. Zaniewska, pod redakcją Z. Ziobrowskiego) szczegółowo 

analizują panujące tendencje, politykę i model rewitalizacji w Polsce oraz 

doświadczenia zagraniczne: niemieckie, francuskie, brytyjskie i możliwość 

zaimplementowania ich w polskich realiach. 

                                            
30 Samsonowicz H., Korzenie…. 
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W literaturze dotyczącej zagadnienia rewitalizacji należy wymienić również 

opracowania: K. Skalskiego – uwarunkowania prawne i legislacyjne procesu 

rewitalizacji, T. Parteka, A. Jadah - Sepioło, P. Lorensa – uwarunkowania 

przestrzenne, A. Wojnarowskiej - aspekty planowania i gospodarki przestrzennej, 

S. Gzella - reurbanizacja zasady kształtowania ram nowej urbanistyki śródmieść, 

J. Wrany - efekt synergii, W. Bonnenberg, T. Bardzińska – Bonenberg – aspekt 

percepcji mentalnej przestrzeni przez użytkowników i mieszkańców. 

Temat rewitalizacji miast jest na bieżąco podejmowany na kongresach 

Towarzystwa Urbanistów Polskich i Rewitalizacji Miast Polskich, badaniach IRM 

oraz innych jednostek naukowo–badawczych w kraju np.: stowarzyszenie Forum 

Rewitalizacji (Skalski K). Tematyka związana z szeroko pojętą miejskością 

stanowi również temat opracowań think-thanków i stowarzyszeń związanych 

z coraz bardziej licznymi ruchami miejskimi, zrzeszającymi mieszkańców 

chcących mieć wpływ na rozwój miasta, nie tylko profesjonalistów. Świadczy to 

o coraz większej świadomości społecznej i zainteresowaniu kulturowym 

fenomenem miasta. 

Odniesienia do struktury przestrzennej Radomia w literaturze naukowej 

dotyczącej teorii urbanistyki możemy odnaleźć w Elementach kompozycji 

urbanistycznej K. Wejcherta, gdzie wskazuje układ ulicy Żeromskiego jako 

przykład ciągu czasoprzestrzennego krystalizującego strukturę przestrzenną 

miasta. Dalej znajduje się również zestawienie struktury funkcjonalno-

przestrzennej radomskiego rynku, z analogicznym funkcjonalnie i wielkościowo 

układem rynku w Brukseli oraz schemat Radomia jako miasta średniej wielkości. 

Aspekty dotyczące degradacji społecznej opisuje G. Węcławowicz 

w Geografii społecznej miast (wydawnictwo 2003, 2007). Wskazuje na narastanie 

problemów ubóstwa w przestrzeni miast Polski pokazując problem m. in. na 

przykładzie degradacji śródmieścia Radomia. 

Rewitalizacja Radomia 

Działania w zakresie rewitalizacji w Radomiu skupiają się głównie wokół 

Miasta Kazimierzowskiego (MK). Przeprowadzone dotychczas na podstawie 

działań w latach 2004 – 2006 i Lokalnego Programu Rewitalizacji dla MK na lata 

2007 - 2013 zostały przeanalizowana w 2008 - 2009 roku przez zespół z Instytut 
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Rozwoju Miast w składzie Thiel M. oraz Zaniewska H.31. W podsumowaniu 

opracowania autorki wykazały trudne warunki do prowadzenia rewitalizacji oraz 

punktowy i rozproszony charakter działań, nieprowadzący do ożywienia 

społecznego dzielnicy. Wspomniane opracowanie nie obejmuje finalnych efektów 

rewitalizacji przeprowadzonych w ramach LPR i pozostałych działań samorządu,  

organizacji pozarządowych oraz inwestorów prywatnych. Analizy efektów 

rewaloryzacji i rewitalizacji w obrębie Miasta Kazimierzowskiego z punktu 

widzenia zachowania ładu przestrzennego do 2010 roku dokonuje Maj E. 

w Radom w Półwieczu. Rozwój przestrzenny 1960-2010, wskazując miejsca 

zaburzenia układu zabytkowego. Gaweł D. (2014) w swojej pracy badawczej 

podsumowuje efekty wdrażania programu rewitalizacji na obszarze Miasta 

Kazimierzowskiego32 na tle walorów średniowiecznego układu urbanistycznego. 

Przyczyn degradacji śródmieścia doszukuje się w transformacji ekonomicznej 

w Polsce i upadku dużych zakładów przemysłowych hamujących dynamikę 

wzrostu miasta. 

Obszar Miasta Kazimierzowskiego w okresie przygotowywania pracy 

doktorskiej (lata 2013-2018) stanowi miejsce konsekwentnie prowadzonych prac 

budowlanych i inwestycyjnych, będących wynikiem działań rewitalizacyjnych, 

jednak nadal wymagający interwencji i silniejszej integracji z pozostałymi 

elementami struktury urbanistycznej. Prace budowlane kończone w 2018 roku 

m.in. Instytut Miejski w kamienicy Deskurów i przebudowa Ratusza na siedzibę 

rady miejskiej dają nadzieję, na wzmożoną aktywizację tego obszaru. 

Dokładna analiza efektów realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji  

Miasta Radomia (2007-2013) dla śródmieścia w latach 2004 - 2014 została 

zawarta w opracowaniu strategii Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego (2015). 

W ocenie autorów33 analizy, program rewitalizacji śródmieścia, mimo działań 

mających na celu podniesienie atrakcyjności jakości życia, nie zakładał 

zamierzonych kompleksowych efektów a raczej prezentował szeroki program 

techniczno–inwestycyjny, w dużym stopniu opracowany na potrzeby procedur 

ubiegania się o środki dotacyjne. 

                                            
31 Thiel M, Zaniewska H, Przykłady rewitalizacji miast. Tom 12, Praca zbiorowa pod redakcją Aliny 
Muzioł - Węcławowicz, Kraków 2010, s. 151 – 172. 
32 Artykuł i prezentacja podczas III Kongresu Rewitalizacji Miast w Krakowie 2014, 4-6 czerwca 
33 Miejska Pracownia Urbanistyczna. 
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Podsumowanie 

W świetle opracowań i wystąpień konferencyjnych dotykających tematyki 

śródmieść, stanu badań nad rewitalizacją i  literatury przedmiotu, jako kluczowy 

jawi się problem ożywienia centrów miast wynikający z przesłanek integracji 

poszczególnych elementów - synergii34 i projektów strategicznych. W planowaniu 

przestrzennym widoczna jest konieczność powrotu do syntetycznego 

modelowania struktury funkcjonalno–przestrzennej miasta, zaburzona poprzez 

realizację licznych inwestycji na terenach nieobjętych planami miejscowymi, 

wg decyzji o warunkach zabudowy. 

Przedstawiona w pracy metody identyfikacji i konfiguracji projektów 

rewitalizacji zakładająca powiązanie ze strukturą funkcjonalno-przestrzenną, ujęta 

w ramach konstrukcji urbanistycznej może stanowić głos w dyskusji dotyczącej 

integracji elementów struktury przestrzennej i projektów wg określonej strategii 

działań - "gry na projektach". 

 

Fot. 2.2. "Naturalna Rewitalizacja" na terenie Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu, zdjęcie 
wykonane podczas spaceru 30.04.2016. Zdegradowany budynek w tle został wyburzony w 2017 
roku.  

                                            
34 Synergia w architekturze – cykl konferencji  organizowanych przez Politechnikę Lubelską. 
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2.2. Aparat pojęciowy 

Przedstawiony w rozdziale aparat pojęciowy dotyczy jedynie głównych 

zagadnień z zakresu teorii urbanistyki, rewitalizacji oraz modelowania konstrukcji 

urbanistycznej. Definicje pozostałych pojęć podstawowych zostały zawarte 

w słowniku terminów na końcu rozprawy. Podstawowe pojęcia związane 

z klasyfikacją regionalną miast zostały omówione wcześniej w rozdziale 

dotyczącym tego zagadnienia.  

Centrum miasta – ośrodek usługowy najwyższego stopnia, zwykle 

o charakterze unikatowym, zwarte i wyodrębnione z innych terenów sposobem 

użytkowania, położone w rejonie głównego węzła komunikacyjnego obszaru 

miejskiego. Jest miejscem najwyższej aktywności gospodarczej i kulturalnej 

(Nowakowski, 1990). Charakterystyczna dla centrum rola wartości kulturowych 

i symbolicznych, pozwalająca na integrację mieszkańców (Kopeć, 2010). 

Kompozycja urbanistyczna – świadome i twórcze zestawienie, 

harmonizujące i wytwarzające z poszczególnych czynników jeden zwarty 

organizm miejski. Jest głębokim obrazem kultury, niemożliwym do wytworzenia 

w chwili potrzeby (Tołwiński). Głównym celem kompozycji urbanistycznej jest 

wydobycie piękna w otoczeniu człowieka (Wejchert,1976). 

Konstrukcja urbanistyczna (KU) - jest to zbudowany przez człowieka układ 

techniczno-przyrodniczy integrujący pod względem funkcjonalnym 

i morfologicznym strukturalne elementy miasta (Zuziak, 2016). Model KU może 

stanowić podstawę interpretowania geometrii zmian w przestrzennej strukturze 

miasta, jest zdefiniowany względem trwałych (osnowy konstrukcyjnej) oraz 

zmiennych wynikających z gry rynkowej i decyzji politycznych. 

Obszar przestrzeni publicznej35 - należy przez to rozumieć obszar 

o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy 

jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu 

na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, określony w studium. 

Przestrzeń publiczna – dobro wspólnie użytkowane, celowo kształtowane 

przez człowieka, zgodnie ze społecznymi zasadami i wartościami – służące 
                                            
35 Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 
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zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnych i ponadlokalnych. O publicznym 

charakterze przestrzeni decyduje zbiorowy sposób jej użytkowania (Karta 

Przestrzeni Publicznej, III Kongres Urbanistyki Polskiej ZMP i TUP). 

Struktura funkcjonalno–przestrzenna – stanowi istniejący lub pożądany 

porządek, konkretną fizyczną infrastrukturę, obrazującą ułożenie poszczególnych 

części miasta względem siebie. Wyróżnia się trzy podstawowe schematy: 

koncentryczno–promienisty, pasmowy, szachownicowy–sieciowy (Lorens). 

Śródmieście – lub obszar śródmiejski – wyodrębniony obszar położony 

w środku ciężkości różnych układów komunikacji, obszar o funkcjach mieszanych, 

charakteryzujący się najintensywniejszą zabudową, będący największym 

ośrodkiem pracy i aktywności (Maliszowa, 1974). Obszar śródmieścia nie musi 

pokrywać się z układem historycznego miasta, jednak często rozwój przestrzenny 

odbywa się na kanwie układów z okresu zakładania miast (Juchnowicz, 1974). 

Zazwyczaj śródmieście pełni rozmaite wyspecjalizowane funkcje o znaczeniu 

metropolitarnym (Lorens, 2013). Obszar wyznaczony przez nasycenie węzłami 

miejskości lub miejsce przecięcia największej ilości korytarzy urbanistycznych 

(model Konstrukcji Urbanistycznej Krakowa, 2018). 

Rewitalizacja - ze względu na charakter i potrzeby opracowania autor 

pragnie skupić się na aspektach przestrzennych rewitalizacji, przyjmując definicję 

rewitalizacji odnoszącą się do zmian strukturalnych polegających na wzmocnieniu 

aktywności i atrakcyjności przestrzeni wskutek skoordynowanej strategii działań 

(Zuziak, 1998). Szkielet konstrukcyjny rewitalizacji powinna stanowić sieć 

przestrzeni publicznych jako szkielet projektów rewitalizacji (Zuziak, 2014). 

Dosłownie oznacza „ożywienie”, w praktyce pojęcie rewitalizacji często jest 

nadużywane, błędnie odnoszone do pojedynczych działań związanych z odnową 

miejską o charakterze rewaloryzacyjnym, remontowym i modernizacyjnym, 

dotyczących obiektów zlokalizowanych w obszarach kryzysowych, pozbawionych 

dostatecznego skoordynowania działań36. Definicja określająca rewitalizację jako 

proces, polegający na wyprowadzaniu ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych została zawarta w ustawie o rewitalizacji. Szersze omówienie 

wielowątkowości zagadnienia zostało zawarte w rozdziale dotyczącym 

                                            
36 IRM, TOM4, Przestrzenne aspekty rewitalizacji, s. 27. 
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rewitalizacji. Skalski K. rewitalizację w odniesieniu do dawnych dzielnic definiuje 

jako system działań mający na celu przywrócenie ich do życia, przez rozwój 

funkcji mieszkaniowych, gospodarczych i społecznych. Skalski definiuje 

rewitalizację także jako proces racjonalnego wspierania maksymalnego 

wykorzystania terenów miejskich. 

Rewitalizacja urbanistyczna – odnowa miejska – polegająca na podnoszeniu 

intensywności zagospodarowania poszczególnych niedoinwestowanych  terenów 

miejskich oraz ponownym wykorzystaniu obszarów zdegradowanych. 

Strategia rewitalizacji – są to skoordynowane w czasie i przestrzeni  

działania o charakterze kluczowym dla spójnego rozwoju obszaru 

zdegradowanego, którego podstawą będzie przeprowadzona rewitalizacja. 

Urbanistyka operacyjna - dział urbanistyki zajmujący się przełożeniem prac 

projektowych na procesy i strategie tzw. "urbanistyka w działaniu". 
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3. PODSTAWY TEORETYCZNE 

3.1. Dynamika procesów degradacji 

Rewitalizacja jest procesem konsekwentnie realizowanych 

interdyscyplinarnych działań, stanowiącym reakcję na postępującą degradację 

przestrzeni miejskiej. W zależności od czynników występujących na danym 

obszarze i ich nasilenia Lorens P. wyróżnia cztery typy degradacji: 

 materialna – obejmująca stan techniczny obiektów oraz infrastruktury; 

 funkcjonalna – obejmująca przekształcenia funkcjonalne na danym 

obszarze; 

 moralna – związana z wizerunkiem miejsca; 

 kompozycyjna – obejmująca stopień wykształcenia struktur 

kompozycyjnych. 

Jak pisze dalej obszary śródmiejskie są najsilniej podatne na degradację 

materialną, funkcjonalną i moralną37.  Proces degradacji charakteryzuje się swoją 

silną dynamiką. „Zużycie” istniejącej tkanki miejskiej na płaszczyźnie materialnej, 

funkcjonalnej i formalnej prowadzi do spadku wartości użytkowych. W kolejnym 

etapie skutkuje pojawieniem się różnych dysfunkcji na danym obszarze. W jej 

wyniku następuje spadek cen nieruchomości, obiekty dotknięte degradacją 

materialną często zostają opuszczone. Puste lokale w centrum miasta stają się 

podatne na inwazje „dzikich lokatorów”, przyczyniając się do wyparcia 

pozostałych mieszkańców oraz generując potencjalne zagrożenie. 

Zaawansowane i złożone zmiany powstałe w wyniku tego procesu są praktycznie 

nieodwracalne przy stosowaniu jedynie zwykłych mechanizmów rynkowych, 

o czym świadczy przykład radomskiego miasta kazimierzowskiego. 

3.2. Specyfika procesu rewitalizacji 

Historia urbanistyki jest historią ewolucji układów osadniczych, badania nad 

tym procesem wskazują na cykliczność zachodzących zmian. Rewitalizacja – 

rozumiana jako odnowa miast jest stałym elementem tego cyklu, będącym 

odpowiedzią na degradację. Życia miasta składa się z następujących po sobie 

faz: urządzania, użytkowania, degradacji i odnowy (Gasidło, 1999). Cykl ten 

                                            
37 Lorens P. Wybrane zagadnienia……s.34. 
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został dokładniej scharakteryzowany przez L. Klassena38 jako następujące po 

sobie fazy: urbanizacji (wzrost centrów miast), suburbanizacji (szybszy rozwój 

peryferii), dezurbanizacji (utrata mieszkańców przez cały obszar metropolitarny) 

i w konsekwencji reurbanizacji (relatywnie szybki wzrost liczby ludności 

w centrach miast w stosunku do reszty obszaru). W świetle przedstawionego 

cyklu proces rewitalizacji powinien prowadzić do reurbanizacji śródmieść poprzez 

zwiększenie intensywności i jakości istniejącej substancji na obszarach 

zdegradowanych. W szerszej skali powinien także prowadzić do zatrzymania 

procesu suburbanizacji przez podniesienie poziomu konkurencyjności 

i atrakcyjności centrum miasta, tworząc bardziej zwartą strukturę pozwalającą na 

pełniejsze zastosowanie zasad zrównoważonego rozwoju jak rozwijanie 

wielofunkcyjności i zmniejszeniu potrzeb transportowych odnoszących się do jego 

przestrzeni (Lorens, 2013). 

Zgodnie z powyższym w pracy przyjmuje się, że rewitalizacja stanowi 

kompleksowe działanie łączące: remonty, modernizacje i rewaloryzację 

z działaniami mającymi przynieść ożywienie społeczno–gospodarcze 

(Lorens, 2013) oraz stanowić odpowiedź na występujące problemy społeczne, 

poprzez działania w sferach planistycznej, technicznej, środowiskowej lub 

gospodarczej, mającymi charakter uzupełniający, pozwalający na sterowanie 

procesem39. Ze względu na ciąg przyczynowo-skutkowy, ważne jest zachowanie 

ciągłości i konsekwencji planowania rewitalizacji. Dobrze zaplanowana 

rewitalizacja musi posiadać jasno wyznaczone cele operacyjne, możliwe do 

osiągnięcia działaniami w różnych wymiarach i charakterze projektowym, 

wdrażanie i finansowane przez odpowiednie instrumenty oraz narzędzia, 

w zależności od występujących typów degradacji. 

Podstawowym celem rewitalizacji jest „przywrócenie życia” obszarom 

zdegradowanym, szczegółowe cele rewitalizacji można podzielić na następujące 

wzajemnie powiązane grupy40: urbanistyczno–architektoniczne, techniczne, 

społeczno-ekonomiczne i środowiskowe 

Kompleksowość rewitalizacji oznacza, że działania podejmowane w jednej 

ze sfer powinny dać efekt w pozostałych sferach. Ograniczenie działań lub ich 

                                            
38 Za Kantarek A.A. [w:] O orientacji w przestrzeni. 
39 Ustawa o rewitalizacji praktyczny komentarz, Obserwatorium Polityki Miejskiej. 
40 Lorens P. (pod redakcją), Wybrane zagadnienia rewitalizacji miast. 
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brak w jednej ze sfer, zwłaszcza społeczno–ekonomicznej (działania miękkie) 

może prowadzić do braku stabilnych efektów, a w konsekwencji do ponownej 

degradacji obszaru. Podsumowując, niezależnie od definicji, podstawowym celem 

rewitalizacji jest wyprowadzenie obszaru z sytuacji kryzysowej. Trwałym efektem 

prowadzonych działań powinno stać się podwyższenie poziomu konkurencyjności 

miasta np. przez wzbogacenie oferty i kreowanie nowych możliwości rozwoju 

i inwestowania. Działania rewitalizacyjne przedstawiają charakter 

interdyscyplinarny i wielowątkowy, stawiając cele wzajemnie powiązane na wielu 

płaszczyznach (tab.3.1.), których integracja jest niezbędna do osiągnięcia 

sukcesu. 

Tabela 3.1. Cele rewitalizacji (oprac. autor na podstawie P. Lorens). 

CELE REWITALIZACJI 

URBANISTYCZNO - 
ARCHITEKTONICZNE 

TECHNICZNE 
SPOŁECZNO - 

EKONOMICZNE 
ŚRODOWISKOWE 

Dotyczące zmian w 

strukturze fizycznej – 

związane głównie z 

remontami, 

modernizacją, 

rewaloryzacją. 

Związane z 

poprawą jakości 

infrastruktury 

miejskiej m.in. 

technicznej i 

drogowej. 

Prowadzące do 

ożywienia 

gospodarczego, 

przełamania 

występującego regresu, 

mające na celu odwrócić 

występujące negatywne 

tendencje społeczne. 

Związane z 

poprawą stanu 

środowiska 

naturalnego, 

likwidacją 

zanieczyszczeń i 

emisji. 

Zagadnienia dotyczące wymiarów prowadzenia działań rewitalizacji Lorens 

dzieli na trzy podstawowe wymiary procesu rewitalizacji: planistyczno – 

projektowy, obejmujący opracowanie stosownych planów i strategii, organizacyjno 

– finansowy, mający na celu wytworzenie struktur organizacyjnych oraz 

niezbędnego finansowania, oraz promocyjno – informacyjny, związany 

z podjęciem współpracy ze społecznością lokalną przy określaniu podstawowych 

celów i kierunków, przy użyciu narzędzi marketingu urbanistycznego. 

Podejście projektowe ze względu na złożoność problemu jak i możliwych 

odpowiedzi, pozwala na wyróżnienie czterech podstawowych typów podejścia do 

struktur zdegradowanych (Markowski, 1999): 
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 planowanie przyciągające (proaktywne) – polegające na wytworzeniu przez 

miasto atrakcyjnych warunków dla inwestycji, stymulujące rozwój 

ekonomiczny, 

 planowanie impaktywne (reaktywne) – polegające na odpowiedniej reakcji 

miasta w momencie pojawienia się odpowiedniego problemu, w momencie 

zaistnienia prowadzi do eliminacji i łagodzeniu negatywnych skutków, 

 planowanie w warunkach nieprzewidzialności zdarzeń – polegające na 

przygotowaniu scenariuszy działania na wypadek pojawienia się 

negatywnych zjawisk, 

 planowanie strategiczne – polega na założeniu długoterminowej 

perspektywy rozwoju oraz działań mających na celu realizacji założonej 

wizji. 

 

W zależności od preferowanego podejścia, zaangażowania i polityki gminy 

można wyróżnić następujące narzędzia polityki publicznej (Lorens): 

 bezpośrednie zaangażowanie gminy – zapewniający zarówno zapewnienie 

funduszy oraz zarządzanie projektem przez sektor publiczny, 

 regulacja – tworzenie i modyfikacja procesów regulacji służących 

zarządzaniu procesem rozwoju, 

 zachęty inwestycyjne – zapewnienie korzyści finansowych dla inwestorów 

jak granty, pożyczki, ulgi podatkowe; 

 transfer i ubezpieczenie praw – przekazywanie praw (m.in. własności) na 

rzecz osób trzecich oraz ubezpieczenie ich, 

 informacja – zapewnienie odpowiedniej informacji na temat możliwości 

podejmowania określonych działań m.in. promocja, reklama. 

 

W zależności od przyjętego modelu można wyróżnić następujące modele 

finansowania projektów rewitalizacji: 

 bezpośrednie finansowanie - finansowanie projektów ze środków 

publicznych; 

 przedsięwzięcia publiczno-prywatne - współpraca przy realizacji projektów 

kapitału prywatnego i publicznego; 
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 strefa specjalnej regulacji - przez ułatwienia inwestycyjne dla kapitału 

prywatnego; 

 program pomocy technicznej i profesjonalnej - wsparcie techniczne 

i logistyczne inwestycji. 

 

Rola projektów w strukturze miasta (Lorens, 2009): 

 projekty o znaczącej roli dla struktury i funkcjonowania miasta – mające na 

celu nie tylko rozwiązanie problemu dotyczącego obszaru kryzysowego, ale 

także wykreowanie nowej wartości – rozumiana jako projekty strategiczne; 

 projekty o niewielkim znaczeniu – nie wpływające w znacznym stopniu na 

strukturę miasta, zazwyczaj wykorzystujące jedynie fragmenty 

zdegradowanych przestrzeni, wpisane w układy miejskie. 

 

Z punktu widzenia rewitalizacji śródmieść można spotkać różne relacje 

i sposoby łączenia podejścia projektowego i ich roli. Pierwszym przykładem może 

być połączenie jednego lub dwóch projektów o dużym znaczeniu (wiodących) 

z wieloma pobocznymi projektami o niewielkim znaczeniu, np. Canary Wharf. 

Drugim typem jest budowa programu z dużej ilości projektów o niewielkim 

znaczeniu (akupunktura) bez nakreślenia wyraźnej dominanty, projektu 

wiodącego (np. Boston, San Francisco, Barcelona).  

 

W literaturze przedmiotu szczegółowo wyróżnia się następujące sposoby 

przebudowa tkanki śródmiejskiej: 

 modernizacja całego obszaru; 

 modernizacja części obszaru; 

 modernizacja poszczególnymi obiektami. 

 

W pracy autor kładzie nacisk na realizację celów urbanistyczno–

architektonicznych i kreowanie przez nie możliwości wytworzenia i pobudzenia 

celów społeczno–ekonomicznych. Tezy pracy zakładają występujące sprzężenie 

między tymi dwoma aspektami. Wg autora działania w sferze urbanistyczno–

architektonicznej, wynikające z logiki modelu struktury funkcjonalno–przestrzennej 

są w stanie pobudzić rewitalizację oraz wzmocnić działania społeczno–
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ekonomiczne przyczyniające się do zainicjowania i utrzymania rozwoju, 

zatrzymując degradację na danym obszarze. 

Jak wskazują przytoczone powyżej przykłady roli i podejścia projektowego, 

rewitalizacja wymaga narzędzi planistycznych pozwalających na konfigurację 

działań w płaszczyźnie urbanistyczno–architektonicznej. Konstrukcja 

urbanistyczna obrazująca racjonalne relacje formy urbanistycznej, pozwala na 

parametryzację projektów i występujących pomiędzy nimi powiązań, pozwalając 

na dostosowanie ich do odpowiednich strategii i polityk. 

3.3. Rewitalizacja ośrodka regionalnego 

Zjawiska przestrzenne stanowią trzon wywodu, kolejnym pytaniem 

pośrednio stawianym w pracy jest w jakiej mierze teoria rewitalizacji, oprócz 

powiązania z teorią budowy formy urbanistycznej, powinna być wynikiem polityki 

regionalnej? Z tego powodu jako tło badań modelu konstrukcji urbanistycznej 

zostało przedstawione tło regionalne dla ośrodka regionotwórczego jakim jest 

Radom. Na tej podstawie w pracy autor próbuje nakreślić specyfikę rewitalizacji 

miasta regionalnego, wynikającą ze strukturalnych cech miast, relacji śródmieścia 

i pozostałych obszarów miejskich i podmiejskich. 

Rewitalizacja w polityce rządu pojawiła się w Narodowej Strategii Rozwoju 

Regionalnego 2001 – 2006 w 2004 r. Programy rewitalizacji od tego czasu były 

realizowane na podstawie Zintegrowanego Operacyjnego Programu Rozwoju 

Regionalnego i zostały podzielone na następujące okresy programowania: 2004 – 

2007, 2007 - 2013 i 2014 – 2020 (2023). Ze względu na olbrzymie koszty 

inwestycyjne rewitalizacji, samorządy nie są w stanie skutecznie działać jedynie 

przy pomocy własnych środków, dlatego priorytetem staje się pozyskanie 

środków unijnych. Niezbędne przy ich rozdysponowaniu jest racjonalne działanie, 

dlatego podstawowym wsparciem rewitalizacji powinna być zrównoważona 

polityka regionalna. 

Obrazując kontekst regionalny rewitalizacji, jak zauważa Gzell S. (2015) 

obecnie coraz częściej mówi się o mieście – regionie lub o mieście w regionie. 

Można postawić tezę, że takie podejście rozpoczęło się już podczas IV Kongresu 

CIAM41 w 1933 roku. T. Kudłacz42 podkreśla, że rewitalizacja powinna dotyczyć w 

                                            
41 Prezentacja plansz poszczególnych partycypantów na trzeciej planszy uwzględniała kontekst 
regionalny w: Warszawa funkcjonalna s. 25. 
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pierwszej kolejności miast o istotnym znaczeniu dla rozwoju otaczających je 

układów lokalnych będących w trudnej sytuacji społecznej i gospodarczej. 

K. Skalski natomiast rewitalizację charakteryzuje krócej, jako sztukę zarządzania 

kontekstem regionalnym43. 

Występujące trendy rozwojowe, oparte o dyfuzję ośrodków metropolitarnych 

często prowadzą do rosnącej polaryzacji i marginalizacji znaczenia obszarów 

„międzymetropolitelnych”, których sieć powinny tworzyć miasta „regionotwórcze”. 

Wspomniane ośrodki powinna charakteryzować równowaga pomiędzy 

występującymi w nich czynnikami rozwoju egzo- i endogenicznymi. Taki stan 

równowagi pozwala zapewnić zrównoważoną strukturę przestrzenną kraju. Celem 

rewitalizacji w świetle polityki regionalnej powinno być nie tylko zapobieganie 

procesom degradacji tych ośrodków, ale także zwiększenie ich szans 

rozwojowych.44 

 
Ryc. 3.1. Dublin plan regionalny – powiązanie obszarów podmiejskich miejsc węzłowych - 
przykład strategii przestrzennej, źródło: Regional Planning Guidlines fot the Greater Dublin Area 
2004-2016. 

Zaborowski Ł. (2014) określa, że podstawę do zasad hierarchicznej 

klasyfikacji ośrodków stworzył W. Christaller w koncepcji ośrodków centralnych 

(1933) wyodrębniając 7 poziomów hierarchicznych miast: stolica, miasta 

prowincjonalne, ośrodki regionalne, okręgowe i powiatowe, miejscowości gminne 
                                                                                                                                   
42 Kudłacz T., Programowanie rozwoju regionalnego, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 
1999. 
43 III Kongres Rewitalizacji Miast w Krakowie. 
44 Ziobrowski Z., Model Rewitalizacji miast, s. 7. 
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i miejscowości targowe. Jak dalej pisze Runge A.45 miasta średnie określa się 

poprzez wskazanie warunków granicznych pomiędzy dużymi miastami, 

charakteryzującymi się dośrodkowym układem ciążeń, a małymi miastami 

charakteryzującymi się odśrodkowym układem ciążeń. Dalej miasto średnie 

określa się jako posiadające układ w miarę zrównoważony i oferujący 

podstawowy pakiet usług pełniące rolę ośrodka „regionotwórczego”. 

Podstawy dokument dla planowania przestrzennego w skali kraju, 

określającym rozlokowanie w przestrzeni Polski podstawowych elementów 

struktury przestrzennej oraz zachodzących pomiędzy nimi relacji stanowi 

Koncepcja Przestrzenna Zagospodarowania Kraju (KPZK) 2030. Klasyfikacja 

miast w KZPK 2030 została zorganizowana według struktury hierarchicznej oraz 

kategorii wielkościowej. Ośrodki zostały sklasyfikowane wg 5 stopniowej skali, 

jako parametr wiodący przyjęto rolę miasta w sieci administracyjnej, jako kolejną 

zmienną przyjmując jego wielkość: 

 Ośrodki metropolitarne (10) - wojewódzkie – metropolie krajowe (ośrodki 

powyżej 300 tysięcy mieszkańców: Warszawa, Kraków, Łódź, Lublin, 

Katowice – Aglomeracja Górnośląska, Gdańsk - Gdynia, Szczecin, 

Poznań, Wrocław, Bydgoszcz z Toruniem). 

 Pozostałe ośrodki wojewódzkie od 100 do 300 tysięcy mieszkańców, 

pełniące funkcje o znaczeniu krajowym (metropolitalne): (Białystok, 

Rzeszów, Kielce, Olsztyn, Zielona Góra, Opole, Gorzów Wielkopolski). 

 Ośrodki regionalne nie będące stolicami województw od 100 do 300 

tysięcy mieszkańców – największe samodzielne miasta (Radom, Tarnów, 

Bielsko – Biała, Częstochowa, Słupsk, Elbląg, Koszalin, Płock, Rybnik, 

Wałbrzych, Włocławek, Kalisz, Legnica, Grudziądz).  

 Ośrodki subregionalne 50 – 100 tysięcy mieszkańców (np. Grudziądz, 

Siedlce, Piła, Leszno, Gniezno, Świdnica, Łomża, Ostrowiec Św., Piotrków, 

Zamość, Chełm, Jelenia Góra, Ostrów Wielkopolski, Nowy Sącz). 

                                            
45 Runge A., Metodologiczne problemy badania miast średnich w Polsce. 
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 Ośrodki lokalne poniżej 50 tysięcy mieszkańców (np. Skarżysko – 

Kamienna, Radomsko, Bolesławiec, Kołobrzeg, Świnoujście, Ciechanów, 

Kutno, Skierniewice, Krosno, Puławy, Nysa).46 

 

Miastom regionalnym odpowiadają działania w skali regionalnej dotyczące 

integracji między największymi miastami a ich bezpośrednim zapleczem, czyli 

miastami subregionalnymi i otaczającymi obszarami wiejskimi. 

W zestawieniu z największych samodzielnych miast „niewojewódzkich”, 

znacznie większymi od pozostałych ośrodków są Radom i Częstochowa, które 

utraciły status podczas ostatniej reformy administracyjnej w 1999 roku. Warto 

podkreślić, że obydwa miasta są ośrodkami większymi od miast wojewódzkich 

takich jak Toruń, Kielce, Rzeszów, Olsztyn, Gorzów Wielkopolski, Opole, Zielona 

Góra oraz posiadają wykształcona silną tożsamość kulturową. Kolejnym 

samodzielnym miastem „niewojewódzkim” wg kryterium ludności jest Bielsko-

Biała, która plasuje się na 18 pozycji pod względem wielkości wśród 

samodzielnych miast. 

 
Ryc. 3.2. Radom na tle największych ośrodków regionalnych źródło: Mazowieckie Biuro 
Planowania Regionalnego Oddział Terenowy Radom. 

                                            
46 W powyższych kryteriach delimitacji miast samodzielnych ze względu na liczbę ludności nie 

zostały sklasyfikowanie ośrodki wchodzące w skład konurbacji górnośląskiej znajdujące się 

w przedziale 100 – 300 tysięcy jak Bytom, Gliwice, Tychy, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza ze 

względu na tworzenie największego obszaru metropolitarnego oraz wchodząc w skład trójmiasta 

Gdynia. 
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Pośród przykładów projektów rewitalizacji we wspomnianych miastach 

należy wymienić: Częstochowa (rewitalizacja śródmieścia), Bielsko – Biała 

(rewitalizacja starówki), Płock (program dla ulicy Tumskiej), Kielce (program 

rewitalizacji śródmieścia), Rzeszów (rewitalizacja śródmieścia), Radomia (Miasto 

Kazimierzowskie), Dąbrowa Górnicza, Wałbrzych, Tarnów. 

 
Ryc. 3.3. Ośrodki regionotwórcze 150 - 300 tys. mieszkańców w Polsce, oprac. autor na 
podstawie Zaborowski Ł. 

W skali europejskiej można wymienić przykłady miast regionalnych jak: 

Poczdam, Koszyce, Miszkolc, Ostrawa, Newcastle upon Tyne, Gandawa, Graz, 

Belfast, Arhus, Tampere, Miszkolc, Untreht, Groningen, Norymberga, Kingstone 

upon Tyne, Bohum, Ahen, Fryburg, Munster, Poczdam, Sybin, Brasov, Stralsund, 

Preszów. 

3.4. Przesłanki rewitalizacji śródmieść 

Historycznie wykształcone dzielnice śródmiejskie stanowią ważny nośnik 

wartości kulturowych, kompozycyjnych i historycznych, który może być określany 

jako znak towarowy (TM, ®) miasta rozumianego jako fenomen kultury 

europejskiej47. W ramach badań przeprowadzonych przez IRM wskazano, że 

w Polsce znajduje się ok 120 tys. ha terenów wymagających rewitalizacji, co 

                                            
47 Gzell S., Europejskie miasto potrzebuje pomocy w Wiadomości Konserwatorskie nr 44/2015, 
Kochanowski M. Miasto jako fenomen kultury europejskiej. 
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stanowi ok 22% terenów zurbanizowanych w miastach polskich. Tereny 

historycznych śródmieść stanowią blisko 52% całości obszarów 

zdegradowanych48, zgodnie z zestawieniem 20% stanowią obszary 

poprzemysłowe, 12,5% pokolejowe, 3,3% powojskowe, oraz 12% osiedla 

z wielkiej płyty. 

Obszary strefy śródmiejskiej o historycznej genezie są szczególnie narażone 

na degradację w sferze materialnej, której oczywiste skutki stanowi degradacja 

moralna i funkcjonalna. Są to zazwyczaj obszary o średniej dostępności dla 

procesu przekształceń charakteryzujące się wykształconą strukturą przestrzenną, 

gdzie możliwe jest wprowadzenie głównie pojedynczych interwencji 

urbanistycznych. Zakres planowanych przekształceń w tym przypadku powinien 

objąć swoim zakresem minimum obszar całych kwartałów zabudowy. 

Potencjałem wyróżniającym zdegradowane obszary śródmiejskie jest niewątpliwa 

duża atrakcyjność inwestycyjna, wiążąca się z lokalizacją zespołów w częściach 

miasta o unikalnej tożsamości i świetnej lokalizacji. Stwarza to możliwość 

lokowania w nich szerokiego wachlarza programu usług i działalności 

centrotwórczych. 

W zależności od dominującego rodzaju degradacji Z. Zuziak49 (1998) 

wyróżnia trzy główne typy budowania strategii rewitalizacji śródmieść, w oparciu 

o czynniki: kulturowe, przestrzeni fizycznej oraz przestrzeni społeczności lokalnej. 

Wybór odpowiedniego czynnika wiodącego powinien prowadzić do wzrostu tempa 

zmian. Interdyscyplinarny projekt rewitalizacji, oprócz poprawy struktury fizycznej, 

powinien również skutkować ożywieniem i wykształceniem atrakcyjnych połączeń 

obszaru zdegradowanego z pozostałymi częściami miasta, zapewniając trwałe 

skutki prowadzonych działań. 

3.5. Przesłanki prawne - ustawa o rewitalizacji z dnia 09.10.2015 

Droga dla uchwalenia ustawy została przedstawione w rozdziale 

dotyczącym doktryn przebudowy śródmieść. Ustawa o rewitalizacji z dnia 

09.11.2015 roku stwarza nowe pole badań możliwości finansowania oraz 

wdrożenia kompleksowych i skutecznych programów. Ustawa określa w języku 

prawnym pojęcie rewitalizacji, jednoznacznie zdefiniowane w rozdz. 1, art. 2.1. 

                                            
48 IRM, TOM 9, Założenia polityki rewitalizacji w Polsce, s.14. 
49 Zuziak Z. Strategie rewitalizacji przestrzeni śródmiejskiej. 
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jako: proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, 

prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz 

lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, 

prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu 

rewitalizacji.50 

Ustawa daje szansę na wytworzenie czytelnych przepisów i dobrych praktyk, 

porządkujących pole działania rewitalizacji. Kompleksowość ustawy oznacza, że 

działaniom przestrzennym powinny towarzyszyć działania ekonomiczne, 

społeczne i kulturowe51. Próbę oceny ustawy przez specjalistów prezentuje Forum 

Rewitalizacji. A. Billert jako podstawowy rynkowy warunek rewitalizacji wskazuje 

próg opłacalności inwestycji, dodatkowo jako główne warunki możliwości 

sprawnej realizacji rewitalizacji wskazuje również atrakcyjnie zlokalizowanie 

starych dzielnic, oraz korzystną struktura własności. Według opinii Skalskiego, 

ustawa jednak w pełni nie spełnia standardów europejskich. 

 Istotnymi narzędziami zawartymi w ustawie z punku widzenia 

kompleksowej rewitalizacji zwłaszcza przyśpieszenia prac projektowych jest 

możliwość ustalenia specjalnej strefy rewitalizacji (SSR) w obrębie obszarów 

zdegradowanych oraz miejscowego planu rewitalizacji (MPR). SSR jest aktem 

prawa miejscowego z możliwością pierwokupu nieruchomości przez gminę na jej 

terenie. Ustalenie MPR na terenach nieobjętych planem miejscowym znacznie 

usprawnia procedury administracyjne związane z poszczególnymi projektami 

realizowanymi w tym przez inwestorów prywatnych np. zmiany sposobu 

użytkowania czy przebudowy lokali usługowych. 

 

 

  

                                            
50 Ustawa o rewitalizacji z dnia 09.11.2015. 
51 Zaborowski T., Polskie instrumentarium rewitalizacji urbanistycznej miast po 9 października 
2015 r. w świetle uregulowań niemieckich. w: Trzepacz P., Warchalska - Troll A. (pod red.), 
Rewitalizacja miast: teoria, narzędzia, doświadczenia s.17. 
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4. MODELE REWITALIZACJI – ZAGADNIENIA TEORETYCZNE I 
DOŚWIADCZENIA PRAKTYCZNE 

Model jest abstrakcyjnym, uproszczonym odwzorowaniem skomplikowanej 

rzeczywistości, mającym na celu ułatwienie zobrazowania kierujących nim 

mechanizmów oraz pokazanie charakterystycznych cech układu. Jak pisze I. 

Mironowicz52 modele miast rozwijają się i ewoluują od początków urbanizacji, 

gdyż już pierwsze miasta noszą ślady planowania. Pewne cechy modelowe 

przewijają się i adaptują do nowych rozwiązań w zależności od obowiązującego 

systemu, np. kompozycja trójosiowa, stanowiąca kanwę założenia już dla miast 

asyryjskich. 

Ujęcie modelowe może służyć do zobrazowania schematycznie zależności 

występujących w mieście, zaprezentowanych np.: w studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zachowując pewną umowność 

rozwiązań, w odróżnieniu od planów ogólnych i szczegółowych. W obecnej 

sytuacji często zapisy studium stanowią uogólnienie zapisów, opracowywanych 

następnie w postaci planów miejscowych. 

Modelowe elementy struktury przestrzennej znajdują już zastosowanie  

w obrazowaniu zależności kształtujących strukturę miasta np w Zmianie Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa. 

Na rysunku K1 Struktura Przestrzenna Kierunki i Zasady Rozwoju wyróżnia się 

elementy kształtujące strukturę przestrzenną miasta Krakowa. Elementy 

modelowe w formie korytarzy zostały wskazane wzdłuż głównych ulic, 

sklasyfikowane jako główne ciągi śródmiejskie, miejskie komercyjne, oraz 

korytarze zielonych alei. Opracowanie wskazuje kierunki rozwoju, jednak nie 

wyznacza charakterystycznych parametrów poszczególnych korytarzy, jak np 

szerokości pasma oddziaływania. W opracowaniu istotną rolę odgrywają także 

istniejące i projektowane węzły mobilności i miejskości, rozumiane jako „ogniska” 

– centra aktywności miejskich. Wyznaczono cztery obszar kluczowe agregacji 

węzłów – centra rozwojowe. 

  

                                            
52 Mironowicz I., Modele transformacji miast, s. 99. 
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4.1. Model rewitalizacji 

Propozycja modelowego ujęcia procesu rewitalizacji została przedstawiona  

w opracowaniu IRM53. Przedstawiony tam model skupia się na aspektach 

proceduralno–prawnych. W modelu IRM wyróżnione zostały trzy poziomy 

zarządzania rewitalizacją: krajowy, regionalny i lokalny. W opracowaniu zawarto 

również rekomendacje zmiany istniejącego modelu uwzględniające czynniki 

partycypacji społecznej wprowadzone odpowiednio na poszczególnych 

poziomach planowania. Przedstawiony model stanowi elastyczną propozycję 

schematu rozwiązań. Zaprezentowano następujące ujęcia modelowe: 

strukturalno–proceduralne – dotyczące procedur finansowo-informacyjno-

decyzyjnych i strukturalno–funkcjonalne – dotyczące przygotowania polityki 

i programów rewitalizacji.  

Przedstawiony przez IRM model rewitalizacji prezentuje w znacznej mierze 

schemat funkcjonowania procesu. Osobnego opracowania wymaga modelowe 

ujęcie planistyczne dotyczące występujących czynników degradacji identyfikacji 

i waloryzacji strategicznych projektów rewitalizacji. Jak pisze Zuziak (2017) 

modelowanie rewitalizacji powinno uwzględniać dynamikę modelowania zjawisk 

kryzysowych oraz prowadzić do doskonalenia technik zapisu planistycznego 

i metod wizualizacji zmian przestrzennych struktur miejskich. Wymaga to nowych 

narzędzi planistycznych, pokazujących dynamikę miasta. Model rewitalizacji 

powinien zakładać kojarzenie aspektów operacyjnych i przestrzennych mające na 

celu identyfikację projektów strategicznych i ich konfiguracji w powiązaniu 

z poszczególnymi elementami modelu, pozwalając na parametryzację i ustalanie 

kolejności i priorytetów  działań. 

Modelowe podejście do interpretacji procesów degradacji można odnaleźć 

w aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Krakowa. Zobrazowane nasilenie 

wskaźników degradacji społecznej, przedstawione na rys poniżej, potwierdza tezę 

wskazującą na konieczność rewitalizacji śródmieść. 

Model rewitalizacji składa się z etapów: wyznaczenia obszaru rewitalizacji, 

stworzenia wizji strategii, przygotowania programu rewitalizacji, zapewnienia 

źródeł finansowania, realizacji programu rewitalizacji, użytkowania  i oceny 

                                            
53 Tom 10, Model rewitalizacji miast,  w całości został poświęcony zagadnieniu modelowania. 
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procesu. Model konstrukcji urbanistycznej może znaleźć zastosowanie w 

pierwszych dwóch etapach prac przy identyfikacji obszaru i projektów rewitalizacji. 

 
Ryc. 4.1. Natężenie wskaźników degradacji społecznej wg Gminnego Programu Rewitalizacji 
Krakowa, 2017. 

4.2. Model struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta a rewitalizacja 
śródmieść 

W zależności od przyjętej definicji miasta, jego model można rozważać na 

różnych płaszczyznach. Ze względu na charakter pracy, autor strukturę miasta 

postrzega jako składową dwóch zasadniczych elementów54: struktury 

funkcjonalno–przestrzennej (f-p) oraz kompozycji urbanistycznej. Konstrukcja 

urbanistyczna stanowi integrację wniosków wypływających z obydwu składowych. 

Struktura funkcjonalno-przestrzenna jak pisze Mironowicz obrazuje sposób 

działania miasta – „krwioobieg” spinający całość w czytelną i wyrazistą formę. Za 

kluczowe dla jej zdefiniowania należy przyjęć wzajemne ułożenie – porządek 

poszczególnych części miasta wobec siebie oraz rysującą się sieci kontaktów 

pomiędzy poszczególnymi częściami. Powiązania te determinują układ 

i rozplanowanie wspomnianej sieci. Struktura f-p stanowi abstrakcyjny porządek 

wynikający z fizycznej infrastruktury. 

                                            
54 Mironowicz I., Miasto jego struktura i kompozycja – definicje, schematy relacje przestrzenne, w: 
Lorens P., Mironowicz I., (pod  red.), Wybrane teorie współczesnej urbanistyki, Akapit DTP, 
Gdańsk 2013. 
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W literaturze przedmiotu opisuje się trzy podstawowe schematy struktury 

funkcjonalno-przestrzennej55: 

 Model koncentryczno–promienisty – jest to najbardziej naturalny układ,  

w zależności od przyrostu masy urbanistycznej w układzie można wyróżnić 

trzy układy: gwiaździsty – rozwój wzdłuż ważniejszych osi transportowych; 

satelitarny – wykorzystujący lokalne koncentracje dla budowania większych 

struktur; promienisto–obwodnicowy – powstały przez addytywny rozwój 

istniejących struktur we wszystkich dostępnych kierunkach. 

Charakterystyczną cechą jest punktowość generatorów i koncentracja tkanki 

wokół punktów organizujących strukturę. W grupie można wyróżnić modele 

stref koncentrycznych, model sektorowy lub klinowy oraz wielordzeniowy. 

 
Ryc. 4.2. Przykład modelu koncentryczno – promienistego Miasto Ogród E. Howard, źródło: Malisz 

B., Polska urbanistyka współczesna. 

 Model pasmowy - najczęściej jest wynikiem uwarunkowań topograficznych, 

rolę punktów koncentrujących tkankę zastępują osie, tworzące kręgosłup 

organizujący funkcjonalnie miasto. Wykształcone warianty układu: 

równoległa oś spina różne części położone po obu stronach; szeregowy: 

poszczególne elementy są nanizane na oś; grzebieniowy (rusztowy) 

w którym następuje rozwój pasm poprzecznych. 

                                            
55 Mironowicz I., Miasto jego struktura….. ,za: Czarniecki, Korcelli, Ostrowski. 
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Ryc. 4.3. Przykład modelu pasmowego, źródło: Malisz B., Polska urbanistyka współczesna. 

 Model szachownicowy lub sieciowy - charakteryzuje się addytywnym 

przyrostem we wszystkich kierunkach, zamiast jednego wykształconego 

generatora przyrostu tkanki pojawia się sieć takich generatorów, następuje 

rozproszenie ważnych dla struktury centrów. 

 
Ryc. 4.4. Przykład modelu miasta sieciowego, źródło: Malisz B., Polska urbanistyka współczesna. 

W praktyce struktura funkcjonalno-przestrzenna nie stanowi odbicia planu 

miasta ani układu transportowego, występują między nimi pewne powiązania 

jednak nie determinują wzajemnie swojego kształtu. Miasta powstałe na bazie 

jednego schematu (np.: koncentrycznego) wraz z rozwojem przestrzennym często 

ewoluują i adaptują się do innych schematów wynikających z uwarunkowań 

rozwojowych. 
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Kompozycja przestrzenna stanowi natomiast element budujący fizjonomię 

miasta, wpływający na jego percepcję i kształtujący relacje międzyludzkie, 

a powstała kompozycja przestrzenna definiuje wygląd miasta. Zdefiniowanie 

struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta jest istotne dla celów planistycznych 

i modelowych, ponieważ bez jej znajomości trudno jest podjąć działania mające 

na celu poprawę stanu istniejącego56 oraz wyznaczenie zadanych kierunków 

rozwoju. Jednym z pierwszych modeli łączących (integrujących) strukturę miasta 

i regionu w syntetycznej formie schematu była nowatorska Warszawa 

funkcjonalna57 (ryc.4.5), projekt który odniósł sukces także na arenie 

międzynarodowej, może zostać uznany za próbę powiązania powiązań kontekstu 

regionalnego z rewitalizacją śródmieścia. Kontynuację myślenia modelowego 

stanowią schematy kierunkowe opracowywane dla analizy planów polskich miast 

w latach 60-70-80. 

 

Ryc. 4.5. Warszawa Funkcjonalna, Tablica XI - schemat powiązań ośrodków pasmami rozwoju o 
skali regionalnej, tzw. "ważki", źródło: Warszawa Funkcjonalna, s.97. 

                                            
56 Mironowicz I., Miasto jego struktura….. 
57 Chmielewski J., Syrkus Sz., Warszawa funkcjonalna. Przedstawiony model stanowi pierwszy 
przykład integracji miasta z regionem. 
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Ryc. 4.6. Syntetyczny model Radomia jako miasta średniej wielkości wg K. Wejcherta, źródło: 
Elementy kompozycji urbanistycznej, s.51. 

4.3. Konstrukcja urbanistyczna jako model 

Model konstrukcji urbanistycznej stanowi interpretację powiązań 

policentrycznego układu miasta, charakteryzuje się pewnym poziomem abstrakcji, 

obrazującym „układ nośny miasta” – krystalizujący jego nową strukturę. Model ten 

pełnieni rolę płaszczyzny kierunków kojarzenia zagadnień strukturalnych, 

kompozycyjnych i strategicznych, dotyczących polityki sektora publicznego 

i prywatnego. Metodologia wyznaczenia modelu konstrukcji urbanistycznej 

stanowi rozwinięcie modelu opracowanego podczas pracy nad projektem 

badawczym dotyczącym Modelu Przestrzennej Struktury Krakowa, realizowanego 

w ramach pracy badawczej Instytutu Projektowania Miast i Regionów w 2016 - 

2017 na zlecenie Miasta Krakowa. Projekt został wykonany w zespole planistów 

i komunikantów z Politechniki Krakowskiej pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. 

Zbigniew Zuziak, dr hab. inż. arch. Mateusza Gyurkovicha, dr hab. inż. Andrzeja 

Szaraty58. Założenia dotyczące roli korytarzy rozwoju śródmieścia zostały 

rozwinięte podczas prac badawczych dotyczących śródmieścia Krakowa 

                                            
58 Współautorzy: dr inż. Aleksandra Faron, dr inż. arch. Daniel Ogrodnik, dr inż. arch. Anna Ziobro, 
współpraca: dr inż. arch. Agnieszka Matusik, PhD. arch. Adolf Sotoca Garcia, mgr inż. arch. 
Szczepan Szymon Baran, mgr inż. arch. Adam Derlatka, mgr inż. arch. Mirosław Maniecki, mgr 
inż. Justyna Mielczarek, mgr inż. arch. Damian Poklewski - Koziełł, mgr inż. arch. Aneta Sarga, 
mgr inż. arch. Karolina Studencka, mgr inż. arch. Filip Suchoń, mgr inż. arch. Paulina Tota, inż. 
Krystian Banet. 
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w projekcie Konstrukcji Urbanistycznej Śródmieścia Krakowa. Rola śródmieścia a 

korytarze rozwoju. pod kierunkiem prof. dr inż. arch. Zbigniewa Zuziaka. 

Główne założenia budowania modelu polegają na identyfikacji stałych 

elementów strukturotwórczych. Celem opracowania jest stworzenie 

syntetycznego modelu konstrukcji urbanistycznej KU przez identyfikację 

podstawowych elementów, takich jak: węzły miejskości i mobilności, korytarze 

urbanistyczne i rozwoju oraz wiązań strategicznych - synergicznych (strategic 

connectors). Dla wyznaczonych elementów przeprowadza się próbę ich 

parametryzacji polegającą na wyznaczeniu potencjału strukturotwórczego, 

istotnego z punktu widzenia rewitalizacji. Do wyznaczenia potencjału elementy 

modelu zostały przebadane i poddane ocenie według dobranych kryteriów i ich 

charakterystyki. Główne pojęcia zostały omówione w części dotyczącej aparatu 

pojęciowego. Aspekt rewitalizacji KU przejawia się w identyfikacji projektów oraz 

określeniu relacji pomiędzy nimi a elementami modelu. 

Jako kluczowe parametry badawcze dla elementów strukturalnych tj. węzłów                

i korytarzy w pracy zostały przyjęte następujące czynniki, oceniane wg skali 0-3, 

obrazującej nasilenie danego parametru: 

Tabela 3.2. Kryteria oceny czynników (oprac. autor) 

INTENSYWNOŚĆ UŻYTKOWANIA - RÓŻNORODNOŚĆ FUNKCJI 

0 1. funkcja 

1 min. 2. funkcje 

2 min. 3. funkcje 

3 min. 4. funkcje 

ISTNIEJĄCA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA 

0 brak wykształconej przestrzeni publicznej 

1 przestrzeń nieatrakcyjna 

2 przestrzeń atrakcyjna 

3 przestrzeń bardzo atrakcyjna w skali miasta 

DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA 

0 indywidualne środki transportu 

1 komunikacja zbiorowa 

2 komunikacja zbiorowa 

3 komunikacja zbiorowa, rower miejski, łatwa dostępność piesza 

TOŻSAMOŚĆ KULTUROWA 

0 brak znaczenia kulturowego 

1 znaczenie kulturowe w skali osiedla 
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2 oddziaływanie w skali miasta 

3 znaczenie kulturowe w skali kraju 

POTENCJAŁ STRUKTUROTWÓRCZY 

0 słaby – brak powiązań 

1 umiarkowany 

2 silny 

3 bardzo silny - duża ilość powiązań  

POTENCJAŁ REWITALIZACJI – OBRAZUJĄCY MOŻLIWOŚĆ PRZEKSZTAŁCEŃ 

0 obszar nie podlegający degradacji, brak konieczności lub możliwości rewitalizacji 

1 
obszar zdegradowany, możliwa rewitalizacji danego elementu, brak istniejących powiązań  

strukturalnych 

2 obszar zdegradowany możliwa rewitalizacja i możliwość wytworzenia nowych powiązań 

3 
obszar zdegradowany możliwość / konieczność rewitalizacji elementu i powiązań 

strukturalnych 

W oparciu o przesłanki wynikające z modelu zbudowanego według 

powyższych zasad, można zidentyfikować szereg projektów strategicznych 

i wiążących je relacji. Określenie potencjału strukturotwórczego elementów 

modelu pozwala na parametryzację, ocenę wagi i sklasyfikowanie projektów 

rewitalizacji, co przekłada się na możliwość wyznaczenia logicznej kolejności 

realizacji poszczególnych inwestycji. Autor zdaje sobie sprawę, że sprawdzana 

w pracy metoda badawcza dotyczy studiów, dotyka kategorii trudno 

porównywalnych, częściowo zależnych od subiektywnych spostrzeżeń, jednak nie 

w odróżnieniu od metod kwantyfikowalnych np. Orion, nie wymaga algorytmów 

i obszernych baz danych wyjściowych. W celu zobiektywizowania, zapisanie 

odpowiednich wag do badanych parametrów może zostać określone jako 

uśrednienie na podstawie ocen eksperckich. 

Modelowanie struktury przestrzennej miast jest zagadnieniem szeroko 

rozwijanym w literaturze i jednak nie znajduje się próby zastosowania 

odpowiedniego modelu planistycznego do zobrazowania założeń programów 

rewitalizacji. Zapisanie elementów struktury funkcjonalno – przestrzennej 

i projektów w syntetyczny i sparametryzowany sposób umożliwia również szersze 

włączenie procedur partycypacyjnych i konsultacyjnych do praktyki planistycznej. 

Model może być wykorzystany do analizy ustaleń studium i wiązać je 

z ustaleniami urbanistyki operacyjnej. 
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Przedstawiona metoda badawcza przyjmuje projektowanie strategiczne 

jako podstawowe narzędzie urbanistyczne, które pozwala na wdrożenie wizji 

mającej na celu wydobycie przez projekty strategiczne charakterystycznych cech 

geometrii przestrzeni miejskiej, budującej tożsamość miasta. 

W ramach opracowań wstępnych zostały wykonane intuicyjne modele 

konstrukcji urbanistycznej dla Bielska - Białej, Radomia i Rzeszowa, mające na 

celu opracowanie i wyznaczenie poszczególnych istotnych elementów 

pokazujących cechy modelowe. Klasyfikacja elementów została następnie 

rozwijana przy badaniach nad konstrukcją urbanistyczną Krakowa oraz budowy 

wyznaczenia właściwego modelu badawczego. 
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Elementy modelu 

Identyfikacja i parametryzacja poszczególnych stałych elementów modelu 

konstrukcji urbanistycznej wymaga analiz studialnych i badań dotyczących 

przestrzennej struktury miasta, obszaru funkcjonalnego i skali regionalnej. 

Typologię elementów, wyznaczoną na podstawie opracowań studialnych dla 

Krakowa, można podzielić na elementy punktowe i liniowe. Podstawowe elementy 

modelu obrazujące relacje przestrzenne stanowią: węzły miejskości i korytarze 

urbanistyczne. Węzły miejskości stanowią skupiska aktywności miejskiej 

i wiążące je elementy zagospodarowania przestrzennego miasta o znaczeniu dla 

tworzenia i rozwoju struktury miejskiej, ze względu na charakteryzujące je 

wartości mające znaczenie dla życia miejskiego (MPSK, 2016), w dysertacji 

wyróżniono węzły miejskości o znaczeniu miejskim/śródmiejskim i lokalnym oraz 

węzły mobilności. Korytarze miejskie stanowią liniowe odcinki wzmożonej 

aktywności występujące najczęściej pomiędzy węzłami miejskości (MPSK, 2016), 

związane z elementami układu drogowego. W pracy zidentyfikowano korytarze 

śródmiejskie, miejskie, lokalne oraz pasma podmiejskie typu commercial strips. 

Obszary agregacji węzłów – klastry węzłów, stanowiące skupiska miejsc 

węzłowych, wskazujące wzajemne powiązania pomiędzy poszczególnymi 

elementami, odgrywają istotną rolę w skali modelu lub miasta. Agregacja 

korytarzy urbanistycznych pozwala na identyfikację korytarzy rozwoju i wiązań 

łączników strategicznych. Pierwsze stanowią odcinki wiążące kluczowe węzły – 

klastry, często wynikające z kontekstu regionalnego, drugie stanowią miejskie 

korytarze zabudowy wiążące główne klastry węzłów, kierunki wzdłuż których 

należy skupiać strategiczne projekty rewitalizacji. Dokładne definicje pojęć zostały 

zawarte w aneksie.  
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Ryc. 4.7. Model wstępny konstrukcji urbanistycznej miasta Rzeszowa (oprac. autor). 
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Ryc. 4.8. Model wstępny konstrukcji urbanistycznej miasta Bielsko - Biała (oprac. autor). 
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Ryc. 4.9. Model wstępny konstrukcji urbanistycznej Radomia (oprac. autor). 
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4.4. Rewitalizacja śródmieść doświadczenia praktyczne – uwagi ogólne 

Potrzeba rewitalizacji śródmieść narodziła się w USA w latach 50. XX wieku, 

jako odpowiedź na rozpoczynające się rozlewanie miast. Urban sprawl, problem 

powszechnie znany w obecnym świecie, zapoczątkował fazę degradacji 

śródmieść, które zaczęły się stopniowo wyludniać i tracić na znaczeniu. W 

konsekwencji zaniedbane śródmieścia przestały być miejscem atrakcyjnym do 

życia. W odpowiedzi rozpoczęto wprowadzać wspólne działania administracji 

i sektora prywatnego mające na celu ekonomiczne ożywienie podupadłych 

dzielnic śródmiejskich. Przykładem pierwszych skoordynowanych działań, 

opisanych jako rewitalizacja może być przypadek centrum komercyjnego i portu 

wewnętrznego w Baltimore. Projekt zakładał rewitalizację obszaru przy udziale 

lokalnego biznesu. Był to pierwszy projekt rewitalizacji, który odniósł sukces. Na 

jego podstawie przygotowano specjalny program Urban Renewal Program, 

mający na celu ratowanie upadających śródmieść w miastach USA. 

Przykładem skali degradacji w miastach w USA jest osiedle mieszkaniowe 

Pruitt Igoe w St. Louis w stanie Missouri, które z perspektywy architektury 

światowej uważane jest za symboliczny koniec doktryny modernistycznej. 

Ogromne osiedle o powierzchni 27 hektarów tworzyły 33 jedenastopiętrowe 

budynki mieszkalne, które stały się skupiskiem narkomanów i przestępców. Wielu 

mieszkańców zdecydowało się na wyprowadzkę ze względu na swoje 

bezpieczeństwo pozostawiając więcej przestrzeni dla rosnącej przestępczości. 

Władze miasta starały się interweniować remontując bloki i wprowadzając więcej 

kontroli ze strony policji, jednak działania te, pomimo znacznych nakładów 

pieniężnych, nie przynosiły żadnej korzyści. Dnia 15.07.1972 roku wysadzono 

wszystkie budynki pozostawiając na lata pustą przestrzeń. Ten symboliczny 

upadek modernistycznej architektury miał zapoczątkować erę rewitalizacji na 

większą skalę. 

Przykładem działań rewitalizacji w skali całego miasta w USA jest wdrażana 

polityka zrównoważonego transportu w Nowym Jorku przez J. Sadik-Khan, 

zakładająca zmianę z "miasta dla kierowców" na "miasto dla pieszych" – walkable 

city, zgodnie z wytycznymi J. Gehla. Warto zwrócić uwagę na przypadek 

rewitalizacji Times Square, który z ruchliwego skrzyżowania stał się głównym 

placem miejskim Nowego Jorku. 
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Rewitalizacja śródmieść miast europejskich prowadzona jest w zależności 

od uwarunkowań lokalnych i wynikającej z nich polityki danego państwa, tak 

można wyróżnić następujące „szkoły” omówione dalej. Istotne znaczenia dla 

rewitalizacji miast UE miały też programy inicjatywy wspólnotowej: URBAN I59, 

URBAN II60, URBACT61, INNTERREG, EQUAL, czy JESSICA i JEREMI. 

Programy dofinansowane z EFRR (Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego). 

Wielka Brytania prezentuje liberalny model rewitalizacji, planowany przez 

podmioty publiczne, jednak finansowany i realizowany praktycznie wyłącznie 

przez sektor prywatny. Można określić mianem miejskiej odnowy, regeneracji. 

Pendleburry (1999) wyróżnił 3 podstawowe schematy podejścia do rewitalizacji 

obszarów dziedzictwa kulturowego w Wielkiej Brytanii: tradycyjne (SPAB), 

podejście morfologiczne (Conzena) i podejście wizualnego zarządzania. Działania 

podjęte w brytyjskich miastach miały skutkować wzrostem atrakcyjności centrów 

prowadząc do zmiany kierunku rozwoju z przemysłu na konsumpcję, pokazując 

miasto jako atrakcyjne miejsce do pracy i życia. W wdrażanych programach 

zakładano kompleksową poprawę jakości krajobrazu miejskiego, uznanego za 

dobro publiczne. Ogólne programy tworzono w oparciu o prestiżowe projekty 

flagowe (flagships), wokół których sporządzano szczegółowe programy. 

Guzik R.62 zauważa, że specyfiką procesów rewitalizacji w Anglii jest  

powiązanie programów z polityką regionalną, mieszkaniową, rozwoju 

gospodarczego i zrównoważonego rozwoju. Siłą procesu rewitalizacji jest duże 

zaangażowanie sektora prywatnego oraz skuteczne łącznie interesów 

publicznych i prywatnych. Według analizy IRM najcenniejszą przesłanką płynąca 

z brytyjskich doświadczeń jest konieczność i celowość interwencji publicznej 

w zakresie rewitalizacji. Wśród przykładów dobrej praktyki należy wymienić: 

śródmieście Newcastle Upon Tyne, Docklands w Londynie, Eastside i Jewellery 

                                            
59 Rembeza M. Inicjatywa wspólnotowa URBAN a rewitalizacja, programie uczestniczyło 118 miast 
europejskich powyżej 100 tys. mieszkańców, zakładał ścisłą integracją sfer inwestycyjnych, 
społecznych i ekonomicznych, realizowany w latach od 1994 do 1999. Efekty programy stały się 
katalizatorem dalszych zmian. 
60 Kolejna edycja programu URBAN realizowana w latach 2000 – 2006. Miasta biorące udział 
m.in.: Antwerpia, Arhus, Lipsk, Berlin, Granada, Gijon, Pamplona, Grenoble, Bordoux, Carrara, 
Genua, Mediolan, Turyn, Graz, Porto. 
61 Europejska Sieć Wymiany Doświadczeń powołana w 2003 roku. 
62 Guzik R. (pod red.), Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii, TOM I, IRM, Kraków 2009. 
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Quarter w Birminngham, Northern Quarter w Manchesterze, czy ostatnio 

realizowany regionalny projekt Thames Gateway. 

Charakterystyczną cechą rewitalizacji miast we Francji jest kontrolowanie 

projektu przez sektor publiczny oraz znaczny udział sektora prywatnego 

ukierunkowanego na wymiar społeczny procesu. Odnowa miejska we Francji 

rozpoczęła się zaraz po II wojnie światowej, już w latach 60. opracowane zostały 

pierwsze programy rewaloryzacji miast historycznych. W ostatnich latach „szkoła 

francuska” skupiła się nad problemem wyludniania miast małych i średniej 

wielkości (20-100 000 mieszkańców) np: Vannes, Riboux. Rewitalizacja miała na 

celu przywrócenie zrównoważonego rozwoju sieci osadniczej kraju. Należy 

wymienić również zrealizowane projekty wielkoskalowe związane z rewitalizacją 

śródmieść Lille, Lyonu czy Nantes. Odnowa dotyczyła również terenów 

poprzemysłowych np. miast Calais i regionu Nord i Pas de Calais, które borykały 

się z typowymi problemami wywołanymi procesami restrukturyzacji przemysłu. 

Proces rewitalizacji miast w Hiszpanii jest kierowany całkowicie przez 

władze publiczne, zakłada znaczną rolę środków unijnych w finansowaniu 

zamierzeń. Rewitalizacja ukierunkowana na działania wielkoskalowe np. Bilbao, 

Madryt, Sewilla. 

Model „niemiecki” polega na realizacji programów zakładających łączenie 

środków krajowych i publicznych prowadzący do ożywienia śródmieść. Istotną 

rolę odgrywa partnerstwo publiczno–prywatne np. Chemnitz (b. NRD) tzw. 

„Trójkąt Saksoński” oraz współpraca ze społecznością lokalną. Już w 1971 roku 

w zachodnich Niemczech wprowadzono ustawę rewitalizacyjną, która po 

zjednoczeniu w 1990 objęła swoim zakresem cały kraj63. Jako główne cele ustawa 

zakładała: wzmocnienie roli śródmieść, ochronę dziedzictwa kulturowego 

zwłaszcza obszarów centralnych, stworzenie podstaw odnowy obszarów 

kryzysowych, przezwyciężenie socjalnych zagrożeń i patologii na obszarach 

zdegradowanych. Warto nadmienić, że wymiary strategii rewitalizacji 

w Niemczech można podzielić na trzy skale: regionu – tworzenie platformy 

współpracy między gminami, miasta – urbanistyczna koncepcja rozwoju miasta, 

dzielnicy lub kwartału w zakresie podnoszenia jakości środowiska, strategii 

wyburzeń, zmiany sposobu użytkowania. 

                                            
63 Buława, s. 39. 
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Rewitalizacja prowadzona zgodnie z ustawą prezentuje „klasyczny niemiecki 

model rewitalizacji”. Jak dalej pisze Buława B. model ten łączył odnowę istniejącej 

tkanki wraz z zabezpieczeniem kwestii społecznych, ochrony zabytków i poprawy 

jakości przestrzeni publicznej.  

W 1983 przyjęto postulaty 12 zasad ostrożnej rewitalizacji. W maju 1998 

roku utworzono „Inicjatywę dla śródmieść” opierającą się na 10 zasadach, 

zakładających m.in., że kształtowanie przyszłości miast i Niemiec zależy 

w decydujący sposób od rozwoju wielofunkcyjnych terenów śródmiejskich, 

charakteryzujących się dobrą dostępnością i bogatą ofertą kulturalną. Zauważono 

i podkreślono również wzajemną relację miasta i regionu. 

Ważnym elementem koncepcji rewitalizacji w Niemczech jest konsultowana 

koncepcja urbanistyczna przekształcenia obszaru problemowego. Koncepcja ta 

wyznacza obszary przeznaczone do konserwacji i modernizacji, przekształceń 

strukturalnych, obszary całkowitego wyburzenia substancji - renaturyzacji, 

ponownego użytkowania, oraz obszary skonsolidowane. Działania rewitalizacyjne 

realizowane według zatwierdzonego planu stanowią obowiązek gmin. Na etapie 

planowanie przygotowany zostaje plan ramowy oraz plan zabudowy. 

W Polsce działania rewitalizacyjne były poprzedzone licznymi 

doświadczeniami związanymi z rewaloryzacją, adaptacją i konserwacją istniejącej 

tkanki zabytkowej. Planowanie działań ożywiających w kontekście kompleksowej 

rewitalizacji mającej na celu poprawę sytuacji danego obszaru zostały rozpoczęte 

w latach 90. XX w. Maciejewska A., Turek A.64 dzielą działania rewitalizacyjne na 

cztery zasadnicze okresy programowania: pierwszy przedakcesyjny, drugi 

przypadający na lata 2004-2006, trzeci 2007 – 2013, czwarty rozpoczęty w 2014 

roku. Wraz z momentem wstąpienia Polski do UE w 2004 roku rozwój 

przestrzenny miast i rewitalizacja są prowadzone w oparciu o środki unijne w 

ramach Zintegrowanych Programów Operacyjnych Rozwoju Regionalnego 

(ZPORR) oraz w ramach Lokalnych Programów Rewitalizacji (LPR) stanowiących 

podstawę do uzyskania funduszy. Pierwsza perspektywa finansowa obejmowała 

lata 2004 – 2013, kolejna 2014 – 2020, w takim horyzoncie czasowym zostały 

przygotowane programy rewitalizacji. 

                                            
64 Maciejewska A., Turek A., Rewitalizacja i jej znaczenie w kontekście realizacji polityki 
przestrzennej na terenie województwa mazowieckiego, w Mazowsze. Studia regionalne, nr 25, s. 
72. 
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Przygotowanie programów było poprzedzone dogłębną analizą czynników 

lokalnych oraz nakreśleniu występujących procesów degradacji, zawierają 

delimitacje obszarów, stref problemowych - określonych na podstawie 

konkretnych kryteriów. W wielu przypadkach zawarty w nich program sprowadzał 

się do listy niezbędnych remontów, prac modernizacyjnych, przebudów oraz 

budowy nowej infrastruktury, prezentując działania niezbędne, rutynowe 

i zachowawcze. Często odbywało się to bez zapewnienia powiązania działań w 

spójną wizję wyprowadzenia obszaru z sytuacji kryzysowej. W nielicznych 

programach został uwzględniony "efekt mnożnikowy" uwzględniający 

koncentrację działań oraz relacje synergiczne. 

Wśród sukcesów polskiej rewitalizacji należy wymienić m.in.: 

 Małe miasta: Rewitalizacja Przasnysza, uzdrowiska w Nałęczowie, 

przestrzeni publicznych w Chojnicach, Rynek w Mszanie, Krośnie, 

Chrzanowie, 

 Średnie miasta: śródmieście Stargardu Szczecińskiego, Bielska Starówka, 

Stare miasto - Płock, 

 Duże miasta: Rewitalizację wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy, rewitalizacja 

śródmieścia Łodzi (Księży Młyn), Dolne Miasto i Letnica w Gdańsku, 

krakowski Kazimierz, Praga Północ Warszawa, Stare Miasto w Lublinie, 

Nadodrze we Wrocławiu, Śródka w Poznaniu, kwartały śródmiejskie Szczecin. 

W obecnej sytuacji wraz ze wzrastającym poziomem wiedzy mieszkańców na 

temat rozwoju lokalnego i rewitalizacji, dużą rolę odgrywają ruchy miejskie 

i organizacje non profit, które popularyzują świadome i obywatelskie podejście do 

tematyki urbanizacji. 

4.5. Kryteria wyboru przypadków 

Wybierając przykłady ośrodków referencyjnych dla zbadania procesu 

rewitalizacji przeanalizowano szereg miast „średniej wielkości” europejskich 

i polskich, wspomnianych w rozdziale dotyczącym zagadnienia rewitalizacji 

ośrodków średniej wielkości. W wyborze szczegółowych przypadków, w celu 

zawężenia grupy, kierowano się następującymi przesłankami w następującej 

kolejności: 

 wielkościowe (ludnościowe) – samodzielne miasta "regionotwórcze", 
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 historycznie wykształcona struktura śródmiejska, 

 przemysłowy charakter ośrodka, 

 występujące procesy degradacji i zrealizowane projekty rewitalizacji. 

Wybrano następujące przykłady: Anglia - Newcastle upon Tyne (ok. 296 tys.) 

Niemcy – Lipsk (ok. 560 tys.), Poczdam (ok. 158 tys), Francja – Lille (ok. 226 

tys.), Słowacja 0 Koszyce (ok. 239 tys.), Węgry – Miszkolc (ok. 159 tys.), Polska – 

Bielsko – Biała (ok. 172 tys.), Rzeszów (ok. 190 tys.). 

4.6. Przykłady strategii i projektów rewitalizacji 

Newcastle upon Tyne 

Lokalny Plan dla Centrum Miasta wskazał, że stopień rozwinięcia 

śródmieścia wciąż jest niższy od porównywalnych ośrodków np. Manchester, 

Leeds. Planowano rozwój przestrzeni biurowej, mieszkaniowej i turystycznej. 

Wprowadzono niezbędne rozwiązania komunikacyjne np. system naziemnego 

metra wiążący miasto z ośrodkami konurbacji Tyne and Wear. Kluczowym 

obszarem rewitalizacji uwzględniającej potencjał turystyczny stały się tereny 

nadbrzeża Quayside z zachowanymi elementami dziedzictwa średniowiecznego 

i wiktoriańskiego. Obszar podzielono na 3 podobszary: A - obszar dla rozwoju 

usług i funkcji turystycznych, B-obszar o koncentracji funkcji kulturalno–

rozrywkowych, C-rewitalizacja dziedzictwa przemysłowego na potrzeby 

mieszkaniowe (lofty) i nieuciążliwej działalności przemysłowej. Wstępnie 

prowadzono renowację i restaurację oraz wyznaczono miejsca powstania nowych 

obiektów bez szkody dla tkanki zabytkowej. Pierwsza część projektu rewitalizacji 

East Quayside, obejmowała obszar około 10ha o długości 1,2km, w pełni 

zakończona w 2002 roku. Kolejny etap rewitalizacji dotyczył Gateshead Quayside 

i był związany z realizacją obiektów flagowych, będących wynikiem konkursów 

architektonicznych i obecnie pełniących rolę symboli miasta: Millenium Bridge, 

Baltic Mill – największe w Europie Centrum Sztuki Współczesnej, The Sage 

Gateshead - centrum muzyczno-konferencyjne. Projekt jest realizacją planów z lat 

60 zakładających zmianę wizerunku miasta przez nowoczesną architekturę.  

Przykład Newcastle upon Tyne przedstawia sposób organizacji działań  

w poszczególnych obszarach z konfiguracją projektów flagowych. 
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Lipsk 

Miasto zmagało się z licznymi problemami związanymi z upadkiem 

przemysłu i procesem wyludniania miasta, wynikającymi z suburbanizacji. Zły 

stan techniczny XIX  wiecznej zabudowy powodował wzrost liczby pustostanów, 

osiągający w 2000 roku około 20%. W 2000 roku stworzono strategię odnowy 

miejskiej mającą na celu poprawę stanu technicznego i podniesienie atrakcyjności 

miasta w oczach mieszkańców. Program rewitalizacji był realizowany w ramach 

URBAN II, realizowany pod hasłem: Jakość terenów miejskich, zakładał 

przygotowanie miejscowych planów urbanistycznych dzielnic. Poszczególne 

projekty był realizowane w oparciu o całe kwartały zabudowy. Za kluczowe 

uznano następujące aspekty: 

 usunięcie z rynku nadwyżki substancji mieszkaniowej, 

 poprawa stanu technicznego istniejących mieszkań, 

 poprawa infrastruktury miejskiej, 

 zwiększenie ogólnodostępnych terenów zielonych, 

 stworzenie zintegrowanego podejścia społeczno–przestrzennego. 

Jako przykład rewitalizacji dziedzictwa przemysłowego można wskazać 

przebudowę zespołu Buntgartenwerke stanowiące obszar dawnej fabryki 

tekstyliów na cele mieszkaniowe65 oraz kwartały Plagwitz, Lindenau / Alt lindenau, 

cześć Kleinzschocher oraz Leutz66. 

 Przykład Lipska przedstawia strategię rewitalizacji zdegradowanej XIX 

wiecznej zabudowy w ramach współpracy z różnymi podmiotami. 

Poczdam 

Poczdam jest położony 25 km na południowy zachód od Berlina, miasto 

liczy ponad 150 tys. mieszkańców. Od 1989 roku pełni rolę stolicy Branderburgii. 

Park i pałac Sanssouci, będący rezydencją króla Frederyka Wielkiego został 

wpisany na listę dziedzictwa UNESCO. Układ urbanistyczny posiada dwa 

historyczne rynki (nowy i stary) oraz bogatą zabudowę barokową i bramy 

miejskie. 

                                            
65 Przypadek Lipska został opisana szeroko w opracowaniu pod red. Bryx. M i jadach - Sepioło A., 
Tom 3, Rewitalizacja miast w Niemczech, Instytut Rozwoju Miast, 2009, s.149 - 190. 
66 Rembeza M., Inicjatywa wspólnotowa URBAN a rewitalizacja, [w:] Lorens P., (pod red.) 
Wybrane zagadnienia rewitalizacji miast, s. 262. 
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Do 1990 roku nie podejmowano odbudowy zniszczonych podczas wojny 

obiektów historycznych, spory wzbudza m.in. odbudowa kościoła garnizonowego 

i Pałacu Miejskiego na Starym Rynku, którego ruiny rozebrano w 1961 roku po 

bombardowaniu w czasie wojny. W 1991 roku powołano operatora rewitalizacji. 

Organizacja Krajowej Wystawy Ogrodniczej w 2001 roku stała się motywem 

wzmocnienia funkcji metropolitalnych miasta, jako stolicy regionu poprzez 

budowanie wizerunku odnowionego historycznego śródmieścia. Rewitalizacji 

poddano tereny rekreacyjne i zielone nad rzeką oraz licznymi kanałami dzięki 

powiązaniom pieszym. Głównym celem było ponowne ożywienie śródmieścia 

przez odzyskanie architektonicznych i urbanistycznych wartości kulturowych i 

adaptację ich do współczesnych funkcji. 

Obszar rewitalizacji obszarów staromiejskich i miejskich obejmował trzy 

główne obszary. I - Hollanddisches Viertel (dzielnica holenderska), II – Barocke 

Erweitenrung (dzielnica barokowa), III – Postdamer Mitte (centrum Poczdamu). 

Centrum Poczdamu jest wielofunkcyjne, zgodnie z uwarunkowaniami 

historycznymi pełni rolę miejsca handlu, pracy, życia, usług i turystyki. W 

momencie rozpoczęcia rewitalizacji skala degradacji sięgała 80% budynków. Do 

2004 roku zostało wyremontowane 300 z 600 historycznych budynków oraz 70% 

przestrzeni publicznych. W obrębie zabytkowego śródmieścia został ograniczony 

ruch tranzytowy na rzecz pieszych pasaży i ulic o ruchu uspokojonym. Elewacje 

zabytkowych obiektów zostały odtworzone zgodnie z pierwotnym wyglądem, 

natomiast wnętrza kwartałów zostały pozbawione substandardowej zabudowy, 

wprowadzono zieleń oraz małą architekturę. Działania zostały przeprowadzone na 

podstawie projektów urbanistycznych, opracowanych w ramach programów 

rewitalizacji. 

Rewitalizacja Poczdamu to przykład działań rewitalizacyjnych, mających na 

celu przywrócenie miastu, zniszczonej w przeciągu ostatnich lat tożsamości, 

powrocie do „korzeni” miasta przez odnowę powiązań z wodą (Wojnarowska A.). 

Działania rewitalizacyjne dotyczą tworzenia wysokiej jakości przestrzeni 

publicznej w centralnej sferze miasta oraz likwidowania zabudowy 

substandardowej. 
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Lille 

Rewitalizacja przestrzeni śródmiejskich Lille stanowi efekt decyzji 

regionalnych lokalizacji stacji kolei TGV, będącej następstwem korzystnego 

położenia miasta w stosunku do Paryża, Berlina i Londynu. Master plan obszaru 

o powierzchni 120 ha został opracowany pod kierunkiem Rema Koolhasa. Lorens 

wskazuje, że najważniejszym elementem rewitalizacji nie był sam projekt terenów 

dworcowych, lecz nowa wizja rozwoju Euralille. 

Koszyce 

Koszyce stanowią drugie co do wielkości miasto Słowacji, historia miasta 

sięga XIII wieku. Na przestrzeni wieków miasto stanowiło znaczący ośrodek 

miejski. Po II wojnie światowej nastąpił szybki rozwój miasta spowodowany 

industrializacją (budowa huty żelaza). Obszar zabudowy zabytkowej, 

z wrzecionowatym rynkiem przechodzącym w pieszą oś układu, otoczony murami 

miejskimi pod względem powierzchni stanowi największy powierzchniowo obszar 

objęty ochroną konserwatorską na Słowacji. W całości stanowi strefę pieszą 

z dominującą nad całością gotycką katedrą św. Elżbiety. 

Rewitalizacja została rozpoczęta w 1992 roku, obecnie zabytkowy układ 

stanowi tętniące życiem serce miasta. W 2008 roku Koszyce zostały wybrane jako 

Europejska Stolica Kultury 2013 – jednym z kryteriów oceny wniosku był sukces 

rewitalizacji. Zgłoszenie i część projektów została zrealizowana w wyniku 

współpracy regionalnej duopolis Koszyce – Preszów. 

Nasycenie miasta ludźmi młodymi miało kluczowe znaczeni dla procesu 

rewitalizacji oraz wskazuje na hasło projektu USE THE CITY. Odrestaurowano 

obiekty zabytkowe, dużą rolę odgrywa projekt posadzki oraz elementy małej 

architektury, ukierunkowane na stworzenie atrakcyjnej strefy pieszej. Wzdłuż ulic 

biegnących z tyłu kwartałów zabudowy został zorganizowany ruch uspokojony. 

Zabytkowe śródmieście obecnie pełni rolę salonu miasta. 
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Miszkolc 

Miszkolc67 jest trzecim pod względem wielkości miastem Węgier. Miasto 

zmagało się ze skutkami zaniku przemysłu ciężkiego rozwijającego się po II 

wojnie światowej. W procesie rewitalizacji postawiono na działania wzmacniające 

funkcje kulturalne i turystyczne. Program rewitalizacji centrum miejskiego 

realizowany w latach 2005 – 2007 miał na celu poprawę wizerunku miasta 

i przełamanie negatywnych stereotypów. W projektach rewitalizacji skupiono się 

na stworzeniu atrakcyjnej strefy pieszej, pasaży, przekształceniu przestrzeni 

publicznych placu Hosok w centrum handlowo–kulturalne, modernizacji 

i rekonstrukcji obiektów zabytkowych. 

Poprawa jakości przestrzeni publicznych przyczyniła się do poprawy 

wizerunku miasta. Układ przestrzeni publicznych stanowi teraz system złożony 

z węzłów i linii (w postaci ciągów pieszych), wiążących węzły ze sobą. Oś sieci 

stanowi ulica staromiejska wraz z powiązanymi z nią prostopadłymi ciągami 

pieszymi prowadzącymi do placu Hosok i poszczególnymi węzłami nanizanymi na 

główną oś. Główna ulica została wyłączona z ruchu kołowego. Każdy węzeł 

charakteryzuje się swoim własnym charakterem funkcjonalno-przestrzennym. 

Ważnym zagadnieniem programu rewitalizacji było rozwiązanie problemu 

polityki parkingowej. Pod płytą części placów miejskich zlokalizowano parkingi 

podziemne, natomiast parkingu kubaturowe zostały zrealizowane poza obwodnicą 

staromiejską. Na części ulic wprowadzono ruch uspokojony lub jednokierunkowy. 

Podobnie jak w Koszycach, ze względu na liniowy charakter centrum 

zwiększono dostępność przez otwarcie przejść dziedzińcami i pasażami, 

umożliwiając atrakcyjną rozbudowę systemu przestrzeni półpublicznych. Jak 

zauważa Wojnarowska właśnie tworzenie alternatywnych dróg pieszych podnosi 

atrakcyjność przestrzeni publicznych, skraca drogi dojścia, dodatkowo dając 

efekty ekonomiczne w postaci dostępności atrakcyjnych lokali usługowych. 

Osiowy układ przestrzenny Miszkolca w pewnym stopniu stanowi analogię 

dla śródmieścia Radomia. Analizowany przykład pokazuje efekty rewitalizacji 

w oparciu o zagęszczanie i gradację sieci przestrzeni publicznych 

(półpublicznych). 

                                            
67 Przykład opisany przez Wojnarowską A., Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. 
Przykłady praktyczne., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2011. s 197-205, autorka wskazuje 
na powiązanie działań dotyczących poszczególnych głównych przestrzeni publicznych. 
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Bielsko – Biała 

Bielsko-Biała to prężnie rozwijające się miasto o charakterze 

"regionotwórczym" pełniącym rolę stolicy Podbeskidzia, regionu na granicy Śląska 

i Małopolski. Początki osadnictwa na terenie miasta wiążą się z XII wieczną osadą 

rzemieślniczą na terenie Starego Bielska Zabytkowy układ średniowiecznej 

Bielskiej Starówki skupiony wokół starego rynku, urbanistycznie jest zbliżony pod 

względem morfologicznym, kompozycyjnym i powierzchniowym do radomskiego 

Miasta Kazimierzowskiego. Stare miasto prezentuje czytelny historycznie 

wykształcony układ miejski, wzbogacony dodatkowo o walory terenowe. Plan 

regulacyjny miasta opracowany w 1899 roku przez wiedeńskiego urbanistę Maxa 

Fabianieniego68 był pierwszą próbą uporządkowani zabudowy, w oparciu o oś 

ul. 3. Maja i plac Chrobrego stanowiący centrum miasta. Wyodrębniona w studium 

strefa śródmiejska (ryc. 4.10) ma na celu budowanie atrakcyjności i wzbogacenie 

cech identyfikacyjnych miasta. Obszar ten, nasycony tkanką zabytkową, był 

dotknięty podobnie jak Radom,  problemami związanymi z degradacją zabudowy. 

 
Ryc. 4.10. Zakres śródmieścia Bielska - Białej, źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego - Bielska Białej, część 1 stan miasta i uwarunkowania 
rozwoju, załącznik nr 1 / 2 mieszkalnictwo, usługi, aktywność gospodarcza. 

                                            
68 uczeń Otto Wagnera, autor m.in. planu Lublany. 
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Rewitalizacja śródmieścia miała być odpowiedzią na kryzys gospodarczy 

i pozwolić na przyspieszenie rozwoju miasta. Bielsko-Biała od początku lat 90. XX 

wieku prowadzi konsekwentnie działania remontowe, modernizacyjne 

i adaptacyjne w obszarze śródmieścia mające na celu rewitalizację tego obszaru. 

W latach 1996-97 powołano Zespół Koordynacyjny ds. Rewitalizacji Bielskiej 

Starówki, mający za zadanie wykonanie inwentaryzacji architektonicznej, w 1998 

roku opracowany został Plan rewaloryzacji bielskiej starówki oraz Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego Bielskiej Starówki. Działania zapisane we 

wspomnianych dokumentach uwzględniały zachowanie i uwypuklenie tożsamości 

historyczno-kulturowej. Zdobyte w ten sposób doświadczenia pozwoliły na 

efektywne przygotowanie i przyjęcie w 2004 programu "Nowa Starówka - Nowe 

Szanse". Zawarto w nim zasady zarządzania nieruchomościami i zwrócono 

uwagę na konieczność uporządkowania spraw własnościowych. Program został 

skorelowany z innymi dokumentami strategicznymi i polityką mieszkaniową 

obowiązującą w mieście. Zawarte w nim projekty modernizacji, prac 

konserwatorskich dotyczyły odnowy całych kwartałów miejskich, nie tylko 

poszczególnych kamienic i były związane z tworzeniem spójnego systemu sieci 

przestrzeni publicznych. Najbardziej widocznym efektem programu była 

przebudowa płyty rynku, wg projektu Cempla M, konserwatorski remont kamienic 

Rynek 11, Rynek 15, Rynek 23/ Wzgórze 1, Rynek 1. W projekcie zachowano 

naturalne materiały, wyeksponowano historyczne elementy placu: fontanna, 

studnia, pomnik św. Jana Nepomucena oraz odkryte fundamenty wagi miejskiej. 

Opracowany w 2009 Program rewitalizacji obszarów miejskich Bielska – Białej 

(PROM) na lata 2007 – 2013 był konsekwentną kontynuacją działań, zakładając 

ożywienie gospodarcze i społeczne oraz zwiększenie potencjału turystycznego na 

obszarze Starówki. 

Powiązanie Starówki z wyłączoną z ruchu kołowego ul. 11 Listopada, która 

tworzy główną oś handlową i kulturalną miasta, łączącą Bielską Starówkę 

z centrum Białej jest kolejną analogią do układu przestrzennego Radomia. Jest to 

ciąg pieszy, który w zachowanym do dzisiaj układzie powstał w latach 1772-1785 

i stanowił część traktu środkowo-galicyjskiego, który prowadził od Śląska 

Cieszyńskiego, przez Kraków aż do Lwowa. W 2006 roku podjęto działania 

rewitalizacyjne polegające na wyłączeniu ruchu kołowego z obszaru ulicy 

11. Listopada. Pod ul. 3. Maja - kręgosłupem komunikacyjnym śródmieścia 
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zrealizowano przejście podziemne tzw. "Przechód schodowy". W wyniku 

podjętych działań ciąg ul. Barlickiego i 11. Listopada obecnie stanowi atrakcyjną 

przestrzeń publiczną. 

Należy zauważyć, że bielski projekt jest jednym z nielicznych przykładów 

konsekwentnie zrealizowanego programu rewitalizacji, który zakładał już na 

początku aspekt synergii rozumiany jako efekt „mnożnikowy” między 

poszczególnymi działaniami w mieście, nie tylko tymi dotyczącymi rewitalizacji. 

Dodatkowo działania rewitalizacyjne były sprzężone w czasie i obejmowały całe 

obszary miasta: płytę rynku, Plac Chrobrego, plac katedralny św. Mikołaja, 

ul. 11. Listopada, oraz tereny poprzemysłowe gdzie powstała największa galeria 

handlowa Sfera, w trakcie której realizacji podjęto się rewitalizacji odcinka rzeki 

Białki (wcześniej wykorzystywanego w przemyśle włókienniczym), kompleksu 

dawnych zakładów włókienniczych - Nowe Miasto. Konsekwentnie realizowana 

jest rewitalizacja parków i bulwarów wzdłuż rzeki Białej. 

Analizując przeprowadzone działania rewitalizacyjne można wyznaczyć 

zdefiniowane na początku główne pola koncentracji projektów: 

 skupione wokół Bielskiej Starówki (fot. 4.1.a),b)), 

 plac Chrobrego, Zamek Sułkowskich, ul. 11 Listopada (fot. 4.1. c),d)), 

 skupione wzdłuż ciągu ul. 11 Listopada dwóch danych rynków (fot. 4.1. 

e),f),g),h),i)), 

 związane z rewitalizacją terenów poprzemysłowych, powstaniem galerii 

handlowej Sfera oraz Nowym Miastem (fot. 4.1. k),l), fot. 4.2), 

 rewitalizacją fragmentu bulwarów wzdłuż rzeki Białej i Straconki np. park 

Włókniarzy, skwer przy Ratuszu, bulwary straceńskie, łącznik 11. Listopada - 

Galeria Sfera. 

 Wzajemna relacja pomiędzy wspomnianymi projektami jest czytelna 

w przestrzeni śródmiejskiej i pokazuje korzystny wpływ wykształconych wartości 

synergicznych na tempo zmian w przestrzeni. 
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Ryc. 4.11. Powiązania kluczowych projektów rewitalizacji w obrębie śródmieścia Bielska - Białej 
(oprac. autor). 

 

Fot. 4.1.  Rewitalizacja głównych przestrzeni publicznych Bielska - Białej a), b) dawny Rynek, c), 
d) plac Chrobrego, e) przejście schodowe, f) zamek Sułkowskich, g), h), i), j) ulica 11 Listopada, 
Barlickiego, Cechowa oraz przyległe place, k) plac i kładka przed galerią Sfera, l) pasaż 
w podcieniach i kondygnacje mieszkaniowe nad Białą w kompleksie galerii Sfera. (fot. autor). 
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Fot. 4.2. Rewitalizowany kompleks poprzemysłowy  "Nowe miasto" w Bielsku Białej z lotu ptaka, 
źródło www.nowe-miasto.eu. 

Rzeszów 

Przestrzenie historyczne Rzeszowa swoje początki, podobnie jak 

w Radomiu, wiążą się z lokalizacją miasta przez Kazimierza Wielkiego. Obecna 

struktura przestrzenna Rzeszowa charakteryzuje się wyraźnie wyodrębnionym 

koncentrycznym układem zabudowy historycznej, silnie związanym z usługowo-

komercyjnym centrum miasta i z rzeką Wisłok. Charakterystyczną cechą struktury 

miasta jest pierścieniowy układ zabudowy i systemów infrastruktury drogowej. 

Struktura przestrzenna śródmieścia została w silnym stopniu wyznaczona 

ramami obwodnicy komunikacyjnej, oraz korytarzy koncentrycznych, posiada 

charakter promienisto - koncentryczny - model rozgwiazdy (ryc. 4.12). Wewnątrz 

składa się z historycznej części centrum z rynkiem i osią ul. 3 Maja rozpiętą 

między zamkiem a dworcem PKP/PKS. Strefa śródmiejska rozciąga się na 

południe od centrum pomiędzy linią kolejową a doliną Wisłoka (centrum 

"serce miasta" kolor różowy na ryc. 4.13). W ostatnich latach nabiera na wadze 

zagadnienie integracji centrum historycznego z nowym miastem prężnie 

rozwijającym się po drugiej stronie Wisłoka, oraz terenami znajdującymi się na 

północ do dworca, za torami kolejowymi. Zagadnienia istotne dla rozwoju 
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śródmieścia dotyczą wzajemnej integracji obu części oraz wykształcenia połączeń 

z węzłami rozwijającymi się i rewitalizowanymi na obrzeżach śródmieścia. 

 
Ryc. 4.12. Obszar strefy miejskiej na tle struktury funkcjonalno przestrzennej Rzeszowa, źródło: 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa. 

 
Ryc. 4.13. Projektowana struktura funkcjonalno - przestrzenna Rzeszowa, źródło Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa. 
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Opracowane w 2000 roku Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Rzeszowa określa obszar strefy miejskiej, centrum "serce 

miasta" oraz tkankę miejską jako system wiążący przestrzeń miasta. Studium 

dodatkowo wyróżnia 10 obszarów strategicznych. Szczególne ważny dla procesu 

rewitalizacji jest obszar 1 CENTRUM, obejmujący Stare Miasto. Program 

rewitalizacji obszarów miejskich w Rzeszowie na lata 2007 – 2015 stanowi 

kontynuację Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2004 – 2006. Program 

stawia cele strategiczne zakładające: poprawę jakości życia mieszkańców 

i standardów rozwiązań funkcjonalno–przestrzennych, tworzenie warunków dla 

zrównoważonego rozwoju gospodarki, wspieranie integracji społecznej 

i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Program określa obszary wsparcia 

według poszczególnych kryteriów degradacji. Silnie zaznaczono rolę rewitalizacji 

obszarów miejskich wynikającą z roli miasta w krajowej i regionalnej strukturze 

przestrzennej. 

Jako priorytetowe dla obszaru śródmieścia jest nasycenie zielenią 

i nowoczesną tkanką miejską. Jako główne czynniki prowadzące do degradacji 

wskazano: niski poziom PKB w regionie, słabą atrakcyjność gospodarczą regionu 

– województwa. W ramach rewitalizacji śródmieścia za silny instrument sterujący 

zakłada się lokalizację nowoczesnych obiektów usługowo-handlowych 

pozwalających na generowanie strumieni ruchu, które zapełniają prawidłowe 

funkcjonowanie centrum. Dzięki temu zjawisku będzie można uniknąć 

przekształcenia zabytkowej przestrzeni w „skansen dla turystów”. Program 

zakłada podnoszenie jakości przestrzeni publicznych wokół których buduje się 

miasto i tworzenie pomiędzy nimi sieci powiązań przestrzennych. Duży nacisk 

położono także na rewitalizację licznych przestrzeni zielonych - parków miejskich 

i bulwarów wzdłuż Wisłoka. 

Rewitalizacji poddano główny ciąg pieszy ul. 3. Maja. Zorganizowany 

w 2015 roku konkurs na plac Gancarski jest interesującym przykładem organizacji 

przez SARP konkursu w skali urbanistyczno–architektonicznej na zamówienie 

prywatnego Inwestora. Zakres projektu dotyczył w znacznej część zabudowy 

placu budynkiem o mieszanej funkcji wraz z przedstawieniem koncepcji 

uporządkowania całego kwartału. 
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Koncepcję kompleksowej rewitalizacji historycznego centrum, jako 

skoordynowanych działań, przedstawili w 2014 r radni: Kultys R. i Szumny W.69. 

W załączniku graficznym przedstawiona została koncepcja rewitalizacji ścisłego 

centrum oparta o wydobycie sieci przestrzeni publicznych oraz miejsc 

proponowanego uzupełnienia zabudowy. Zdefiniowano główne ciągi piesze 

i pieszo-jezdne, ciągi piesze międzydzielnicowe, przestrzenie placów miejskich 

wymagających rewitalizacji oraz lokalizację potencjalnych parkingów 

wielopoziomowych. 

 

Ryc. 4.14 Założenia strategii rewitalizacji historycznego centrum miasta Rzeszowa, 
zaproponowany przez radnych Kultys W. i Szumny W., 
źródło: http://twinn.pl/?idd=6&poz=ml0&rok=2014&page=0&id=963 

 

                                            
69 Historyczne Centrum Rzeszowa - Założenia strategii rewitalizacji. schemat poglądowy głównych 
przestrzenie publicznych. źródło http://twinn.pl/?idd=6&poz=ml0&rok=2014&page=0&id=963. 
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Ryc. 4.15. Powiązania kluczowych projektów rewitalizacji w obrębie śródmieścia Rzeszowa 
(oprac. autor). 

 

Fot. 4.3. Zrewitalizowane śródmiejskie przestrzenie publiczne Rzeszowa a), b) ogrody o.o. 
bernardynów, c) okrągła kładka, d), e) wnętrze urbanistyczne rynku, f) plac Cichociemnych 
z rzeźbą Józefa Szajny, g) piesza ul. 3 Maja, h) park z fontanną multimedialną przy zamku, 
i) bulwary nad Wisłokiem (fot. autor).  
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CZĘŚĆ II  

REWITALIZACJA RADOMIA: PROBLEMY, PRZESŁANKI, 
PROJEKTY 

 
 

 „To miasto, jak każde miasto i wieś, w której się rodzimy, to 

środek świata. Ta przestrzeń niewielka, w której się obracamy, nasze 

domy, ulice, cmentarze, kościoły, ta przestrzeń wiekami wysiłkiem 

ludzkim zabudowywana, przez wojny niszczona, odbudowywana, jest 

centrum świata, do którego wszystkie inne kawałki uniwersum są 

odniesione, zrelatywizowane. Każdy z nas tak czuje.” 

 L. Kołakowski – Honorowy Obywatel Radomia 

fragment mowy z okazji nadania tytułu 07.03.1994 

5. TŁO REGIONALNE I PLANISTYCZNE 

5.1. Regionalny potencjał Radomia 

Wskazanie na konieczność rewitalizacji i wsparcia dla obszaru Ziemi 

Radomskiej możemy odnaleźć we wszystkich dokumentach planistycznych, 

począwszy od szczebla krajowego70. Jednak często działania zapisane w tych 

dokumentach nie mają dużego przełożenia na faktyczną sytuację ośrodka. 

Ziemia Radomska stanowi historyczny zwornik między Małopolską 

i Mazowszem. Powiązania kulturowe z dawną stolicą (Krakowem) są widoczne 

w mających tu miejsce wydarzeniach historycznych71. Historia miasta i regionu 

wiąże się z wizytami królów polskich zatrzymujących się w okolicy na polowania 

lub odpoczynek. O powiązaniach z Małopolską świadczy układ urbanistyczny 

Miasta Kazimierzowskiego, wynikający z istniejących traktów handlowych, 

posiadający bramy: Lubelską, Krakowską i Piotrkowską. Radom od wieków 

w naturalny sposób skupiał wokół siebie tereny Ziemi Radomskiej. Dogodna 

lokalizacja miasta w dolinie rzeki Mlecznej na przecięciu szlaków handlowych 

z Rusi na Śląsk oraz z Małopolski do Mazowsza pozwoliła na zachowanie 

tożsamości regionu jako zwornika między tymi dużymi regionami. 

                                            
70 M.in.: Koncepcja Przestrzenna Zagospodarowania Kraju, Strategia Rozwoju Województwa 
Mazowieckiego do 2030, zapisy dotyczące Radomia zostały omówione szerzej w dalszej części 
pracy. 
71 Istotne wydarzenia zostały omówione szerzej w rozdziale dotyczącym potencjału kulturowego. 
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Ziemia Radomska posiada naturalne granice wyznaczone od północy 

widłami rzek Pilicy i Wisły, od południa doliną rzeki Kamiennej i Drzewiczki oraz 

Garbem Gielniowskim. Teren ten pokrywa się z zapleczem Radomia wskazanym 

jako najlepiej dostępnego dużego miasta wg analizy izochron dostępności 

komunikacyjnej drogowej (ryc. 5.1.) oraz kolejowej72. Populacja tak 

wyznaczonego obszaru, dla którego Radom jest najlepiej dostępnym dużym 

miastem wynosi blisko 1 mln mieszkańców, w promieniu zasięgu drogowego 

ok. 50 – 60 km od Radomia. 

 

Ryc. 5.1. Dostępność drogowa Radomia, źródło: Studium uwarunkowań rozwoju Radomia i strefy 
podmiejskiej, s.14. 

Obszar wyznaczony ekwidystantami leży na przecięciu szlaków 

tranzytowych, łączących największe ośrodki osadnicze w kraju Warszawy – 

Krakowa, Łodzi – Lublina. Radom leży na skrzyżowaniu planowanych dróg 
                                            
72 Dostępność indywidualnymi środkami transportu i kolejowymi opracowana przez Mazowieckie 

Biuro Planowania Regionalnego Oddział Terytorialny Radom (MBPR OT Radom). Studium 

uwarunkowań rozwoju Radomia i strefy podmiejskiej, 2011, pod red. prof. dr hab. Zbigniew 

Strzelecki. 
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ekspresowych S12 i S7 łączących wspomniane ośrodki. Miasto z własnym 

rozwijanym lotniskiem cywilnym, którego historia sięga wspomnianego wcześniej 

COP-u, siecią wyższych uczelni i potencjałem płynącym z historii ma duże 

możliwości rozwoju, pod warunkiem, że aspiracje te będą uwzględnione 

w polityce regionalnej dążącej w kierunku polityki spójności i przełożeniu 

potencjałów rozwojowych subregionalnych na realizowane strategie rewitalizacji. 

Położenie Radomia w sieci osadniczej wskazuje regularne zależności 

oddalenia miasta subregionalnego od ośrodków wojewódzkich. Można 

zaobserwować stopniową gradację skali oddziaływania i znaczenia ośrodków 

sąsiednich na kierunkach północ-południe, wschód-zachód. W zależności od 

odległości oraz dostępności drogowej można wyróżnić następujące skale 

oddziaływania, zaprezentowane poniżej na ryc. 5.2. i tabeli 5.1: 

 podmiejską – strefa zurbanizowana promień do 20 - 30 km, 

 subregionalną - promień ok. 40- 60 km – granica najlepszej dostępności 

dużego miasta, 

 regionalną - promień 90 – 110 km powiązania z ośrodkami wojewódzkimi. 

 

Ryc. 5.2. Radom a powiązania subregionalne w obrębie Ziemi Radomskiej (oprac. autor). 
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Tabela. 5.1. Odległości ośrodków od Radomia, odległość i czas dojazdu na podstawie 
googlemaps, liczba ludności Wikipedia (oprac. autor). 

l.p. Nazwa 
Odległość w 
linii prostej 

Odległość 
drogowa 

Czas 
przejazdu 

Liczba 
ludności 

PONADREGIONALNE 

1 Warszawa 92 104 1g 20min 1,735 mln 

2 Lublin 100 116 1g 38min 341 tys. 

3 Kielce 69 78 1g 03min 196 tys. 

4 Łódź (Piotrków) 123 (100) 141 (108) 1g 37min 
701 tys. 

(74 tys.) 

SUBREGIONALNE 

1 Grójec 55 58 42min 14 tys. 

2 Puławy (Dęblin) 57 (52) 60 (64) 1g (1g05 min) 49 tys. 

 Warka 43 57 47 min 11 tys. 

4 Ostrowiec Świętokrzyski 55 67 1g 04 min 71 tys. 

5 Starachowice 41 46 50 min 49 tys. 

6 Skarżysko - Kamienna 38 42 34 min 47 tys. 

7 Końskie 56 65 1g 03 min 19 tys. 

8 Opoczno 60 66 1g 03 min 35 tys. 

REGIONALNE 

1 Szydłowiec 28 30 29 min 12 tys. 

2 Przysucha 36 39 37 min 6 tys. 

3 Białobrzegi 30 34 27 min 7 tys. 

4 Kozienice 37 34 38 min 18 tys. 

5 Zwoleń 32 32 35 min 8 tys. 

6 Iłża 27 32 33min 5 tys. 

STREFA ZURBANIZOWANA 

1 Jedlińsk 10 14 13min 13 tys. 

2 Jedlnia – Letnisko 12 13 19min 11 tys. 

3 Pionki 22 25 29min 19 tys. 

4 Skaryszew 14 19 25min 13 tys. 

 

Przyjęta na początku funkcjonowania nowej struktury administracyjnej 

w 1999 roku koncepcja rozwoju Województwa Mazowieckiego, zakładająca 

rozwój regionu, jako efekt dyfuzji rozwoju Warszawy, doprowadziła do głębokiego 

regresu Radomia, widocznego we wszystkich statystykach dotyczących 

zamożności i poziomu życia mieszkańców. Z materiałów MBPR wynika, że udział 

mieszkańca Radomia w tworzeniu PKB w stosunku do mieszkańca Warszawy 
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w 2000 roku wynosił 1:2, obecnie (2016) wskaźnik ten wynosi odpowiednio 1:4. 

Efektem tego zjawiska jest obserwowana nadkoncentracja kapitału w Warszawie 

i depresja w pozostałych ośrodkach regionalnych na Mazowszu. Jej symptomami 

w stolicy są paraliż komunikacyjny, wysokie ceny gruntów i nieruchomości, 

natomiast w ośrodkach regionalnych drenaż warstwy kreatywnej i znaczny wzrost 

zależności od dojazdów do pracy w Warszawie. 

Poziom bezrobocia w Radomiu w 2016 roku (10.2016) wynosił 22,7% 

natomiast w regionie ok. 24% i był najwyższym dla miast tej wielkości w kraju. 

Wiąże się to bezpośrednio z kluczowym problemem województwa jakim jest 

dysproporcja w PKB między stolicą a reszta województwa. Różnice te są jednymi 

z najwyższych w UE na terenie jednego obszaru statystycznego. W rezultacie 

prowadzą do zachwiania równowagi sieci osadniczej i spójności oraz liczne 

wykluczenia społeczne. Harvey D. wskazuje, że dystrybucja bogactw w ramach 

neoliberalnej polityki miejskiej zakładającej przekierowanie środków do 

przedsiębiorczych biegunów wzrostu, zamiast mniej zamożnych regionów, na 

dłuższą metę niestety nie prowadzi do wyrównania szans na zasadzie 

„skapywania bogactw” (dyfuzja rozwoju Warszawy).73 

Rewitalizacja miast regionalnych, zwłaszcza w obrębie Mazowsza od 2018 

roku będzie mogła ubiegać się o dodatkowe wsparcie dzięki podzieleniu 

obowiązującej jednostki NUTS2 i wydzieleniu Warszawy wraz z najbliższymi 

powiatami z reszty województwa mazowieckiego jako Regionu Stołecznego. 

Podobne podziały zostały zastosowane dla Madrytu, Dublina, Pragi i Bratysławy 

pozwalają na efektywniejsze dystrybuowanie środków do regionów otaczających 

metropolie stołeczne. 

Jak zauważają autorzy badań w ramach projektu Trendy rozwojowe 

Mazowsza (Bański, Czapkiewicz, Mazur, 2011) w przypadku kontynuacji polityki 

opierającej się o rozwój Warszawy należy spodziewać się nasilenia dysproporcji 

występujących między Warszawą a ośrodkami subregionalnymi. Najbardziej 

prawdopodobny - optymistyczny policentryczny scenariusz rozwoju Mazowsza 

(ryc. 5.3. a)) wynikający z równomiernego rozłożenia ośrodków miejskich opiera 

się o wykształcenie oddziaływań dwukierunkowych oraz powiązań między 

poszczególnymi ośrodkami oraz zwiększeniu zakresu oddziaływania ośrodków 

                                            
73 Harvey D. Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja, s. 52. 



Adam Derlatka, Regionalne, kulturowe i przestrzenne aspekty rewitalizacji śródmieścia. Przykład Radomia. 
 

88 
 

regionalnych na rzecz Warszawy. Negatywny monocentryczny scenariusz (ryc. 

5.3.b)) opiera na kontynuowaniu obecnych, jednostronnych kierunków powiązań 

wynikających z dominacji Warszawy i zmniejszeniu zasięgu oddziaływania 

ośrodków regionalnych. W konsekwencji prowadzący do zwiększenia polaryzacji 

i stagnacji gospodarczej i demograficznej dwóch głównych ośrodków 

subregionalnych: Płocka i Radomia oraz ich obszarów otaczających. 

 

Ryc. 5.3. a) Najbardziej prawdopodobny i b) pesymistyczny scenariusz rozwoju Mazowsza źródło: 
Bański J. Policentryczność rozwoju Mazowsza. 

Jak pisze Zaborowski Ł.74 potrzeba kształtowania policentrycznej sieci 

ośrodków osadniczych jest aktualna, ponieważ miasta średnie tracą kapitał ludzki 

i funkcje na rzecz większych, w szczególności ośrodków metropolitarnych. Dalej 

definiuje ośrodek regionalny poprzez region dla którego jest on najlepiej 

dostępnym dużym miastem. Pośród wyznaczników podaje kryteria wynikające 

z liczby ludności i dostępności ośrodka różnymi środkami transportu. 

Autor uważa, że w strategii rewitalizacji należy postawić pytanie w jaki 

sposób, lokalizacja Radomia w sieci osadniczej kraju, powiązania wynikające 

z zakładanej policentryczności sieci, walory turystyczne i kulturowe mogą wpłynąć 

na rewitalizację przez kreowanie nowych potencjałów rozwoju i miejsc pracy. 

  

                                            
74 Zaborowski Ł., Próba przebudowy układu województw z wykorzystaniem sieci ośrodków 
regionalnych, 2016. 
Wg Ł. Zaborowskiego obecny dobór 18 miast wojewódzkich nie znajduje uzasadnienia w 
koncepcjach naukowych, ani faktycznym znaczeniu miast jako ośrodków zarządzania – pełniących 
funkcje centralne. 
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5.2. Potencjał kulturowy Ziemi Radomskiej 

 Kultura jest sprawą kluczową w urbanistyce, podobnie jak zagadnienia 

techniczne, jest również jednym z ważniejszych aspektów rozwoju. Rozpatrywana 

w kategoriach dziedzictwa, oznacza „sposób użytkowania przeszłości”75. Pojęcie 

dziedzictwa zostało przeniesione do sfery zagospodarowania przestrzennego 

i polityk miejskich właśnie ze sfery kultury. Kultura jest silnie powiązana 

z gospodarką, niezależnie od wersji politycznej, jest traktowana instrumentalnie. 

Jej rola jest różna w zależności od interpretacji między społeczną (socjalistyczną 

koncepcją sprawiedliwości społecznej), a wolnorynkową (neoliberalną) 

minimalizującą interwencje sektora publicznego. 

 Unikalność i odrębność Ziemi Radomskiej wskazywał już na początku 

XX wieku K. Potkański w badaniach nad historią osadnictwa na terenie Puszczy 

Radomskiej. Pomysł budowy Muzeum Ziemi Radomskiej powstał już po 

odzyskaniu przez Polskę  niepodległości w 1918 roku. Przygotowany przez 

K. Prokulskiego projekt przebudowy cerkwi św. Mikołaja76 na placu Konstytucji 

3. Maja imponował skalą i neorenesansową architekturą. 

 
Ryc. 5.4. Niezrealizowany projekt przebudowy cerkwi św. Mikołaja na Muzeum Ziemi Radomskiej 

wg Kazimierza Prokulskiego, źródło: zbiory Galerii Dziedzictwa Kulturowego Radomia. 

                                            
75 Asworth G. Planowanie dziedzictwa s. 7. 
76 Cerkiew zlokalizowana na placu Konstytucji 3 Maja  została przebudowana w latach 1925 – 
1932 wg projektu Kazimierza Prokulskiego na potrzeby kościoła garnizonowego św. Stanisława. 
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Obecnie o bogactwie kulturowym regionu świadczy ilość muzeów i placówek 

kultury o znaczeniu regionalnym zlokalizowanych w Radomiu oraz  widłach Wisły 

i Pilicy w znacznej części związane z wybitnymi postaciami z regionu. Lokalizację 

placówek można przedstawić w formie schematycznej sieci powiązań. 

 

Ryc. 5.5. Schemat obrazujący rozmieszczenie i potencjalne powiązania placówek kultury na 

terenie  Ziemi Radomskiej (oprac. autor). A - Muzeum Kazimierza Pułaskiego (Warka), B - 

Muzeum Jana Kochanowskiego (Czarnolas), C - Muzeum Jana Kochanowskiego (Zwoleń), D - 

Muzeum Jana Kochanowskiego (Sycyna), E - Muzeum wyrobów ceramicznych (Iłża), F - Muzeum 

instrumentów muzycznych (Szydłowiec), G - Centrum Rzeźby Polskiej – Pałacyk Brandta 

(Orońsko), H - Muzeum Wsi Radomskiej (Radom), I - Muzeum Sztuki współczesnej Elektrownia 

(Radom), J - Muzeum im Jacka Malczewskiego (Radom), K - Muzeum Witolda Gombrowicza 

(Wsola), L - Muzeum Oskara Kolberga (Przysucha), M - Puszcza Kozienicka, N - Góry 

Świętokrzyskie,  O - Muzeum Rycerstwa (Taczów). (oprac. autor) 
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5.3. Rewitalizacja w dokumentach planistycznych i strategicznych

 

i regionu w opracowaniach planistycznych 

W większości dokumentów pojawia się problem wyrównania szans rozwojowych 

regionu radomskiego.

Koncepcja Przestrzenna Zagospodarow

poziomie lokalnym 

w skali regionalnej pomiędzy miastami i ich zapleczem. 

Radomski

ośrodek konkurencyjny, 

stanowiąc

subregionalnych.

sklasyfikowany

restrukturyzacji i rewitalizacji mi

Radom jest największym ośrodkiem w tej grupie.

Ryc. 5.

                                        
77 W skład policentrycznej metropolii sieciowej oprócz ośrodków wojewódzkich wchodzą miasta o 
mniejszym stopniu oddziaływania m.
Słupsk i Rybnik.

Adam Derlatka, Regionalne, kulturowe i przestrzenne 

Rewitalizacja w dokumentach planistycznych i strategicznych

 Celem rozdziału jest przedstawienie zagadnienia rewitalizacji Radomia 

regionu w opracowaniach planistycznych 

większości dokumentów pojawia się problem wyrównania szans rozwojowych 

regionu radomskiego.

oncepcja Przestrzenna Zagospodarow

KPZK 2030 

poziomie lokalnym 

w skali regionalnej pomiędzy miastami i ich zapleczem. 

Radomski został wskazany 

ośrodek konkurencyjny, 

stanowiącej ramy 

subregionalnych.

sklasyfikowany 

restrukturyzacji i rewitalizacji mi

Radom jest największym ośrodkiem w tej grupie.

5.5. Powiązania funkcjonalne głównych ośrodków miejskich 2010 

                                        
skład policentrycznej metropolii sieciowej oprócz ośrodków wojewódzkich wchodzą miasta o 

mniejszym stopniu oddziaływania m.
łupsk i Rybnik. 

Regionalne, kulturowe i przestrzenne 

Rewitalizacja w dokumentach planistycznych i strategicznych

Celem rozdziału jest przedstawienie zagadnienia rewitalizacji Radomia 

regionu w opracowaniach planistycznych 

większości dokumentów pojawia się problem wyrównania szans rozwojowych 

regionu radomskiego. 

oncepcja Przestrzenna Zagospodarow

KPZK 2030 zakłada integrację przestrzeni na

poziomie lokalnym oznacza integrację

w skali regionalnej pomiędzy miastami i ich zapleczem. 

został wskazany 

ośrodek konkurencyjny, wchodz

ramy sieci osadniczej

subregionalnych. Jednak z powodu występujących procesów degradacji 

 wśród wyznaczonych obszarów strategicznej interwencji na

restrukturyzacji i rewitalizacji mi

Radom jest największym ośrodkiem w tej grupie.

owiązania funkcjonalne głównych ośrodków miejskich 2010 

                                           
skład policentrycznej metropolii sieciowej oprócz ośrodków wojewódzkich wchodzą miasta o 

mniejszym stopniu oddziaływania m.

Regionalne, kulturowe i przestrzenne 

Rewitalizacja w dokumentach planistycznych i strategicznych

Celem rozdziału jest przedstawienie zagadnienia rewitalizacji Radomia 

regionu w opracowaniach planistycznych 

większości dokumentów pojawia się problem wyrównania szans rozwojowych 

oncepcja Przestrzenna Zagospodarow

zakłada integrację przestrzeni na

oznacza integrację

w skali regionalnej pomiędzy miastami i ich zapleczem. 

został wskazany jako spójny wewnętrznie silny 

wchodzący 

ci osadniczej

Jednak z powodu występujących procesów degradacji 

wyznaczonych obszarów strategicznej interwencji na

restrukturyzacji i rewitalizacji miast tracących funkcje społeczno

Radom jest największym ośrodkiem w tej grupie.

owiązania funkcjonalne głównych ośrodków miejskich 2010 

    
skład policentrycznej metropolii sieciowej oprócz ośrodków wojewódzkich wchodzą miasta o 

mniejszym stopniu oddziaływania m. in.: Radom, Płock, Bielsko 
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Rewitalizacja w dokumentach planistycznych i strategicznych

Celem rozdziału jest przedstawienie zagadnienia rewitalizacji Radomia 

regionu w opracowaniach planistycznych 

większości dokumentów pojawia się problem wyrównania szans rozwojowych 

oncepcja Przestrzenna Zagospodarowania Kraju 2030

zakłada integrację przestrzeni na

oznacza integrację centrów miast i obszarów funkcjonalnych

w skali regionalnej pomiędzy miastami i ich zapleczem. 

jako spójny wewnętrznie silny 

 w skład policentrycznej metropolii sieciowej

ci osadniczej, do której dowiązana jest sieć ośrodków 

Jednak z powodu występujących procesów degradacji 

wyznaczonych obszarów strategicznej interwencji na

ast tracących funkcje społeczno

Radom jest największym ośrodkiem w tej grupie.

owiązania funkcjonalne głównych ośrodków miejskich 2010 

skład policentrycznej metropolii sieciowej oprócz ośrodków wojewódzkich wchodzą miasta o 
: Radom, Płock, Bielsko 

aspekty rewitalizacji śródmieścia. Przykład Radomia.

Rewitalizacja w dokumentach planistycznych i strategicznych

Celem rozdziału jest przedstawienie zagadnienia rewitalizacji Radomia 

regionu w opracowaniach planistycznych dotyczących różnego stopnia. 

większości dokumentów pojawia się problem wyrównania szans rozwojowych 

Kraju 2030

zakłada integrację przestrzeni na

centrów miast i obszarów funkcjonalnych

w skali regionalnej pomiędzy miastami i ich zapleczem. 

jako spójny wewnętrznie silny 

policentrycznej metropolii sieciowej

do której dowiązana jest sieć ośrodków 

Jednak z powodu występujących procesów degradacji 

wyznaczonych obszarów strategicznej interwencji na

ast tracących funkcje społeczno

Radom jest największym ośrodkiem w tej grupie. 

owiązania funkcjonalne głównych ośrodków miejskich 2010 

skład policentrycznej metropolii sieciowej oprócz ośrodków wojewódzkich wchodzą miasta o 
: Radom, Płock, Bielsko - 

aspekty rewitalizacji śródmieścia. Przykład Radomia.

Rewitalizacja w dokumentach planistycznych i strategicznych

Celem rozdziału jest przedstawienie zagadnienia rewitalizacji Radomia 

dotyczących różnego stopnia. 

większości dokumentów pojawia się problem wyrównania szans rozwojowych 

 

zakłada integrację przestrzeni na dwóch poziomach. Na

centrów miast i obszarów funkcjonalnych

w skali regionalnej pomiędzy miastami i ich zapleczem. Lokalizacyjnie o

jako spójny wewnętrznie silny i dostępny zewnętrznie 

policentrycznej metropolii sieciowej

do której dowiązana jest sieć ośrodków 

Jednak z powodu występujących procesów degradacji 

wyznaczonych obszarów strategicznej interwencji na

ast tracących funkcje społeczno

owiązania funkcjonalne głównych ośrodków miejskich 2010 i 2030 wg KPZK 

skład policentrycznej metropolii sieciowej oprócz ośrodków wojewódzkich wchodzą miasta o 
 Biała, Częstochowa, Koszalin, 

aspekty rewitalizacji śródmieścia. Przykład Radomia.

Rewitalizacja w dokumentach planistycznych i strategicznych 

Celem rozdziału jest przedstawienie zagadnienia rewitalizacji Radomia 

dotyczących różnego stopnia. 

większości dokumentów pojawia się problem wyrównania szans rozwojowych 

dwóch poziomach. Na

centrów miast i obszarów funkcjonalnych

Lokalizacyjnie o

i dostępny zewnętrznie 

policentrycznej metropolii sieciowej

do której dowiązana jest sieć ośrodków 

Jednak z powodu występujących procesów degradacji 

wyznaczonych obszarów strategicznej interwencji na 

ast tracących funkcje społeczno-gospodarcze

2030 wg KPZK 2030 

skład policentrycznej metropolii sieciowej oprócz ośrodków wojewódzkich wchodzą miasta o 
Biała, Częstochowa, Koszalin, 

aspekty rewitalizacji śródmieścia. Przykład Radomia. 

Celem rozdziału jest przedstawienie zagadnienia rewitalizacji Radomia 

dotyczących różnego stopnia. 

większości dokumentów pojawia się problem wyrównania szans rozwojowych 

dwóch poziomach. Na 

centrów miast i obszarów funkcjonalnych, 

Lokalizacyjnie obszar 

i dostępny zewnętrznie 

policentrycznej metropolii sieciowej77, 

do której dowiązana jest sieć ośrodków 

Jednak z powodu występujących procesów degradacji jest 

 rzecz 

gospodarcze, 

 
2030 s. 9. 

skład policentrycznej metropolii sieciowej oprócz ośrodków wojewódzkich wchodzą miasta o 
Biała, Częstochowa, Koszalin, 
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Strategia Rozwoju Kraju 2020 

Strategia Rozwoju Kraju zakłada zatrzymanie procesów marginalizacji na 

obszarach tracących dotychczasowe funkcje społeczno–gospodarcze                      

i pobudzenie dzięki procesom rewitalizacji78. Jako efekt spójnych działań 

w Strategii zakłada się lokalizację nowych funkcji i dywersyfikację gospodarczą 

w najbardziej zdegradowanych dzielnicach miast. Szczególna uwaga została 

położona na zrównoważony rozwój, wśród biegunów wzrostu wymieniane są nie 

tylko miasta wojewódzkie, ale także znaczące ośrodki regionalne, subregionalne     

i lokalne, zgodnie z KPZK, zakłada się wzmacnianie ośrodków położonych poza 

głównymi obszarami funkcjonalnymi, oraz podkreśla wagę specjalizacji                   

i konkurencyjności miast średnich i małych. 

W Strategii wskazano obszary miejskie i wiejskie wymagające interwencji 

(według rysunku poniżej). Do grupy miast tracących funkcje społeczno–

gospodarcze, do których będzie kierowana interwencja (rysunek po lewej poniżej) 

wśród regionotwórczych zostały wskazane ośrodki z bardzo wysokim natężeniem 

problemów: Radom, Wałbrzych i Płock. Warto podkreślić, że stanowią one 

największe ośrodki scharakteryzowane mianem „bardzo wysokiego natężenie 

problemów”, pośród dużych miast wskazano jeszcze Bytom  

i Chorzów jednak należy rozpatrywać je w ramach konurbacji GOPu. Wśród 

obszarów wiejskich o najbardziej niekorzystnych wskaźnikach rozwoju 

społeczno–gospodarczego wskazano m.in. region radomski (rysunek na dole po 

prawej). 

Przywracanie ośrodków na ścieżkę wzrostu stanowi ważny element polityki 

regionalnej. Zgodnie z zapisami Strategii dokładna delimitacja obszarów będzie 

odbywać się na poziomie regionalnym w Strategiach Rozwoju Województw             

i Planach Zagospodarowania Województw.  

W świetle opracowania Radom znajduje się wśród miast o bardzo wysokim 

natężeniu problemów (ryc. po lewej). Kolejna analiza (ryc. po prawej) pokazuje 

obszar regionu radomskiego, o promieniu około 50 km wokół miasta, 

charakteryzujący się słabym  dostępem do usług publicznych. Radom w świetle 

powyższych wniosków rysuje się jako ośrodek wymagający poprawy dostępności 

do usług publicznych warunkujących możliwości rozwojowe. 

                                            
78 Strategia Rozwoju Kraju 2020 s. 26. 
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Ryc. 5.6
wyrównania dostępu do usług 

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030

charakteryzuje 

gospodarczych

bezrobocia o c

który w 2010 roku wynosił 75% średniej 

w regionie dynamikę rozwoju. Dlatego w opracowani

o skumulowanie działań oraz wsparcie na różnych poziomach np. przez 

włączenie go do interwencji z poziomu krajowego, 

polityki

całkowicie pokrywa się z obszarem statysty

Radomski

gospodarcze

o restrukturyzację przemysłu i odnowę tkanki miejskiej

region radomski

wzrostu znaczenia ośrodka lo

komunikacyjnych

drogowych (S7 i S12)

związanych z wsparciem rozwoju nowoczesnego przemysłu

                                        
79 Wyróżniono trzy obszary: ostrołęcko

Adam Derlatka, Regionalne, kulturowe i przestrzenne 

5.6. Radom na tle o
wyrównania dostępu do usług 

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030

Wyznaczony w strategii Radomski Obszar Strategic

charakteryzuje 

ospodarczych 

bezrobocia o charakterze strukturalnym, niski

który w 2010 roku wynosił 75% średniej 

w regionie dynamikę rozwoju. Dlatego w opracowani

skumulowanie działań oraz wsparcie na różnych poziomach np. przez 

włączenie go do interwencji z poziomu krajowego, 

polityki realizowanej dla Polski

całkowicie pokrywa się z obszarem statysty

Radomski. 

W Strategii 

gospodarcze 

o restrukturyzację przemysłu i odnowę tkanki miejskiej

region radomski

wzrostu znaczenia ośrodka lo

komunikacyjnych

drogowych (S7 i S12)

związanych z wsparciem rozwoju nowoczesnego przemysłu

                                        
yróżniono trzy obszary: ostrołęcko

Regionalne, kulturowe i przestrzenne 

Radom na tle obszary strategicznych interwencji i koncentracji działań na rzecz 
wyrównania dostępu do usług ry

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030

Wyznaczony w strategii Radomski Obszar Strategic

charakteryzuje się występowanie

 takich jak: słaby dost

harakterze strukturalnym, niski

który w 2010 roku wynosił 75% średniej 

w regionie dynamikę rozwoju. Dlatego w opracowani

skumulowanie działań oraz wsparcie na różnych poziomach np. przez 

włączenie go do interwencji z poziomu krajowego, 

realizowanej dla Polski

całkowicie pokrywa się z obszarem statysty

trategii Rozwoju Województwa 

 w obszarach strategicznych i

o restrukturyzację przemysłu i odnowę tkanki miejskiej

region radomski powinien otrzymać wsparcie inwestycyjne prowadzące do 

wzrostu znaczenia ośrodka lo

komunikacyjnych kolejowych (kierunki Radom

drogowych (S7 i S12) 

związanych z wsparciem rozwoju nowoczesnego przemysłu

                                           
yróżniono trzy obszary: ostrołęcko

Regionalne, kulturowe i przestrzenne 

bszary strategicznych interwencji i koncentracji działań na rzecz 
rysunki z Strategii Rozwoju Kraju s. 169,

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030

Wyznaczony w strategii Radomski Obszar Strategic

się występowanie

jak: słaby dost

harakterze strukturalnym, niski

który w 2010 roku wynosił 75% średniej 

w regionie dynamikę rozwoju. Dlatego w opracowani

skumulowanie działań oraz wsparcie na różnych poziomach np. przez 

włączenie go do interwencji z poziomu krajowego, 

realizowanej dla Polski Wschodniej.

całkowicie pokrywa się z obszarem statysty

Rozwoju Województwa 

w obszarach strategicznych i

o restrukturyzację przemysłu i odnowę tkanki miejskiej

powinien otrzymać wsparcie inwestycyjne prowadzące do 

wzrostu znaczenia ośrodka lokalnego poprzez

kolejowych (kierunki Radom

 oraz rozwój portu lotniczego

związanych z wsparciem rozwoju nowoczesnego przemysłu

    
yróżniono trzy obszary: ostrołęcko–siedlecki, płocko
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bszary strategicznych interwencji i koncentracji działań na rzecz 
unki z Strategii Rozwoju Kraju s. 169,

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030

Wyznaczony w strategii Radomski Obszar Strategic

się występowaniem negatywnych zjawisk społeczno

jak: słaby dostęp do usług publicznych, 

harakterze strukturalnym, niski

który w 2010 roku wynosił 75% średniej krajowej. 

w regionie dynamikę rozwoju. Dlatego w opracowani

skumulowanie działań oraz wsparcie na różnych poziomach np. przez 

włączenie go do interwencji z poziomu krajowego, 

Wschodniej.

całkowicie pokrywa się z obszarem statysty

Rozwoju Województwa zakłada się p

w obszarach strategicznych i

o restrukturyzację przemysłu i odnowę tkanki miejskiej

powinien otrzymać wsparcie inwestycyjne prowadzące do 

kalnego poprzez

kolejowych (kierunki Radom

rozwój portu lotniczego

związanych z wsparciem rozwoju nowoczesnego przemysłu

siedlecki, płocko

aspekty rewitalizacji śródmieścia. Przykład Radomia.

bszary strategicznych interwencji i koncentracji działań na rzecz 
unki z Strategii Rozwoju Kraju s. 169,

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030

Wyznaczony w strategii Radomski Obszar Strategic

m negatywnych zjawisk społeczno

p do usług publicznych, 

harakterze strukturalnym, niski wskaźniku PKB na 1 mieszkańca, 

krajowej. Miasto p

w regionie dynamikę rozwoju. Dlatego w opracowani

skumulowanie działań oraz wsparcie na różnych poziomach np. przez 

włączenie go do interwencji z poziomu krajowego, podobn

Wschodniej. Obszar Ziemi

całkowicie pokrywa się z obszarem statystycznym NTS 3 nr 27 Podregion 

zakłada się p

w obszarach strategicznych interwencji

o restrukturyzację przemysłu i odnowę tkanki miejskiej

powinien otrzymać wsparcie inwestycyjne prowadzące do 

kalnego poprzez: 

kolejowych (kierunki Radom–Łódź, Kielce

rozwój portu lotniczego

związanych z wsparciem rozwoju nowoczesnego przemysłu

siedlecki, płocko–ciechanowski i radomski

aspekty rewitalizacji śródmieścia. Przykład Radomia.

bszary strategicznych interwencji i koncentracji działań na rzecz 
unki z Strategii Rozwoju Kraju s. 169, 170. 

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 

Wyznaczony w strategii Radomski Obszar Strategicznej Interwencj

m negatywnych zjawisk społeczno

p do usług publicznych, 

wskaźniku PKB na 1 mieszkańca, 

Miasto posiada najsłabszą

w regionie dynamikę rozwoju. Dlatego w opracowaniu 

skumulowanie działań oraz wsparcie na różnych poziomach np. przez 

podobnie jak w przypadku 

Ziemi Radomski

cznym NTS 3 nr 27 Podregion 

zakłada się pobudzenie społeczno

nterwencji79

o restrukturyzację przemysłu i odnowę tkanki miejskiej. Autorzy podkreślają, że 

powinien otrzymać wsparcie inwestycyjne prowadzące do 

 wzmocnienie powiązań 

Łódź, Kielce–Radom

rozwój portu lotniczego oraz 

związanych z wsparciem rozwoju nowoczesnego przemysłu. 

ciechanowski i radomski

aspekty rewitalizacji śródmieścia. Przykład Radomia.

bszary strategicznych interwencji i koncentracji działań na rzecz 

znej Interwencj

m negatywnych zjawisk społeczno

p do usług publicznych, wysoki poziom

wskaźniku PKB na 1 mieszkańca, 

osiada najsłabszą

 postuluje się 

skumulowanie działań oraz wsparcie na różnych poziomach np. przez 

ie jak w przypadku 

Radomskiej niemal 

cznym NTS 3 nr 27 Podregion 

obudzenie społeczno

 w oparciu 

. Autorzy podkreślają, że 

powinien otrzymać wsparcie inwestycyjne prowadzące do 

wzmocnienie powiązań 

Radom–Warszawa)

 gospodarczych

ciechanowski i radomski. 

aspekty rewitalizacji śródmieścia. Przykład Radomia. 

 

bszary strategicznych interwencji i koncentracji działań na rzecz 

znej Interwencji 

m negatywnych zjawisk społeczno-

wysoki poziom 

wskaźniku PKB na 1 mieszkańca, 

osiada najsłabszą         

postuluje się                         

skumulowanie działań oraz wsparcie na różnych poziomach np. przez 

ie jak w przypadku 

niemal 

cznym NTS 3 nr 27 Podregion 

obudzenie społeczno-

w oparciu                            

. Autorzy podkreślają, że 

powinien otrzymać wsparcie inwestycyjne prowadzące do 

wzmocnienie powiązań 

Warszawa), 

gospodarczych 
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Ryc. 5.7. Radom na tle obszarów strategicznych interwencji źródło: Strategia Rozwoju 
Województwa Mazowieckiego 2020, s. 72. 

Plan Zagospodarowania Województwa Mazowieckiego do 2030 (PZWM)80 

Potencjał rozwojowy województwa mazowieckiego wskazany w planie 

wynika z wysokiego tempa wzrostu będącego wynikiem europejskiego ośrodka 

wzrostu w postaci metropolitarnej Warszawy, lokalizowanej na przecięciu 

europejskich korytarzy transportowych. Policentryczny charakter województwa 

buduje historycznie ukształtowana sieć osadnicza w postaci sześciu ośrodków: 

Warszawa, Radom, Płock, Siedlce, Ostrołęka i Ciechanów, Radom jest 

największym ośrodkiem spośród wskazanych. W planie podkreślone zostało 

istniejące duże zróżnicowanie wewnętrzne regionu i jego polaryzacja 

(gospodarcza, transportowa, przestrzenna), utrwalające dychotomię rozwoju oraz 

wzmocnienie układu rdzeń–peryferia. 

W PZWM Radom jest sklasyfikowany jako ośrodek regionalny, dogodnie 

położony na przecięciu dwóch regionalnych powiązań komunikacyjnych, otoczony 

zielonym pierścieniem wokół miasta, powiązania widoczne na ryc 5.8. Obszar 

radomski został wskazany wśród sześciu obszarów problemowych. Wśród 

występujących tu negatywnych zjawisk wyróżnia się: bardzo niski poziom PKB na 

mieszkańca 74,7% średniej krajowej, najwyższe w skali województwa bezrobocie 

oraz słabą dostępność usług lokalnych. 

                                            
80 wg aktualizacji z dani 11 czerwca 2013. 
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Plan Zagospodarowania Województwa zakłada wzrost konkurencyjności 

dwóch głównych ośrodków regionalnych województwa: Radomia i Płocka, przez 

rozwój wyspecjalizowanych funkcji regionalnych, wzmacnianie zewnętrznych 

powiązań gospodarczych i komunikacyjnych. Wśród planowanych działań jest 

Rozwój Portu Lotniczego Radom–Sadków81, powiązań Kielce–Radom oraz 

rewitalizację zdegradowanych dzielnic Radomia, w których nastąpił upadek 

podstawowych branż przemysłu tworzący ich bazę ekonomiczną. 

Przedstawione dane analityczne dotyczące stopy bezrobocia i rozwoju 

wyspecjalizowanych funkcji regionalnych mające na celu wzrost konkurencyjności 

miast regionalnych wykazują potencjał inwestycyjny w śródmieściu Radomia jako 

istotny element w sieci regionalnej Mazowsza.  

 
Ryc. 5.8. Radom na tle regionalnych korytarzy rozwoju, źródło: Plan Zagospodarowania 
Województwa Mazowieckiego do 2030. 

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Radomskiego do 2020 

Strategia ZRPR wskazuje walory powiatu Radomskiego wynikające              

z lokalizacji w centrum subregionu radomskiego. Pozostałe walory stanowią 

sąsiedztwo Radomia – drugiego pod względem wielkości ośrodka 

w województwie mazowieckim, istniejące tereny poprzemysłowe o dużym 

potencjale inwestycyjnym, walory przyrodnicze, zasoby środowiska 

przyrodniczego oraz dziedzictwa kulturowego. Wśród silnych stron wskazano 

również stosunkowo bliską odległość od sąsiednich miast wojewódzkich. 
                                            
81  W kwietniu 2018 roku Polskie Poty Lotnicze zdecydowały się na wybór Radomia jako lotniska 
komplementarnego dla lotniska im. F. Chopina. 
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Wśród słabych stron wskazano wysoką stopę bezrobocia, brak 

pozarolniczych miejsc pracy i w konsekwencji emigrację z terenu powiatu do 

Radomia oraz sąsiednich ośrodków wojewódzkich. 

Podsumowując analiza dokumentów strategicznych i planistycznych 

wskazują na konieczność przeprowadzenia i wsparcia działań rewitalizacyjnych 

dla obszaru radomskiego z poziomu polityki  regionalnej.  Dokumenty o znaczeniu 

ponadregionalnym wskazują na potencjał rewitalizacji miasta jako ośrodka 

regionalnego, wynikający z lokalizacji na przecięciu korytarzy regionalnych oraz 

posiadanej infrastruktury. Śródmieście Radomia, charakteryzujące się licznymi 

walorami kulturowymi i potencjałem inwestycyjny, powinno być obszarem dla 

lokalizacji wspomnianych brakujących funkcji regionalnych. 

5.4. Koncepcja regionalna COP II. 

Koncepcja regionalna COP II została zaprezentowana w Strategii Rozwoju 

Miasta Radomia z lipca 2003 roku. Idea nie znalazła jednak kontynuacji w 

kolejnych opracowaniach strategicznych. Założenia COP II nawiązują do 

historycznych przemysłowych korzeni regionu Ziemi Radomskiej związanych 

z Staropolskim Okręgiem Przemysłowym oraz znakomitym przykładem rozwoju 

lokalnego z okresu międzywojennego, jakim był Centralny Okręg Przemysłowy 

(COP). Dziedzictwo przemysłowe COP wciąż stanowi ważny element rozwoju 

terenów, które obejmowały założenia planu. Norman Davis zauważa82, że dzięki 

wprowadzeniu tego śmiałego planu regionalnego (COP), Polska w dynamice 

rozwoju produkcji przemysłowej w latach trzydziestych wyprzedziła: Francję 

i Hiszpanię. Niestety realizacja planu została przerwana wybuchem II wojny 

światowej. Aspekty związane z gospodarką, przemysłem i architekturą COP 

ustanowią wielokrotnie przytaczany i opracowywany materiał badawczy 

(Drozdowski, Furtak, Blum) dotyczący działań gospodarczych planowanych 

w skali regionalnej. Warto zauważyć, że plan COP-u obejmował najbardziej 

zaniedbane obszary kraju, borykające się z licznymi problemami, posiadające 

jednak dogodną lokalizacją ze względu na położenie w tzw. „trójkącie 

bezpieczeństwa”, z tej perspektywy można rozpatrywać go w ramach 

wielkoskalowego projektu rewitalizacji. 

                                            
82 Davis N. „Boże Igrzysko”, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2003, s. 883. 
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W założeniu koncepcji COP II, Metropolitarna Warszawa może zwiększyć 

swój potencjał rozwojowy w konkurencji ze stolicami europejskimi: Wiedniem, 

Pragą, Berlinem i Kijowem, bazując na zapleczu policentrycznego euroregionu 

o biegunach, wyznaczanych miastami wojewódzkimi: Warszawa, Łódź, Lublin 

i Kielce. Szkieletem tego układu była sieć dróg ekspresowych S7 i S12 i powiązań 

między wierzchołkami miast wojewódzkich, z Radomiem w centrum założenia. 

Koncepcja euroregionu COP-u II bazuje na wykształconym już wyraźnym 

sprzężeniu – dipolu Warszawa - Łódź, szeroko wymienianym w opracowaniach 

planistycznych, a także aktywizujących się relacjach Lublin - Kielce, rozwijanych 

poprzez budowę mostu na Wiśle w Solcu. Euroregion COP II, w skali kraju, 

znajduje się w środku ciężkości kręgu wyznaczonego siecią miast 

uniwersyteckich i wojewódzkich. Warto zauważyć, że równoleżnikowa linia 

łącząca Lublin, Radom, (Łódź) Piotrków odtwarza historyczną oś gospodarczą 

wyznaczoną siedzibami Koronnych Trybunałów Skarbowych83. 

Celem koncepcji było wydobycie powiązań regionalnych w skali makro, 

występujących pomiędzy Radomiem i sąsiadującymi miastami wojewódzkimi, 

zlokalizowanymi w centralnej części kraju. Radom, leżący na skrzyżowaniu dróg 

ekspresowych E7 i S12 z własnym lotniskiem i bogatym dziedzictwem stanowi 

bardzo dobrze skomunikowane miasto regionalne. Droga S7 na odcinku 

Warszawa – Radom została zrealizowana, do budowy S12 został powołany 

komitet składający się z kilkunastu jednostek samorządowych lezących na linii tej 

trasy. Kierunek wyznaczony przez S12 to historyczny szlak prowadzący z Wołynia 

na zachód do Branderburgii84. Rangę tej trasy podniosła chińska inicjatywa 

odtworzenia szlaku jedwabnego o relacji Pekin – Łódź, gdzie Łódź jest 

strategicznie preferowana, jako centrum logistyczno-przeładunkowe towarów 

sprowadzanych z Chin skierowanych na całą Europę. 

Decyzja o rozwoju Radomskiego Lotniska jako portu komplementarnego dla 

lotniska im. F. Chopina podjęta na początku kwietnia 2018 przez Polskie Porty 

Lotnicze w naturalny sposób wypełnia założenia koncepcji COP II. 

                                            
83 Radom był siedzibą Koronnego Trybunału Skarbowego w latach 1613-1763. 
84 Szlak  wyznaczony w 1450 roku przez Kazimierza Jagiellończyka, który nakazał kupcom 
przepędzanie bydła przez Radom, w dużej mierze spowodowało to rozwój przemysłu skórzanego 
w Radomiu. 
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Ryc. 5.9. Radom a koncepcja regionalna – euroregion COP II (opracowanie graficzne autor na 
podstawie Strategii Rozwoju Miasta z lipca 2003). 

Symptomami potwierdzającymi słuszność prezentowanego rozwiązania są: 

 utworzenie płaszczyzny współpracy w ramach tzw. "Wyżyny Lotniczej"  

pomiędzy ośrodkami Piotrków – Radom – Dęblin, 

 planowany przez Polskie Porty Lotnicze rozwój portu lotniczego Radom 

Sadków jako lotniska uzupełniającego dla lotniska im. F. Chopina 

w Warszawie oraz współpraca portu Radom Sadków z Targami Kielce, 

 rozwój przemysłu zbrojeniowego przez lokalizowanie w Radomiu siedziby 

Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz budowę nowej fabryki broni, 

 rozwijająca się sieć współpracy sąsiednich miast wojewódzkich 

Warszawa - Łódź, Warszawa Lublin, 

 zapowiadane odtworzenie Szlaku Jedwabnego z Łodzi do Chin. 

Rozwój powiązań między ośrodkami wojewódzkimi na południu kraju, 

wynikający z integrującej roli autostrady A4, stanowiącej istotny korytarz 

komunikacyjny85 stanowi zarys fragmentu południowej części okręgu miast 

uniwersyteckich. Między ośrodkami wzdłuż autostrady wykształciły się silne 

powiązania funkcjonalne, szczególnie widoczne na osi Rzeszów – Tarnów – 

Kraków – Katowice (GOP). Obrazuje spełnienie założeń koncepcji COP II 

zawartych w tzw. „wieńcu miast wojewódzkich i uniwersyteckich”, przedstawione 

na rysunku poniżej. Rozważenia kwestia dalszych relacji GOP-Opole-Wrocław. 
                                            
85 Obecnie jedyny korytarz autostradowy łączący dwie granice z Ukrainą i Niemcami. 
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Ryc. 5.10. Interpretacja Koncepcji COP II uwzględniająca istniejące wykształcone powiązania w 
wzdłuż A4 (oprac. autora). 

Zestawiając koncepcję COP II z zapisami KPZK w zakresie powiązań 

między głównymi ośrodkami w 2030 roku, należy zauważyć rozwijające się 

połączenia pomiędzy miastami wojewódzkimi. Poszukując prawidłowości tych 

powiązań w centralnej części kraju kształtuje się silnie zarysowany „sześciokąt” 

z wierzchołkami w miastach wojewódzkich, oraz bokami stanowiącymi połączenia 

na kierunkach Warszawa - Łódź, Łódź – Katowice, Katowice - Kraków, Kraków – 

Rzeszów, Rzeszów – Lublin, Lublin – Warszawa. Inny wariant "centralnego 

sześciokąta" pojawią się w projekcie eksperckim KPZK 203386. W centrum tak 

zdefiniowanego układu znajduje się dipol Radom – Kielce z poprzeczną osią 

trzech miast nad rzeką Kamienną: Skarżysko Kamienna – Starachowice – 

Ostrowiec Świętokrzyski. Układ ten stanowi oś jednego z wariantów rozwoju dla 

regionu -województwa Staropolskiego, przez autora pracy mogą zostać określone 

również mianem "Staropolskiego Pasa Oriona", ze względu na geometrię zbliżoną 

do Wariant ten  może stanowić rozwinięcie koncepcji COP II, skupiającej się na 

Radomiu jako centrum do szerszego układu w centrum stawiającego dipol Radom 

– Kielce. Tak zdefiniowany układ może stanowić silny rdzeń rozwoju kraju służąc 

podniesieniu konkurencyjności głównych ośrodków miejskich, zakładającej 

integrację funkcjonalną oraz budowanie specjalizacji regionalnej. 

                                            
86 Korcelli P., Degórski M., Drzazga D., Komornicki T., Markowski T., Szlachta J., Węcławowicz 
G., Zaleski J., Zaucha J., Ekspercki projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 
roku 2033, Polska Akademia Nauk, Studia, Tom CXXVIII, Warszawa 2010, s. 145. 
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Ryc. 5.11. Kierunki działań polityki przestrzennej służące podniesieniu konkurencyjności głównych 
ośrodków miejskich wg KPZK 2030, model centralnego sześciokąta (autor Korcelli P.) z projektu 
eksperckiego KPZK 2033. 

 

Ryc.5.12. Interpretacja koncepcji COP II uwzględniająca zapisy KPZK2030 (oprac. autora). 

Innymi proponowanymi rozwiązaniami dla kształtowania polityki regionalnej 

Ziemi Radomskiej, jest postulowane wydzielenie z Województwa Mazowieckiego 

Miasta Stołecznego Warszawy, podobnie jak w zachodnich wzorcach np. Berlin 

lub współpraca z Kielcami w ramach województwa Staropolskiego z dwiema 

stolicami analogicznie do województw Kujawsko Pomorskiego i Lubuskiego. 

Szanse powodzenia projektów rewitalizacji śródmieścia Radomia będą 

zależały w dużej mierze od trafnego odczytania walorów lokalizacyjnych miasta, 
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aktualnych i potencjalnych powiązań. Kontekst regionalny ma istotne znaczenie 

dla budowania strategii rozwoju. Logika formy urbanistycznej w skali regionalnej 

i lokalnej pomaga w programowaniu funkcji miejsc węzłowych. Czytelny 

ortogonalny układ, wynikający z skrzyżowania szlaków handlowych, przez lata 

rozwoju nadal stanowi główne osie rozwoju miasta. 

5.5. Rozwój przestrzenny Radomia i ujęcia modelowe na przestrzeni wieków 

Układ przestrzenny Radomia i ukształtowanie śródmieścia jest wynikiem 

ciągłego rozwoju ośrodka na przestrzeni minionego tysiąclecia. Już na jego 

początku Radom stanowił istotny ośrodek władzy piastowskiej zlokalizowany 

pomiędzy Lublinem, Sandomierzem, Opatowem, Krakowem, Opolem, Kaliszem 

i Łęczycą. 

Czytelną oś kompozycyjną miasta nadal stanowi zarys wyraźnie 

wykształconej tzw. „ścieżki rozwojowej”, obrazującej kolejne etapy rozwoju 

miasta, związane z przenoszeniem ośrodka miejskiego na przestrzeni wieków w 

kierunku wschodnim. Ścieżka ta rozpoczyna się od XI wiecznego grodziska 

„Piotrówka” wraz z sąsiadującymi osadami protomiejskimi, przechodzi przez XII 

wieczne miasto, Miasto Kazimierzowskie lokowane w XIV w, zwartą zabudowę 

XIX wieczną wzdłuż traktu lubelskiego, kończy się przyszłości możliwą 

w niedalekiej przyszłości strefę przemysłową skupioną wokół rozwijanego portu 

lotniczego. Znaczenie kulturowe tak zarysowanej ścieżki, nanizanej na jedną oś 

rozwoju, obrazuje specyfikę kształtowania struktury miejskiej i polityki Państwa 

Polskiego w danym okresie dziejów. Mające tu miejsce liczne wydarzenia 

o znacznej randze historycznej m.in. Unia Wileńsko – Radomska 1401, 

konstytucja Nihil Novi 1505, czy protesty robotnicze „Radomski Czerwiec” -1976, 

uzupełniają walory urbanistyczne tworząc linię życia miasta87 o unikalnych 

wartościach kulturowych. 

Tak rozumiany nieprzerwany rozwój przestrzenny Radomia pozwala na 

szczególną ocenę tego układu w historii budowy miast polskich. W kolejnych 

fazach rozwoju można prześledzić niemal idealny model obrazujący 

prawidłowości charakterystyczne dla danego okresu dziejów. Na mapie 

dzisiejszego Radomia, poczynając od X wiecznego grodziska, zachowały się 

                                            
87 Cullen G. Obraz miasta – „linia życia” miasta powinna być czytelna na pierwszy rzut oka w jego 
strukturze. 
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czytelne fragmenty wczesnośredniowiecznego osadnictwa, wyraźny układ Miasta 

Kazimierzowskiego z rynkiem i obrysem murów miejskich, oraz przedmieścia 

Lubelskiego i Warszawskiego rozwijanego wzdłuż dróg tranzytowych z XIX wieku. 

Widoczna jest również nowa centralna dzielnica XIX wiecznego miasta na osi 

traktu lubelskiego oraz wieniec osiedli mieszkaniowych wzniesionych już po II 

wojnie i światowej. 

Pierwsze ślady osadnictwa w Radomiu datowane są na początek IX wieku 

n.e. wiążą się z powstaniem osady protomiejskiej w dolinie rzeki Mlecznej. W X 

wieku powstał tu pierwszy gród obronny. Następnie w XI wieku został 

rozbudowany do średnicy 85 m,  otoczony wałem o szerokości 8 m u podstawy, 

wysokości ok 8 m z koroną zabezpieczoną drewnianą palisadą, od wewnątrz 

umocniony ławą drewnianą. Całość otoczona została fosą, umocnioną 

drewnianymi skrzyniami o konstrukcji zbliżonej do tej znanej z Biskupina. 

Grodzisko w XI wieku stało się siedzibą kasztelanii – pierwszej piastowskiej 

administracji. W tym czasie wzniesiono także pierwszą drewnianą świątynię 

św. Piotra, dającą nazwę grodzisku - „Piotrówka”. W latach 1241 i 1260 istniejący 

gród był niszczony przez najazdy tatarskie. 

Kolejnym etapem rozwoju była lokacja przez króla Bolesława Wstydliwego 

Nowego Radomia w miejscu osady położonej po północno–wschodniej stronie 

grodziska. Wzniesiony został też pierwszy ceglany obiekt – istniejący do dziś 

kościół św. Wacława. Prawdopodobnie przed 1300 Radom uzyskał prawo 

średzkie. 

Lokacja przez króla Kazimierza Wielkiego Miasta Kazimierzowskiego 

w 1350 roku na pobliskim wzniesieniu, na wschód od Starego Radomia, była 

kluczowym krokiem w rozwoju miasta. Lokalizacja na skrzyżowaniu szlaków 

handlowych i uzyskane w 1364 roku prawa magdeburskie, dawały większe 

uprawnienia dla władz samorządowych, przyczyniły się do szybkiego rozwoju 

ośrodka. Miasto lokacyjne o powierzchni około 9 hektarów zostało zaplanowane 

w formie wydłużonego owalu o wymiarach około 230 x 430 m, z szachownicowym 

układem ulic, otoczone murami o wysokości do 8 m z 28 basztami i z 3 bramami 

(Lubelską, Krakowską i Piotrkowską). Centrum stanowił rynek o wymiarach 

110x85 m z centralnie położonym murowanym ratuszem. Nieopodal przy murach, 

od strony południowo wschodniej, znajdował się zamek królewski z kościołem 

farnym św. Jana. Przy wyznaczaniu miasta zastosowano sznur o długości 45,75 
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m – analogiczny do stosowanego w Warszawie, dla porównania rynek Starówki 

Warszawskiej ma wymiary 90x73m. Pozostałą zabudowę stanowiły drewniane 

domy mieszkalne. 

Życie miejskie Radomia toczyło się wokół Miasta Kazimierzowskiego 

i przedmieść do początku XIX wieku. Rozwój miasta w okresie do początku XIX 

wieku wiąże się z przebudową Miasta Kazimierzowskiego i rozwojem 

przedmieścia Lubelskiego, m.in. wzniesiony zostaje późnogotycki klasztor 

o.o. bernardynów (z unikalnym gotyckim piekarnikiem), oraz barokowy zespołu 

klasztoru sióstr sakramentek projektu arch. Tylmana z Gamery. 

 
Ryc. 5.13. Radom na początku XVIII wieku. Miasto Kazimierzowskiego pełni rolę centrum, 
zaczyna rysować się korytarz traktu Lubelskiego obecnej ul. Żeromskiego, źródło: W. Kalinowski 
(pod red.), Urbanistyka i architektura Radomia. 

W 1818 roku został opracowany pierwszy plan regulacyjny Radomia, 

wykonany przez mierniczych Ignacego Ebertowskiego i Józefa Sadkowskiego. 

Projekt został zatwierdzony przez radcę stanu Stanisława Staszica. Projekt 

obejmował przyszłą lokalizację gmachu Komisji Województwa Sandomierskiego 

na przedłużeniu głównej osi Miasta Kazimierzowskiego w odległości ok. 1 km od 

rynku, w najwyższym punkcie tej części miasta. Działki przy wyznaczonej osi 

traktu Lubelskiego były sprzedawane z warunkiem rozpoczęcia budowy w 

terminie 2 lat. Plan wykazał się także troską o zieleń, został zaprojektowany 

pierwszy park – Stary Ogród (widoczny na planie powyżej), wyznaczono miejsce 

pod przyszły park im. Tadeusza Kościuszki. 

W 1826 roku Radom stał się siedziba Komisji Województwa 

Sandomierskiego. Śmiała decyzja urbanistyczna lokalizacji gmachu dla 
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wspomnianej instytucji wyznaczyła kierunek dla rozwoju przestrzennego Radomia 

w XIX i XX wieku. W kolejnych latach w oparciu o wyznaczony kierunek 

stopniowo została uzupełniona zabudowa XIX wiecznej dzielnicy. Wykształcony w 

ten sposób zabytkowy ciąg sekwencji wnętrz urbanistycznych o różnej skali 

i charakterze został przytoczony przez K. Wejcherta obok warszawskiego 

Krakowskiego Przedmieścia, czy krakowskiej Drogi Królewskiej jako element 

ciągu czasoprzestrzennego, krystalizującego układ miejski. Wskazane etapy 

rozwoju nadal są czytelne w strukturze przestrzennej śródmieścia. Ciąg 

czasoprzestrzenny ul. Żeromskiego był tematem warsztatów z młodzieżą 

zorganizowanych przez autora pracy88. 

 
Fot. 5.1. Zdjęcie z grupą uczestników warsztatów z Liceum Plastycznego 24.09.2013 (fot. autor). 

 
                                            

88 Materiał przygotowany do warsztatów z młodzieżą, głównie uczniami radomskich liceów  

w ramach Mazowieckich Dni Twórczości Designu i Innowacyjności w Radomiu w dniu 24.09.2013, 

pt. Od historii do nowoczesności. Analiza przestrzeni publicznej ul. Żeromskiego. Pomysłodawca 

i prowadzący Derlatka A., współpraca przy prowadzeniu warsztatów Romańczuk Ł., Karaś B.  

Jako zajęcie warsztatowe w grupach została wykonana analiza przestrzeni publicznej ulicy 

Żeromskiego wraz z Miastem Kazimierzowskim w postaci "krzywej wrażeń" (ryc. 5.15). Dodatkowo 

grupy przygotowały zarys mapy mentalnej prezentującej czysto subiektywne wartości w postaci 

odczuć "lubię" / "nie lubię", "podoba mi się" / "nie podoba" przy użyciu dowolnej formy graficznej 

oraz dwóch kolorów, pomarańczowego dla pozytywnych skojarzeń, niebieskiego dla negatywnych. 

Podstawowym celem warsztatów było zwrócenie uwagi uczestników na otaczającą nas przestrzeń 

publiczną, wskazanie jej atrakcyjnych stron i braków. Założeniem warsztatów było także zwrócenie 

uwagi uczestników na potencjał kulturowy. Praca w mniejszych grupach wskazała na dużą 

świadomość i wyobraźnię uczestników, pozwoliła na dyskusję i wspólne wypracowanie 

kompromisu dotyczącego oceny przestrzeni publicznej. 
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Ryc. 5.14. Ciąg czasoprzestrzenny ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie, źródło: Wejchert K, 

Elementy kompozycji urbanistycznej. 

 
Ryc. 5.15. Krzywa wrażeń i ciąg czasoprzestrzenny Miasta Kazimierzowskiego i ulicy 
Żeromskiego opracowana na podstawie K. Wejchert Elementy kompozycji urbanistycznej na 
potrzeby warsztatów Od historii do nowoczesności. Analiza przestrzeni publicznej ul. Żeromskiego 
(oprac. autor). 

Koniec XIX i początek XX wieku wiążą się z licznymi realizacjami budynków  

w obrębie XIX wiecznej dzielnicy autorstwa wybitnych warszawskich architektów:  

H. Marconi, L. Radziszewskiego, J.P. Dziekońskiego, St. Szyller, J. Kubickiego, 

A. Solari. Następuje rozwój miasta w kierunku wybudowanego w 1885 roku 

dworca kolejowego, połączenie kolejowe trasy Dąbrowa – Górnicza – Radom – 

Dęblin. Rysują się główne trakty obecnych ulic śródmiejskich Piłsudskiego, 

Moniuszki, Traugutta łączące dworzec z Traktem Lubelskim. 
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Fot. 5.2. Charakterystyka ciągu czasoprzestrzennego ul. Żeromskiego, łączącego wnętrza 
urbanistyczne i obiekty z różnych okresów historycznych, a) widok z ul. Żeromskiego na wieżę 
kościoła św. Jana, b) fragment przestrzeni publicznej ul. Żeromskiego, c) początek 
ul. Żeromskiego - plac Kazimierza Wielkiego z kościołem św. Trójcy, d) kościół i klasztor 
o.o. bernardynów, e), f) plac przez gmachem Corazziego, g) widok z pl. Konstytucji 3 Maja, h) 
ogród klasztoru o.o. bernardynów, i) przestrzeń ul. Żeromskiego, plac przed Sezamem, 
skrzyżowanie z ul. Moniuszki (fot. autor). 

Odpowiedzią na konieczność wyznaczenia nowych kierunków rozwoju 

i regulacji zabudowy miał być konkurs urbanistyczny z 1926 roku na 

rozplanowanie miasta Radomia. Konkurs89 stanowił śmiałą i pierwszą na tą skalę 

próbę zaplanowania dalszego rozwoju miasta. Zakres obejmował regulację 

istniejącej zabudowy, nowe dzielnice dostosowane do zróżnicowanych funkcji, 

stworzenie przedmieść - ogrodów, wyznaczenie arterii komunikacyjnych, oraz 

wprowadzenie linii tramwajowej. Duży nacisk w warunkach konkursowych został 

położony na wyznaczenie przestrzeni publicznych w formie sieci placów 

i skwerów. Podstawą opracowania prac konkursowych był widoczny poniżej plan 

K.I. Pauliego, (ryc. 5.16). W warunkach konkursu uwzględniono również 

lokalizację planowanego lotniska wojskowego. Na konkurs wpłynęło 15 prac 

                                            
89 opis prac i materiały rysunkowe na podstawie artykułu prezentującego prace konkursowe z 
Architektura i Budownictwo, rok 2 zeszyt 9, listopad 1926, dostęp biblioteka cyfrowa Politechniki 
Śląskiej, www.delibra.bg.polsl.pl. 
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autorstwa wybitnych urbanistów. Zestawienie istniejącej struktury miasta z 

wynikami konkursu pokazuje planowaną skalę działań. 

 
Ryc. 5.16. Plan miasta z 1919 roku wg pomiarów K.I. Pauliego, prezentujący strukturę zabudowy 
Radomia będącą podstawą opracowania prac konkursowych, źródło W. Kalinowski, Architektura i 

urbanistyka Radomia. 

I nagroda autorstwa arch. Stanisława Filipkowskiego i S. Siennickiego 

(projekt nr 10) odznaczała się czytelną ideą zaprezentowaną schematycznie na 

I tablicy prezentującej założenia i wydobywającej modelowe cechy projektu. 

Projekt zakładał rozwinięcie osi zasadniczej w kierunku wschodnim wzdłuż ulicy 

Lubelskiej, przyjmując za nowy środek ciężkości miasta plac z przeniesioną 

lokalizacją dworca głównego, zlokalizowany w centrum założenia, na 

przedłużeniu osi ul. Lubelskiej (obecnie skrzyżowanie ul. Żeromskiego 

i Zbrowskiego). Wokół nowego centrum zostały równomiernie rozplanowane 

cztery główne dzielnice: A - handlowa skupiona wokół Miasta Kazimierzowskiego, 

B, C – mieszkalne zlokalizowane jako dwa bieguny ul. Lubelskiej, D – miasta – 

ogrodu. Całość została połączona przy pomocy przekątnych, pozwalających na 

łatwą komunikację pomiędzy głównymi ośrodkami. Poza obszarem miasta 

zaplanowano starą i nowa dzielnice fabryczną (F, F1) oraz przedmieście 

robotnicze (E). Centrum założenia stanowił plac centralny z dworcem 

i ortogonalnie przecinającymi się głównymi kierunkami. 

Istotną rolę w zaprezentowanej koncepcji odgrywała również zieleń, każda 

z 4 głównych okręgów dzielnic została otoczona własnymi plantami, 

rozpoczynającymi się i kończącymi parkiem, który wnika w głąb miasta. 
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W opinii jury projekt uzyskał ogólną ocenę bardzo dobrej pracy, choć 

podkreślono, że poszczególne rozwiązania były niekiedy teoretyczne, lecz ogólna 

myśl architektoniczna potraktowana została szeroko i przejrzyście. Podkreślono 

dobrą decyzję o relokacji dworca kolejowego. Dobrze opracowana została także 

sieć ulic. Plan strefowy rozwiązany został bez zarzutu. Dzielnica mieszkaniowa 

opracowana bardzo dobrze. 

Projekt zakładał równomierne rozplanowanie przyszłych dzielnic miasta po 

obydwu stronach linii kolejowej. W założeniu z łatwością można wskazać cechy 

modelowe w postaci pięciu głównych węzłów miejskości, łączących je korytarzy 

urbanistycznych i obszarów strukturalnych. 

Ryc. 5.17. Schemat ilustrujący założenia ideowe zwycięskiej pracy na plan Radomia i fragment 

detalu śródmieścia, źródło: Architektura i budownictwo nr 9, 1926. 

 

II nagroda (praca nr 13) autorstwa arch. J. Dobrzyńskiej, Z. Łoboda 

i A. Węgrzeckiego również zakładała rozwój centrum od strony Miasta 

Kazimierzowskiego w kierunku wschodnim. Centrum administracyjno–handlowe 

zostało rozplanowane wzdłuż dwóch osi prowadzących do dworców kolejowych 

istniejącego i nowo projektowanego- centralnego. Wokół centrum zostały 

promieniście rozplanowane dzielnice mieszkaniowe. Podobnie planowany rozwój 

dzielnicy przemysłowej po południowej stronie. Po stronie północnej projektuje się 

zakłady użyteczności społecznej, szpital, cmentarze, więzienie, lotnisko. Całość 

została otoczona pasem rolniczo-ogrodniczym, połączonym z parkami i lasami, 

klinowo wchodzącymi do centrum. 
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Ryc. 5.18. II nagroda w konkursie na plan Radomia, źródło: Architektura i budownictwo nr 9, 1926. 

III nagroda (praca nr 12) autorstwa arch. J. Beill i arch. A. Paprockiego 

przedstawiała promienistą wizję rozwoju miasta od istniejącego dworca 

kolejowego w trzech kierunkach. Główna centralna oś na kierunku Miasta 

Kazimierzowskiego koncentruje główne obiekty użyteczności publicznej oraz 

węzły komunikacyjne. Wzdłuż rzeki Mlecznej i Potoku Północnego 

zaprojektowano pas zieleni o szerokości 100 m. 

 
Ryc. 5.19. III nagroda w konkursie na plan regulacyjny Radomia, źródło: Architektura i 
budownictwo nr 9, 1926. 
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Dodatkowo zakupiono pracę pozakonkursową nr 15 autorstwa Bohdana 

Pniewskiego, prezentującą wariant promienistego rozwoju miasta od strony 

Miasta Kazimierzowskiego w kierunku południowo-wschodnim. Poszczególne 

radialne promienie zostały spięte równomiernie obwodnicami z zielonymi 

plantami. Centrum charakteryzuje się bardzo dobrze opracowaną dzielnicą 

mieszkaniową. Wątpliwości wzbudziła jedynie zaproponowana lokalizacja 

dzielnicy przemysłowej po północnej stronie. 

 
Ryc. 5.20. Praca nr 15 na plan Radomia - praca zakupiona, źródło: Architektura i budownictwo 

nr 9, 1926. 

Ciekawe wizje niestety nie miały przełożenia na prace planistyczne, żadna 

z prac konkursowych nie doczekała się realizacji. Wpływy prac konkursowych 

zauważalne są jedynie w niektórych planach szczegółowych np. dla folwarku 

Wacyn, oraz fragment placu głównego na skrzyżowaniu ul. Żeromskiego 

z obecną ul. Zbrowskiego. 

Okres międzywojenny wiąże się z rozwojem indywidualnego budownictwa 

mieszkaniowego oraz obiektów dla przemysłu zbrojeniowego związanymi z 

inwestycjami COPu. Powstają liczne zakłady przetwórcze: nowoczesna rzeźnia 

oraz fabryki: papierosów Polskiego Monopolu Tytoniowego, obuwia „Bata” 

i Fabryka Karabinów. W latach 1923-28 powstaje także dzielnica mieszkaniowa 

dla pracowników fabryki. Była to pierwsza próba wprowadzenia rozluźnionej 

zabudowy wielorodzinnej na terenie Radomia, stanowiąca do dziś przykład 

uporządkowanej tkanki miejskiej, uzupełniającą zwartą zabudowę śródmieścia. W 
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Radomiu powstają także liczne obiekty centrotwórcze jak: kościoły, szkoły 

techniczne oraz budynki użyteczności publicznej autorstwa wybitnych arch. A. 

Pinno, A. Szyszko-Bohusza, St. Szyllera, W. Horodeckiego, A. Bojemskiego, Z. 

Słomińskiego, K. Prokulskiego. 

II wojna światowa szczęśliwie nie spowodowała w Radomiu znacznych 

zniszczeń. Lata pięćdziesiąte wiązały się z szybką rozbudową istniejących 

zakładów przemysłowych oraz rozwojem zabudowy jednorodzinnej w rejonach 

dzielnic: Glinice, Kaptur, Zamłynie, Borki, Młodzianów. Na północ od XIX wiecznej 

dzielnicy, zaplanowano pierwsze osiedle zabudowy wielorodzinnej - osiedle „XV-

lecia”. W związku z rozwojem miasta w kierunku północnym planowano także 

przesunięcie w tym kierunku centrum społeczno-usługowego w okolice 

dzisiejszego placu Jagiellońskiego, tendencja ta jest widoczna czytelnie 

w strukturze miasta. 

Ze względu na znaczne zainwestowanie i istniejące usługi o charakterze 

ogólnomiejskim, „przeniesienie” centrum stało się niemożliwe do realizacji, jednak 

nastąpił rozwój centrum od ul. Żeromskiego w kierunku północnym. Już w 1948 

roku rozpoczęte zostały prace nad planem ogólnym miasta Radomia 

(Miastoprojekt Wschód w Kielcach) ukończone w 1954 roku. Włączono wtedy do 

obszaru miasta znaczną część terenów podmiejskich. Dalsze prace planistyczne 

zostały powierzone powstałemu rok później w Radomiu Zespołowi 

Urbanistycznemu Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej opracowującemu 

w latach 1955–1956 aneks do planu i w 1958 pierwszego nowego planu 

ogólnego. Sukcesem planu wg E. Maj stało się wyznaczenie obwodnicy 

wewnętrznej pozwalającej na odciążenie śródmieścia. Zakładano także 

wprowadzenie tramwaju i intensyfikację obrzeżnych terenów zabudowy 

jednorodzinnej oraz przewidziano tereny pod przyszłą zabudowę wielorodzinną. 

Koncepcję rekreacyjnych terenów zielonych oparto wzdłuż doliny rzeki Mlecznej, 

w tym zalewu na Borkach. Przeprojektowane zostały również tereny przemysłowe 

i składowe na obrzeżach miasta. Plan opiera się o czytelny układ monocentryczny  

osią wschód zachód i trzema węzłami: rynek – plac konstytucji 3. Maja – gmach 

Corazziego. 

Jak wskazuje W. Kalinowski nowe możliwości rozwoju wiązały się 

z deglomeracją przemysłu skupionego w Warszawie. W Radomiu powstał m. in. 
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kombinat garbarski rozwijany równolegle z przemysłem metalurgicznym 

i zbrojeniowym. 

 

Ryc. 5.21. Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Radomia 1958, źródło: Maj E., Radom 
w półwieczu. 

W 1961 został opracowany plan zagospodarowania centrum Radomia 

w zespole: mgr Witkowskiego S. (program), arch. Maj Z. (rozwiązanie 

przestrzenne nr 2 - nagrodzone), Rodak R. (wariant nr 1), arch. Grajewski E. 

(kierownik pracowni). W projekcie została zauważona potrzeba wydobycia 

i rozróżnienia centrum i śródmieścia. Projekt centrum poprzedzony został 

analizami określającymi uwarunkowania fizjograficzne i konserwatorskie. 

Opracowano również szerszy plan koncepcji całego śródmieścia o pow. ok 450 

ha. Stworzenie małej obwodnicy śródmiejskiej90 pozwoliło na zmniejszenie 

docelowego ruchu samochodowego w obszarze wyodrębnionego ścisłego 

centrum, obejmującego teren o pow. ok 60 ha oraz zachowanie korytarzy cieków 

wodnych. Planowano wytworzenie pieszego „salonu miejskiego - Żeromskiego 

bis”, ciągu pieszego zlokalizowanego równolegle do ul. Żeromskiego 

                                            
90 Jak pisze Maj E. wprowadzono zmianę przebiegu obwodnicy z planowanej wcześniej w planie z 
1958 r dolinami cieków wodnych. 
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w przedłużeniu ul. Kilińskiego. W planie rozplanowano rozmieszczenie usług 

wyższego rzędu o charakterze dzielnicowym i ogólnomiejskim. Duży nacisk został 

położony na zachowanie rozwoju sieci przestrzeni zielonych i uciąglenie ich 

w postaci zielonych pasm. W północnej części centrum projektowany była duża 

zielona przestrzeń rekreacyjna w obrębie dzisiejszego Centrum Słonecznego. 

Czytelnie rozwiązane zostały również połączenia komunikacyjne na kierunku 

północ-południe. Plan szczegółowy został wyróżniony Nagrodą III stopnia 

Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury. W publikacji projektu 

w miesięczniku Miasto 9/153 z 1963r arch. Stanisław Jankowski zarysował projekt 

na tle pozostałych nagrodzonych prac (Gdańsk i Płock), podkreślając, że 

opracowania stanowią zarys nowej metody studiów oraz pojawiający się problem 

potrzeby rozróżnienia centrum i śródmieścia91. Założenia planu dotyczące kwestii 

połączeń drogowych i salonu miejskiego nie zostały jednak zrealizowane, obszar 

ten, obecna ul. Stańczyka-Kilińskiego, nadal wymaga zdefiniowania i interwencji, 

szczególnie na fragmencie ul. Stańczyka. 

 
Ryc. 5.22. Projekt i makieta planu śródmieścia, źródło: Maj E., Radom w półwieczu. 

                                            
91 Za Maj E., Radom w półwieczu.. 
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Ryc. 5.23. Zdjęcie makiety planu zagospodarowania centrum źródło: Maj E., Radom w półwieczu. 

 

 
Ryc. 5.24. Strefa zurbanizowana Radomia, źródło: Maj E., Radom w półwieczu. 
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Plan ogólny Radomia został opracowany w 1965.92 Plan przejawiał 

modelowe cechy zakładające koncentryczny układ skupiony wokół 

wielofunkcyjnego centrum, wydobywające cechy kulturowej różnorodności miasta, 

wpisane w ramy planowanej komunikacji kołowej i istniejącej kolei. Schemat planu 

opracowany przez Maj E. (ryc. 5.25) czytelnie pokazuje rozmieszczenie lokalnych 

centrów usługowych oraz terenów otwartych na tle zabudowy mieszkaniowej. 

Według planu zrealizowano osiedla Kaptur, Nad Potokiem i Zamłynie. W latach 

60/70 powstają projekty dużych osiedli mieszkaniowych: Ustronie, Borki. 

Wspomniany plan uzyskał nagrodę II stopnia Ministra Budownictwa i Przemysłu 

Materiałów Budowlanych za wybitne osiągnięcia w dziedzinie urbanistyki. 

 
Ryc. 5.25. Schemat planu ogólnego z 1965, źródło: Maj. E, Radom w półwieczu... 

W 1972 roku został przyjęty plan93 określający pasmowy model kierunkowy. 

Układ zabudowy miasta określał optymalną wielkość na 300 000 mieszkańców 

i oparty został o rozbudowę centralnej dzielnicy śródmiejskiej liczącej do 160 000 

mieszkańców, obejmującej dotychczasowy obszar zainwestowania rozbudowany 

o dwie dzielnice mieszkaniowe północną i południową, stanowiące rezerwy 

rozwoju mogące liczyć do 100 000 mieszkańców. Studia nad strukturą 

                                            
92 Skład zespołu wg Maj E Radom w półwieczu, arch. Grajewskiego E. (kierownik pracowni), 
Witkowskiego S. (program), Maj Z. (koncepcja funkcjonalno przestrzenna i koordynacja), 
współpraca: Maj E., Brejtkop K., Kubiak - Marcinkiewicz W. 
93 Autorzy koncepcji planu (1969) Maj Z., Witkowski St, dalsze prace w zespole Grajewski E., Maj 
E., Brejtkop K., Kubiak-Marcinkiewicz W., Owsińska K., Kowalczewski J., Łubniewski K. za Maj E. 
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funkcjonalno-przestrzenną zostały przedstawione w formie modelowych 

schematów graficznych. Plan stanowił rozszerzenie planu z 1965 roku 

o rozbudowujące się struktury w kierunku południowym. Jako istotne elementy 

struktury pasmowej w osi północ-południe wskazano dolinę rzeki Mlecznej, linię 

kolejową oraz układ drogowy N-S. Na podstawie planu zostały zrealizowana 

dzielnica Planty Mariackie, zespoły zabudowy jednorodzinnej Młodzianów, 

Dzierzków, Kozia Góra, Wacyn, zabudowy szeregowej Halinów, osiedla 

Gołębiów, Michałów i Południe. 

Zmiany administracyjne w 1975 roku doprowadziły do utworzenia 

województwa Radomskiego, co znacznie przyspieszyło rozwój miasta. Zakładano 

wzrost liczby mieszkańców z 178 tysięcy do 250 tysięcy. W 1983 roku liczba 

mieszkańców miasta przekroczyła 200 000. 

W 1981 roku Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Radomiu 

przygotowało analizę "efektywności rozwiązań przestrzennych"94. Analiza 

wykonana w oparciu o szereg danych prowadziła do prezentacji wariantowych 

modelów rozwoju i wyboru optymalnych warunków rozwoju. Najbardziej 

racjonalny model rozwoju odpowiada pasmowo–krzyżowej strukturze 

funkcjonalnej miasta. W opracowaniu główne pasmo zainwestowania 

o szerokości 3 x 12 km składa się z wyznaczonych w poprzednim planie dzielnic 

śródmiejskiej, północnej i południowej. Rozciąga się pomiędzy doliną rzeki 

Mlecznej i linią kolejową. Pasmo poprzeczne o szerokości 3 km prostopadle 

przecina główne pasmo w obszarze śródmieścia. Jak pisze Maj E. organizacja 

miasta w tym wariancie prezentuje strukturę transportowo-energooszczędną. 

Na tej podstawie uchwalono plan ogólny w 1982 roku. W 1984 nastąpiło 

poszerzenie obszaru miasta o kolejne tereny, co było wynikiem opracowanych 

wcześniej planów zagospodarowania przestrzennego. 

W 1986 roku rozpisany został konkurs urbanistyczno-architektoniczy 

dotyczący centrum usługowego Radomia rysującego się centrum północ na styku 

z obszarem objętym ochroną konserwatorską, w okolicach placu Zwycięstwa 

(obecnie Jagiellońskiego). Autorzy nagrodzonej95 pracy trafnie powiązali centrum 

północ z Miastem Kazimierzowskim i ul. Żeromskiego (ryc. 5.27). W opinii jury 

                                            
94 Zespół pod kierunkiem dr Motyczyskiego Z. 
95 Zespół: K. Gruszecka, M. Wiślińska – Jasik, D. Andrzejewska, D. Bujanowska, A. Bieske-
Matejak, P. Zimocha A. Jasik, W. Rosochacki. 
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proponowane zagłębienie ul Kelles – Krauza odpowiadało funkcji arterii 

przelotowej, warto podkreślić, że obecnie taką rolę pełni ul. Struga. Postulaty 

sądu konkursowego dotyczące np. konieczności przekształcenia zabudowy przy 

ul Kilińskiego zgodnie z koncepcją całego zespołu ogólnomiejskiego centrum 

nadal w dużym stopniu są aktualne.  

 

  
Ryc. 5.26. Struktura funkcjonalno - przestrzenna model układu kierunkowego, model pasmowo - 
krzyżowy, źródło: Maj E. Radom w półwieczu... 

 
Ryc. 5.27. I nagroda w konkursie na śródmieście Radomia, źródło: Maj E., Radom w półwieczu... 
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W 1989 roku ogłoszono pierwszy konkurs dotyczący szczegółowo centrum 

usługowego Północ. Kolejne konkursy na plac Jagielloński dobyły się w latach 

2012 i 2014, autor pracy miał okazję brać w nich udział. 

Największe zmiany przestrzenne na przełomie XX/XXI wieku, wiążą się  

z przebudową ul. Żeromskiego na potrzeby deptaka miejskiego i z lokalizacją 

w północnej części, na terenach wskazanych we wcześniejszych planach jako 

rezerwy zieleni, nowego centrum handlowo–usługowo–mieszkalnego tzw. 

„Centrum Słonecznego” - nowe centrum północ. W ten sposób wykształcił się 

czytelny ciąg pieszy w osi ul. Focha i Piłsudskiego, prostopadły do historycznie 

wykształconej "ścieżki rozwojowej”, łączący nowe centrum z dworcem PKP i PKS, 

początkujący współczesną policentryczną strukturę śródmieścia.  

Historyczny rozwój przestrzenny został zobrazowany na ryc. 5.28. 

obrazującej przemieszczenie ośrodka miejskości w kierunku wschodnim do 

pierwszej połowy XIX wieku i koncentryczny rozwój w XX wiek. 

 
Ryc. 5.28. Historyczny rozwój struktury przestrzennej miasta, źródło: Zmiana studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radom, 2011, rys. 1/19. 
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5.5. Struktura przestrzenna Radomia - dokumenty planistyczne 

Dokumentem określającym zasady kształtowania struktury przestrzenne 

Radomia jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Radom, przyjęte uchwałą Rady Miejskiej nr 221/99 z dnia 

29 grudnia 1999 roku. Dokument studium był ośmiokrotnie częściowo zmieniany 

w latach (2006-2011). W 2011 roku, Studium zostało zaktualizowane dla 

wszystkich obszarów, uchwała rady nr 168/2011 z 29.08.2011 roku. Do 2018 roku 

wprowadzono trzy zmiany studium. Aktualizacja studium przedstawia 

kompleksowe podejście do miasta, wynikające z powiązań regionalnych dotyczy 

części uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na 

obszar zmian i ilość wnioskowanych zmian punktowych oraz zmiany w ustawie 

o zagospodarowaniu przestrzennym w dniu 28.05.2018 podęto uchwałę 

nr 678/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Radomia. W pracy autor opiera 

się na zapisach Aktualizacji studium z 2011 roku. 

Powierzchnia obszarów objętych MPZP stanowi ok 13% obszaru miasta. 

22,1% z tego stanowią obszary mieszkaniowe, 27,7% usługowe, 9,2% zabudowa 

produkcyjna, 12,9 użytki rolnicze, 11,8 zieleń i woda, 1,8% infrastruktura 

techniczna, 14,5% komunikacja. Uchwalone plany miejscowe obejmują dużą 

część terenów w śródmieściu (cześć MK, połowa obszaru wzdłuż ciągu 

ul. Żeromskiego) oraz rozproszone fragmenty osiedli wielorodzinnych (południe), 

stref i terenów przemysłowych (Dzierzków, ul. Hodowlana), terenów zielonych 

(zalew Borki, dolina rzeki Mlecznej, park Leśniczówka) oraz terenów pod 

lokalizacje obiektów handlu wielkoprzestrzennego (M1, Centrum Słoneczne, 

galeria Echo). Granice poszczególnych planów zagospodarowania 

przestrzennego nie wiążą się z granicami jednostek urbanistycznych. Warto 

podkreślić, że w podziale na części opracowywany jest  plan dla całej doliny rzeki 

Mlecznej. 
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Ryc. 5.29. pokrycie Radomia obowiązującymi (jasno zielony) i sporządzanymi (błękitny) planami 
miejscowymi, źródło www.mpu.radom.pl, stan na 09.2017. 

Kluczowe zapisy i wytyczne wynikające z uchwalonych planów miejscowych 

w obrębie śródmieścia (numeracja z północy na południe wg mapy z dnia 

09.2017) przedstawiono w tabeli 5.2. 
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Tabela 5.2. Zestawienie obowiązujących planów miejscowych na podstawie danych ww.mpu.radom.pl 
(oprac. autor). 

L.p. Nazwa planu Wnioski strukturotwórcze 

1. 

KOREJ, 

Uchwała nr 286/2008 z dnia 

25.02.2008 

Zieleń parkowa wzdłuż potoku północnego, obszary 1ZP.WS, 

2ZP.WS, 3ZP.WS 

2. 

CENTRUM PÓŁNOC 

Uchwała nr 604/2013 z dnia 

30.09.2013 

Zieleń parkowa wzdłuż potoku północnego (1ZP) 

3. 

LEŚNICZÓWKA, 

Uchwała nr 363/2000 z dnia 

21.08.2000 

Zieleń parkowa, podstawa budowy szkoły muzycznej w korytarzu 

ul 25 Czerwca. 

4. 

11-go LISTOPADA, STRUGA, 

ZBROWSKIEGO, 

Uchwała nr 595/2009 z dnia 

07.09.2009 

Kształtujący się w obrębie skrzyżowania węzeł użyteczności 

publicznej 

5. 

SZWARLIKOWSKA, 

Uchwała nr 381/2012 z dnia 

27.08.2012 

Regulacja zabudowy dysharmonizującej zabytkowy układ 

przestrzenny do rozbiórki 

6. 

SZEWSKA, 

uchwała nr 668/2010 z dnia 25.01. 

2010 

Regulacja zabudowy dysharmonizującej zabytkowy układ 

przestrzenny do rozbiórki 

7. 

RWAŃSKA, 

uchwała nr 459/2004 z dnia 

05.07.2004 

Regulacja zabudowy dysharmonizującej zabytkowy układ 

przestrzenny do rozbiórki. Tradycyjny ciąg pieszy wzdłuż ul 

Wałowej 

8. 

GRODZKA, 

uchwała nr 460/2004 z dnia 

05.07.2004 

Plan zachowuje układ historycznej zabudowy i fragmentów zieleni 

w obrębie fory i placu Unii Radomsko - Wileńskiej. Ustalenia 

zostały zmienione na potrzebę przebudowy kamienicy Deskurów. 

9. 

PLAC JAGIELLOŃSKI, 

Uchwała nr 262/2000 z dnia 

20.03.2000, 

z późniejszymi zmianami 

Pierwotny plan z 1999 roku zakładał budowę kompleksu nowego 

centrum z siecią przestrzeni publicznych, zmiana umożliwiła 

realizację Galerii Słonecznej  jako głównego elementu nowego 

centrum 

10. 

WITOLDA- KILIŃSIEGO, 

Uchwała nr 260/2000 z dnia 

20.03.2000, 

z późniejszymi zmianami 

Zmiana budowa galerii Rosa, wypełnianie działek przy ul. Wąskiej 

11. 

BERNARDYNI, 

uchwała nr 16/2013 z dnia 

04.11.2013 

Wyznaczenie ciągu pieszo-jezdnego (1KDX) równoległego do ul 

Żeromskiego na zapleczu istniejących kamienic. 

Wykorzystującego potencjał podwórek, integrującego ul. 

Piłsudskiego z Traugutta, umożliwiającego dogęszczenie 

zabudowy i rewitalizację oficyn. 

12. 

DZIERZKOWSKA, 

Uchwała nr 354/2000 z dnia 

03.07.2000, z późniejszymi zmianami 

Utrzymanie terenów pod trasę N-S wzdłuż torów 
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Sporządzane plany miejscowe skupiają się wokół głównych elementów 

strategicznych w skali miasta, wskazanych w Zmianie studium (2011, rys 2K. 

kierunki - polityka przestrzenna): 

 terenów zielonych korytarz rzeki Mlecznej i potoku Malczewskiego, 

 śródmieścia (z wyjątkiem kwartałów pomiędzy Piłsudskiego – Słowackiego, 

Słowackiego – Struga), 

 węzła dworcowego, 

 węzła Portu Lotniczego, 

 strefy ekonomicznej Potkanów 

5.6. Model struktury funkcjonalno–przestrzennej według Studium 

 Zasady budowania struktury funkcjonalno - przestrzennej określa Studium 

uwarunkowań i kierunków rozwoju, uchwalone w 1999 roku96. Dokument ten był 

ośmiokrotnie częściowo zmieniany. Studium zostało w znacznym stopniu 

zaktualizowane w Zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Radom w 201197, do 2015 roku uchwalono trzy kolejne 

punktowe zmiany. Ostatnia (2011) aktualizacja kładzie duży nacisk na budowanie 

pożądanej struktury przestrzennej miasta w oparciu  o rozwiązania modelowe. 

Przy pomocy modelu została zobrazowana pożądana struktura funkcjonalno–

przestrzenna miasta. Model ten stanowi ilustrację stanu docelowej konfiguracji 

elementów przestrzennych, powiązań i współzależności kierunków działań 

dążących do wykreowania policentrycznej struktury funkcjonalno – przestrzennej 

Radomia.  

Wyróżniono następujące elementy modelowe: 

 Sieć ciągów transportowych – szkielet systemu transportu, 

 Sieć obszarów węzłowych i głównych generatorów ruchu, 

 Korytarze aktywizacji zainwestowania – główne kierunki rozwoju, wynikające 

również z powiązań obszaru funkcjonalnego, 

 Obszary intensyfikacji zainwestowania, 

                                            
96 Przyjęte uchwałą Rady Miejskiej nr 221/99 z dnia 29 grudnia 1999 roku. Opracowanie Studium 
zespół projektowy Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, koordynowany przez prof. dr hab. arch. 
Sławomir Gzell, główny projektant mgr inż. arch. Beata Malicka-Ząbek. 
97 Uchwała Rady Miejskiej nr 168/2011 z dnia 29.082011. W dniu 2018.05.2018 Rada Miejska w 
Radomiu podjęła uchwałę nr 678/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego gminy Radom. Opracowanie Miejska 
Pracownia Urbanistyczna. 
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 System terenów otwartych – sieć wzajemnie powiązanych obszarów 

zróżnicowanych funkcjonalnie, 

 Delimitacja obszarów urbanizacji. 

 
Ryc. 5.29. System elementów struktury funkcjonalno – przestrzennej, źródło: Zmiana studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radom, Część II - Kierunki 
zagospodarowania przestrzennego, 2011, s.5-6. 

Założenia modelowe zawarte w Zmianie studium (2011) określają dokładną 

typologię i charakterystykę obszarów węzłowych: 

 Centra biznesowo–administracyjne (regionalne, ogólnomiejskie), 

 Specjalne (regionalne, ogólnomiejskie), 

 Obsługujące (dzielnicowe, sąsiedzkie), 

 Transportowe. 

Klasyfikacja i parametryzacja wyznaczonych węzłów, według powyższych 

kryteriów, nie została wykonana na etapie Studium. W dokumencie zakłada się 

program na rzecz rozwoju obszarów węzłowych. Szczególną uwagą zostały 

objęte węzły komunikacyjne związane z głównym dworcem kolejowym oraz 

stacjami przesiadkowymi Północ i Południe. Studium proponuje dwa ujęcia 

korytarzy aktywizacji zainwestowania: skoncentrowany i ekstensywny. 

Analiza uwarunkowań wynikających z gmin ościennych wskazuje na kierunki 

rozwoju korytarzy łączących miasto ze strefą podmiejską wzdłuż ciągów 

komunikacyjnych. Wyróżnia korytarz "Warszawski" i "Krakowski" (nazwy przyjęte 
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od kierunków oznaczonych na drogach) jako tereny lokalizacji terenów 

usługowych i magazynowych. Pozostałe korytarze charakteryzują się 

koncentracją zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Za kluczowe element

w Studium zostały uznane:

 

 

 

 

 

 

Ryc. 5.30
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radom

Adam Derlatka, Regionalne, kulturowe i przestrzenne 

od kierunków oznaczonych na drogach) jako tereny lokalizacji terenów 

usługowych i magazynowych. Pozostałe korytarze charakteryzują się 

koncentracją zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Za kluczowe element

tudium zostały uznane:

 sieci ciągów transportowych, stanowiąc

według zhierarchizowan

 sieci obszarów węzłowych i 

węzłowych o różnej charakte

wielofunkcyjne o znaczeniu regionalnym, ogólnomiejskim,  dzielnicowym

 korytarze aktywności zainwestowania, obrazujące główne kierunki  rozwoju 

i koncentracji zainwestowania w skali strefy zurbanizowanej

 obszary intensyfikacji zainwestowania

 systemy terenów otwartych

 tereny zurbanizowanych

5.30. Użytkowanie terenu w śródmieściu  Radomia
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radom

Regionalne, kulturowe i przestrzenne 

od kierunków oznaczonych na drogach) jako tereny lokalizacji terenów 

usługowych i magazynowych. Pozostałe korytarze charakteryzują się 

koncentracją zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Za kluczowe element

tudium zostały uznane:

ciągów transportowych, stanowiąc

zhierarchizowan

obszarów węzłowych i 

węzłowych o różnej charakte

wielofunkcyjne o znaczeniu regionalnym, ogólnomiejskim,  dzielnicowym

korytarze aktywności zainwestowania, obrazujące główne kierunki  rozwoju 

i koncentracji zainwestowania w skali strefy zurbanizowanej

intensyfikacji zainwestowania

terenów otwartych

zurbanizowanych

. Użytkowanie terenu w śródmieściu  Radomia
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radom

Regionalne, kulturowe i przestrzenne 

od kierunków oznaczonych na drogach) jako tereny lokalizacji terenów 

usługowych i magazynowych. Pozostałe korytarze charakteryzują się 

koncentracją zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Za kluczowe elementy modelu struktury funkcjonalno

tudium zostały uznane: 

ciągów transportowych, stanowiąc

zhierarchizowanych ciągów transportowych,

obszarów węzłowych i głównych generatorów ruchu, sieci

węzłowych o różnej charakte

wielofunkcyjne o znaczeniu regionalnym, ogólnomiejskim,  dzielnicowym

korytarze aktywności zainwestowania, obrazujące główne kierunki  rozwoju 

i koncentracji zainwestowania w skali strefy zurbanizowanej

intensyfikacji zainwestowania

terenów otwartych, 

zurbanizowanych. 

. Użytkowanie terenu w śródmieściu  Radomia
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radom

Regionalne, kulturowe i przestrzenne aspekty rewitalizacji śródmieścia. Przykład Radomia.

124 

od kierunków oznaczonych na drogach) jako tereny lokalizacji terenów 

usługowych i magazynowych. Pozostałe korytarze charakteryzują się 

koncentracją zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

y modelu struktury funkcjonalno

ciągów transportowych, stanowiąc

ych ciągów transportowych,

głównych generatorów ruchu, sieci

węzłowych o różnej charakterystyce, funkcji i skali. Wyróżnione centra 

wielofunkcyjne o znaczeniu regionalnym, ogólnomiejskim,  dzielnicowym

korytarze aktywności zainwestowania, obrazujące główne kierunki  rozwoju 

i koncentracji zainwestowania w skali strefy zurbanizowanej

intensyfikacji zainwestowania, 

. Użytkowanie terenu w śródmieściu  Radomia
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radom

aspekty rewitalizacji śródmieścia. Przykład Radomia.

od kierunków oznaczonych na drogach) jako tereny lokalizacji terenów 

usługowych i magazynowych. Pozostałe korytarze charakteryzują się 

koncentracją zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

y modelu struktury funkcjonalno

ciągów transportowych, stanowiące szkielet systemu transportu, 

ych ciągów transportowych,

głównych generatorów ruchu, sieci

tyce, funkcji i skali. Wyróżnione centra 

wielofunkcyjne o znaczeniu regionalnym, ogólnomiejskim,  dzielnicowym

korytarze aktywności zainwestowania, obrazujące główne kierunki  rozwoju 

i koncentracji zainwestowania w skali strefy zurbanizowanej

. Użytkowanie terenu w śródmieściu  Radomia, źródło: Zmiana studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radom, 2011.

aspekty rewitalizacji śródmieścia. Przykład Radomia.

od kierunków oznaczonych na drogach) jako tereny lokalizacji terenów 

usługowych i magazynowych. Pozostałe korytarze charakteryzują się 

 

y modelu struktury funkcjonalno–przestr

szkielet systemu transportu, 

ych ciągów transportowych, 

głównych generatorów ruchu, sieci

tyce, funkcji i skali. Wyróżnione centra 

wielofunkcyjne o znaczeniu regionalnym, ogólnomiejskim,  dzielnicowym

korytarze aktywności zainwestowania, obrazujące główne kierunki  rozwoju 

i koncentracji zainwestowania w skali strefy zurbanizowanej, 

Zmiana studium uwarunkowań i 
, 2011. 

aspekty rewitalizacji śródmieścia. Przykład Radomia.

od kierunków oznaczonych na drogach) jako tereny lokalizacji terenów 

usługowych i magazynowych. Pozostałe korytarze charakteryzują się 

przestrzennej miast

szkielet systemu transportu, 

głównych generatorów ruchu, sieci obszarów 

tyce, funkcji i skali. Wyróżnione centra 

wielofunkcyjne o znaczeniu regionalnym, ogólnomiejskim,  dzielnicowym

korytarze aktywności zainwestowania, obrazujące główne kierunki  rozwoju 

 

Zmiana studium uwarunkowań i 

aspekty rewitalizacji śródmieścia. Przykład Radomia. 

od kierunków oznaczonych na drogach) jako tereny lokalizacji terenów 

usługowych i magazynowych. Pozostałe korytarze charakteryzują się 

zennej miasta 

szkielet systemu transportu, 

obszarów 

tyce, funkcji i skali. Wyróżnione centra 

wielofunkcyjne o znaczeniu regionalnym, ogólnomiejskim,  dzielnicowym, 

korytarze aktywności zainwestowania, obrazujące główne kierunki  rozwoju  

 
Zmiana studium uwarunkowań i 



Adam Derlatka, Regionalne, kulturowe i przestrzenne aspekty rewitalizacji śródmieścia. Przykład Radomia. 
 

125 
 

Zmiana Studium z 2011 roku wskazuje potrzebę rewitalizacji obszarów 

dotkniętych degradacją zabudowy. Wyznaczone zostały obszary zainwestowane 

do przekształceń w kierunku zmiany funkcji oraz ważne tereny inwestycyjne98, 

wśród obszarów inwestycyjnych do przekształceń na styku ze śródmieścia 

wskazano tereny przemysłowe na południe od obwodnicy śródmiejskiej (ul. 1905. 

Roku) obejmujące tereny dawnych zakładów metalowych Łucznik. Kolejne grupy 

stanowią korytarze ulic wylotowych Warszawskiej, Słowackiego, Czarnieckiego, 

tereny związane ze stacjami kolejowymi i strefami przemysłowymi Radom 

Południe i Północ, oraz tereny poprzemysłowe w sąsiedztwie lotniska oraz dawnej 

stacji radiowej na Wacynie. Tereny te, ze względu na charakter i skalę 

przekształceń należy określić mianem miejskich projektów strategicznych. 

Wszystkie wskazane obszary są zlokalizowane poza obrębem śródmieścia. 

Rewitalizacja śródmieścia powinna mieć charakter funkcjonalny i społeczny. 

Działania rewitalizacyjne powinny uczytelnić historyczny rozwój miasta oraz 

tworzyć powiązania między centrum, innymi dzielnicami oraz wskazanymi 

projektami strategicznymi. Obok programu rewitalizacji został stworzony Program 

opieki nad zabytkami, w którym ustalono dwie strefy ochrony konserwatorskiej: 

A – pełnej, B – pośredniej, E – ochrony ekspozycji. W Zmianie Studium 2011 

postulowane jest objęcie ochroną obiektów i dóbr kultury współczesnej (tabela 

5.4) takich jak: dom towarowy „Sezam”, budynek kina „Odeon”, budynek NOT-u, 

układ osiedla Ustronie, zespół budynków mieszkalnych dawnej Fabryki Broni, 

magazyn tytoniu Fabryki Papierosów PMT.  

 

Wnioski: 

 Postulowany rozwój miasta w paśmie północ-południe wzdłuż kolei i stacji 

kolejowych północ-południe, 

 wydobycie korytarzy rzeki Mlecznej, Potoku Północnego i Kosówki, 

 zarysowane centra osiedlowe i dzielnicowe, 

 preferowane korytarze aktywności wzdłuż linii kolejowej. 

 

 

                                            
98 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radom, 
2011, plansza 2K. Kierunki - polityka przestrzenna. 
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Ryc. 5.31. Lokalizacja projektów strategicznych (zaznaczone na czerwono) na podstawie Zmiana 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radom, 2011, 
plansza 2K. Kierunki - polityka przestrzenna. 

Tabela 5.3. Projekty strategiczne na podstawie Zmiany studium 2011 

PROJEKT STRATEGICZNY 

K.1 Korytarz ul. Czarnieckiego 

K.2 Korytarz ul. Warszawskiej 

K.3. Korytarz ul. Słowackiego 

K.K. Korytarz kolejowy 

O.1. Obszary poprzemysłowe dawnych wzdłuż południowej obwodnicy śródmiejskiej 

ul 1905. Roku 

O.2. Obszar dawnej stacji radiowej 

O.3. Obszary przemysłowo magazynowe w sąsiedztwie lotniska 

O.4. Obszar stacja kolejowa Radom Północ 

O.5. Obszar stacja kolejowa Radom Południe 
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Tabela 5.4. Dobra kultury współczesnej (oprac. autor na podstawie Zmiana studium, 2011). 
 Nazwa Dane Objęte ochroną Zdjęcie 

I. 

Dom 

towarowy 

SEZAM 

mgr inż. arch. 

Grzegorz Braun 

Sugerowane do 

ochrony elewacja 

tworząca pierzeję 

wnętrza 

urbanistycznego 

powiązanego z ul. 

Żeromskiego 

II. Kino ODEON Obiekt powtarzalny 
Elewacje i bryła 

obiektu 

III. 
Budynek 

NOT 

mgr inż. arch. Tadeusz 

Derlatka 

elewacja wraz z 

widocznym ramowy 

układem konstrukcji 

 

IV. 
Osiedle 

USTRONIE 

Koncepcja wstępna: 

 E. i Z. Maj 

Koncepcja ostateczna:  

Inwestprojekt w 

Warszawie 

J. Jezierski i M. 

Hryniewicki 

układ urbanistyczny z 

segregacją ruchu 

 

V. 

Zespół 

budynków 

mieszkalnych 

fabryki broni 

przy ul. 

Prażmowskie

go 

Prawdopodobnie St. 

Szyller 

Układ urbanistyczny 

osiedla 

przyfabrycznego oraz 

neorenesansowe 

elewacje budynków 
 

VI. 

Magazyny 

tytoniu 

Fabryki 

Tytoniu 

Stefan Szyller Architektura obiektów 
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Model struktury funkcjonalno – przestrzennej 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radom
zagospodarowania przestrzennego, 2011, s.8. 

aspekty rewitalizacji śródmieścia. Przykład Radomia.

przestrzennej Radomia
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radom

aspekty rewitalizacji śródmieścia. Przykład Radomia.

Radomia, źródło: 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radom, Część II 

aspekty rewitalizacji śródmieścia. Przykład Radomia.

, źródło: Zmiana studium 
, Część II - Kierunki 

aspekty rewitalizacji śródmieścia. Przykład Radomia. 

 

Zmiana studium 
Kierunki 
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6. ŚRÓDMIEŚCIE RADOMIA 

6.1. Delimitacja i charakterystyka 

Kwestia delimitacji jako dotycząca śródmieść pojawiła się w latach 60. 

minionego stulecia w badaniach prowadzonych pod kierunkiem Juchnowicza. 

Opierała się głownie na metodach wskaźnikowych i funkcjonalnych. W latach 90. 

następuje zmiana w podejściu do delimitacji śródmieść w mniejszym stopniu 

uwzględniająca kryteria wskaźnikowe, a w większym stopniu zagadnienia 

morfologiczne, funkcjonalne i przestrzenne. 

 Śródmieście Radomia, zgodnie z założoną na wstępie definicją, jest 

obszarem centralnie położonym w strukturze przestrzennej miasta i stanowi 

centrum życia miejskiego. Granice śródmieścia zostały określone już w latach 60. 

przebiegiem „dużej obwodnicy”, wyznaczonej według ustaleń planu z 1965 roku, 

która do dziś stanowi jego ramy przestrzenne i zapewnia dogodną obsługę 

komunikacyjną. Powierzchnia tak wyznaczonego obszaru śródmieścia wynosi 

ok. 590 ha. Skalę zabudowy i relacje przestrzenne na tym obszarze najlepiej 

obrazuje wspomniana już wcześniej makieta, mieszcząca się w Galerii 

Dziedzictwa Kulturowego Radomia. 

W Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani 

przestrzennego  z 2011r. nie zostały wyznaczone wyraźne granice śródmieścia 

i centrum. W dokumencie na podstawie cech morfologicznych wyznaczony został 

obszar zabudowy śródmiejskiej, stanowiący ok. 2% powierzchni miasta. 

Zidentyfikowana tak strefa śródmiejska obejmuje: Miasto Kazimierzowskie, miasto 

XIX wieczne, osiedla mieszkaniowe zlokalizowane w ścisłym centrum: Planty, 

cześć osiedli: Nad Potokiem, „XV-lecia”, Obozisko, rejon mieszkaniowy wzdłuż 

ul. Żeromskiego, Czachowskiego i Słowackiego. Opisany w ten sposób obszar 

jest tożsamy z wcześniej delimitowanym przez układ drogowy śródmieściem. 

Granice można utożsamiać z granicami zawierających się obszarów 

urbanistycznych. Obszar ten stanowi w rozprawie zakres badań szczegółowych 

dotyczących śródmieścia. 

Radom został podzielony na 63 jednostki urbanistyczne99 (ryc. 6.1.), 

różniące się charakterem zabudowy, dostępnością komunikacyjną oraz 

uwarunkowaniami historycznymi. Podział na jednostki urbanistyczne został 

                                            
99 Zmiana studium…,2011. 
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wykonany przy uwzględnieniu aspektów morfologicznych i fizjonomicznych. 

Granice jednostek zostały wyznaczone według głównych ulic, dolin rzek oraz 

typologii zabudowy. Przejawiają dużą konsekwencję i precyzyjnie prezentują 

obraz struktury śródmieścia.  

Jedynym przykładem pewnej niekonsekwencji podziału jest  niewydzielenie 

Miasta Kazimierzowskiego z jednostki nr 2 jako odrębnej jednostki urbanistycznej 

oraz fragment na styku osiedli: Nad Potokiem i Gołębiowa. Jako korektę podziału 

można zaproponować również podział jednostki nr 10 na dwie części znacznie 

różniące się morfologicznie i funkcjonalnie, gdzie jako oś przyjęto ul. Mariacką 

i Młodzianowską. Podział na jednostki urbanistyczne nie jest jednoznaczny z 

podziałem Systemu Informacji Miejskiej, który dzieli Radom na 56 osiedli, 

natomiast rejestr TERYT wyróżnia 62 integralne części miasta. Jako podstawę 

analiz w pracy przyjęto jednostki urbanistyczne. W skład śródmieścia wchodzi 10 

jednostek urbanistycznych, delimitacja przebiega prawie w całości zgodnie z ich 

granicami, charakterystyka jednostek została przedstawiona w tabeli 6.1. Na 

rysunku przedstawiono podział na jednostek urbanistyczne na tle struktury 

zabudowy miasta ryc. 6.1 i śródmieścia ryc.6.2. 
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Ryc. 6.1. Śródmieście Radomia a strukturalne jednostki urbanistyczne w skali miasta na 
podstawie Zmiana studium 2011, granice na podstawie rys. 1/6 Uwarunkowania rozwoju: Liczba 
ludności (wg jednostek urbanistycznych)  (oprac. autor). 
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Ryc. 6.2. Struktura jednostek urbanistycznych śródmieścia Radomia a morfologia tkanki na 
podstawie Zmiana studium 2011, granice na podstawie rys. 1/6 Uwarunkowania rozwoju: Liczba 
ludności (wg jednostek urbanistycznych) (oprac. autor). 
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Tabela. 6.1. Charakterystyka i rozmieszczenie ludności w śródmieściu wg jednostek 
urbanistycznych na podstawie Zmiana studium 2011, granice na podstawie rys. 1/6 
Uwarunkowania rozwoju: Liczba ludności (wg jednostek urbanistycznych)  (oprac. autor). 

nr 
Nazwa 

jednostki 

Po
w. 

[ha] 

Liczba 
ludności 

[os] 
Charakterystyka jednostek urbanistycznych 

1. Stare Miasto 104 962 

Jednostka obejmująca najstarszą część Radomia, zielone tereny 

grodziska Piotrówka oraz dawnych  osad protomiejskich i XIII 

wiecznego Starego Miasta, oraz zabytkowego cmentarza 

miejskiego. Istniejące znaczne rezerwy terenów zielonych, mała 

liczba ludności w stosunku do powierzchni. Słabe powiązanie z 

jednostkami sąsiadującymi. Centrum stanowi plac starego miasta. 

2. 
Centrum 
Południe 

89 9563 

Jednostka ścisłego centrum położony po południowej stronie ul. 

Żeromskiego. Obejmuje obszar zabudowy XIX wiecznej wraz z 

Miastem Kazimierzowskim i terenami szpitala. Część obejmująca 

fragment XIX wiecznej zabudowy i MK uporządkowana. 

3. Centrum 57 7598 
Jednostka stanowi ścisłe centrum na północ od ul. Żeromskiego 

do nowego wielofunkcyjnego kompleksu centrum słoneczne. 

4. 
Centrum 
Północ 

70 2464 

Jednostka delimitowana korytem Potoku północnego. Posiada 

dwa  duże skupiska handlowo - usługowe Korej i Centrum 

Słoneczne. 

5. Obozisko 32 2428 

Jednostka wyraźnie wydzielona od północy korytarzem ul. 

Szarych Szeregów, od południa rzeką Mleczną. Wnętrze stanowi 

park wraz z amfiteatrem. Zróżnicowanie zabudowy wielorodzinnej 

do strony rzeki, od północy pozostałości zabudowa jednorodzinna 

6. Oś XV -lecia 81 6812 

Delimitacja wg głównych ulic. Czytelna struktura rozluźnionej 

zabudowy powiązanej z terenami zielonymi. W części wschodniej 

uporządkowana zabudowa jednorodzinna oraz kompleks 

sportowy. 

7. 
Oś nad 

Potokiem 
132 10464 

Jednostka obejmująca osiedle zabudowy wielorodzinnej. 

Największa i charakteryzująca się największą liczbą ludności 

jednostka w obrębie śródmieścia. Położona po dwóch stronach 

potoku Północnego. 

8. Czachówek 39 2016 
Jednostka od wschodu i południa delimitowana linią kolejową. Od 

północy ul Lubelską, od zachodu 25. Czerwca. 

9. 
Planty 

Wschodnie 
38 1306 

Jednostka posiada czytelny układ kwartałów zabudowy. 

Poprzeczną oś stanowi część parku Planty. W jej obrębie  

znajduje się dworzec kolejowy. Problem zagospodarowania 

pasma wzdłuż linii kolejowe 

10 
Planty 

Zachodnie 
93 6266 

Druga co do wielkości jednostka urbanistyczna. Wyznaczona 

głównymi ulicami miejskimi. Zabudowa nieuporządkowana, brak 

atrakcyjnych przestrzeni publicznych. 
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W części opisowej opracowań planistycznych dotyczących Radomia m.in. 

w Zmianie Studium z 2011 pojawia się rozróżnienie na centrum i śródmieście, 

jednak samo centrum nie jest jednoznacznie określone. Dokument zakłada dla 

obszaru strefy śródmiejskiej następujące działania: 

 rehabilitację i rewitalizację obszarów zdegradowanych;  

 podnoszenie intensywności zabudowy i jej standardów, uzupełnianie 

zabudowy pierzejowej;  

 podniesienie jakości i funkcjonalności obszarów przestrzeni publicznych;  

 zachowanie i ekspozycję walorów krajobrazowych: dominant, punktów 

widokowych i panoram historycznej części miasta;  

 zachowanie walorów dziedzictwa kulturowego z poszanowaniem lokalnej 

tożsamości i specyfiki poszczególnych dzielnic śródmiejskich;  

 uporządkowanie gospodarki zasobami mieszkalnictwa komunalnego, ze 

szczególnym uwzględnieniem wyprowadzenia mieszkań komunalnych 

z centrum miasta; 

 poprawa stanu bezpieczeństwa (monitoring, rozwiązania preferujące ruch 

pieszy i rowerowy w strefach zamieszkania, itp.);  

 poprawa jakości życia mieszkańców poprzez podnoszenie standardów 

dostępu do usług publicznych i komercyjnych oraz terenów otwartych 

i zieleni miejskiej; 

 racjonalną politykę parkingową (standardy parkingowe uwzględniające 

zarówno potrzeby mieszkańców, jak i standardy środowiskowe i jakości 

przestrzeni publicznej);  

 preferencję dla systemów transportu zbiorowego. 
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Relacje przestrzenne i delimitację śródmieścia i centrum przedstawiono na 

ryc. 6.3. Śródmieście Radomia można schematycznie zobrazować w postaci 

okręgu o promieniu ok. 1,5 km ze środkiem na placu Konstytucji 3. Maja. Punkt 

ten stanowi nie tylko geometryczny środek śródmieścia, tu bowiem przecinają się 

dwa główne kierunki, wynikające ze struktury przestrzennej miast: 

ul. Żeromskiego stanowiąca podłużną oś „ścieżki rozwojowej” miasta na kierunku 

wschód–zachód oraz pieszą oś północ-południe łączącą centrum północ wokół 

Centrum Słonecznego i Placu Jagiellońskiego z dworcem PKP/PKS. Zasięg 

okręgu obejmuje lub jest styczny do większości istotnych dla śródmieścia węzłów 

oraz pokrywa się z elementami wyznaczającymi granice śródmieścia. 

Szczegółowa delimitacja została wyznaczona wspomnianym wcześniej 

przebiegiem obwodnicy śródmiejskiej oraz rzeką Mleczną i linią kolejową. 

W stosunku do schematycznego okręgu, delimitacja ta nie uwzględnia terenów po 

drugiej stronie torów kolejowych, istotnych dla integracji śródmieścia w kierunku 

południowo – wschodnim, charakteryzujących się potencjałem poprzemysłowym 

oraz licznych usług publicznych np. Starostwo Powiatowe. Delimitacja 

szczegółowa obejmuje także w większym zakresie od strony zachodniej tereny 

zielone w dolinie rzeki Mlecznej przeznaczone pod park kultury Stary Radom, 

tereny zabytkowego cmentarza oraz rozproszonej zabudowy i terenów 

poprzemysłowych po północnej stronie ulicy 1905. Roku. Od północno - 

wschodniego  do śródmieścia włączone zostało osiedle mieszkaniowe nad 

Potokiem.  

W świetle powyższego, regularna delimitacja śródmieścia zbliżona do 

okręgu o środku na placu Konstytucji 3. Maja w lepszy sposób obrazuje faktyczny 

zasięg rozłożenia funkcji śródmiejskich, jednak kryterium funkcjonalno - 

morfologiczne nie ma pokrycia w korytarzach ulic. 

Problem delimitacji centrum pojawiał się w licznych opracowaniach 

planistycznych, jednak nie wyznaczono jednoznacznych granic. Schematycznie 

centrum można nakreślić jako okrąg współśrodkowy do śródmieścia o promieniu 

ok. 1,0 km. Szczegółowe granice centrum określa morfologia tkanki oraz granice 

wyznaczone zielonym pierścieniem rzeki Mlecznej, Potoku Północnego i parku 

Planty. Analiza funkcjonalna i sieci przestrzeni publicznych pozwalają nakreślić 

obszar centrum. 
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Ryc. 6.3. Śródmieście i centrum a ścieżka rozwoju Radomia (oprac. autora) 
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Morfologia tkanki miejskiej w obrębie śródmieścia w znacznej części 

charakteryzuje się czytelnym układem urbanistycznym o zwartej zabudowie, 

stanowiącej zachowany ślad układu średniowiecznego i XIX wiecznego. Oś 

poprzeczną stanowi ciąg czasoprzestrzenny, wykształcony wzdłuż 

ul. Żeromskiego, z licznymi wnętrzami urbanistycznymi i otwarciami widokowymi. 

Zabytkowy park im. Tadeusza Kościuszki stanowi element integrujący układ 

otaczającej zwartej zabudowy śródmieścia. Na ryc. 6.4 przedstawiono 

waloryzację kwartałów zabudowy wg podziału na zwarte, rozproszone 

i niewykształcone. Identyfikacja ta stanowi próbę wskazania kwartałów 

niezbędnych do objęcia działaniami rewitalizacji. 

Z badań wynika, że znaczna część kwartałów w sąsiedztwie Miasta 

Kazimierzowskiego i dzielnicy XIX wiecznej, mimo czytelnego układu 

urbanistycznego wymaga nadania nowej formy architektonicznej. Charakteryzuje 

się brakiem ciągłości istniejących pierzei. Konieczne jest uspójnienie istniejącej 

zabudowy przez wprowadzenie nowej tkanki integrującej istniejącą i rozproszoną 

zabudowę kwartałów (np. kwartały ul. Żytniej, Limanowskiego). Istniejący układ 

urbanistyczny jednoznacznie definiuje wiele kwartałów, jednak w północnej części 

centrum można wyróżnić fragmenty wymagające interwencji takich jak: 

domknięcia pierzei (szczególnie ul. Stańczyka), wprowadzenia zabudowy 

plombowej, dostosowania do nowych obiektów architektonicznych. 

Klasyfikację zidentyfikowano na podstawie ciągłości istniejącej linii 

zabudowy. Kwartały zabudowy o zwartej strukturze tworzą ramy dla atrakcyjnej 

przestrzeni publicznej. Cechą charakterystyczną większości kwartałów 

śródmiejskich jest wewnętrzna przestrzeń półprywatna w formie wewnętrznych 

zielonych dziedzińców, pasażów i placów, często dających możliwość 

alternatywnego przejścia i nowych powiązań o kameralnym charakterze, 

wskazane jako potencjalne łączniki piesze. Przykład wytworzenia takiego 

alternatywnego przejścia można odnaleźć w MPZP Bernardyni. Zwarta zabudowa 

struktury kwartałów zabudowy pozwala wyznaczać umownie granice centrum 

miasta. 

Zarówno w północnej jak i południowej części śródmieścia występują 

istniejące elementy wielkopowierzchniowe takie jak zespół szpitala miejskiego, 

centrum handlowe (Galeria Słoneczna, targowisko "Korej", Radomskie Hale 

Mięsne, centrum sportowe MOSIR), dezintegrujące granice historycznego układu 
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zabudowy kwartałowej. Poza nimi w obrębie śródmieścia pojawia się także 

zabudowa rozproszona, wielorodzinna i jednorodzinna. Na północnych i 

południowych obrzeżach śródmieścia dominuje rozluźniona zabudowa 

wielorodzinna natomiast od wschodu i zachodu jednorodzinna. 

W przestrzeni miasta można zaobserwować liczne przykłady ożywienia 

wnętrza kwartału zabudowy, np. przejście łączące górny fragment ulicy 

Żeromskiego i Kilińskiego, przedszkole przy ul. Kilińskiego oraz podwórze dawnej 

fabryki. W przejściu powstały liczne lokale z drobnymi usługami, w ostatnim 

przypadku powszechnie znane lokale gastronomiczne (np. Kraft). 

Przykład degradacji przestrzennej można najsilniej zaobserwować 

w kwartałach na terenie Miasta Kazimierzowskiego np. ul. Żytniej. Kwartał ten 

znajduje się w bliskim sąsiedztwie kościoła ewangelickiego oraz wzdłuż 

ul. Stańczyka prezentującej odsłonięte i zaniedbane oficyny kamienic. Kwartał 

w obrębie ulic Wałowa - Limanowskiego - Krakowska wymaga całkowitego 

zdefiniowania nowych ram urbanistycznych i funkcjonalnych. 

Podstawowa rola analiz morfologicznych w strategiach rewitalizacji polega 

na wyznaczeniu obszarów wymagających interwencji urbanistycznej, wynikającej 

z potrzeby zachowania ładu przestrzennego i integrowania przestrzeni 

śródmieścia. Projekty rewitalizacji powinny obejmować obszar całego kwartału 

zabudowy wraz z dziedzińcem, w wielu przypadkach pozwalając na wytworzenie 

atrakcyjnej przestrzeni półpublicznej. Przypadki dobrej praktyki wskazują na 

potencjał rewitalizacji ukryty w przestrzeniach wewnątrz kwartałów zabudowy. 
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Ryc. 6.4. Śródmiejskie kwartały zabudowy - wstępne wyznaczenie kwartałów wymagających 
krystalizacji i interwencji projektowych (oprac. autora). 
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Sieć przestrzeni publicznych Radomia integruje wnętrza urbanistyczne 

z różnych epok, jest jednym z głównych wyznaczników zasięgu centrum. 

Charakterystyczny jest wykształcony układ krzyża w postaci dwóch 

przecinających się pod kątem prostym osi północ-południe i wschód-zachód. 

Krzyż ten tworzy "ciąg czasoprzestrzenny" ul. Żeromskiego100 i prostopadły do 

niej kierunek łączący dworzec PKP z Centrum Słonecznym. Można zauważyć 

brak czytelnej integracji tego obszaru elementami sieci przestrzeni publicznych 

z wcześniejszymi etapami ścieżki rozwojowej miasta, zlokalizowanymi na zachód 

tzn. Starym Miastem i terenami grodziska Piotrówka. 

W sieci przestrzeni publicznych w śródmieściu Radomia na specjalne 

wyróżnienie zasługują historycznie wykształcone place: Stare Miasto, Rynek 

Miasta Kazimierzowskiego, Plac Konstytucji 3. Maja, Plac Corazziego, Plac 

Katedralny i Plac Jagielloński. Istotną rolę dla tworzenia sieci wyznaczają 

uzupełniające je wnętrza urbanistyczne i kształtujące się obecnie nowe 

przestrzenie miejskie: plac Kazimierza Wielkiego, plac „przed szpitalem”, plac 

Małgorzatki, plac dworcowy, plac 72. Pułku Piechoty, plac przy centrum 

handlowym "Korej" oraz plac z pomnikiem Protestu Robotniczego Czerwiec ’76. 

Układ przestrzeni publicznych stanowi logiczną,  geometryczną sieć powiązań 

pieszych, jednak rozwój wspomnianych nowych przestrzeni miejskich wymaga 

podniesienia atrakcyjności wielu istniejących ciągów pieszych oraz stworzenia 

nowych, alternatywnych połączeń pieszych.  

Istotny element sieci stanowi zieleń miejska. Tereny zielone o największym 

potencjale zlokalizowane wzdłuż rzeki Mlecznej stanowią zielony ruszt dla 

kompozycji miasta. Układ śródmiejskiej zieleni publicznej został wyraziście 

ukształtowany poprzez ciągi zieleni wzdłuż Potoku Północnego oraz dawnego 

(nieistniejącego) potoku południowego, który został zamieniony w latach 30. XX 

wieku na park Planty. Zielony korytarz Potoku Północnego integruje dwa 

zabytkowe parki Stary Ogród i Leśniczówkę oraz park Obozisko. Istotny element 

zieleni w sercu śródmieścia stanowi zabytkowy park im. Tadeusza Kościuszki, 

spinający aleją im. bp J. Chrapka plac Corazziego z neogotycką katedrą NPM. 

                                            
100 Ciąg czasoprzestrzenny ul. Żeromskiego został wskazany przez K. Wejcherta jako przykład 
elementu krystalizującego strukturę miasta. 



Adam Derlatka, Regionalne, kulturowe i przestrzenne aspekty rewitalizacji śródmieścia. Przykład Radomia. 
 

141 
 

 

Fot. 6.1. Charakterystyka śródmiejskich przestrzeni publicznych Radomia a), b), c) rynek Miasta 
Kazimierzowskiego, d), e), f), g), h), i) przestrzenie ul. Żeromskiego,  j) plac przed katedrą NPM 
zamknięcie osi alei bp J. Chrapka w Parku Kościuszki prowadzącej od placu Corazziego, 
k) przestrzeń ul. Żeromskiego, l), m) przestrzeń ul. Żeromskiego plac Corazziego (fot. autor). 

 

Fot. 6.2. Relacje przestrzenne ulicy Żeromskiego z Miastem Kazimierzowskim widoczne na 
makiecie śródmieścia (fot. autor). 
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Ryc. 6.5. Śródmiejska sieć przestrzeni publicznych – wstępna identyfikacja miejsc węzłowych 
(oprac. autor) 
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Jednym z kryteriów delimitacji śródmieścia i centrum jest nasilenie 

i zróżnicowanie funkcji centrotwórczych i generatorów ruchu. Różnorodność 

funkcjonalna jest także jednym z parametrów określających potencjał 

strukturotwórczy węzłów i korytarzy. W obrębie śródmieścia Radomia znajduje się 

większość budynków o funkcjach administracyjnych, oświatowych oraz liczne 

obiekty handlowe i usługowe o oddziaływaniu miejskim i regionalnym (Galeria 

Słoneczna, targowisko "Korej").  

 Analiza funkcjonalna miejsc węzłowych według stopnia różnorodności 

funkcjonalnej, rangi występujących usług oraz układu morfologicznego pozwala 

rozróżnić miejsca zdefiniowane i niezdefiniowane. Aspektem określającym 

zdefiniowanie węzła, inaczej poziom integracji poszczególnych funkcji jest 

przestrzeń publiczna. Dlatego węzły znajdujące się w ścisłym centrum silniej 

integrują poszczególne funkcje według zasad wynikających z kompozycji 

urbanistycznej i wyższych walorów przestrzeni publicznej. 

 Przykładem węzła zdefiniowanego funkcjonalnie jest centrum północ 

skupiające zespół handlowo-usługowy, aquapark i teatr. Węzłem integrującym 

liczne funkcję lecz niezdefiniowanym jest węzeł wokół szpitala oraz potencjalny 

węzeł centrum południe wokół placu Małgorzatki z MCSW "Elektrownia", 

wymagające integracji elementami przestrzeni publicznej i uzupełnienia 

atrakcyjnym programem funkcjonalnym. 

 Przykłady integracji funkcji usługowych wzdłuż korytarza śródmiejskiego 

jest ciąg ul. Żeromskiego, ul. Narutowicza, ul. Wernera/Kelles-Krauza/Struga oraz 

ul. Chrobrego. Istniejąca przestrzeń publiczna wzdłuż ul. Żeromskiego stanowi 

o najwyższej atrakcyjności tego korytarza. Korytarz ulicy Narutowicza, ze względu 

na jednostronne otwarcie, głownie obiektami wielkoobszarowymi w zasadzie nie 

pełni roli korytarza śródmiejskiego. 

 Struktura rozmieszczenia funkcjonalna obiektów w obrębie śródmieścia 

wskazuje na dużo silniejszą integrację obiektów wokół miejsc węzłowych niż 

korytarzy np. Plac Jagielloński, Miasto Kazimierzowskie, plac Corazziego. 

Wyjątek stanowi korytarz ul. Żeromskiego, krystalizujący oś śródmieścia. 
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Ryc. 6.6. Śródmieście Radomia – analiza funkcjonalna wstępne wyznaczenie miejsc węzłowych 
(oprac. autor). 
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6.2. Potencjał kulturowy śródmieścia 

 
Ryc. 6.7. Obraz ks. W. Paciaka „Pejzaż radomski”101 

 

„Wszystkie drogi do wielkiego świata prowadzą przez Radom"102 

Potencjał dziedzictwa kulturowego śródmieścia Radomia jest wynikiem 

połączenia czytelnych etapów rozwoju miasta na przestrzeni wieków z mającymi 

tu miejsce znaczącymi wydarzeniami historycznymi. Relacje między wartościami 

kulturowymi a układem urbanistycznym miasta Samsonowicz H. określił  

w następujący sposób: „Kształt przestrzenny Radomia stanowi przekaz, który 

pozwala lepiej poznawać i rozumieć przeszłość naszego kraju”103. 

Radomski gród od wieków stanowił centrum sieci skupisk osadniczych 

w Puszczy Radomskiej, zlokalizowanej pomiędzy Wisłą a Pilicą. Davis N.104 

podaje, że dzięki przyjętej organizacji społecznej związanej z budową fortyfikacji 

grodowych, ludzkość zamieszkująca terenu między Bugiem a Odrą zachowała 

wyjątkową ciągłość etniczną osadnictwa, mimo licznych najazdów plemion 

barbarzyńskich „…można mówić o odległej historii Anglii z czasów przed 

                                            
101 Fotografia obrazu z wystawy „Władysław Paciak (1903-1983). Malarstwo i rysunek w 110. 
rocznice urodzin i 30. śmierci” w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Obraz prezentuje 
syntetycznie uchwycone obiekty o znaczeniu kulturowym jak katedra NPM, kościół garnizonowy, 
dachy zakładów fabryki Łucznik, dachy zabudowy XIX wiecznej. 
102 Cytat z filmu Wspólny pokój w reż. Wojciecha Hasa, Holubek G., dialogi Stanisław Dygat. 
103 Samsonowicz, H. Wprowadzenie do dziejów Radomia, s. 13. 
104 Davis N., Boże Igrzysko. 
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Anglikami, Francji z czasów przed Francuzami, Węgier  

z czasów przed Węgrami, można mówić o prehistorii Rosji z czasów przed 

Rosjanami, ale nie można zdaje się mówić o prehistorii Polski z czasów przed 

Polakami”. Historia rozwoju przestrzennego Radomia prezentuje ciągłą 

tysiącletnią historię osadnictwa. Aspekty związane z wykształceniem 

poszczególnych faz rozwoju ścieżki rozwojowej miasta zostały omówione we 

wcześniejszej części pracy dotyczącej rozwoju urbanistycznego. 

 
Ryc. 6.8. Radom i inne miasta polskie o tysiącletniej tradycji, źródło: Radom korzenie miasta i 

regionu. 

W literaturze przedmiotu rola kultury z rewitalizacją wiąże się z działaniami 

typu projektów twardych związanych z budową instytucji kultury oraz miękkich 

związanych z organizacją imprez kulturalnych. Na przykładzie Radomia możemy 

wyróżnić następujące składowe potencjału kulturowego miasta: 

 zabytkowe układy urbanistyczne 

 zabytkowe obiekty o wysokich walorach architektonicznych 

 dziedzictwo niematerialne związane z wydarzeniami historycznymi 

 obiekty zakwalifikowane jako dobra kultury współczesnej 

 zabytki przemysłu związane z przemysłowym charakterem miasta 
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Układ urbanistyczny Radomia został wpisany na listę zabytków już w 1969 

roku (Miasto Kazimierzowskie), w 1989 roku rozszerzono zakres wpisu. 

W Zmianie Studium z 2011 (ryc.6.9) wyznaczono trzy strefy ochrony 

konserwatorskiej ścisłej (A) mającej na celu zachowanie historycznego układu 

przestrzennego, obejmująca Miasto Kazimierzowskie, pośredniej (B) obejmującej 

obszar zwartej zabudowy XIX wiecznej i ochrony ekspozycji (E). Dodatkowo 

wyznaczono strefę (W) ochrony archeologicznej oraz strefę (K) czyli ochrony 

krajobrazu. Ochronie konserwatorskiej podlegają następujące obszary105: 

 Stare Miasto - tereny wczesnośredniowiecznych osad miejskich i grodzisko 

Piotrówka, 

 Miasto Kazimierzowskie - teren średniowiecznego miasta lokacyjnego, 

 Przedmieście Lubelskie i Warszawskie - uregulowane i zabudowane w XIX 

wieku obejmujące teren zwartej neoklasycystycznej i eklektycznej zabudowy 

pierzejowej. 

 

 

Ryc. 6.9. Strefa ochrony konserwatorskiej obejmująca elementy ścieżki rozwojowej miasta, źródło: 
Zmiana studium. Kierunki zagospodarowania przestrzennego rys 2/3 Obszary i zasady ochrony 

(Śródmieście) 2011. 

                                            
105 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom, 
Część II - Kierunki zagospodarowania przestrzennego, s.54, 2011. 
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Ochroną w postaci wpisu do rejestru zabytków zostały objęte również 

następujące zespoły zieleni106: 

 Park "Stary Ogród"107, 

 Park "Leśniczówka", 

 Park im. T. Kościuszki, 

 Cmentarz rzymsko-katolicki przy ul. Limanowskiego, 

 Cmentarz wojskowy przy ul Limanowskiego, 

 Cmentarz ewangelicko-augsburski przy ul. Kieleckiej, 

 Cmentarz prawosławny przy ul. Warszawskiej 

 Cmentarz żydowski przy ul. Towarowej 

 Zespół Muzeum Wsi Radomskiej, 

 Grodzisko Piotrówka. 

Obszary śródmiejskie doliny rzeki Mlecznej związane z osadami 

protomiejskimi w sąsiedztwie grodziska Piotrówka i Starego Ogrodu stanowią 

kompleks Parku Kultury "Stary Radom" (ryc. 6.10), obejmujący najstarsze tereny 

osadnictwa. Obszar został podzielony na dwie strefy w okolicach grodziska 

Piotrówka (strefa A) oraz Starego Ogrodu (strefa B).108 Obszar ze względu na 

walory kulturowo - przyrodnicze stanowi wielki niewykorzystany potencjał, mogący 

równać się np. z Bramą Poznania ICHOT pełniącą rolę interaktywnego muzeum  

Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, dzięki nowoczesnej architekturze stanowiącej 

ikonę Poznania i jeden z projektów rewitalizacji Śródki. Problemem przy 

kompleksowej realizacji parku miejskiego spinającego śródmieście z dzielnicą 

Zamłynie niestety są sprawy własnościowe. 

                                            
106 Rejestr zabytków Delegatury Radom. 
107 Jeden z najstarszych parków miejskich na ziemiach polskich, założony w latach 1822-1824. 
108 Park kulturowy utworzony w 2011 roku na mocy uchwały Rady Miasta nr 170/2011 z dnia 29 
sierpnia 2011, został objęty Planem Ochrony Parku Kulturowego Stary Radom, uchwała Rady 
Miasta nr 590/2017. 
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Ryc. 6.10. Wartości kulturowe Parku Kulturowego Stary Radom, źródło: Plan Ochrony Parku 

Kulturowego Stary Radom s.56. 

Maj E. jako istotne dla zasady kształtowania fizjonomii miasta Radomia pod 

kątem wydobycia wartości kulturowych określa wartości wynikające z fizjonomii 

terenu i sylwety miasta. Jako kluczowe dla kształtowania panoramy miasta 

wskazuje dwa otwarcia widokowe z najwyższych punktów ekspozycji sylwety oraz 

główne osie śródmiejskie wzdłuż ul. Żeromskiego, Okulickiego, Struga i 

Traugutta. Przedstawiony schemat może zostać uzupełniony o tereny Parku 

Kultury Stary Radom. 

 

Ryc. 6.11. Zasady kształtowania fizjonomii miasta Radomia pod kątem wydobycia wartości 
kulturowych według Maj E, źródło: Radom w półwieczu. 
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Fot 6.3. Panorama starego miasta z ostatniego piętra szpitala. Od lewej wieża kościoła farnego 
św. Jana, kościoła augsbursko ewangelickiego, św. Trójcy i św. Katarzyny wraz z klasztorem 
oo. bernardynów  (fot. autor). 

 

Fot. 6.4. Panorama Radomia z wieży kościoła św. Jana, z lewej strony ul. Żeromskiego na 
pierwszym planie kościół św. Katarzyny i klasztor oo. Bernardynów, na kolejnych planach kościół 
garnizonowy na placu Konstytucji 3. Maja i katedra NMP. (fot. autor). 

 

Fot. 6.5. Panorama Radomia ok. 1950 z okolic ulicy Kieleckiej (źródło: NAC). 
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Obiekty zabytkowe 

Na obszarze Radomia znajduje się około 200 indywidualnych obiektów oraz 

liczne zespoły zieleni miejskiej podlegające ochronie. Pośród wspomnianych 

obiektów można znaleźć przykłady architektury wczesno i późnogotyckiej, baroku, 

XIX wiecznej architektury klasycyzmu, neorenesansu, neobaroku oraz 

modernizmu i architektury poprzemysłowej. Najcenniejszym zabytkiem 

architektury jest klasztor oo. bernardynów z kościołem św. Katarzyny i unikalnym 

w skali europejskiej wolnostojącym piekarnikiem klasztornym, wg dawnej 

klasyfikacji zaliczony do klasy zero. Wśród autorów poszczególnych zabytkowych 

budynków można odnaleźć dzieła wybitnych twórców poszczególnych epok, 

szczegółowo wskazane w tabeli 6.2., często pełniące rolę miejsc ważnych dla 

tożsamości miasta jak np. Gmach Corazziego, zamknięcie ul. Żeromskiego wieżą 

kościoła farnego. 

Zmiana Studium z 2011 roku ustala następujące kierunki ochrony zasobów 

dziedzictwa kulturowego: 

 kształtowanie systemu terenów otwartych doliny rzeki Mlecznej (Muzeum 

Wsi Radomskiej, zabytkowy zespół dworsko-parkowy na Wośnikach, 

Wyższe Seminarium Duchowne, zespół rekreacyjno-sportowy nad zalewem 

na Borkach, zabytkowy cmentarz Rzymsko Katolicki przy 

ul. Limanowskiego, grodzisko Piotrówka wraz z terenami osad - Park Kultury 

"Stary Radom", Miasto Kazimierzowskie, Stary Ogród, zabytkowy cmentarz 

prawosławny), 

 ochrona układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków, 

 ochrona obiektów zabytkowych. 

Wydobycie korytarza rzeki Mlecznej jest istotne ze względu na przewietrzanie 

miasta ale także atrakcyjność przestrzeni publicznych i rekreacyjnych oraz 

możliwość integracji obszarów zielonych rozproszonych w obrębie śródmieścia. 
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Tabela 6.2. Wykaz architektów i ich dzieł o znaczeniu kulturowym (oprac. autor) 
l.p. Nazwisko imię Budynek Lokalizacja 

1. Bieńkuński Stanisław socrealistyczny budynek ZEOWU 
ul. 25 Czerwca / 

Lubelska 

2. Bojemski Aleksander modernistyczna szkoła techniczna ul. T.  Kościuszki 

3. Corazzi Antoni 
klasycystyczny Gmach Komisji 

Województwa Sandomierskiego 
pl. Corazziego 

4. Dziekoński Józef Pius 

neogotycka katedra NMP ul. Sienkiewicza 

eklektyczna kamienica dom Glogiera ul. Sienkiewicza 

przebudowa gotyckiego kościoła św. Jana ul. Rwańska 

5. 
Horodecki Leszek 

Dezydery109 
wieża ciśnień ul. Słowackiego 

6. Kubicki Jakub eklektyczna dawna Loża Masońska ul. Malczewskiego 

7. Henryk Marconi 

neorenesansowy ratusz Rynek 

budynek Towarzystwa Kredytowego 

Ziemskiego (L. Radziszewski) 

pl. Konstytucji 3. 

Maja 

8. Pinno  Alfons 
Urząd Stanu Cywilnego ul. Moniuszki 

szpital położniczy dr Feliksa Żabnera. ul. Moniuszki 

9. 

Pieńkowski   

Władysław, Stanisław 

Gałęzowski, 

modernistyczny kościół św. Teresy os. Borki 

10. Prokulski Kazimierz 

mauzoleum D. Czachowskiego pl. 72 P.P 

kościół garnizonowy pl. Konstytucji 3 Maja 

modernistyczne wille miejskie 
ul. Mickiewicza, pl. 

Konstytucji 3. Maja 

11. Radziszewski Ludwik eklektyczny budynek Resursy obywatelskiej ul. Malczewskiego 

12. Słomiński Zygmunt dawny gmach Banku Polskiego ul. Żeromskiego 

13. Solari Antoni klasycystyczna elewacja kolegium Pijarów Rynek 

14. 

Szyller Stefan– 

istniejący szlak 

twórczości 

architektonicznej, 

neobarokowy kościół św. Serca 

Jezusowego 
os. Glinice 

dawna fabryka tytoniu ul. Tytoniowa 

rozbudowa kościoła św. Katarzyny o.o. 

bernardynów 
ul. Żeromskiego 

15. Szyszko-Bohusz Adolf drukarnia Jana Kantego Trzebińskiego ul. Żeromskiego 28 

16. Tylman z Gamery barokowy kościół św. Trójcy 
pl. Kazimierza 

Wielkiego 

                                            
109 Projekt archiwalny sygnowany Majewski, jednak wskazania i podobieństwo do wieży ciśnień w 
Piotrkowie wskazują na możliwość wykonania projektu wg koncepcji Horodeckiego. 
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Dziedzictwo niematerialne 

Dziedzictwo kulturowe śródmieścia Radomia wiąże się z wartościami 

niematerialnymi i mającymi tu miejsce wydarzeniami historycznymi.  W 1401  roku 

na zamku radomskim doszło do podpisania unii Wileńsko – Radomskiej, która 

poprzez Unię Lubelską utorowała nam drogę do Unii Europejskiej. Zamek 

Radomski pełnił rolę Domu Jagiellonów dla króla często podróżującego między 

Krakowem a Wilnem. Tutaj Kalimach i Jan Długosz zajmowali się kształceniem 

młodego królewicza Kazimierza. Przy kościele farnym została założona szkoła 

parafialna, której absolwenci kształcili się na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jeden 

z nich – Bartłomiej uzyskał godność Rektora uczelni. W tym okresie także żył 

i tworzył Mikołaj z Radomia, uważany za największego polskiego kompozytora do 

czasów Chopina. W dniu 19.11.1489 Wielki Mistrz Krzyżacki Jan von Tieffen na 

ręce Kazimierza Jagiellończyka na zamku radomskim złożył przysięgę wierności, 

był to pierwszy hołd pruski. W 1469 roku poselstwo stanów czeskich przybyło na 

zamek królewski, by w imieniu króla Czech Jerzego Podiebrada prosić Kazimierza 

Jagiellończyka o objęcie po śmierci władcy Czech korony czeskiej. Prośba została 

przyjęta i wtedy to Władysław Jagiellończyk objął tron czeski (1471 – 1516) 

i węgierski (1490 – 1516), niejako dając podstawy do powstania późniejszej idei 

Grupy Wyszechradzkiej. W 1473 roku przyjęto tu także swaty księcia Jerzego 

z Landshut o rękę Królewny Jadwigi, do dziś hucznie obchodzone w Bawarii. W 

1495 roku insygnia kardynalskie otrzymał w radomskiej farze najmłodszy syn 

Kazimierza Jagiellończyka – Fryderyk. Od 30 marca do 31 maja 1505 roku na 

zamku trwały obrady Sejmu Radomskiego, uchwalające konstytucję Nihil novi, 

która orzekała, że królowi nie wolno nic postanowić bez zgody senatu i posłów 

szlacheckich („nic o nas bez nas”). Stworzono prawne ramy demokracji 

szlacheckiej, w której sejm miał realizować wolę stanu szlacheckiego. 

Powszechnie uznaje się, że uchwalenie konstytucji Nihil Novi jest jednym z trzech 

najważniejszych wydarzeń państwowych obok Zjazdu Gnieźnieńskiego z 1000 

roku i Konstytucji 3. Maja z 1791 roku. Na Sejmie Radomskim przyjęto także 

ważną uchwałę zatwierdzającą zbiór praw znaną pod nazwą Statutu Łaskiego, 

wyznaczającą ramy prawne, aż do czasów rozbiorów.  

W 1613 roku sejm w Warszawie ustanowił Trybunał Skarbowy w Radomiu, 

który miał kontrolować finanse koronne, ściągając podatki i zaspokoić potrzeby 
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wojska. Trybunał ten miał nadaną rangę Trybunału Koronnego. W 1764 roku, 

sejm konwokacyjny zlikwidował Trybunał Skarbowy w Radomiu, mimo że 

skutecznie egzekwował podatki na rzecz wojska. Trwałym zapisem 

urbanistycznym z okresu obrad Trybunału Skarbowego pozostała nazwa dzielnicy 

miasta – Obozisko – miejsce rozbijania namiotów dla obradującej szlachty. 

W 1767 roku Radom wyznaczony był na miejsce konfederacji generalnej sił 

skupionych wokół oligarchów magnackich i konserwatywnej szlachty, 

wymierzonej przeciwko reformom króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. W 

tym bardzo niechlubnym wydarzeniu, zaistniał pozytywny patriotyczny nurt 

sprzeciwu. Część uczestników konfrontacji nie chciała podpisać wspomnianego 

aktu carycy Katarzyny, za co zostali zesłani do Kaługi. Na czele tej grupy stał 

bardzo zasłużony dla kultury narodowej ks. biskup Józef Załuski, który z bratem 

Andrzejem był twórcą Biblioteki Narodowej. 

Ziemia Radomska bardzo aktywnie włączyła się do Insurekcji 

Kościuszkowskiej. W Puszczy Kozienickiej miały miejsce konfrontacje wysłanych 

przez szlachtę oddziałów z kilkutysięcznym korpusem. W dniu 4 lipca 1809 roku 

wkroczył do Radomia książę J. Poniatowski na czele Wojska Polskiego wraz 

z Henrykiem Dąbrowskim oraz Sokolnickim. 

Również Powstanie Styczniowe miało swoje intensywne przygotowania na 

terenie Radomia i okolicy. Oddziały powstańcze Mariana Langiewicza i Dionizego 

Czachowskiego składały się z wielu uczniów gimnazjalnych. Warto zauważyć,  

że w Radomiu oficjalnie władze przyjął Komitet Pięciu już 2.XI.1918 roku, na kilka 

dni przed ogłoszeniem niepodległości. 

Wielokulturowe dziedzictwo Radomia związane z różnymi narodowościami 

i wyznaniami silnie przejawia się w dziejach miasta na przełomie XIX i XX w, 

zamieszkanego głownie przez Polaków, Żydów, Niemców i Rosjan110. Ślad 

widoczny w obiektach zabytkowych. 

  

                                            
110 Gola T., Wielokulturowe dziedzictwo Radomia, Renowacje i zabytki, nr1/2014 s. 80. 
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Dziedzictwo przemysłowe 

Ważnym elementem dziedzictwa Radomia jest rola przemysłu w rozwoju 

miasta. Zagadnienia dotyczące zabudowy mieszkaniowej związanej z lokalizacją 

COP, zostały przeanalizowane w pracy doktorskiej Bogusława Bluma111. W 

obrębie śródmieścia Radomia znajduje się wiele wartościowych obiektów 

poprzemysłowych, wymagających pilnej interwencji. Zagadnienie to stanowi 

w małym stopniu zauważalny aspekt problematyki konserwatorskiej, ze względu 

na stan obiektów wymagający natychmiastowych interwencji. 

Pierwszym przykładem udanej rewitalizacji budynku poprzemysłowego jest 

przebudowa dawnej elektrowni na potrzeby Mazowieckiego Centrum Sztuki 

Współczesnej Elektrownia112. Przypadek ten stanowi dobry przykład 

wykorzystania dziedzictwa przemysłowego, zestawionego zdecydowaną 

współczesną architekturą. W Polsce można wskazać analogiczne przykłady 

rozwiązań adaptacji obiektów poprzemysłowych na cele kultury np.: EC2 w Łodzi, 

Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, Muzeum Śląskie 

w Katowicach, Stary Browar w Poznaniu. Innym przykładem rewitalizacji obiektów 

przemysłowych w śródmieściu jest lokalizacja restauracji Kraft w dawnej fabryce 

Wulkan. Niewykorzystaną szansę stanowiła budowa centrum usługowo-

handlowego Galeria Gamma na terenie dawnej rzeźni miejskiej, która 

w niewielkim stopniu uwidoczniła pozostałości dawnego zakładu. Niestety nie 

zdecydowano się na zachowanie np. fragmentu bramy rzeźni, która mogłaby dać 

początek przestrzeni publicznej, tak jak to miało miejsce przy budowie Galerii 

Kazimierz, gdzie częściowo wykorzystano istniejącą ceglaną zabudowę. 

 Zestawienie budynków dziedzictwa przemysłowego, sugerowanych do 

objęcia ochroną zostało przygotowane przez Miejską Pracownię Urbanistyczną113. 

Z listy pięciu obiektów ochroną konserwatorską jest objęta jedynie dawna 

Garbarnia „Praca”, niestety mimo ujęcia prywatnej inwestycji adaptacji na cele 

handlowe w programie rewitalizacji nadal stoi w ruinie. Znaczna część 

pozostałych obiektów tzn. Garbarnia przy ul Stare Miasta i Garbarskiej oraz  
                                            
111 Praca doktorska: Osiedla mieszkaniowe dwudziestolecia międzywojennego w ówczesnym 
trójkącie bezpieczeństwa Polski państwowego przemysłu zbrojeniowego Zagożdżona - Pionek, 
Radomia i Skarżyska. Architektura. Urbanistyka. Twórcy. Kraków 2009. 
112 Inicjatywa honorowego obywatela Radomia Andrzeja Wajdy. Projekt przebudowy obiektu został 
wyłoniony w ogólnopolskim konkursie architektonicznym w 2007 roku, I nagrodę przyznano 
Andrzej Kikowski Architekci. Projekt prezentowany szerzej na łamach Architektury Murator. 
113 www.mpu.radom.pl/opracowania1/architektura-radomia/. 
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Zakład Maszyn i Odlewnia Żelaza znajdują się w bliskim sąsiedztwie Starego 

Miasta. Do obiektów przemysłowych można zaliczyć także Drukarnię Jana 

Kantego Trzebińskiego, wg projektu Adolfa Szyszko Bohusza114. 

Tabela 6.3. Budynki dziedzictwa przemysłowego sugerowane do objęcia ochroną (dane i zdjęcia 
na podstawie artykułu architektura Radomia www.mpu.radom.pl). 

l.p. Nazwa 
Projektant 

/ lata budowy 
Forma ochrony Zdjęcie 

1. 
Garbarnia 

ul. Garbarska 27 

Technik Henryk 

Nowakowski 

1894 

Brak wpisu do 

rejestru i 

ewidencji 

zabytków 
 

2. 

Garbarnia 

ul Stare Miasto 

4/5 

Autor nieznany 

1868 

Brak wpisu do 

rejestru i 

ewidencji 

zabytków 
 

3. 

Garbarnia 

"Praca" 

ul. Warszawska 

23 

Autor nieznany115, 

1897 

 

Objęty ochroną – 

wpis do rejestru 

zabytków 

 

4. 

Zakład Maszyn i 

odlewnia żelaza 

Gustawa Kindta 

ul. Staromiejska 

8/10 

Autor nieznany 

1862 

Brak wpisu do 

rejestru i 

ewidencji 

zabytków 
 

5. 

Teren danych 

zakładów 

Łucznik 

1925 

Brak wpisu do 

rejestru i 

ewidencji 

zabytków 
 

                                            
114 W bryle budynku widoczne są nawiązania do absyd rotundy NMP odkrytej przez Szyszko – 
Bohusza podczas prac na Wawelu. 
115 A. Kadłuczka wskazuje na technika miejskiego Andrzeja Nowakowskiego 
https://www.mwkz.pl/archiwum-aktualnosci-lista/1138-garbarnia-praca-w-radomiu-zabytkiem. 



 

Fot. 6.6 Makieta zwycięskiej pracy 
konkursowej MCSW Elektrownia pokazująca 
sposób powiązania istniejących hal z nową 
kubaturą.  

 

Fot. 6.7 Drukarnia Jana Kantego 
Trzebińskiego projekt A. Szyszko - Bohusza 
(fot. autor).

 

Fot. 6.8 Budynek poprzemysłowy przy ul. 
Granicznej  przed rewitalizacją 

 

Fot. 6.9 Adaptacja budynku 
poprzemysłowego przy ul. Granicznej na 
funkcje biurowe i mieszkaniowe (fot. autor).

Miejsca pamięci - pomniki 

Na rozwój miasta i regionu w znacznym stopniu mieli wpływ także wybitni 

twórcy i artyści związani z Radomiem. Należy tu wymienić m. in.: Mikołaja 

z Radomia, Jana Kochanowskiego, Tytusa Chałubińskiego, Dionizego 

Czachowskiego, Jacka Malczewskiego, Józefa Brandta, Oskara Kolberga, 

Witolda Gombrowicza, Leszka Kołakowskiego, Andrzeja Wajdę. W obecnej 

strukturze miasta możemy znaleźć liczne pomniki związane z częścią 

wspomnianych osób. Rzeźby zostały wpisane w przestrzeń śródmiejskich wnętrz 

urbanistycznych, stanowiąc akcenty świadczące o bogatej historii i tożsamości 

miasta. Wśród pomników silnie oddziaływujących w skali wnętrz urbanistycznych 

należy wskazać m.in. Jana Kochanowskiego przy placu Corazziego, Jacka 

Malczewskiego przed Resursą obywatelską, mauzoleum Dionizego 

Czachowskiego na placu 72. Pułku Piechoty oraz tzw. stoliki Witolda 

Gombrowicza i Leszka Kołakowskiego zlokalizowane na placu Konstytucji 3. 
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Maja. Wśród istotnych pomników świadczących o bogatym dziedzictwie 

kulturowym Radomia należy wymienić również pomnik ofiar getta i pomnik 

upamiętniający protest radomskich robotników z czerwca 1976 roku116. Wpisanie 

pomników w strukturę sieci przestrzeni publicznych śródmieścia umożliwia 

połączenie ich szlakiem. 

Zwycięski projekt budżetu obywatelskiego z 2017 roku zakłada wpisanie 

w przestrzeń 17 mosiężnych rzeźb117 w skali 1:1 przedstawiających wyroby 

radomskich fabryk - dziedzictwa przemysłowego miasta. 

 
Ryc. 6.12. Lokalizacja pomnika Jana Kochanowskiego we wnętrzu placu Corazziego, 

źródło: googlemaps.pl. 

 
Ryc. 6.13. Lokalizacja stolików Witolda Gombrowicza i Leszka Kołakowskiego we wnętrzu placu 
Konstytucji 3 Maja, źródło: googlemaps.pl. 

 
Ryc. 6.14. Wnętrze urbanistyczne z mauzoleum Dionizego Czachowskiego i pomnikiem Jacka 

Malczewskiego, źródło: googlemaps.pl.

                                            
116 Tzw. radomski czerwiec ’76  wraz z wydarzeniami w Płocku, Poznaniu i Ursusie stał się 
inspiracją do powstania ruchu Solidarności. 
117 Autorzy projektu Sebastian Piątkowski i Maciej Stępnikowski, wśród rzeźb znajdują się: telefon 
RWT CB 740, telefon RWT Bratek, telefon RWT Malwa, maszyna do szycia Łucznik KL.82, 
maszyna do pisania Łucznik 13001, pistolet P-64, pistolet maszynowy PM-63, pistolet Vis wz.35, 
piasta rowerowa Łucznik tylna, czółenka Radoskór, kozaki Sofix, maska przeciwgazowa wz.24, 
litrowa puszka farby Rafil, buty sportowe EMA, paczka papierosów Radomskich. 



 
Fot. 6.10. Stolik Witolda 
Gombrowicza (fot. autor). 

 
Fot. 6.11 Stolik Leszka 
Kołakowskiego (fot autor). 

 
Fot. 6.12 Pomnik Jana 
Kochanowskiego z 
autorem rzeźby art. rzeźb. 
Janem Kuczem (fot. autor).

Polityka kulturalna miasta jest istotna dla ożywienia przestrzeni miejskiej 

i obszarów rewitalizowanych. W Radomiu przejawia się przez cyklicznie 

organizowane międzynarodowe i ogólnopolskie festiwale i imprezy, ściągające do 

miasta gości z całej Europy. Festiwale korzystają z tradycji literackich 

i muzycznych miasta związanych z Kochanowskim i Gombrowiczem. Ze względu 

na tradycje przemysłowe i rozwój lotnictwa znakiem rozpoznawczym miasta 

w ostatnich latach są Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Air Show118. Wysoką 

rangą może pochwalić się także teatralny Międzynarodowy Festiwal 

Gombrowiczowski, wśród gości festiwalu często pojawia się wdowa po pisarzu - 

Rita Gombrowicz. Wśród pozostałych cyklicznych imprez można wyróżnić: 

Ogólnopolski Festiwal Poezji Śpiewanej, Ogólnopolskie Spotkania Filmowe 

Kamerlane Lato, Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicznych i Precyzji mający 

miejsce w przestrzeni publicznej miasta, Cafe Jazz Festival oraz miejskie imprezy 

realizowane na obszarze Miasta Kazimierzowskiego.  

 
Fot. 6.13. Plac. Konstytucji 3. Maja - jedna ze scen VI Festiwalu Artystów Ulicznych i Precyzji 
2017, źródło: www.cozadzien.pl dnia 31.05.2017. 

                                            
118  Pokazy  skupiające co dwa lata ok 160 - 180 tysięcy widzów w przeciągu dwóch dni pokazów. 
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Ryc. 6.15. Potencjał kulturowy śródmieścia Radomia (oprac. autor). 
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6.3. Analiza dotychczasowego procesu rewitalizacji 

Występujące procesy degradacji 

„Radom nie jest poematem nawet o poranku” 
W. Gombrowicz 

„Nasze dziwne miasto. Prawie ćwierćmilionowe miasto 
w stanie ….. chaosu; dotyczy to budynków i ludzi”119  

M. Szewczuk 
 

W obrębie śródmieścia Radomia występują procesy degradacji przestrzeni 

fizycznej (materialnej), funkcjonalnej i społecznej (moralnej). Aspekty degradacji 

przestrzennej i funkcjonalnej śródmieścia Radomia wg Thiel M. i Zaniewskej H., 

zostały sklasyfikowane jako efekty negatywnych przekształceń przemysłu, usług 

i komunikacji, skutkujące utratą podstawowych funkcji i zwartości 

przestrzennej.120 Zły stan wielu obiektów jest wynikiem wieloletnich zaniedbań 

inwestycyjnych, często wynikających z problemów własnościowych. Dogłębną 

charakterystykę degradacji społecznej śródmieścia przedstawił Węcławowicz G. 

(2003, 2007). Określił ten obszar jako: „ogromny, zwarty przestrzennie obszar 

ubóstwa i szczególnego nasilenia zjawisk patologii społecznej … skala nasilenia 

zjawisk negatywnych pozwala określić ten obszar jako slumsy.”121 Dopatrując się 

przyczyn nasilenia problemów społecznych w upadku zakładów przemysłowych 

prowadzącym do dużego bezrobocia. 

Problemy występujące w obszarze śródmieścia zostały sklasyfikowane 

i sklasyfikowane na poszczególne grupy w opracowaniu Lokalnego Programu 

Rewitalizacji na lata 2014-2023 w następujący sposób: 
Tabela 6.4. Klasyfikacja problemów występujących w obszarze śródmieścia, opracowanie na 

podstawie Lokalny Program Rewitalizacji 2014-2023 

SPOŁECZNA 
URBANISTYCZNA 
(inclusive design) 

GOSPODARCZA KOMUNIKACYJNA 
OCHRONY 

KRAJOBRAZU 

- wyludnianie 

się obszaru 

śródmieścia 

- starzenie się 

społeczeństwa 

mieszkańców 

- mnogość  form  architektonicznych 

(przypadkowa zabudowa wynikająca 

z procesów historycznych, brak 

spójnych reguł zagospodarowania 

przestrzennego, „martwe pola” 

- niezintegrowane obszary w obrębie 

- duże rotacje, 

niestabilność w 

zakresie 

prowadzonej 

działalności 

gospodarczej 

- słaby stan chodników 

i ulic, przypadkowość 

rozwiązań 

estetycznych, 

- niewielka ilość dróg 

rowerowych 

- zły stan 

techniczny 

historycznej 

zabudowy z 

różnych okresów 

historycznych 

                                            
119 Szewczuk M., Notatki z lat 2008 i 2009 [w: ] Kępa M., Paczka radomskich, s. 279. 
120 Przestrzenne aspekty rewitalizacji – śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, 
pokolejowe i powojskowe, IRM, Kraków 2009 S. 43. 
121 Węcławowicz G., Geografia społeczna, s. 155. 
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- wysokie 

bezrobocie 

- niskie 

kwalifikacje 

zawodowe 

- niski poziom 

aktywności 

społecznej 

 

historycznego miasta (brak połączeń 

komunikacyjnych, turystycznych, nie 

wyznaczone osie kompozycyjne) 

- skomplikowane i  często 

nierozwiązane kwestie własności 

gruntów i nieruchomości 

- pustostany, zarówno mieszkaniowe 

jak i usługowe, 

- pustostany po zakładach 

rzemieślniczych 

- brak nowej zabudowy o wysokich 

walorach architektonicznych i 

estetycznych 

- zaniedbane „szare” obszary miasta 

- słaby stan infrastruktury 

technicznej, w tym mediów 

- dość przypadkowe i  

niekompleksowe próby rewitalizacji 

małych obszarów, (Rynek i okolice) 

- problem niedostatecznego 

oświetlenia, iluminacji znaczących 

obiektów, różnorodności stylów, lamp 

- częste przypadkowe obiekty 

niewspółgrające z otoczeniem 

- występowanie braków, budek, 

szop, obiektów tymczasowych 

- dewastacja istniejącej zabudowy, 

przede wszystkim historycznej 

- przypadkowe kolorystyki elewacji 

- zniszczone, zamalowane i 

porysowane elewacje 

- brak jednolitej formy i estetyki małej 

architektury 

- chaos reklamowy 

- brak wdrożonego Systemu 

Informacji Miejskiej 

- brak zagospodarowania obszaru 

najstarszej historycznie części 

miasta 

- brak małych lokalnie terenów dla 

rekreacji, w tym dla dzieci, osób 

starszych i niepełnosprawnych 

- niedostępność zarówno większości 

budynków jak i przestrzeni 

publicznych dla osób 

niepełnosprawnych 

- przypadkowość 

doboru funkcji 

handlowych, 

usługowych w 

obszarze, 

niedostosowane do 

zabytkowej tkanki 

- słabo rozwinięta 

baza hotelowa i 

gastronomiczna 

 

- przewaga ruchu 

samochodowego nad 

innym 

- nadmierny hałas i 

zakorkowanie miasta 

- trudności z dojazdem 

do obszaru 

- układ ciągów 

pieszych dość 

chaotyczny w 

kontekście powiązań 

historycznych części 

obszaru 

- brak właściwej 

polityki parkingowej 

- brak strategii na 

wyłączanie z ruchu 

kołowego kolejnych 

obszarów w ścisłym 

centrum – oddawanie 

przestrzeni ludziom 

- niedostępność 

znacznych obszarów 

dla osób 

niepełnosprawnych, 

dzieci, osób starszych. 

 

-  pustostany 

zabytkowe 

wymagające 

remontów 

- przypadkowa 

zabudowa 

uzupełniająca 

- małe efekty 

oddziaływania 

dotychczasowej 

rewitalizacji 

zabytkowych 

obiektów 

- obiekty o 

wysokiej jakości 

architektonicznej 

przeznaczone na 

przypadkowe cele 

lub „martwe” w 

swojej funkcji 

- brak 

funkcjonalnego 

połączenia 

najstarszych 

historycznie części 

miasta 

- brak spójnej 

informacji 

historycznej 

- zaniedbana 

zieleń, 

niesprzątane ulice 

- zanieczyszczenie 

powietrza 

spalinami (smog, 

samochody, piece 

węglowe) 

- znikomy stopień 

termomodernizacji 

obiektów 

- zaniedbane cieki 

wodne, brak 

bulwarów, ścieżek 

rowerowych 

- brak miejsc 

wypoczynku 

 

. 
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Powyższa tabela wskazuje na największe braki w materii projektowania 

urbanistycznego oraz zachowania ładu przestrzennego. Śródmieście, mimo 

czytelnego układu historycznie wykształconej tkanki w dużej mierze 

charakteryzuje się znacznymi obszarami niezagospodarowanymi, 

niedoinwestowanymi lub zdegradowanymi. Tak postawiona diagnoza 

jednoznacznie wskazuje na konieczność uwzględnienia w projektach rewitalizacji 

w szerszym aspekcie działań mających na celu wydobycie wartości 

urbanistycznych i kształtowanie ładu przestrzennego. Analizy wskaźnikowe  

(ryc. 6.16.) przeprowadzone na potrzeby GPR wskazują na najsilniejsze 

zagęszczenie czynników degradacji w obszarze śródmieścia i starego miasta (ryc. 

6.17). 

 
Fot. 6.14. Skala degradacji w obszarze Miasta Kazimierzowskiego, liczne pustostany, 
niezagospodarowane działki, zły stan techniczny znacznej części budynków, 2016, cześć 
obiektów m.in. Kamienica Deskurów, Rwańska 17 / Szewska 20 obecnie w 2018 roku są w trakcie 
prac budowlanych (fot. autor). 
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Rewitalizacji 2014-

. 6.17. Występowanie wskaźników degradacji oraz 
zdegradowane, źródło: 
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16. Tabela analizy wskaźnikowej podobszarów zdegradowanych, źródło: Gminny Program 
-2023. 

. Występowanie wskaźników degradacji oraz 
zdegradowane, źródło: Gminny 

Regionalne, kulturowe i przestrzenne 

16. Tabela analizy wskaźnikowej podobszarów zdegradowanych, źródło: Gminny Program 

. Występowanie wskaźników degradacji oraz 
minny Program R
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16. Tabela analizy wskaźnikowej podobszarów zdegradowanych, źródło: Gminny Program 

. Występowanie wskaźników degradacji oraz 
Rewitalizacji 2014

aspekty rewitalizacji śródmieścia. Przykład Radomia.

16. Tabela analizy wskaźnikowej podobszarów zdegradowanych, źródło: Gminny Program 

. Występowanie wskaźników degradacji oraz wyznaczone 
2014-2023. 

aspekty rewitalizacji śródmieścia. Przykład Radomia.

16. Tabela analizy wskaźnikowej podobszarów zdegradowanych, źródło: Gminny Program 

wyznaczone 

aspekty rewitalizacji śródmieścia. Przykład Radomia.

16. Tabela analizy wskaźnikowej podobszarów zdegradowanych, źródło: Gminny Program 

wyznaczone w GPR obszary 

aspekty rewitalizacji śródmieścia. Przykład Radomia. 

 

16. Tabela analizy wskaźnikowej podobszarów zdegradowanych, źródło: Gminny Program 

obszary 
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Działania rewaloryzacyjne 

Działania rewitalizacyjne w Radomiu są naturalną kontynuacją procesów 

rewaloryzacji na obszarze Miasta Kazimierzowskiego (MK), rozpoczętych niemal 

zaraz po II wojnie światowej122. Studium historyczno–urbanistyczne dla Miasta 

Kazimierzowskiego wykonane w 1953 roku pod kierunkiem Wojciecha 

Kalinowskiego zwraca uwagę na zachowane w czytelny sposób poszczególne fazy 

rozwoju miasta od wczesnośredniowiecznej do XX wiecznej123. W 1963 roku 

opracowano Szczegółowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego MK. Określony 

tam układ został w 1969 roku wpisany do państwowego rejestru zabytków pod nr 

536/A/69. W latach 1966 – 1971 pod kierunkiem E. Kierzkowskiej były prowadzone  

badania archeologiczne nad wczesnośredniowiecznym układem osadniczym 

miasta w okolicach grodziska Piotrówka. W latach następnych zostały wykonane 

kolejne opracowania prowadzone przez zespoły m. in.: 

 arch. A. Gruszecki, 1969, badania architektoniczno – historyczne dotyczące 

murów obronnych Radomia, 

 arch. W. Kalinowski, arch. K. Brejtkop, MPU 1970 – 1971, dokumentacja 

zabytkoznawcza Miasta Kazimierzowskiego w formie studium 

konserwatorskiego do urbanistycznego planu szczegółowego, 

 arch. H. Adamczewska – Wejchert, K. Wejchert, Chmielewski J.M., 

Domaradzki K., Kołakowski E.,1972, Studium zagospodarowania Miasta 

Kazimierzowskiego, 

 arch. H. Adamczewska – Wejchert, K. Wejchert, Chmielewski J.M., 

Domaradzki K., Kołakowski E., Szulc J., Jankowski M., Program rewaloryzacji 

Miasta Kazimierzowskiego124, 1979 rok, 

 Projekt rewaloryzacji kościoła św. Wacława (prof. Wiktor Zin). 

 arch. Z. Chołuj, I. Głuszek, B. Malicka – Ząbek, Jolanta Kwiatkowska, 1998 

roku, Studium historyczno – urbanistyczne śródmieścia Radomia. 

                                            
122 W 1955-1965 opracowano planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Miasta 
Kazimierzowskiego przez zespół wyodrębniony z Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej 
w Kielcach: Grajewski E. (koncepcja przestrzenna) i Witkowski St. (program). 
123 Architektura i budownictwo, nr 381 - 382, lipiec sierpień 1979. 
124 Kalinowski W. ocenia projekt jako godzący współczesne funkcje i zachowanie ogólnego 
historycznego charakteru dzielnicy, porównując planowane działania związane z ograniczeniem 
ruchu do zachodnich rozwiązań stref pieszych np. Lingen, źródło: Architektura i budownictwo, nr 
381 - 382, lipiec sierpień 1979. 



Adam Derlatka, Regionalne, kulturowe i przestrzenne aspekty rewitalizacji śródmieścia. Przykład Radomia. 
 

166 
 

W 2003 roku uchwałą Rady Miasta jako operatora rewitalizacji powołano 

spółkę z o. o. „Rewitalizacja” z zadaniem renowacji budownictwa Miasta 

Kazimierzowskiego. Powołano także Pełnomocnika Prezydenta ds. Rewitalizacji. 

Spółka od tego czasu koordynuje i prowadzi działania rewitalizacji głównie 

w obrębie Miasta Kazimierzowskiego, w mniejszym stopniu na terenie 

śródmieścia. 

 
Fot. 6.15. Początek rewaloryzacji najstarszych części miasta, a) grodzisko Piotrówka, elementy 
palisady z logiem i kamień memoriałowy z wizerunkiem Mieszka I i sentencją K.C. Norwida „od 
narodu do plemienia jak od kwiatu do korzenia” b) bulwary w dolinie rzeki Mlecznej i obszary 
planowanego parku archeologicznego Stary Radom 

 
Fot.  6.16. Przykłady rewaloryzacji obiektów gotyckich a) Kościół św. Wacława wraz z przyległym 

placem, b) kościół św. Katarzyny i klasztor o.o. bernardynów, c) kościół św. Jana (fot. autor). 

 

Ideą przewodnią projektu rewaloryzacji Miasta Kazimierzowskiego z 1979 

roku było nie tylko zachowanie historycznych wartości poszczególnych budowli  
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i układu urbanistycznego ale również przywrócenie mu utraconej dawnej rangi 

śródmiejskiej.125 Zakładano równomierne rozplanowanie funkcji śródmiejskich, 

programu mieszkaniowego oraz różne warianty obsługi komunikacyjnej. Strefa 

publiczna obejmowała ul. Rwańską i Rynek oraz powiązane wnętrza uliczek. 

W rejonie Starego Miasta planowano jedynie docelowy dojazd dla mieszkańców. 

W opinii prof. W. Kalinowskiego projekt był bardzo dobry, został wypracowany 

w fazach konfrontacji oczekiwań opracowań zabytkoznawczych z możliwościami 

inwestycyjnymi126. Zrealizowany został jedynie fragment współczesnej interpretacji 

gotyckiej zabudowy szczytowej przy ul. Szwarlikowskiej. 
 

 
Ryc. 6.18. Plan zabudowy wg program rewaloryzacji Miasta Kazimierzowskiego autorstwa 
K. Wejcherta i H. Adamczewskiej - Wejchert, źródło: zbiory galerii Dziedzictwa Kulturowego Miasta 
Radomia. 

  

                                            
125 Kołakowski E. Studium zagospodarowania Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu, Architektura 
nr 381-382, 1979 s. 34. 
126  Rozmowa z Wojciechem Kalinowskim, Architektura nr 381 – 382, 1979, s.42. 



Adam Derlatka, Regionalne, kulturowe i przestrzenne aspekty rewitalizacji śródmieścia. Przykład Radomia. 
 

168 
 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kazimierzowskiego 2007 – 2013 

Przyjęty w 2004 roku program rewitalizacji miał na celu zainicjowanie pilnych 

interwencji rewaloryzacyjnych wynikłych z wieloletnich zaniedbań. Skala 

degradacji przejawiała się w sferze materialnej: katastrofalny stan techniczny 

obiektów i infrastruktury, funkcjonalnej, brak usług ogólnomiejskich i społecznych  

oraz wysoki poziom bezrobocia 32% (2004 rok). 

 Program miał za zadanie rozszerzenie działalności usługowej, rozwój 

turystyki oraz wprowadzenie funkcji kulturalnych na obszarze MK. Zaplanowano 

działania takie jak: remonty i modernizacje budynków, infrastruktury i przestrzeni 

publicznej, dokonanie zmian w strukturze społecznej, ożywienie gospodarcze 

dzielnicy, zachowanie dziedzictwa kulturowego i nadanie dzielnicy charakteru 

promocyjnego. Planowano pokrycie terenu sześcioma planami miejscowymi, z 

czego dwa były uchwalone już na etapie przygotowania LPR. 

Działania w sferze materialnej dotyczyły głównie odnowy kamienic 

i rewaloryzacji obiektów zabytkowych. Równolegle prowadzono działania 

społeczne mające na celu poprawę wizerunku i bezpieczeństwa, oraz eliminację 

bezrobocia, przestępczości i występujących patologii. Zakładano wprowadzenie 

na obszarze MK usług podstawowych (np. USC, Komisariat Policji) oraz 

ponadpodstawowych (np. Sąd Rejonowy, Studenckie Centrum Naukowo–

Techniczne). Zakładano również rozwój małych usług i lokali gastronomicznych w 

parterach, jako generatora przyciągającego większe inwestycje typu: sklepy, 

hotele prowadzące do ożywienia atmosfery MK. Na potrzeby programu 

wykwaterowano do lokali zastępczych mieszkańców z budynków i lokali 

zagrożonych katastrofą.  

 Kluczowe zrealizowane projekty rewitalizacji w obrębie MK w latach 2007 – 

2013, które należy wymienić to rewitalizacja znacznej liczby kamienic w rejonie ul. 

Rwańskiej (nr 7, 8, 10, 16, 17), ul. Szewskiej (nr 10), ul. Wałowej (nr 4, 16/18, 8, 

22 ), ul. Grodzkiej (nr 2, 4, 8) w tym cały kwartał przy ul. Małej (nr 1, 2),  oraz 

obecnie realizowanych (2016/17) zespół ul. Rwańska 17 - Szewska 20, 

rewaloryzacja fragmentów fosy  oraz murów miejskich przy dawnym klasztorze 

oo. Pijarów, rewitalizacja skweru Unii Wileńsko-Radomskiej, kamienicy Deskurów 

na muzeum. 
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Postęp prac nad wdrażanymi programami rewitalizacji dla Miasta 

Kazimierzowskiego po raz pierwszy został przeanalizowany w 2010 roku przez 

Marię Thiel i Hanke Zaniewską w opracowaniu Procesy rewitalizacji 

w Radomiu.127 Wyniki badań wskazują na punktowy i rozproszony charakter 

działań, spowodowany głównie ze względu na problemy własnościowe 

i wizerunkowe oraz na występujące bariery organizacyjno–finansowe. Mimo 

wniosków stawianych sześć lat temu (2010 roku) i ciągle prowadzonych działań 

rewitalizacyjnych w obrębie MK, jeszcze (2017) nie obserwuje się wyraźnego 

ożywienia. Jednak zakres prac prowadzonych w obrębie rynku (2017/2018), 

zwłaszcza przebudowa kamienicy Deskurów na cele placówki muzealnej  - 

instytutu miejskiego oraz uruchomienie biur w dawnym budynku ratusza pozwala 

mieć nadzieje na szybsze i skuteczne ożywienie miejsca. 

 
Ryc. 6.19. Analiza funkcji zabudowy Miasta Kazimierzowskiego, źródło: Rewitalizacja Radom 
spółka z o.o.. 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Radomia 2007 – 2013 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2007 – 2013 został 

przyjęty uchwałą Nr 415/2008. Zawarte w nim działania miały za zadanie 

spowodować ożywienie gospodarcze i społeczne, zwiększenie potencjału 
                                            
127 Opracowanie IRM, TOM 12 Przykłady rewitalizacji miast, rozdział 6. 
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turystycznego oraz rozwiązanie problemów społecznych, zakładane przez wzrost 

atrakcyjności obszarów zdegradowanych oraz poprawę funkcjonalności i estetyki 

przestrzeni. Na podstawie diagnozy przestrzennej, społecznej i gospodarczej do 

rewitalizacji wyznaczono trzy obszary: 

 Obszar Śródmiejski o powierzchni 1054 ha, zawarty niemal w całości 

w obszarze obwodnicy śródmiejskiej, zawierający w sobie obszar 

rewitalizowanego Miasta Kazimierzowskiego. 

 Tereny poprzemysłowe w dzielnicy Potkanów o powierzchni 7 ha przy 

ul. Tokarskiej i Żelaznej. 

 Obszar ograniczony ulicami: Warszawską, Grójecką, Rybną i rzeką Mleczną  

o powierzchni 15 ha. 

Jako główne problemy w obszarze śródmieścia wskazano wysoki poziom 

ubóstwa i wykluczenia społecznego (wskaźniki wg danych MOPS), wysoki 

wskaźnik przestępczości (według danych Komendy Miejskiej Policji), niski poziom 

efektywności energetycznej budynków. Podkreślono także negatywną sytuację 

społeczno–gospodarczą związaną z wysokim poziomem długotrwałego 

bezrobocia. 

 
Ryc. 6.20. Obszar Śródmiejski wskazany w LPR 2007 – 2013 (czerwona obwiednia)  i obszar 
rewitalizacji Miasta Kazimierzowskiego (turkusowa obwiednia) źródło: Lokalny Program 
Rewitalizacji 2007-2013. 
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LPR nie mały na celu zamierzonych kompleksowych efektów, prezentując 

raczej szeroki i niezbędny program techniczno–inwestycyjny w dużym stopniu 

sprowadzający się do procedur ubiegania się o środki dotacyjne z planowanej 

transzy. Charakter zrealizowanych działań zasadniczo sprzyja poprawie jakości 

życia oraz polepszeniu sytuacji przestrzennej, lecz nie inicjuje procesu 

rewitalizacji. W programie zawarto łącznie 73 projekty infrastrukturalne oraz 29 

projektów dotyczących modernizacji i remontów, o łącznej sumie 325 876 352,71 

zł. Projekty do programu zostały zgłoszone zarówno przez Gminę Miasta 

Radomia, spółkę Rewitalizacja, jednostki organizacyjne gminy oraz miejskie 

spółki prawa handlowego, parafie, placówki dydaktyczne i kulturalne, medyczne, 

oraz wspólnoty mieszkaniowe. 

Poniżej zestawione są grupy projektów zawartych w LPR 2007 – 2013 na 

podstawie analizy w Strategii Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego (część 

dotycząca rewitalizacji): 

Tabela 6.5. Realizacja projektów rewitalizacji wg kategorii projektów na podstawie Strategii 
Rozwoju Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego, 2015 (część dotycząca Rewitalizacji). 

Zgłaszający 
projekty 

zgłoszone 
projekty 

zrealizowane 
łączna suma 

w tym źródła 
zewnętrzne 

Gmina Miasta Radom 23 
19 (w tym 6 w 

całości) 
24 488 714,11 - 

Np. termomodernizacja II LO, PSP nr 5, PSP nr 32, PSP nr 13, ZSE,  przebudowa MDK, 

przebudowa placu z fontannami przy pl. Konstytucji 3 Maja, monitoring osiedla XV lecie, 

rewitalizacja parku planty, Stary Ogród, Leśniczówka, park im. T. Kościuszki, rewitalizacja 

infrastruktury zabawowo – rekreacyjnej placówek publicznych przedszkoli. 

 

Zgłaszający 
projekty 

zgłoszone 
projekty 

zrealizowane 
łączna suma 

w tym źródła 
zewnętrzne 

jednostki organizacyjne 

gminy oraz miejskie 

spółki prawa 

handlowego 

22 
20 (w tym 17 w 

całości) 
71 510 089,71 31 773 007,99 

Przebudowa ulic o łącznej długości 9 471 m oraz chodników o długości 17 484 m. 

Spółka Rewitalizacja przebudowa kamienicy starościńskiej, kamienic przy ul Rwańskiej 16, 

Wałowej 4 i 22, Rynek 12, Szewskiej 10 oraz remont Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. 

Kusocińskiego. Częściowo Malczewskiego 16, pomieszczenia Łaźni- Radomskiego klubu 

środowisk Twórczych, 
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Zgłaszający 
projekty 

zgłoszone 
projekty 

zrealizowane 
łączna suma 

w tym źródła 
zewnętrzne 

Parafie i Kuria Diecezji 

Radomskiej 
6 5 ( w tym 4 w całości) 15 079 882,11 11 852 443,02 

Prace remontowo - konserwatorskie w parafiach: św. Rodziny, katedralnej NMP, Ewangelicko – 

Augsburskiej, św. Jana Chrzciciela, 

 

Zgłaszający 
projekty 

zgłoszone 
projekty 

zrealizowane 
łączna suma 

w tym źródła 
zewnętrzne 

Pozostałe podmioty: 20 
11 (w tym 5 w 

całości) 
26 420 359,66 4 024 520,19 

Radomski Szpital Specjalistyczny im. Tytusa Chałubińskiego, Regionalna Federacja 

Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych - NOT, Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka” 

Caritas Diecezji Radomskiej, Cech Rzemiosł, Politechnika Radomska im Kazimierza Puławskiego 

(obecnie Uniwersytet Techniczno – Humanistyczny), Radomska Szkoła Wyższa 

 

Zgłaszający 
projekty 

zgłoszone 
projekty 

zrealizowane 
łączna suma 

w tym źródła 
zewnętrzne 

Wspólnoty 

mieszkaniowe np: 

Budowlani, Planty 7, 

Kościuszki 8, 16, 

Staszica 34, 

Administrator, 

30 
17 (w tym 3 w 

całości) 
4 812 042,32 - 

Termomodernizacja, renowacja elewacji, wymiana pokrycia, wymiana instalacji wewnętrznych 

 

Kategoria projektu Projekty 
Średni 
stopień 

realizacji 

Infrastruktura 

drogowa 

Modernizacja pl. Dworcowego, ul Wałowej i ulic przy MK, 

ul. Reja z placem św. Kazimierza, ul Mireckiego i 

Limanowskiego, Malczewskiego, Mickiewicza, Kilińskiego 

89,46 % 

Poprawa warunków 

kształcenia 

Termomodernizacje II LO, IV LO, V LO,  rewitalizacja 

infrastruktury zabawowo - rekreacyjnej przedszkoli i szkół 

publicznych 

62,00 % 

Rewitalizacja 

obiektów kultury 

Modernizacja budynku Resursy, Miejskiej Biblioteki 

Publicznej, Amfiteatru, Młodzieżowego Domu Kultury 
36,00 % 

Rewitalizacja 

obiektów sakralnych 

Katedra NMP, barokowy kościół św. Trójcy, farny św. 

Jana 
80,50 % 
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Rewitalizacja 

przestrzeni 

publicznej 

Przebudowa placu z fontannami, placu Jagiellońskiego, 

dolnego fragmentu ul Żeromskiego, rewitalizacja trzech 

zabytkowych parków: Leśniczówka, Stary Ogród, park 

Kościuszki, oraz realizacja parku doliny rzeki mlecznej 

29,00 % 

Poprawa warunków 

opieki medycznej 

Remont i modernizacja instalacji c.o., kanalizacji 

deszczowej na terenie Radomskiego Szpitala 

Specjalistycznego 

50,00 % 

Remont budynków 

mieszkalnych 

Remont instalacji, ogrodzenie terenu, termomodernizacje 

obiektów spółdzielni mieszkaniowych 
38,92 % 

Termomodernizacja 
Szpital specjalistyczny, budynki wspólnot mieszkaniowych 

i szkoły 
54,32 % 

 

 
Ryc. 6.21. Rozmieszczenie projektów rewitalizacji w obrębie śródmieścia (oprac. autor). 
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Program Rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014 – 2023 

Gminny Program Rewitalizacji128 (GPR) na lata 2014 - 2023 został przyjęty 

uchwałą rady miejskiej nr 346/2016 dnia 29.08.2016. W czerwcu i maju 2016 roku 

odbyły się konsultacje społeczne z różnymi grupami interesariuszy poprzedzające 

opracowanie programu. Program wpisuje się w założenia i politykę dokumentów 

strategicznych na poziomie krajowym i regionalnym, jednak nie prowadzi to do 

konstruktywnych  działań inicjowanych odgórnie. 

GPR zawiera krótką ocenę wdrażania założeń LPR na lata 2007 – 2013, 

prezentując ogólnie osiągnięte cele. Za główny cel stawia ożywienie społeczno-

gospodarcze śródmieścia wraz z Miastem Kazimierzowskim, które w 2023 będzie 

obszarem: zapewniającym atrakcyjne warunki do życia, aktywności społecznej 

i zawodowej oraz integracji mieszkańców, stwarzającym korzystne warunki do 

prowadzenia działalności gospodarczej potencjalnym i istniejącym podmiotom 

gospodarczym oraz charakteryzującym się wysokiej jakości strukturą 

przestrzenną o walorach umożliwiających zachowanie i wzmocnienie roli 

funkcjonalnego i historycznego centrum miasta, aktywnej współpracy pomiędzy 

administracją publiczną, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi. 

W programie wyznaczono obszary zdegradowane na podstawie 

przeanalizowanych występujących czynników dotyczących stref: społecznej, 

technicznej i gospodarczej. Na tej podstawie wyznaczono 12 obszarów 

kryzysowych według jednostek Systemu Informacji Miejskiej: I – Młynek 

Janiszewski, II – Huta Józefowska, III – Nowa Wola Gołębiowska, V – Stare 

Miasto, VI – Śródmieście (wraz z MK), VII Glinice, VIII – Żakowice, IX – 

Młodzianów, X – Długojów Górny, XI – Potkanów, XII – Nowiny Malczewskie . Ze 

względu na mały obszar, w analizie połączono obszary śródmieścia i Miasta 

Kazimierzowskiego. Zgodnie z przedstawionymi danymi, obszarem 

charakteryzującym się nadal najwyższą ilością zjawisk kryzysowych jest 

śródmieście wraz z Miastem Kazimierzowskim. Powierzchnia wyznaczonego 

obszaru wynosi 331,8 ha, i stanowi 2,96% powierzchni miasta, zamieszkała jest 

przez 26 652 os co stanowi 12,76% mieszkańców Radomia więc problem 

degradacji przestrzeni dotyka stosunkowo dużą populację. 

                                            
128 Opracowanie LC Lech Consulting, ul. Podmurna 65/1. 
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Fot. 6.17. Rewitalizacja przestrzeni publicznej placu Konstytucji 3 Maja i placu Corazziego 
a) pawilon na fontannach, b) galeria Rosa przy placu Corazziego, architektura obiektu nawiązuje 
do klasycystycznej zabudowy gmachu Corazziego c) przestrzeń publiczna na dachu pawilony na 
fontannach, d) przestrzeń publiczna na dachu pawilonu (fot. autor). 

 

Fot. 6.18. Przykłady rewitalizacji terenów zielonych: a) b) park im Tadeusza Kościuszki (Muszla 
koncertowa , aleja bp. J. Chrapka,),  c) Skwer Unii Radomsko – Wileńskiej, d) park Stary Ogród,  
e) Aleja prof. Leszka Kołakowskiego z amfiteatrem (fot. autor). 
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Działania inicjatyw społecznych 

Zgodnie z panującą tendencją na świecie, coraz większe znaczenie w 

życiu miasta nabierają ruchy miejskie i organizacje non profit lub nieformalne 

działania, które zmieniają wizerunek miasta. Inicjatywy te, są cenne, ponieważ 

podejmowane są przez osoby, które na co dzień funkcjonują w przestrzeni 

miejskiej i najlepiej znają jej problemy. Skutkiem wspólnych działań mieszkańców 

jest nie tylko naprawa/ulepszenie przestrzeni publicznej, ale też integracja 

społeczna. Obecnie wiele miast, w tym Radom, rozdysponowuje część funduszy 

w ramach Budżetu Obywatelskiego, umożliwiając mieszkańcom zgłaszanie 

i wybór projektów do realizacji. Pośród zwycięskich projektów w Radomiu należy 

wymienić szereg rozwiązań dotyczących usprawnień infrastruktury rowerowej 

oraz niewielkie obserwatorium astronomiczne tzw. Astrobazę, czy wspomniane 

wcześniej rzeźby prezentujące dorobek radomskich fabryk. 

 Bractwo Rowerowe jest silnym ruchem obywatelskim organizującym liczne 

inicjatywy polegające na promocji transportu rowerowego, ale także na szeroko 

pojętym stosowaniu w Radomiu rozwiązań sprzyjających użytkowaniu przestrzeni 

publicznych przez pieszych i rowerzystów, oraz usprawnieniu komunikacji 

publicznej. Poszczególne projekty Bractwa są realizowane w ramach Budżetu 

Obywatelskiego lub zgłaszane bezpośrednio do urzędu lub inwestorów 

prywatnych. Rozwiązania wprowadzone w obrębie śródmieścia często są 

prezentowane jako przykłady dobrej praktyki podczas konferencji i spotkań 

środowiska rowerowego w kraju. Celem Bractwa jest powiększenie strefy ruchu 

pieszego (przestrzeni publicznej), ograniczenie i uspokojenie ruchu 

w śródmieściu, utworzenie stref ruchu pieszego (przestrzeni publicznych) 

wewnątrz osiedli mieszkaniowych oraz utworzenie sieci bezpiecznych tras 

rowerowych między śródmieściem i największymi dzielnicami mieszkaniowymi, 

przykładem mogą być działania prowadzone w ramach „likwidacji teleportów” – 

nieciągłości w sieci infrastruktury rowerowej. 

 Kolegium Odbudowy Zamku Królewskiego129 im. Kazimierza Wielkiego 

stanowi inicjatywa przedsiębiorców, architektów, społeczników i duchownych 

mająca na celu odbudowę zamku królewskiego w Radomiu. W ramach prac 
                                            
129 Powołane przez Jarosława Kowalika, oprócz radomskich przedsiębiorców i działaczy zrzesza 
m.in. Andrzeja Kadłuczkę (PK) i Marię Lewicką (PW). 
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Kolegium do tej pory zorganizowało badania archeologiczne oraz ufundowało 

armaty na placu Unii Radomsko – Wileńskiej, obecnie prowadzi prace nad 

realizacją w pobliżu rzeźby Zagłoby130. Prowadzone są mediacje mające na celu 

przekazanie miastu budynku dawnego zamku. Inicjatywa Kolegium utworzenia 

Europejskiego Centrum Demokracji została poparta przez ambasadora USA 

podczas wizyty w dniu 12.10.2017 roku. 

 
Fot. 6.19. Armaty ufundowane przez Kolegium Odbudowy Zamku Królewskiego na placu Unii 

Radomsko-Wileńskiej. Skwer jest miejscem licznych pikników historycznych z salwami armatnimi 

(fot. autor). 

 Radomskie Towarzystwo Naukowe - inicjatywa Tramwaj w Radomiu miała 

na celu pozyskanie środków na realizację zrównoważonego transportu w postaci 

linii tramwajowej w głównym paśmie zainwestowania północ-południe, pierwotnie 

planowana w ramach Regionalnych Instrumentów Terytorialnych (RIT). Budowa 

linii tramwajowej, wzdłuż głównego pasma rozwojowego północ – południe, była 

wskazana już w konkursie na plan Radomia w 1926 roku i w planach 

powojennych. 

                                            
130  W powieści Ogniem i mieczem, Jan Onufry Zagłoba w Radomiu został uderzony kuflem w 
głowę. Rzeźba może stać się atrakcją w przestrzeni publicznej podobnie jak liczne pomniki 
Dobrego Wojaka Szwejka np. w Sanoku, Przemyślu. 
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Dotychczasowe programy rewaloryzacji i rewitalizacji kładą mały nacisk na 

projekty strukturotwórcze. W przyszłości działania w większym stopniu powinny 

zostać zintegrowane z planami miejscowymi oraz wprowadzać większe ułatwienia 

inwestycyjne na obszarach zdegradowanych, zawartych w planach rewitalizacji 

lub Specjalnych Strefach Rewitalizacji (wynikających z ustawy o rewitalizacji), 

pozwalając na większe pobudzenie inwestycji prywatnych. Przykładem 

planowanego działania strukturotwórczego jest np. wprowadzenie w planie 

miejscowym BERNARDYNI ciągu pieszo-jezdnego, łączącego ul. Traugutta 

i Żeromskiego, na zapleczu kamienic przy ul Żeromskiego. 

 Z punktu widzenia rewitalizacji śródmieścia Radomia za kluczowe  

z dotychczasowych działań należy wskazać projekty o charakterze 

strukturotwórczym, takie jak: 

 przebudowa części ul Żeromskiego na deptak pieszy, 

 rewitalizacja części kamienic w obrębie Miasta Kazimierzowskiego, 

 planowana rewitalizacja kwartału kamienicy Deskurów i płyty rynku Miasta 

Kazimierzowskiego, 

 rewitalizacja trzech zabytkowych parków, 

 pierwszy etap realizacji Bulwarów Rzeki Mlecznej. 

 
Ryc. 6.22. Rysunek planu miejscowego Bernardyni z ulica poprowadzoną na zapleczu kamienic, 
źródło: MPZP Bernardyni, załącznik nr 1 do uchwały nr616/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 
4 listopada 2013, www.mpu.radom.pl. 

  



Adam Derlatka, Regionalne, kulturowe i przestrzenne aspekty rewitalizacji śródmieścia. Przykład Radomia. 
 

179 
 

CZĘŚĆ III  

MODEL STRUKTURY RADOMIA A REWITALIZACJA JEGO 
ŚRÓDMIEŚCIA 

7. KONSTRUKCJIA URBANISTYCZNA A REWITALIZACJA ŚRÓDMIEŚCIA. 
RADOM I TŁO PORÓWNAWCZE: RZESZÓW I BIELSKO-BIAŁA. 

7.1. Konstrukcja urbanistyczna śródmieścia - tło porównawcze 

W tej części pracy metoda analizy zaczerpnięta została z doświadczeń 

autora zdobytych podczas badań dotyczących Krakowa. Przełożenie problematyki 

z miasta metropolitalnego do przypadku miasta regionalnego jakim jest Radom 

polega na adaptacji zagadnień płynących z kontekstu metropolitalnego na 

powiązania regionalne oraz różnic w postrzeganiu centrum i śródmieścia ośrodka 

regionalnego i metropolitalnego. 

Jako tło porównawcze dla Radomia należy przyjąć wspomniane na wstępie 

regionalne miasta polskie jak: Częstochowa, Bielsko-Biała, Rybnik, Sosnowiec, 

Tarnów, Płock, ale także miasta wojewódzkie o podobnej wielkości i lokalizacji 

w sieci osadniczej jak Kielce czy Rzeszów. Problematyka konfiguracja projektów 

w obrębie śródmieścia w szerszym aspekcie dotyczy także miast europejskich jak 

Koszyce, Miszkolc, Newcastle upon Tyne, Poczdam, Graz oraz wielu innych. 

Model konstrukcji urbanistycznej stanowi zapis „układu nośnego miasta”, 

zapewnia możliwość łatwego czytania geometrii i powiązań układu miejskiego. 

Wskazuje na istotne miejsca, kierunki i zasady ich wzajemnych powiązań. 

Syntetyczne ujęcie obrazuje charakterystyczne zależności występujące 

w śródmieściu, parametryzacja poszczególnych elementów pozwala na wzajemną 

ich ocenę pod kątem ustalania potencjału strukturotwórczego. W taki sposób 

model może być kanwą dla potencjalnych projektów rewitalizacji, zarówno dla 

miękkich, jak i twardych strukturotwórczych ustaleń polityki przestrzennej. 

Konstrukcja urbanistyczna jest narzędziem planistycznym, które stwarza układ 

odniesienia dla analiz poziomu skonfigurowania projektów strategicznych wg 

poszczególnych elementów jakimi są węzły i korytarze. 

W tym celu przedstawiono interpretację konstrukcji urbanistycznej dla 

trzech ośrodków Bielska - Białej, Rzeszowa i Radomia. Sposób powiązania 

projektów rewitalizacji (integracja) z elementami konstrukcji urbanistycznej, ze 

względu na zakres pracy został przedstawiony na przykładzie Radomia. Dla 
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Bielska i Rzeszowa w rozdziale 4 przedstawiono analizę realizowanych projektów 

rewitalizacji. Miasta referencyjne stanowią tło porównawcze dla wyznaczenia 

prawidłowości i zasad budowania modelu konstrukcji urbanistycznej dla miast 

średniej wielkości. 

Model konstrukcji urbanistycznej śródmieścia stanowi układ odniesienia dla: 

A. Analizy obszarów degradacji 

B. Analizy obszarów interwencji 

C. Identyfikacji projektów rewitalizacji 

D. Identyfikacji i analizy powiązań synergicznych między projektami 

E. Syntezy programu – ustalaniu priorytetów realizacji projektów 

W wyniku przeprowadzonych analiz można wskazać następujące elementy  

konstrukcji urbanistycznej mające największy wpływ na budowanie modelu i 

możliwą integrację projektów: 

 główne węzły miejskości, 

 klastry węzłów – obszary agregacji węzłów miejskości, 

 korytarze urbanistyczne - określające powiązanie śródmieścia ze strefą 

podmiejską, 

 korytarze kolejowe – szczególnie istotne ze względu na potencjał rozwojowy 

przystanków kolejowych, 

 korytarze rozwoju – agregujące korytarze urbanistyczne i/lub korytarze 

kolejowe, 

 centrum historyczne – rola w modelu centrum i śródmieścia, 

 nowe centrum – współczesny ośrodek rozwoju życia miejskiego, 

 sieć przestrzeni publicznej, główna ulica śródmiejska, główny plac miejski / 

rynek, 

 architektura miasta – konfiguracja obiektów o szczególnych wartościach 

kulturowych, 

 zieleń publiczna i park rzeczny - riverfront, 

 tereny poprzemysłowe, 

 obiekty wielofunkcyjne – śródmiejskie galerie handlowe lub obszary 

agregacji funkcji handlowych, 

 aktywne pierzeje. 
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Konstrukcja urbanistyczna Rzeszowa 

Przykład rozwoju Rzeszowa wskazuje na silną rolę centrum historycznego 

w budowaniu konstrukcji urbanistycznej miasta. Historyczne centrum nadal 

stanowi rdzeń otoczony kolejnymi obwodnicami i promieniście rozchodzącymi się 

głównymi korytarzami urbanistycznymi. Najsilniej widocznymi na kierunkach 

północ – południe (rozgałęzienie na Lublin / Radom - Bieszczady) i wschód-

zachód (związany z kierunkiem drogi krajowej nr 94 Kraków – Lwów131). Układ 

historyczny z centralnie położonym rynkiem, dzięki czytelnemu układowi 

obwodnicowemu nie stanowi bariery przestrzennej dla korytarzy rozwoju, 

krzyżujących się w centrum (ryc. 7.1 i 7.2). Przy obwodnicy centrum 

zlokalizowane są główne węzły miejskości jak: ogrody bernardyńskie – galeria 

Rzeszów, dworzec PKP, Zamek Lubomirskich – Regionalne Centrum Sportowe, 

Uniwersytet Rzeszowski, Nowe Centrum Wschód. Kolejny pierścień drugiej 

obwodnicy domyka strefę miejską, wokół obwodnicy znajdują się węzły takie jak: 

Politechnika Rzeszowska, Nowe Miasto – centrum handlowe, szpital kliniczny, 

Nowe Centrum Północ – DevelopRes SkyRes. 

Zidentyfikowane obszary agregacji miejsc węzłowych wskazują na czytelne 

zalążki policentryczności, co oznacza, że Rzeszów przechodzi w fazę 

metropolizacji. Na północy śródmieścia kształtuje się nowy węzeł biurowy oraz 

dalej silny węzeł rozwojowy, w skali regionalnej, lotnisko w Jasionce wraz ze 

specjalną strefą przemysłową i centrum konferencyjnym przy autostradzie A4. 

W modelu Rzeszowa czytelne jest sześć promienistych korytarzy rozwoju, 

wyznaczonych w studium miasta i stanowiących kierunki rozwoju strefy miejskiej 

zarysowującego się tzw. „modelu rozgwiazdy”. Korytarz kolejowy, mimo 

powiązania północ – południe z odejściem w kierunku wschodnim do Przemyśla 

(dworzec główny), nie odgrywa istotnej roli w budowaniu modelu konstrukcji 

urbanistycznej miasta. Należy zauważyć możliwość doprowadzenia linii kolejowej 

do lotniska i strefy przemysłowej. Najsilniejszy korytarz rozwoju stanowi kierunek 

północny ul. Warszawskiej łączący śródmieście z lotniskiem i autostradą A4, oraz 

rozwijającymi się wsiami Miłocinem i Zaczerniem. 

Obok wspomnianych korytarzy istotne element śródmieścia stanowią 

bulwary Wisłoka przecinające je na dwie części, lewostronną historyczną 
                                            
131 Obecnie rolę głównego korytarza wschód – zachód pełni autostrada A4 przebiegająca na 
granicy miasta i lotniska. 
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i prawostronną związaną z powstawaniem nowego centrum. Integracja obu części 

następuje dzięki licznym mostom i kładkom. 

Schematycznie obszar śródmieścia można zaprezentować jako okrąg 

o promieniu ok. 1 100 m, ze środkiem geometrycznym zlokalizowanym, ok.150 na 

południe od rynku na przecięciu ulic Słowackiego i Grodzisko. Granice z trzech 

stron wyznaczają elementy konstrukcji urbanistycznej wraz ze swoim obszarem 

oddziaływania (kołnierzem), od zachodu i północy linia kolejowa, od wschodu 

al. Tadeusza Rejtana, od południa natomiast granica nie jest wyraźnie 

zarysowana, przebiega w osi ul. Zofii Chrzanowskiej – Bulwarowej – zapleczu 

kompleksu Milenium Hall. 

Sieć najbardziej wartościowych przestrzeni publicznych skupia się wokół 

rynku (w przedłużeniu ulic Mickiewicza i Kościuszki / Matejki) i osi ul. 3. Maja, 

widoczne na ryc. 4.16 i 7.2. Obwodnica centrum także wskazuje na liczne 

przykłady atrakcyjnych przestrzeni publicznych. Śródmieście również stanowi 

zbiór wartościowych obiektów z punktu widzenia architektury miasta. Pierzejowa 

zabudowa placów i ulic oraz renesansowe i barokowe obiekty, szczególnie 

istotne: ratusz, zamek Lubomirskich oraz kościoły bernardynów i farny. Duże 

znaczenie kulturowe i element tożsamości miasta stanowi także pomnik Czynu 

Rewolucyjnego. 

Korytarz Wisłoka i bulwary stanowią również główny korytarz integrujący 

tereny zielone w skali miasta, m.in. Stary Cmentarz, Olszynki, Park Kultury 

i Wypoczynku, Rezerwat Przyrody Lisia Góra, Jezioro Żwirownia. W obrębie 

śródmieścia można wyróżnić również liczne wartościowe kompleksy zieleni 

urządzonej: Park Jedności Polonii z Macierzą, Ogród Miejski im. Solidarności, 

zieleń przy zamku Lubomirskich, ogrody bernardyńskie, plac Ofiar Getta i plac 

Wolności.  

Istniejące tereny przemysłowe zlokalizowane są na obrzeżach śródmieścia, 

często w sąsiedztwie głównych korytarzy rozwoju, szczególnie północnych 

i południowych oraz w rejonie lotniska. 
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Ryc. 7.1. Model konstrukcji urbanistycznej miasta Rzeszów (oprac. autor). 
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Ryc. 7.2. Model konstrukcji urbanistycznej śródmieścia Rzeszowa (oprac. autor). 
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Konstrukcja urbanistyczna Bielska Białej 

Konstrukcja urbanistyczna Bielska – Białej (ryc. 7.3 i 7.4) wskazuje na silną 

rolę centrum historycznego, powstałego z połączenia dwóch miast Bielska i Białej 

Krakowskiej. Centrum stanowi obszar agregacji największej ilości węzłów 

miejskości. Można wyróżnić trzy główne obszary skupione wokół starego miasta, 

ulicy 11. Listopada oraz galerii Sfera. Węzły związane z oświatą odgrywają 

mniejszą rolę w kształtowaniu miejsc węzłowych, jednak należy wskazać 

potencjał rozwojowy kampusu ATH zlokalizowanego przy Błoniach. 

W skali miasta czytelny jest układ rusztowy głównych korytarzy rozwoju 

północ - południe i wschód – zachód, będących wynikiem głównych kierunków 

wynikających ze skali regionalnej, prowadzących do Czech (zachód), do Żywca 

i na Słowację (południe), do Krakowa (wschód) oraz do Katowic (północ). Oś ulic 

3. Maja - Partyzantów, wyznaczonej jeszcze w planie regulacyjnym miasta pod 

koniec XIX wieku, nadal stanowi główny kierunek integrujący miejsca węzłowe 

obszaru funkcjonalnego oraz główne węzły śródmieścia: plac Chrobrego - 

dworzec PKP / PKS. Kierunek północ - południe w obrębie śródmieścia jest 

znacznie silniejszy i zbudowany z dwóch głównych korytarzy wspomnianej 

ul. 3. Maja - Partyzantów, oraz korytarza Lwowska - Żywiecka, prostopadły 

wschód - zachód tylko z jednego ul. Cieszyńska – Krakowska, z rozgałęzieniem w 

obszarze śródmieścia. Istotną rolę korytarza rozwoju odgrywa również 

obwodnica, stanowiąca główny korytarz komunikacyjny w skali obszaru 

funkcjonalnego oraz wykazująca duży potencjał integracji miejsc węzłowych 

związanych z handlem wielkokubaturowym oraz terenami przemysłowymi. 

Obszar śródmieścia Bielska – Białej jest znacznie mniejszy od 

rzeszowskiego i radomskiego, ciężko również wyznaczyć jednoznacznie jego 

granice. Wg studium kierunków zagospodarowania miasta wschodnią granicę 

stanowi korytarz ul Lwowskiej, południową PCK, północną ulice Piłsudskiego 

i Piastowska, zachodnia granica jest wyznaczona na podstawie morfologii 

zabudowy wzdłuż ul. Wyspiańskiego – Skargi, bez wskazania jednego głównego 

korytarza. 

 Znacząca rolę w modelu konstrukcji Bielska - Białej stanowią tereny 

zielone, zlokalizowane w południowej części miasta szczyty górskie Beskidu 

Śląskiego: Szyndzielnia, Klimczok. Drugim elementem systemu zieleni 

wzmacniającym oś N-S jest korytarz rzeki Białej (park Włókniarzy) oraz Wapienicy 
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i Straconki. W obrębie śródmieścia rzeka Biała posiada częściowo zabudowany 

riverfront.  

 Sieć przestrzeni publicznych w obrębie centrum posiada wyraźnie 

wyeksponowane węzły, można wyznaczyć główną ulicę pieszą – 11. Listopada 

oraz plac – plac Chrobrego / Rynek. Działania rewitalizacyjne, jak wskazano 

rozdziale 4., skupiły się na integracji obydwu przestrzeni tworząc atrakcyjną 

przestrzeń publiczną. 

Architektura miasta w obrębie śródmieścia składa się z licznych stylowych 

kamienic i pałaców / willi mieszczańskich stanowiących przykład XIX wiecznej 

architektury132 w formie kwartałów zabudowy. Można także wskazać kompleksy 

mieszkaniowej zabudowy modernistycznej np. przy ul. Bohaterów Warszawy. 

Pośród rzeźb występujących w obrębie centrum można wyróżnić jedyny w Polsce 

pomnik Marcina Lutra oraz bohaterów z kreskówek ze studia filmowego w 

Bielsku-Białej: Boleka i Lolka oraz Reksia. 

Tereny przemysłowe zlokalizowane w obrębie śródmieścia w znacznej 

części zostały zrewitalizowane np. Nowe Miasto, muzeum Stara Fabryka. Nowe 

tereny przemysłowe zostały zlokalizowane wzdłuż obwodnicy i charakteryzują się 

dobrą dostępnością. 

                                            
132 Bielsko – Biała bywa zwana „Małym Wiedniem”. 
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Ryc. 7.3. Model konstrukcji urbanistycznej miasta Bielsko - Biała (oprac. autor). 
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Ryc. 7.4. Model konstrukcji urbanistycznej śródmieścia Bielska - Białej (oprac. autor). 
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Tabela 7.1. Zestawienie elementów strukturotwórczych (oprac. autor). 
ELEMENT RADOM RZESZÓW BIELSKO-BIAŁA 

Główne węzły 

miejskości - 

śródmieście 

Widoczna agregacja węzłów 

w obszarze śródmieścia 

Widoczna agregacja węzłów 

w obszarze śródmieścia 

Widoczna agregacja 

węzłów w obszarze 

śródmieścia 

Korytarze 

regionalne 

Układ pasmowo –

promienisty z przewagą 

kierunku N-S 

Równomierny układ 

obwodnicowo - promienisty, 

potencjalny istotny korytarz 

w kierunku północnym 

(lotnisko) 

Układ pasmowo -  

promienisty z przewagą 

kierunku N-S, Katowice - 

Żywiec 

Historyczne 

centrum 

Ścieżka rozwojowa łącząca 

poszczególne etapy rozwoju: 

IX wieczne grodzisko, miasto 

lokacyjne XIII i XIV wieczne, 

dzielnicę XIX wieczną. 

Faktyczne centrum oś 

ul. Żeromskiego 

XIV wieczny układ lokacyjny 

skupiony wokół rynku 

powiązany z zamkiem 

Lubomirskich 

XIV wieczny układ 

lokacyjny Białej, powiązany 

z zabudową XIX wieczną 

w osi ul. 11 listopada. Brak 

powiązania z grodziskiem 

Riverfront - park 

rzeczny 

Częściowe 

zagospodarowanie wzdłuż 

rzeki Mlecznej (Stary ogród, 

Bulwary) i Potoku 

Północnego (alejka 

Kołakowskiego) 

Atrakcyjne 

zagospodarowanie bulwarów 

Wisłoka, integrujący oba 

brzegi i zielone tereny w 

obrębie miasta: Olszynki, 

Park kultury i wypoczynku,  

rezerwat Lisia Góra 

Częściowo 

zagospodarowane bulwary 

wzdłuż rzeki Białej (Park 

przy ratuszu, Włókniarzy) i 

Straconki (Bulwary 

Straceńskie), zabudowany 

riverfront przy terenach 

Sfery, wymagający 

uporządkowania. 

Główna ulica 
Piesza: ul. Żeromskiego -

krystalizująca oś śródmieścia 

Piesza ul. 3 Maja - 

Grunwaldzka (zamek – 

kościół farny - dworzec) 

Piesza ul. 11. Listopada. 

Komunikacyjna ul. 3. Maja 

(stare miasto - dworzec) 

Rynek – główne 

place 

4 place: Rynek MK, plac 

Corazziego, plac Konstytucji 

3. Maja, Plac Jagielloński 

 place: Rynek, ogrody 

bernardyńskie, Ofiar Getta, 

Wolności, Cichociemnych 

4 place: Plac Chrobrego, 

Rynek, Plac Wolności, 

Wojska Polskiego 

Sieć przestrzeni 

publicznej 

Czytelny układ krzyża z silną 

osią sekwencji wnętrz 

wzdłuż ul. Żeromskiego 

Sieć przestrzeni publicznych 

ulic wokół rynku 

Ulice starego miasta, ul. 

11. Listopada, Barlickiego, 

Cechowa 

Tereny 

poprzemysłowe 
W obrębie śródmieścia Na granicy śródmieścia 

W północnej części w na 

granicy śródmieścia 

Zieleń publiczna 

Korytarz rzeki Mlecznej i 

Potoku Północnego, Park 

Planty, Kościuszki, Stary 

Ogród, Leśniczówka 

Bulwary Wisłoka (Olszynki, 

Park Kultury i Wypoczynku), 

Park Jedności z Macierzą, 

Ogród Miejski im 

Solidarności, 

Korytarz rzeki Białej oraz 

poszczególnych dopływów: 

Wapienica, Straconka, 

Pasmo Beskidu Śląskiego, 

Park Słowackiego, Błonia 

Obiekty 

wielofunkcyjne 

Galeria Słoneczna, centrum 

handlowe Korej 

Galeria Centrum, Galeria 

Rzeszów 
Galeria Sfera 
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7.2. Model konstrukcji urbanistycznej miasta Radomia. 

 Rozdział ma za zadanie przedstawić zasady identyfikacji poszczególnych 

elementów modelu konstrukcji urbanistycznej miasta Radomia. Model został 

zbudowany w oparciu o metodę stosowaną w badaniach nad Modelem 

Przestrzennej Struktury miasta Krakowa (2016). Model konstrukcji urbanistycznej 

miasta regionalnego w stosunku do metropolitalnych wskazuje pewne różnice. 

Jest znacznie bardziej monocentryczny, główny węzeł (zbiór węzłów) stanowi 

śródmieście. Centrum zazwyczaj wiąże się z centrum historycznym, jego oś 

wyznacza główna ulica śródmiejska i związane z nią place miejskie. 

Oddziaływania poszczególnych subcentrów pozaśródmiejskich pomiędzy sobą w 

tym wypadku są znacznie słabsze. Najsilniejsze kierunki wynikają z powiązań ze 

strefą podmiejską. Zakres wariantowania rozwiązań i delimitacji śródmieścia jest 

też znacznie bardziej jednoznaczny niż w przypadku miast referencyjnych. W 

rozdziale, na podstawie wcześniejszych badań struktury przestrzennej, 

przestrzeni publicznej,  morfologii struktury funkcjonalnej, wizji lokalnych i analizy 

dokumentacji planistycznej przeprowadzono identyfikację poszczególnych 

elementów modelu: obszarów strukturalnych, węzłów miejskości i korytarzy 

urbanistycznych (korytarzy rozwoju) oraz próbę ich parametryzacji i oceny 

sumarycznego potencjału strukturotwórczego. 

Jako kluczowe elementy modelu konstrukcji urbanistycznej wyznaczających 

geometrię tkanki miejskiej Radomia należy zaliczyć: 

 Ścieżkę rozwojową prezentującą czytelne etapy rozwoju miasta – nośnik 

tożsamości i wartości kulturowych miasta. 

 Dolinę rzeki Mlecznej i Kosówki – zielony element krystalizujący układ 

przestrzenny miasta. 

 Tereny poprzemysłowe m.in. dawnych zakładów Łucznik, zlokalizowane 

w bezpośrednim sąsiedztwie śródmieścia. 

 Infrastrukturę kolejową  w pasmowym układzie. 
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Obszary strukturalne 

 Podział Radomia na 63 jednostki urbanistyczne, obrazuje charakter 

zabudowy. Delimitacja obszarów strukturalnych odgrywa istotną rolę dla 

wyznaczenia występujących pomiędzy nimi relacji przestrzennych oraz 

rozmieszczenie centrów usługowych, bezpośrednio powiązanych z występującymi 

lokalnymi centrami miejskości. Obszary częściowo mogą odpowiadać jednostkom 

strukturalnym lub dzielnicom, jednak rozsądne wydaje się zdefiniowanie obszaru 

strukturalnego podstawowego jako zespołu mieszkaniowego wyposażonego 

w podstawowe zaplecze usług, posiadającego własne centrum lub centra. Skala 

jednostki strukturalnej w tym wypadku w wielu przypadkach jest niewystarczająca. 

 Obszar śródmieścia (O.S.) Radomia stanowi czytelny główny ośrodek 

funkcjonalny miasta. Na północ od śródmieścia można wyróżnić wyraźny zespół 

osiedli mieszkaniowych zabudowy wielorodzinnej: Michałow, os. Akademickie, 

Gołębiów tworzące trzon Dzielnicy Północnej (O.I), w której skład można jeszcze 

włączyć tereny przemysłowe O.P.I.1 oraz Firlej i Koniówkę. 

 Przeciwwagę układu stanowi Dzielnica Południowa (O.II) z osiedlami 

zabudowy wielorodzinnej:  Ustronie, Prędocinek, Borki, Południe, Wośniki, 

uzupełnione dzielnicami zabudowy jednorodzinnej Idalin, Długojów, Krychnowice, 

Potkanów. Na obrzeżach śródmieścia, zwłaszcza pomiędzy dzielnica południową 

znajdują się obszary przemysłowe wymagające przekształceń. 

Osiedla zabudowy wielorodzinnej z śródmieściem tworzą główne pasmo 

zainwestowania Radomia w kierunku północ-południe wskazywane w licznych 

opracowaniach MPU. Osiedla zabudowy jednorodzinnej zlokalizowane od 

wschodniej i zachodniej strony  tworzą poprzeczny kierunek modelu pasmowo - 

krzyżowego. 

Obszary strukturalne schematycznie przedstawiono na ryc. 7.5. w postaci 

okręgów obrazujących obszar oddziaływania, scharakteryzowane w poniższej 

tabeli 7.2. 
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Tabela 7.2. Zestawienie obszarów strukturalnych (oprac. autor). 

nr Nazwa Rodzaj 
Promień 

[m] 

O.S. Śródmieście śródmieście 1 500 m 

O.E 
Obszar 

Wschód 
Glinice / Dzierzków zabudowa jednorodzinna 1000 m 

O.W. 
Obszar 

Zachód 
Wacyn / Kaptur zabudowa jednorodzinna 840 m 

O.I.1 

Dzielnica 

północna 

Michałów zabudowa wielorodzinna 640 m 

O.I.2 Os Akademickie zabudowa wielorodzinna 650 m 

O.I.3 
Os nad potokiem / 

Gołębiów 
zabudowa wielorodzinna 670 m 

O.P.I.1 
Rondo Kozienickie - 

stacja Radom Północ 
obszar przemysłowy 750 m 

O.P.I.2 

Tereny przemysłowo - 

logistyczne Chorzowska / 

Wrocławska 

obszar przemysłowy 350 m 

O.II.1 

Dzielnica 

południowa 

Zamłynie 
zabudowa wielorodzinna / 

jednorodzinna 
450 m 

O.II.2 Borki zabudowa wielorodzinna 500 m 

O.II.3 Wośniki 
zabudowa wielorodzinna / 

jednorodzinna 
500 m 

O.II.4 Południe zabudowa wielorodzinna 970 m 

O.II.5 
Ustronie / Prędocinek / 

Młodzianów 
zabudowa wielorodzinna 1250 m 

O.II.6 Idalin zabudowa jednorodzinna 1060 m 

O.P.II.1a) dawne zakłady Łucznik, obszar przemysłowy 320 m 

O.P.II 1b) Ul Toruńska obszar przemysłowy 320 m 

O.P.II.2 
Strefa przemysłowa ul. 

Hodowlana 
obszar przemysłowy 550 m 

O.P.II.3 

Strefa przemysłowa 

Potkanów - 

Starokrakowska 

obszar przemysłowy 900 m 
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Ryc. 7.5. Obszary strukturalne na terenie Radomia (oprac. autor). 
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Węzły 

Rysunek 7.6 ma za zadanie zobrazować rozmieszczenie 

zidentyfikowanych węzłów miejskości oraz relacje geometryczne występujące 

pomiędzy poszczególnymi składowymi. Typologia węzłów została podzielona wg 

zasięgu oddziaływania na: lokalne, miejskie, regionalne, ponadlokalne 

i transportowe (inaczej węzły mobilności). Elementami integrującymi węzły w skali 

miasta, jest śródmieście, oraz korytarze poszczególnych ulic, szczególnie główne 

pasmo zainwestowania N-S wyznaczone po zachodniej stronie korytarzami rzeki 

Mlecznej i drogi E7 oraz od wschodu linią kolejową.  

Największe nasycenie węzłami miejskości występuje w rejonie 

śródmieścia, stanowi ono także największy obszar agregacji węzłów o znaczeniu 

ponadlokalnym. Rozłożenie węzłów wyznacza obszar centrum funkcjonalnego 

odpowiadające wskazanej wcześniej delimitacji śródmieścia. Poza obszarem 

śródmieścia można zaobserwować w miarę równomierne rozmieszczenie 

wykształconych węzłów lokalnych na obszarach dzielnic mieszkaniowych 

zabudowy wielorodzinnej, w mniejszym stopniu wykształcone w dzielnicach 

zabudowy jednorodzinnej. Istotny węzeł na styku dzielnic północnej i południowej 

mogą stanowić okolice portu lotniczego. W dzielnicy północnej należy wyróżnić 

węzły o znaczeniu regionalnym jak Uniwersytet Techniczno-Humanistyczny 

z miasteczkiem studenckim, Szpital Wojewódzki, węzeł handlowy przy Rondzie 

Warszawskim oraz projektowany węzeł komunikacyjny związany z przystankiem 

kolejowym Radom Północ. W dzielnicy południowej należy wyróżnić węzły 

związane z rozwijającą się strefą przemysłową przy ul. Warszawskiej i na 

Potkanowie, węzły handlowo-usługowe oraz kolejowy przy planowanym 

przystanku kolejowym przy obwodnicy. 

Poniższa tabela prezentuje zestawienie węzłów miejskości Radomia wraz  

z oceną autora dotyczącą ich potencjału.  Poszczególne kryteria oceny zostały 

omówione w rozdziale nt. metodologii: 

a1 - intensywność użytkowania - różnorodność funkcji 
a2 - istniejąca przestrzeń publiczna 
a3 - dostępność komunikacyjna 
a4 - tożsamość kulturowa 
a5 - potencjał strukturotwórczy - powiązania z innymi węzłami 
a6 - potencjał rewitalizacji 
a7 - projekt strategiczny 
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Tabela 7.3. Zestawienie i ocena potencjału węzłów miejskości (oprac. autor). 

nr nazwa Zasięg 
L, M, R A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 ∑ 

DZIELNICA PÓŁNOCNA I 
W.I.1. UTH R 3 2 2 2 3 2 + 14 

W.I.2. Rondo 
Warszawskie M 2 0 2 0 1 3 - 8 

W.I.3. Szpital 
Wojewódzki R 2 0 2 0 2 1 - 7 

W.I.4 Rondo 
Kozienickie M 2 1 1 1 1 2 - 8 

W.I.5 Fabryka Broni R 0 0 0 0 2 2 - 4 

W.I.6 Dawna Stacja 
Radiowa M 1 0 1 1 3 3 + 9 

W.I.7 
Strefa 

przemysłowa 
Lotnisko 

R 2 0 2 1 2 3 + 10 

W.I.L.1 os. Michałów L 3 1 2 0 2 1 - 11 

W.I.L.2 os. Akademickie L 2 1 2 2 2 1 - 10 

W.I.L.3 os. Gołębiów L 2 1 2 0 2 1 - 8 
W.I.L.4 os. Zamłynie L 2 1 2 0 2 1 - 8 
W.I.L.5 park Gołębiów L 1 3 2 1 2 0 - 9 

W.K.PN stacja kolejowa 
PN M 1 0 3 0 3 3 + 10 

DZIELNICA POŁUDNIOWA II 

W.II.1 Targowisko 
"Śląska" R 3 1 3 0 2 2 + 11 

W.II.2 M1 M 2 0 2 0 1 1 - 6 
W.II.3 Lotnisko R 1 0 2 0 3 1 - 7 
W.II.4 zalew Borki M 1 2 2 2 3 1 - 11 

W.II.5 Dawne zakłady 
Łucznik M 3 0 3 3 3 3 + 15 

W.II.6 Muzeum Wsi M 1 3 1 3 0 0 - 8 

W.II.7 
Strefa 

Ekonomiczna - 
Potkanów 

R 2 0 2 0 3 3 + 10 

W.II.8 
Strefa 

Ekonomiczna - 
Hodowlana 

R 2 0 1 0 3 2 - 8 

W.II.9 
Strefa 

Ekonomiczna - 
Starokrakowska 

R 2 0 2 0 3 3 + 10 

W.II.L.1 Słowackiego/ 
Kwiatkowskiego L 2 2 2 1 1 2 - 10 

W.II.L.2 os. Długojów L 1 1 1 0 1 1 - 5 
W.II.L.3 os. Ustronie L 2 2 3 1 1 1 - 10 
W.II.L.4 os. Borki L 2 1 3 0 2 1 - 9 
W.II.L.5 os. Wośniki L 2 1 1 0 2 1 - 7 
W.II.L.6 os. Południe L 2 2 2 0 1 1 - 8 
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W.II.L.7 os. Idalin L 1 1 1 0 1 1 - 5 
W.II.L.8 E. Leclerc L 1 0 2 0 1 1 - 5 

W.K.Płd Stacja kolejowa 
północ M 1 0 2 0 2 3 - 8 

ŚRÓDMIEŚCIE 

W.S.1 plac Konstytucji 
3. Maja R 2 3 1 3 1 0 - 10 

W.S.2 plac Corazziego R 2 3 2 3 1 0 - 11 

W.S.3 
plac Jagielloński 

– Centrum 
Słoneczne 

R 3 1 3 2 3 3 + 18 

W.S.4 
Miasto 

Kazimierzowskie 
(Rynek) 

M 0 1 1 3 3 3 + 11 

W.S.5 dworzec PKP R 2 1 3 1 3 2 + 12 

W.S.6 skwer 
Małgorzatki M 2 1 3 0 3 3 + 12 

W.S.7 Szpital R 1 1 3 0 3 3 + 13 
W.S.8 Stare Miasto M 1 2 1 3 2 2 - 11 
W.S.9 Piotrówka M 1 2 1 3 3 3 + 13 

W.S.10 Stary Ogród M 1 2 3 2 2 0 - 10 
W.S.11 targowisko Korej R 2 1 3 0 3 3 + 12 
W.S.12 Sąd Obozisko M 1 2 3 0 3 0 - 9 
W.S.13 Leśniczówka M 1 2 3 1 2 0 - 9 

W.S.14 hala Centrum 
Sportu R 1 0 2 0 3 0 - 6 

W.S.15 Żeromskiego/25 
Czerwca M 2 2 3 2 1 1 - 11 

W.K.E. Stacja Radom 
Wschód M 1 0 2 0 3 2 - 8 

Na podstawie tabeli zbiorczej jako czynnik decydujący o kwalifikacji 

projektu jako strategiczny wybrano sumę poszczególnych składowych wyższą od 

10. Zgodnie z założoną na wstępie definicją skupiono się na projektach o zasięgu 

miejskim (M) i regionalnym (R), nie kwalifikując węzłów o znaczeniu lokalnym (L), 

określono dla nich potencjał rewitalizacji (a6). Pominięto również projekty 

charakteryzujące się potencjałem rewitalizacji (a6) na poziomie zero, które nie 

wymagają rewitalizacji np. Plac Konstytucji 3. Maja (W.S.1), plac Corazziego 

(W.S.2). 

Węzły wyznaczone jako projekty strategiczne wiążą się z elementami 

w śródmieściu wymagającymi szczególnej uwagi, charakteryzujące się wysokim 

potencjałem jak Plac Jagielloński (W.S.3), Miasto Kazimierzowskie (W.S.4), 

Piotrówka (W.S.9) czy tereny dawnych zakładów Łucznik W.II.5. W skali miasta  

projekty strategiczne wiążą się z rozwojem strefy wokół stacji kolejowych północ, 

południe, wschód oraz lotniska. Węzły sklasyfikowane jako projekty strategiczne 

powinny pełnić istotną rolę w dalszej krystalizacji struktury policentrycznej miasta. 
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Ryc. 7.6. Rozmieszczenie węzłów miejskości na terenie Radomia (oprac. autor). 
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Korytarze 

Układ głównych korytarzy urbanistycznych odpowiada sieci ulicznej, 

stanowiącej połączenie układu pasmowego i promienistego, rozchodzących się 

promieniście ze śródmieścia, z silniejszym rozwinięciem w kierunku N-S. 

Korytarze śródmiejskie wyznaczone historycznym układem miejskim budują 

czytelną strukturę śródmieścia. W osiedlach z lat 70-80 można zaobserwować 

wykształcone korytarze lokalne, stanowiące szkielet kompozycyjny osiedla. 

Powiązania występujące w obrębie śródmieścia zostaną szerzej omówione  

w kolejnym rozdziale. Istotne znaczenie mają korytarze stanowiące przedłużenie 

osi centrum tzn. ul. Lubelska i Okulickiego, dzielące miasto na dwie części. 

W głównych kierunkach o znaczeniu regionalnym, łączących miasto ze 

strefą podmiejską wykształciły się podmiejskie korytarze typu commercial strips 

widoczne szczególnie w kierunku Warszawy i Krakowa, zarysowujące się także w 

kierunkach Lublina i Rzeszowa, charakteryzujące się dostępnością ograniczoną 

głownie do prywatnych środków transportu. 

Korytarz rzeki Mlecznej pełni rolę jednego z ważniejszych elementów 

określających strukturę pasmową miasta w kierunku N-S, stanowi także główny 

korytarz przewietrzający miasta. Uzupełnienie systemu korytarzy niebiesko-

zielonych stanowią korytarze dwóch dopływów rzeki Mlecznej: Potoku 

Północnego i Kosówki. Potok Północny jest szczególnie istotny w północnej 

części śródmieścia, stanowi element, integrujący system zieleni  miejskiej, 

zaczynający łączyć się w czytelny zielony pierścień. W południowej części 

śródmieścia, analogię zielonego korytarza zamykającego układ zieleni stanowi 

park Planty. W obrębie śródmieścia praktycznie nie występują korytarze zielonych 

alei, jedynie w obrębie Plant i częściowo ulicy Kościuszki. 

Poniższa tabela prezentuje zestawienie korytarzy urbanistycznych 

Radomia wraz z oceną autora dotyczącą ich potencjału. Poszczególne kryteria 

oceny zostały omówione w rozdziale nt. metodologii): 

a1 - intensywność użytkowania - różnorodność funkcji 
a2 - istniejąca przestrzeń publiczna 
a3 - dostępność komunikacyjna 
a4 - tożsamość kulturowa 
a5 - potencjał strukturotwórczy - powiązania z innymi węzłami 
a6 - potencjał rewitalizacji 
a7 - projekt strategiczny 
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Tabela 7.4. Zestawienie i ocena potencjału korytarzy (oprac. autor). 

nr nazwa typ: L, S, 
M, CS, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 ∑ 

DZIELNICA PÓŁNOCNA 
K.I.1 Warszawska M 2 0 2 2 3 1 - 10 
K.I.2 Energetyków M 1 0 1 0 3 0 - 5 
K.I.3 Struga/Kozienicka CS 1 0 1 0 2 1 - 5 

K.I-II.1 Czarnieckiego CS 2 0 2 1 3 3 + 11 
K.I.L1. Paderewskiego L 1 0 1 2 1 1 - 6 

DZIELNICA POŁUDNIOWA 
K.II.1 Lubelska CS 2 0 1 1 3 1 - 8 
K.II.2 Słowackiego CS 1 0 2 1 3 1 - 8 
K.II.3 Limanowskiego M 1 0 2 1 1 2 - 7 
K.II.4 1905. Roku M 1 0 2 2 3 3 + 11 
K.II.5 Okulickiego M 2 0 2 2 2 3 + 11 

K.II.L.1 Czarnoleska L 2 0 1 1 1 1 - 6 
K.II.L.2 Osiedlowa L 2 0 2 1 1 1 - 7 
K.II.L.3 Górna L 2 0 2 2 1 2 - 9 

ŚRÓDMIEŚCIE 
K.S.1 Żeromskiego S 3 3 3 3 3 1 + 16 
K.S.2 Wernera - Struga S 3 1 3 2 2 3 + 14 

K.S.3 Malczewskiego - 
Warszawska M 3 2 3 3 3 2 + 16 

K.S.4 Chrobrego M 2 1 2 2 3 3 + 13 
K.S.5 11. Listopada M 2 0 2 2 2 2 - 10 
K.S.6 Zbrowskiego M 1 0 1 2 2 1 - 7 
K.S.7 25. Czerwca M 2 0 2 2 2 3 + 11 
K.S.8 Lubelska M 1 0 1 1 3 3 - 9 
K.S.9 Narutowicza M 2 0 2 2 2 3 + 11 

K.S.10 Focha - 
Piłsudskiego S 3 3 2 3 3 0 + 14 

K.S.11 Kościuszki M 2 2 2 2 3 0 + 11 
K.S.12 Traugutta S 2 2 3 3 3 3 + 13 

Korytarze sklasyfikowane jako projekty strategiczne w obrębie śródmieścia 

stanowią głównie obwodnice śródmieścia ul. Narutowicza, 1905. Roku, 25. 

Czerwca charakteryzujące się brakiem przestrzeni publicznych, możliwością 

lokalizacji usług ogólnomiejskich oraz występowaniem terenów wymagających 

kompleksowej rewitalizacji np. wzdłuż ul. 1905. Roku. W skali miasta korytarze 

objęte projektami strategicznymi stanowią główne korytarze stanowiące 

przedłużenie korytarzy śródmiejskich, szczególnie ul. Lubelskiej, stanowiący 

przedłużenie ścieżki rozwojowej w kierunku lotniska i możliwej strefy 

okołolotniskowej. W ramach projektów strategicznych należy uwzględnić nowe 

zainwestowanie ul. Czerneckiego, odciążonej z ruchu tranzytowego po oddaniu w 

2018 roku zachodniej obwodnicy Radomia S7. 
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Ryc. 7.7. Rozmieszczenie korytarzy urbanistycznych na terenie Radomia (oprac. autor). 
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Korytarze rozwoju wynikające z powiązań regionalnych zostały wyznaczone  

w Zmianie Studium z 2014 roku wzdłuż głównych kierunków drogowych oraz 

kolejowych. Korytarze rozwoju sklasyfikowano na preferowane, wynikające 

z przesłanek planistycznych i samoistne, wynikające z prawidłowości rynkowych. 

Preferowane korytarze rozwoju stanowią pasma zlokalizowane wzdłuż linii 

kolejowej o szerokości 1,2 - 2,5 km. Należy zauważyć, że bez rozbudowy 

systemu stacji kolejowych Radom północ i południe efektywne wypełnianie ich nie 

jest realne. 

W wyniku analiz powiązań regionalnych i rozkładu miejsc węzłowych 

w obrębie miasta, rysują się dwa główne korytarze północ-południe i wschód-

zachód, których przecięcie wyznacza obszar śródmieścia. Układ taki obrazuje 

główne zasady kształtowania struktury pasmowo-krzyżowej Radomia. Korytarz 

północ (K1) – południe (wiązka korytarzy K3, K4, K5) wyznaczony elementami 

doliny rzeki, linią kolejową oraz głównymi kierunkami drogowymi.  

Najwyższym potencjałem wg badań, wyrażonym ilością węzłów i korytarzy 

(tabela 7.5) charakteryzuje się korytarz rozwoju K.H.W-Z. Jest to jedyny korytarz 

przedłużający kierunki głównej osi śródmiejskiej – ul. Żeromskiego. Pozostałe 

korytarze rozwoju rozpoczynają się na granicy centrum, bez wyraźnej ciągłości w 

obszarze śródmieścia. Korytarz (K.H.W-Z) stanowi przedłużenie ścieżki 

rozwojowej miasta, na wschód w stronę portu lotniczego, na zachód w kierunku 

terenów dawnej radiostacji na Wacynie, oraz realizowanych węzłów z drogą S12. 

Oś głównego pasma tego korytarza o szerokości ok 2,0 km pokrywa się 

z układem kierunków sieci przestrzeni publicznej śródmieścia. 

Jako próbę wykształcenie korytarza prostopadłego do K.H.W-Z można 

szukać w łączeniu Warszawskiego korytarza rozwoju K.1 z jednym z korytarzy 

południowych K3 lub K.4, jako próbę zdefiniowania pasma zainwestowania N-S, 

przykład takiej integracji może stanowić analizowana możliwość wprowadzenia 

linii tramwajowej w korytarzach K1 – K3. Jako osobny ciągły korytarz N-S można 

rozważać K1-K5 wzdłuż obecnej obwodnicy ulic Warszawskiej – Czarnieckiego – 

Kieleckiej. Korytarz ten zyska nowy potencjał rozwojowy po oddaniu do użytku 

w 2019 roku zachodniej obwodnicy Radomia, jednak brak bezpośredniego 

połączenia ze śródmieściem uniemożliwia wskazanie go jako głównego korytarza 

rozwoju N-S. Potencjał rozwoju korytarzy kolejowych K.K.1 i K.K.2 wiąże się 

z realizacją stacji kolejowych północ i południe, korytarze te obecnie nie wiążą się 
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z węzłami miejskości. Pole wariantowania konstrukcji urbanistycznej stanowi 

możliwość połączenia korytarzy rozwoju K.5 i K.4 wraz z słabo zainwestowanym 

w obrębie miasta korytarzem, biegnącym wzdłuż doliny rzeki Mlecznej i terenów 

przewietrzania miasta, ul. Starokrakowskiej, obejmującym Krychnowice i strefę 

przemysłową Potkanów. 

Potencjał korytarzy rozwoju wiąże się z łączeniem obszaru śródmieścia ze 

strefą podmiejską oraz węzłami planowanych obwodnic dróg ekspresowych S12 

(faza konsultacji) i S7 (budowa na ukończeniu, planowane 4 węzły). Korytarzem 

zapewniającym najkrótsze połączenie ze śródmieściem z S7 stanowi historyczny 

korytarz wschodni, umożliwiający połączenie z dwóch węzłów. 

Dolina rzeki Mlecznej (K.RZ.M) stanowi silny korytarz zielony. Pomiędzy 

poszczególnymi węzłami brak jest czytelnych powiązań pieszych oraz 

poprzecznych zszywających oba brzegi. 
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Tabela 7.5. Korytarze rozwoju (oprac. autor). 

n.r. Nazwa Główne węzły Ilość 
Główne 

korytarze 
Ilość 

Poten
cjał 

K.H.

W-Z 

Historyczny 

wschód - 

zachód 

Lotnisko (W.II.3), Nowy Wacyn 

(W.I.6), os Zamłynie (W.I.4), 

stacja wschód (WKE) 

Węzły śródmiejskie (W.S.1-

W.S.14) 

18 -

19 

Okulickiego (K.II.5), 

Żeromskiego / 

Lubelska 

(K.S.1 –K.S.8-

K.II.1) 

4 +++ 

K.1 Warszawski 

Fabryka Broni (W.I.5), Szpital 

Wojewódzki (W.I.3), Rondo 

Warszawskie (W.I.2), Uniwersytet 

Humanistyczno – Techniczny 

(W.I.1), os Michałów (W.I.3) 

8 

Warszawska 

(K.S.3-K.I.1), 

Chrobrego / 

Energetyków 

(K.S.4-K.I.2) 

2 ++ 

K.2. Lubelski 

Centrum Sportu (W.S.14), Rondo 

Kozienickie (W.I.4), os Gołębiów 

(W.I.L.3), Leśniczówka (W.S.13) 

4 
Struga – Kozienicka 

(K.S.2-K.I.3) 
1 + 

K.3. Rzeszowski 

M1 (W.II.2), Śląska (W.II.1), 

Lotnisko (W.II.3), Łucznik (W.II.5), 

Glinice (W.II.L.1), os Długojów 

(W.II.L.2), os Ustronie (W.II.L3)  

7 Słowackiego (K.II.2) 1 ++ 

K.4. Wierzbica 

Strefa ekonomiczna (W.II.9), os 

Borki (W.II.L.4), os Południe 

(W.II.L.6), E. Leclecrc (W.II.L.8), 

Łucznik (W.II.5), stacja Radom 

Południe (W.K.Płd), Dworzec PKP 

(W.S.5) 

7 Wierzbicka (K.II.6) 1 ++ 

K.5 Kielecki 

Strefa przemysłowa (W.II.8), os 

Wośniki (W.II.L.5), os. Borki 

(W.II.4), Piotrówka (W.S.9) 

4 

Warszawska – 

Czarneckiego – 

Kielecka (K.I-II.1) 

1 + 

KK.1 Warszawski 
Stacja Kolejowa Północ (W.K.PN), 

Rondo Kozienickie (W.I.4) 
2 - 0 - 

KK.2 Lubelski Rondo Kozienickie (W.I.4) 1 - 0 - 

KK.3 Kielecki 

Strefa przemysłowa (W.II.7, 

W.II.8, W.II.9), Łucznik (W.II.5), 

Stacja Radom Południe (W.K.Płd) 

4-5 - 0 - 

K.RZ

.M 
dolina rzeki 

Mlecznej 

Szpital Wojewódzki (W.I.3) Rondo 

Warszawskie (W.I.2), os Zamłynie 

(W.I.L.4), Stare Miasto (W.S.8), 

Piotrówka (W.S.9),  Stary Ogród 

(W.S.10), Targowisko Korej 

(W.S.11), Zalew Borki (W.II.4), os 

Wośniki (W.II.L.5), Muzeum Wsi 

Radomskiej (W.S.6) 

10 0 0 +++ 
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Ryc. 7.8. Korytarze Rozwoju Radomia (oprac. autor). 
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7.2. Model konstrukcji urbanistycznej śródmieścia Radomia 

 Układ węzłów w obszarze śródmieścia wskazuje na policentryczny 

charakter śródmieścia. W obrębie śródmieścia znajdują się zarówno węzły 

związane z historycznym układem urbanistycznym jak i współczesne centra 

handlowo-usługowe oraz węzeł dworcowy. Silny węzeł oraz geometryczny środek 

schematu śródmieścia, stanowi wnętrze urbanistyczne placu Konstytucji 3. Maja 

(W.S.1), punkt w którym krzyżują się dwa główne korytarze śródmiejskie, 

wynikające z kierunków rozwoju w skali regionalnej. 

W obszarze śródmieścia można wyznaczyć obszary agregacji węzłów - 

klastry. Pierwszy i największy wyznacza ścisłe centrum miasta, charakteryzujący 

się gęstością występowania węzłów. Granice obszaru wyznaczone naturalnymi 

elementami fizjograficznymi doliną Potoku Północnego i parkiem Planty, poziomą, 

średnicową oś stanowi ul. Żeromskiego.  

W obrębie centrum następuje silna samoczynna agregacja węzłów, jako 

przykład można wskazać przestrzenie publiczne wzdłuż ul. Żeromskiego 

i prostopadłego traktu ulic Focha – Piłsudskiego. Główne węzły: W.S.1, W.S.2, 

W.S.3, W.S.6 stanowią czytelny szkielet centrum, dzięki występującej 

różnorodności funkcji i wykształconym połączeniom przestrzeni publicznej. 

Obszar ten łączy się z terenami dworca PKP/PKS (W.S.5). Potencjalny obszar 

agregacji z węzłem dworcowym stanowią tereny zlokalizowane w obrębie 

zakładów Łucznik oraz handlowo -poprzemysłowe za torami kolejowymi. 

 Ścisłe centrum miasta, można również interpretować jako jeden silny węzeł 

miejskości (układ monocentryczny), jednak ze względu na odległości pomiędzy 

poszczególnymi węzłami i wyraźne kształtujące się miejsca węzłowe wokół 

poszczególnych centr, rozsądne wydaje się rozpatrywanie węzłów Centrum 

(W.S.1 i W.S.2), Centrum Południe (W.S.6), Centrum Północ (W.S.3) i Miasto 

Kazimierzowskie (W.S.4) osobno. Powyższe wskazuje, że śródmieście miasta 

„regionotwórczego” przejawia tendencje policentryczne, w przypadku Radomia, 

jest to układ krzyżowy zapoczątkowany osią prostopadłą do ścieżki rozwojowej, 

łączącą dworzec PKP/PKS z zabytkowym centrum na placu Konstytucji 3. Maja 

z nowym centrum handlowo usługowym (Centrum Słoneczne) Centrum Północ.  

Z punktu widzenia pasmowo krzyżowej struktury miasta w pierwszej 

kolejności rozsądne wydaje się wzmacnianie układu krzyża wyznaczającego ramy 
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centrum o kolejne elementy znajdujące się na styku z zewnętrznym okręgiem 

centrum i śródmieścia. Na południe rolę tę pełnią tereny dawnych zakładów 

Łucznik, na zachód rewitalizowane tereny Miasta Kazimierzowskiego oraz dalej 

tereny parku historycznego Stary Radom, na wschód potencjalny węzeł Radom 

Wschód wokół stacji kolejowej. 

Ze względu na charakterystykę węzłów śródmiejskich wydaje się niemożliwe 

wyznaczenie jednej konkretnej wartości promienia oddziaływania danego węzła, 

jednak dla każdego przypadku można wyznaczyć centrum oddziaływujące 

strukturotwórczo oraz przybliżony zasięg oddziaływania, w obrębie którego 

zachodzą wzajemne zależności pomiędzy występującymi funkcjami. 

Tabela 7.6. Charakterystyka głównych węzłów śródmiejskich (oprac. autor) 

l.p. 
Węzły 

śródmiejsk
ie 

Charakterystyka Istotne elementy 

Granice węzła / 
wnętrza 

urbanistyczneg
o 

Przyb
liżony 
promi

eń 

W.S.1 Centrum 

Geometryczny środek 

sieci przestrzeni 

publicznych śródmieścia 

zlokalizowany na 

przecięciu dwóch 

głównych kierunków 

Plac Konstytucji 3. 

Maja 
zdefiniowane 150 m 

W.S.2 
Plac 

Corazziego 

Reprezentacyjny plac 

pełniący funkcje rynku – 

agory miejskiej, obecnie 

Głowna przestrzeń 

publiczna śródmieścia 

Urząd Miejski, park 

Kościuszki, popularne 

lokale gastronomiczne 

zdefiniowane 150 m 

W.S.3 
Centrum 

Północ 

Węzeł o znaczeniu 

regionalnym wokół 

placu Jagiellońskiego 

Centrum słoneczne: 

galeria handlowa, 

Aqua park, biurowiec, 

osiedle mieszkaniowe, 

kino, Teatr, biurowiec 

NOT, UTH, szkoły 

średnie 

niezdefiniowane 300 m 

W.S.4 

Miasto 

Kazimierzo

wskie 

Węzeł wokół 

historycznego układu 

Miasta 

Kazimierzowskiego 

Tkanka zabytkowa, 

Muzeum, zabytkowy 

kościół farny, rynek, 

zdefiniowane 250 m 
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W.S.5 
Węzeł 

dworcowy 

Węzeł o znaczeniu 

regionalnym wokół 

dworca, połączony 

tunelem po dwóch 

stronach kolei 

dworzec PKP i PKS, 

targowisko, starostwo 

powiatowe, park 

planty. 

niezdefiniowane 200 m 

W.S.6 
Centrum 

Południe 

Kształtujący się węzeł 

wokół placu Małgorzatki 

MCSW Elektrownia, 

stadion MOSIR, 

szkoły średnie. 

niezdefiniowane 250 m 

W.S.7 Szpital 
Plac z parkingiem przed 

szpitalem 

Szpital, WSH, klasztor 

o.o. bernardynów, 

straż pożarna. 

zdefiniowane 200 m 

W.S.8 
Stare 

Miasto 

Istotny węzeł ścieżki 

rozwojowej miasta, 

małomiasteczkowy 

charakter, duży potencjał 

sąsiadujących terenów 

zielonych 

zabytkowy kościół św. 

Wacława, obiekty 

poprzemysłowe, 

sąsiedztwo terenów 

parku Stary Radom. 

zdefiniowane 200 m 

W.S.9 
Stary 

Radom 

Węzeł związany z 

najstarszą częścią 

miasta, 

Wzgórze Piotrówka, 

tereny rekreacyjne 

wzdłuż rzeki Mlecznej. 

niezdefiniowane 250 m 

W.S.1

0 

Park Stary 

Ogród 

Węzeł wpisany w 

korytarz rzeki Mlecznej, 

łączący centrum targowe 

z Miastem 

Kazimierzowskim 

Park Stary Ogród, 

tereny sportowe Start, 

bliskość węzła Miasto 

Kazimierzowskie i 

targowisko Korej 

zdefiniowane 200 m 

W.S.1

1 

Węzeł 

"Korej" 

Węzeł rozwijający się 

wokół targowiska 

handlowy węzeł 

regionalny 

Targowisko Korej, 

centrum handlowe 

Gamma, Powiatowy 

Urząd Pracy, 

Archiwum. 

niezdefiniowane 200 m 

W.S.1

2 

Park 

Obozisko 

Węzeł wykształcający 

się wokół nowego 

budynku Sądu 

Sąd administracyjny, 

amfiteatr, park 

Obozisko 

niezdefiniowane 200 

W.S.1

3 

Park 

Leśniczówk

a 

Potencjalny węzeł 

Szkoła muzyczna, 

park Leśniczówka, 

szkoły średnie, Basen 

„Orka”, rozwój 

zabudowy 

mieszkaniowej 

niezdefiniowane 250 m 

W.S.1 Radomskie Potencjalny kształtujący Hala sportowa i niezdefiniowane 250 m 
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4 Centrum 

Sportu 

się przez budowę hali 

sportowej węzeł 

stadion, sklepy, lokale 

gastronomiczne 

W.S.1

5 

Centrum 

Wschód 

Potencjalny węzeł 

związany ze stacją 

kolejową 

Zabudowa 

mieszkaniowa, drobne 

usługi 

zdefiniowane 250 m 

W.II.1 
Targowisko 

"Śląska" 
Węzeł targowy 

Targowisko Śląska, 

Starostwo powiatowe, 

Wyższa Szkoła 

zdefiniowane 250 m 

W.II.5 
Strefa 

Łucznik 

Potencjalny węzeł 

innowacji i rozwoju 

Dawne tereny fabryki 

Łucznik 
zdefiniowane 250 m 

 

Tabela 7.7. Charakterystyka głównych obszarów agregacji węzłów (oprac. autor) 

C.1. 
Centrum 

Miasta 

Węzeł wyznaczony wzdłuż ciągu 

czasoprzestrzennego sekwencji wnętrz osi ulicy 

Żeromskiego, 

Obejmujący węzły: W.S.1,2,3,4,5,6,7,11,13,15 

Zdefiniowane - 

układ drogowy 
900 m 

C.2. 
Centrum 

Południe 
W.S.5, W.S.6, W.II.1, W.II.5 niezdefiniowany 750 m 

C.3. 
Centrum 

Północ 
W.S.3, W.S.11, W.S.12 niezdefiniowany 620 m 

C.4. 
Centrum 

Zachód 
W.S.4, W.S.7, W.S.8, W.S.9, W.S.10 niezdefiniowany 620 m 

C.5. 
Centrum 

wschód 
W.S.13, W.S.14, W.I.L.3, W.I.L5 niezdefiniowany 660 m 
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Ryc. 7.9. Struktura węzłów w obrębie śródmieścia Radomia (oprac. autor). 
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 Główne korytarze w obszarze śródmieścia stanowią ulice piesze 

wynikające z sieci przestrzeni publicznej, łączące istotne miejsca węzłowe 

w postaci ciągu czasoprzestrzennego ul. Żeromskiego. Wspomniany wcześniej 

krzyżowy układ wyznaczony przez główne węzły miejskości odpowiada głównym 

korytarzom śródmiejskim. Czytelną oś śródmieścia stanowi korytarz  

ul. Żeromskiego, będący głównym i niemal jedynym istotnym korytarzem pieszym 

na kierunku wschód-zachód. Wpisana w strukturę miasta oś stanowi ruszt 

centrum. Przypadek ulicy Żeromskiego jest istotny w dyskusji o roli i sposobie 

kształtowania układu śródmiejskiego przez elementy modelu konstrukcji 

urbanistycznej: węzły i korytarze. Analiza historii wyznaczenia korytarza 

ul. Żeromskiego wiąże się z lokalizacją gmachu komisji województwa 

sandomierskiego (węzeł W.S.2) w osi Miasta Kazimierzowskiego. Ten gest 

urbanistyczny z początku XIX wieku wyznaczył kierunek zabudowy XIX wiecznej 

dzielnicy i główny korytarz śródmiejski. W podobny sposób nastąpił rozwój 

korytarzy prostopadłych w stronę dworca PKP i nowego Centrum. Wskazuje to na 

większą rolę węzłów, jako wierzchołków korytarzy, w kształtowaniu nowych 

korytarzy urbanistycznych. 

Główne korytarze miejskie, wychodzące promieniście ze śródmieścia 

pełnią głównie role ulic transportowych, łączących śródmieście z dzielnicami 

mieszkaniowymi. 

Model 

 Model prezentuje zobrazowane zależności centrum i śródmieścia oraz 

potencjalne węzły miejskości. Obszar centrum i śródmieścia Radomia stanowią 

dwa współśrodkowe okręgi o promieniu odpowiednio okręg o promieniu 

ok. 0,9 km i 1,5 km z środkiem na placu Konstytucji 3. Maja. W obrębie tak 

zdelimitowanego centrum mieszczą się wszystkie główne centra historyczne, 

usługowo-handlowe i administracyjne, połączone siecią przestrzeni publicznych. 
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Ryc. 7.10. Konstrukcja urbanistyczna śródmieścia Radomia (oprac. autor). 
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Rozwiązania szczegółowe dla węzłów i łączników. 

 Plac Jagielloński stanowi kluczowy węzeł dla jednostki urbanistycznej 

Centrum Północ. Przestrzeń placu była tematem wielu konkursów 

urbanistycznych realizowanych od lat 80133. Niestety zwycięskie prace z obu 

konkursów nie zostały zrealizowane, dlatego omówiono jedynie założenia zawarte 

z własnych doświadczeń. Przedstawiona przez zespół134 w 2012 koncepcja 

konkursowa zagospodarowania węzła placu Jagiellońskiego bazowała na 

wytworzeniu nowego czytelnego centrum pomiędzy dwiema wysokościowymi 

dominantami przestrzennymi. Pierwsza zlokalizowana przy rozbudowywanym 

budynku NOT, druga na zapleczu teatru. W pracy konkursowej dotknięto także 

kwestii przebudowy jednokierunkowego fragmentu ul. Kelles Krauza, dzielącej 

tereny zielone placu Jagiellońskiego na dwie części. Nawierzchnia placu została 

zaprojektowana w nawiązaniu do rozwiązań materiałowych budynku teatru oraz 

powiązana z istniejącą kładką pieszą. W przestrzeni placu, na tle elewacji teatru 

zlokalizowano figuratywną rzeźbę patrona miasta św. Kazimierza. 

 
Ryc. 7.11. Schematy zagospodarowania 
przestrzeni pracy konkursowej z 2012 roku. 

 
Ryc. 7.12. Schematy ideowe pracy 
konkursowej z 2012 roku. 

 
 

Ryc. 7.13. Wizualizacje placu Jagiellońskiego z lotu ptaka wg pracy konkursowej 2012 roku. 

                                            
133 Autor dysertacji miał okazję startować w dwóch ostatnich konkursach w latach 2012 i 2014. 
134 Skład zespołu: arch. Tadeusz Derlatka, arch. Adam Derlatka, rzeź. Stanisław Romańczuk, 
wizualizacje arch. Artur Adamczyk, praca złożona pod szyldem biura Arbis. 
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 Kolejny konkurs został zrealizowany w 2014 roku. Główną ideą projektu 

naszego zespołu135 był stworzenie atrakcyjnej, wielofunkcyjnej przestrzeni 

śródmiejskiej, nawiązującej do bogatej historii miasta. Elementem scalającym 

wielokierunkową przestrzeń wnętrza urbanistycznego jest zaproponowana oś 

kultury. Początek osi stanowi plac przed teatrem im. Jana Kochanowskiego, 

którego wnętrze zostało jednoznacznie zdefiniowane w formie prostokąta 

o wymiarach ok. 60 x 80 m. Granice wnętrza od północy stanowi bryła 

podniesionego na amfiteatralnych schodach pawilonu ekspozycyjnego, 

zintegrowanego z kładką pieszą. Schody zwrócone w kierunku południowym 

stanowią widownię dla spektakli i uroczystości organizowanych na placu oraz 

atrakcyjne miejsce spotkań dla mieszkańców. Od zachodu plac otwiera się na 

zieleń i Ideowe Bramy Miasta. Pod powierzchnią placu zaprojektowano parking 

podziemny na ok. 200 samochodów. 

 Istotnym  aspektem osi kultury są Ideowe Bramy, związane z wydarzeniami  

z historii Radomia. Pełnią rolę interaktywnego, multimedialnego pawilonu, 

prezentującego rozwój, historię i znaczenie Radomia. Ramy zostały spięte 

płaszczyzną wody, symbolizującą upływ czasu. 
6 IDEOWYCH BRAM DO MIASTA 

1155 – pierwsza wzmianka o Radomiu w buli Hadriana 
1364 – lokacja Nowego Radomia na prawie magdeburskim przez króla Kazimierza Wielkiego 

1401 – Unia Radomsko – Wileńska 
1505 – konstytucja Nihil Novi 
1976 – „Radomski Czerwiec” 

1991 – wizyta papieża Jana Pawła II 

 
Ryc. 7.14. Wizualizacja przestrzeni publiczna pod symbolicznymi Bramami do miasta wg pracy 

konkursowej 2014 roku. 

                                            
135 Skład zespołu: arch. Adam Derlatka, arch. Joanna Dudzińska, arch. Witold Sienkiel, praca 
wykonana jako: DTK studio architektoniczne. 
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 W miejscu skrzyżowania z osią traktu królewskiego zaproponowano 

lokalizację pomnika św. Kazimierza. Podkreślając rangę tego miejsca oraz jego 

komunikacyjny charakter przywrócono tam przejście naziemne przez ul. Struga. 

Ostatnim elementem osi jest plac przed proponowaną filharmonią, zamykającą oś 

kultury i wnętrze urbanistyczne związane z Placem Jagiellońskim. 

 

Ryc. 7.15. Zagospodarowanie terenu wg pracy konkursowej z 2014 roku. 

 

Ryc. 7.16. Wizualizacja osi kultury Placu Jagiellońskiego z lotu ptaka wg pracy konkursowej z 
2014 roku. 
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7.4. Konstrukcja urbanistyczna Radomia a projekty rewitalizacji - 
identyfikacja 

 Rozdział zawiera syntezę i szczegółowe rekomendacje przygotowane na 

podstawie materiału analitycznego i badawczego dla Radomia. Struktura 

śródmieścia wskazuje na silną integrację funkcjonalną wokół węzłów miejskości. 

Potencjał rewitalizacji węzłów i korytarzy został wskazany w zależności od ilości 

projektów. 

Nowa strategia rewitalizacji Radomia powinna posiadać  następujące cele 

operacyjne: 

 aktualizacja Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

przestrzennego pod kątem wprowadzenia ustaleń rewitalizacyjnych 

 opracowanie planów miejscowych dla obszaru śródmieścia 

 opracowanie planu regionalnego dla obszaru oddziaływania Radomia, 

w którym by ujęto rozwój infrastruktury komunikacyjnej tj. budowa szybkiej kolei 

Radom-Warszawa umożliwiającej deglomerację stolicy na korzyść Radomia 

 budowa strefy gospodarczej wokół rozbudowanego lotniska cywilnego i typu 

cargo 

 przedstawienie Radomia jako miasta leżącego w połowie drogi między 

Berlinem a Kijowem jako atrakcyjnego ośrodka wymiany handlowej wschód-

zachód 

 stworzenie zachęt  inwestycyjnych  

 stała promocja medialna 

 uzupełnienie sieci usług usługami najwyższego rzędu np. Filharmonii i szpitali 

specjalistycznych” 

 

Tabela 7.8. prezentuje powiązanie projektów rewitalizacji z węzłami i korytarzami 

pozwalające na wyznaczenie potencjałów rewitalizacji korytarzy i węzłów. 
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Tabela 7.8. Wykaz projektów rewitalizacji (oprac. autor) 

l.p. PROJEKT WĘZŁY KORYTARZE 

1. Kompleksowa rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego:  

a) rewitalizacja przestrzeni publicznych, 

b) kwartał Zamek - Fara - Kamienica Deskurów, 

c) Brama Krakowska, 

d) kwartał ul. Żytnia, 

e) kwartał przy kościele ewangelickim, 

f) kamienice i oficyny przy ul. Rwańskiej. 

W.S.4 K.S.1; 
 
K.H.W-Z 

2. Rewitalizacja XIX wiecznej zabudowy śródmiejskiej: 

a) rewitalizacja podwórek i oficyn kamienic przy 

ul Żeromskiego, 

b) wytworzenie łączników pieszych (podwórców - 

pasaży) w obrębie kwartałów zabudowy, 

c) otwarcie i uporządkowanie zielonych 

fragmentów kwartałów jako parków, 

d) wykształcenie atrakcyjnego korytarza 

Żeromskiego BIS wzdłuż ul. Stańczyka, 

zabudowa pierzejowa południowej pierzei oraz 

atrakcyjna przestrzeń publiczna, 

e) uzupełniona zabudowa pierzejowa przy ul. 

Mariackiej i Mickiewicza, 

f) zabudowa plombowa. 

W.S.1, W.S.2,  
W.S.3, 
W.S.6,  
W.S.7, 
W.S.15, 

K.S.1; 
 
K.H.W-Z 

3. Rewitalizacja Kwartału Limanowskiego – Wałowa – 

Krakowska 

a) Nowy węzeł w okolicy ronda Kisielewskiego 

b) zachowanie zielonego bufora od strony ul 

Limanowskiego, z wpisanym atrakcyjnym 

obiektem publicznym 

W.S.4  
K.H.W-Z 

4. Rewitalizacja parku kultury Stary Radom - wytworzenie 

powiązań węzłów w obrębie ścieżki rozwojowej miasta. 

W.S.9, W.S.8 K.II.L.3, K.II.3, 
K.II.4; 
 
K.H.W-Z 

5. Rewitalizacja terenów zakładów Łucznik - śródmiejska 

strefa innowacji na terenie dawnych zakładów Łucznik, 

wytworzenie atrakcyjnej przestrzenie publicznych w 

formie systemu placów i korytarzy równoległych do ul. 25 

Czerwca. 

W.II.5 K.II.4; 
K3, K4 

6. Centrum Północ – rewitalizacja przestrzeni publicznych 

placu Jagiellońskiego 

W.S.3 K.S.2; 
K.H.W-Z, K1, 
K2, 
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7. Centrum Południe zagregowany węzeł  Śródmieście 

Południe: 

a) rewitalizacja plac Małgorzatki – zabudowa 

plombowa pierzei placu 

b) zabudowa wyeksponowanego narożnika ul. 

Traugutta i Narutowicza 

W.S.5 
W.S.6 

K.S.9, K.S.10, 
K.S.11; 
K.H.W-Z, K3, 
K1, 
 

8. Węzeł dworcowy - silniejsza integracja terenów pod 

dwóch stronach linii kolejowej na granicy śródmieścia 

a) kładka w osiach ul 25 czerwca - Graniczna 

b) tereny poprzemysłowe po południowo – 

wschodniej stronie 

- K.II.4; 
 
K.H.W-Z, K3 

9. Centrum Wschód wokół stacji kolejowej Radom 

wschodni 

W.K.E. K.S.8, K.II.1; 
K.H.W-Z 

10. Integrowanie systemu zielonego pasa wokół śródmieścia 

(ew. parki kieszonkowe) 

a) przedłużenie zieleni wzdłuż trasy N-S 

b) pasaż wzdłuż Potoku Północnego 

- K.S.9, K.S.11, 
K.S.12; 
K.H.W-Z 

11. Wytworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych w 

obrębie istotnych korytarzy miejskich 

a) centrum Słoneczne - węzeł Korej (K.S.2) 

b) Narutowicz (K.S.9) 

c) 1905 Roku (K.II.4) 

d) 25 Czerwca (K.S.7) 

W.S.11-W.S.3 
 

K.H.W-Z 

12. Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych i dóbr kultury 

współczesnej 

W.S.8, W.II.5 K.H.W-Z 

13. Rewitalizacja systemu zieleni miejskiej i integracja jej z 

poszczególnymi terenami w oparciu o wyeksponowanie 

doliny Rzeki Mlecznej wraz z Parkiem Kultury Stary 

Radom jako zielony szkielet miasta. 

W.I.13, W.S.7, 
W.S.9, W.S.10 
W.S.11, W.II.4, 
W.II.6, W.I.L.5, 
W.II.L.4 

K.H.W-Z, 
K5, K1 

14. Rewitalizacja terenów wzdłuż ul. 1905. r, nowy węzeł na 

przecięciu ul. Młodzianowskiej – 1905 Roku 

 

- K.H.W-Z 

15. Rozwój strefy ekonomicznej w sąsiedztwie lotniska – 

„Aeropolis - Dzierzków” – kontynuacja ścieżki rozwojowej 

miasta w kierunku wschodnim 

W.I.6, W.II.3 K.II.1 
 
K.H.W-Z 
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7.5. Przesłanki konfiguracji projektów rewitalizacji – problem synergii 

 Nowa konstrukcja urbanistyczna śródmieścia Radomia powinna pełnić rolę 

osnowy regionalnej i kulturowej strategii rewitalizacji. Rozwój śródmieścia 

powinien odbywać się z poszanowaniem kluczowych elementów układu 

historycznego, wykorzystując jego potencjał. 

W obrębie centrum kluczowy jest rozwój przestrzeni węzłowych 

charakteryzujących się wysokim potencjałem, wymagających szczególnej uwagi: 

Miasta Kazimierzowskiego wraz z kołnierzem urbanistycznym, terenów po 

zakładach Łucznik, czy centrum Południe zlokalizowanego wokół MCSW 

Elektrownia i placu Małgorzatki. Bogata historia i dziedzictwo miasta powinno 

znaleźć przejaw w innowacyjnych projektach kultury. 

 skorelować w czasie i przestrzeni 

 projekty powinny zostać podporządkowane jednej wspólnej wizji 

 zastanowić się nad doborem projektów pod kątem mnożnikowym 

Przykłady synergii Radom 

 przestrzeń publiczna pomiędzy dwoma głównymi (najsilniejszymi) węzłami 

śródmiejskimi: plac Konstytucji 3. Maja i Plac Corazziego. 

 tworzenie się nowego węzła administracyjno - biurowego wokół budynku 

Sądu Rejonowego na Obozisku. 

 rozwój korytarza pomiędzy węzłami Centrum Słoneczne – Centrum Korej, 

przejawiająca się częściową wymianą zdegradowanej tkanki urbanistycznej 

przy placu 72 Pułku Piechoty, lokalizacją archiwum miejskiego, remontami 

kamienic oraz nowymi lokalami gastronomicznymi i usługowymi. 

 przestrzeń publiczna placu Konstytucji 3. Maja podzielona nowym 

pawilonem na dwa mniejsze wnętrza sprzężone. 

Czytelny układ urbanistyczny i sieć przestrzeni publicznych stwarza korzystne 

warunki do powstania efektu synergii.  

Model KU stwarza różne możliwości interpretacji i konfiguracji projektów 
w zależności od 

 Polityki przestrzennej i infrastruktury transportowej. 



Adam Derlatka, Regionalne, kulturowe i przestrzenne aspekty rewitalizacji śródmieścia. Przykład Radomia. 
 

219 
 

 Realnego przebiegu procesu inwestycyjnego w ramach gry rynkowej. 

 Zdolności urbanistyki operacyjnej do budowania sieci przestrzeni 

publicznej integrującej poszczególne węzły. 

Tabela 7.9. Konfiguracja projektów wg węzłów i korytarzy (oprac. autor) 
Korytarz Ilość projektów Węzeł Ilość Projektów 
K.H.W-Z 14 W.S.3 3 

K1 2 W.S.4 2 
K2 2 W.S.6 2 
K3 3 W.S.7 2 
K4 1 W.S.8 2 
K5 1 W.S.9 2 

  W.S.11 2 
  W.II.5 2 

Przesłanki wynikające z modelu konstrukcji urbanistycznej: 

 objęcie zakresem projektów strategicznych węzłów kluczowych dla rozwoju 

policentrycznej struktury śródmieścia 

 objęcie zakresem projektów strategicznych węzłów w których krzyżują się 

lub nakłada się wpływ kilku korytarzy 

 objęcie projektami rewitalizacji obszaru węzła o powierzchni 

i oddziaływaniu minimum węzłów miejskości 
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Ryc. 7.17. Powiązania projektów rewitalizacji w śródmieściu Radomia (oprac. autor). 
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8. PODSUMOWANIE BADAŃ I WNIOSKI 

Analizując procesy rewitalizacji Radomia w świetle przytoczonych 

przykładów, należy zauważyć złożoność przeprowadzonego procesu i podkreślić 

potrzebę ciągłości działań rewitalizacyjnych przynoszącą oczekiwane skutki. 

Proces ten, w zależności od specyfiki miejsca i intensywności działań, na 

terenach o podobnej morfologii i zastanych procesach degradacji, jak wskazują 

badania, przynosi efekty w różnym przedziale czasu. Świadczy o tym zestawienie 

sukcesu rewitalizacji Bielskiej Starówki, wciąż jeszcze wymagającej prac 

modernizacyjnych, z pracami rewitalizacyjnymi trwającymi na obszarze Miasta 

Kazimierzowskiego. Mimo, że identyfikacja projektów rewitalizacji i obszarów 

degradacji nastąpiła we właściwy sposób pod kątem zasad polityki przestrzennej 

tempo ożywienia obszaru w Radomiu jest mniejsze. 

 Podsumowując postęp działań rewitalizacji w obrębie śródmieścia Radomia 

w okresie przygotowywania rozprawy (2013-2018) w stosunku do badań 

własnych, autor stwierdza, że w wyniki planowanych i prowadzonych w tym 

okresie działań powinny w najbliższym czasie przyczynić się do znaczącego 

wzrostu tempa pozytywnych zmian, wynikających z kształtującej się powoli 

policentryczności śródmieścia Radomia. Pierwszymi oznakami efektów działań 

rewitalizacji był szybki rozwój dwóch głównych węzłów w korytarzu 

ul. Żeromskiego: placu Konstytucji 3. Maja oraz placu Corazziego, potwierdzający 

tezę dotyczącą roli architektury miasta i kompozycji urbanistycznej w procesie 

rewitalizacji i budowania powiązań synergicznych. Relacje projektów rewitalizacji 

dotyczących głównej ulicy i placu w podobny sposób wzajemnie wiążą się 

w Bielsku - Białej i Rzeszowie. Kolejnymi oznakami kształtującej się 

policentryczności Radomia było wytworzenie połączeń prostopadłych z węzłami 

dworca PKP / PKS i szczególnie widoczne powiązanie z węzłem centrum północ 

związanym z palcem Jagiellońskim i nowym centrum usługowo - handlowych. 

 Nasilone zostały prace wokół dwóch węzłów miejskości o silnym znaczeniu 

kulturowym: Miasto Kazimierzowskie, tereny dawnych zakładów Łucznik. 

Realizacja w obrębie Miasta Kazimierzowskiego pierwszych kompleksowych 

inwestycji prywatnych (hotel Nihil Novi), oraz realizowanych przez miasto, oprócz 

budynków mieszkalnych, znaczących projektów o charakterze kulturowym i 

publicznym. Należy tu wymienić Instytut Miejski w kwartale kamienicy Deskurów 
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(2018) i przeniesienie siedziby rady miejskiej do dawnego budynku ratusza 

(2018). Dodatkowo na realizację oczekuje projekt konkursowy przebudowy płyty 

rynku z wyeksponowaniem pozostałości gotyckiego ratusza oraz również 

konkursowy projekt odbudowy Bramy Krakowskiej stanowiącej współczesną 

interpretację średniowiecznych wzorów. Działania mogą przyczynić się do 

przełamania pewnej stagnacji w obrębie Miasta Kazimierzowskiego. Podjęta w 

2018 roku decyzja o rewitalizacji głównego gmachu Fabryki Broni na funkcje 

biurowe, może stać się początkiem kompleksowej rewitalizacji całego kompleksu, 

stanowiącego bardzo silny potencjalny węzeł miejskości wskazany w pracy. 

 Ważnym aspektem rewitalizacji miasta i regionu, wynikającym z dogodnej 

lokalizacji w sieci osadniczej, wskazywany w koncepcji COPII, powinien stać się 

rozwój lotniska realizowany od połowy 2018 przez Polskie Porty Lotnicze. 

Radomskie lotnisko ma pełnić rolę  lotniska uzupełniającego dla warszawskiego 

Okęcia. Planowane jest powiększenie przepustowości lotniska do 3 milionów 

pasażerów w 2020 roku, docelowo 9 mln rocznie. Pośród pozostałych projektów 

regionalnych, najważniejsze znaczenie dla śródmieścia mają projekty 

wzmacniające jego kulturowe znaczenie oraz policentryczność, dotyczące 

głównych węzłów i korytarzy związanych z kształtowaniem struktury śródmieścia. 

W pierwszej kategorii można wymienić obiekty kultury m.in. filharmonia136, 

przebudowa płyty rynku i odbudowa Bramy Krakowskiej. Projekty zostały 

wskazane na ryc. 7.17. 

 Badania wskazują, że węzły miejskości i korytarze urbanistyczne, mogąc 

wzajemnie wiązać projekty strategiczne, powinny pełnić rolę elementów 

konfigurujących projekty rewitalizacji oraz pozwalać na wariantowanie 

w zależności od przyjętej strategii i priorytetów działań. Identyfikacja projektów 

rewitalizacji przy pomocy elementów KU wskazuje możliwość wytworzenia 

nowych kierunków rozwoju pozwalających na ożywienie, nie ograniczając 

rewitalizacji jedynie do działań dotyczących reakcji na obszary zdegradowane, 

często obejmujące cały obszar śródmieścia wraz z kołnierzem urbanistycznym. 

 Podsumowanie rozważań przedstawionych w pracy stanowią ogólne 

wnioski dotyczące modelu konstrukcji urbanistycznej i oczekiwanego efektu 

synergii. Wnioski szczegółowe płynące z badań zostały zebrane w grupach 

                                            
136 Radom jest największym miastem w Polsce bez filharmonii. 
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tematycznych zgodnie z rozważanymi aspektami: regionalnymi, kulturowymi 

i przestrzennymi, oraz szczegółowymi dotyczącymi konstrukcji urbanistycznej na 

przykładzie projektów strategicznych dla Radomia. 

8.1. Efekt synergii i konstrukcja urbanistyczna 

Interdyscyplinarna specyfika zagadnień związanych z rewitalizacją, 

polegająca na korelacji różnych celów, interesariuszy i aspektów, wymaga 

wzajemnej współpracy i wiązania różnych projektów wspólnymi celami, możliwymi 

do określenia mianem synergii. Odniesienie do zjawiska synergii stanowiło punkt 

wyjścia w niektórych programach rewitalizacji, gdzie było ono sprecyzowane jako 

„efekt mnożnikowy” lub ”efekt dźwigni”. W dużej części programów oczekiwany 

efekt dotyczył relacji między projektami sektora publicznego i prywatnego, 

pozwalając na większe zintegrowanie i koncentrację działań w obszarach 

kryzysowych przez wspólną i partnerską pracę137. Zakładanie efektu synergii 

u podstaw planowania rewitalizacji w świetle badań wydaje się oczywiste oraz 

pozwala na uzyskanie większej efektywności prowadzonych działań i szybsze 

osiągnięcie zamierzonych rezultatów. 

Na podstawie badań można przeprowadzić próbną parametryzacji efektu 

synergii według następujących, oczekiwanych płaszczyzn współzależności: 

 Infrastrukturalne - wzrost zainwestowania terenu, 

 Społeczne – wzrost zamożności mieszkańców, pozytywna gentryfikacja, 

 Ekonomiczne – wzrost wartości nieruchomości, 

 Kulturalne (funkcjonalne) – rozwój funkcji kulturalnych, 

 Architektoniczno – urbanistyczne – powstawanie wysokiej jakości 

architektury, połączone powiązaniami przestrzeni publicznej. 

 Jane Jacobs zwróciła uwagę na rolę odpowiedniej konfiguracji projektów, 

porównując rozkład funkcji w mieście do partii szachowej. Jacobs zaznaczyła, że 

w mieście, podobnie jak w partii szachowej, pionek (przez autora pracy rozumiany 

jako potencjalny węzeł miejskości) może zmienić się w królową (silny węzeł 

miejskości)138. Jak pisze dalej Jacobs, podstawowa różnica, jednak polega na 

tym, że w mieście liczba figur nie jest ustalona zasadami, a przy odpowiednim ich 

                                            
137 Czyżewska A., Zakres opracowywania i wdrażania programów rewitalizacji. Dobre praktyki,  w 
Przykłady rewitalizacji miast,  TOM 12, IRM, s. 325. 
138 Jacobs J. Życie i śmierć wielkich miast ameryki, Bęc zmiana, 2014. 
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rozstawieniu może ich przybywać. Badania przedstawione w pracy pokazują, że 

odpowiednia konfiguracja projektów, wpisanych w model struktury przestrzennej 

miasta, oraz uwzględnienie aspektu wzajemnej zależności, założone już na etapie 

ich planowania, powinno prowadzić do uzyskania zamierzonego efektu synergii, 

przejawiającego się przez „przybywanie kolejnych pionków”. Konfiguracja 

strategicznych projektów rewitalizacji powinna odpowiadać głównym kierunkom 

rozwoju śródmieścia, lub wyznaczać nowe, aby wykorzystać w optymalnym 

stopniu przesłanki wynikające z czytelnych zasad logiki geometrii. Wpisanie 

projektów rewitalizacji w przestrzenne ramy modelu konstrukcji urbanistycznej, 

wynikającego z przesłanek regionalnych i kulturowych, pozwala na ich logiczną 

geometryzację wzdłuż odpowiednich elementów (korytarzy rozwoju lub węzłów 

miejskości) konsekwentnie budujących ścieżkę rozwojową i tożsamość miasta. 

Model konstrukcji urbanistycznej pozwala na analizę scenariuszy powiązań 

między projektami i wybór optymalnego w zależności od przyjętej strategii „gry na 

projektach”. Dzięki parametryzacji potencjałów taka konfiguracja projektów daje 

możliwość ustalenia priorytetów urbanistyki operacyjnej dotyczącej potencjału 

danego projektu w zależności od wybranego scenariusza ustaleń polityki 

przestrzennej, dotyczących rozwoju wybranych węzłów lub korytarzy. 

 Efekt synergii przejawia się we wzajemnym powiązaniu projektów np. siecią 

przestrzeni publicznych i stanowi kluczową rolę w rewitalizacji jako 

decydujący o sukcesie zamierzonych działań. 

 Model konstrukcji urbanistycznej może pełnić rolę narzędzia mającego 

zastosowanie przy ustalaniu zasad polityki przestrzennej, pozwalającego na 

parametryzację i „grę na projektach”. 

 Konstrukcja urbanistyczna pełni rolę rusztu integrującego poszczególne 

projekty rewitalizacji i obrazującego powiązania pomiędzy nimi, pozwalając 

na parametryzację i analizę różnych scenariuszy realizacji, wynikających z 

logiki geometrii układu urbanistycznego. 

 Zależność między strategicznymi projektami rewitalizacji a elementami 

modelu konstrukcji urbanistycznej ma charakter sprzężenia zwrotnego. 

Identyfikacja projektów może mieć wpływ na kreowanie nowego korytarza / 

węzła, oraz na odwrót wytworzenie nowego korytarza / węzła może wiązać 

się z identyfikacją projektu rewitalizacji. 
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 Sieć przestrzeni publicznych, stanowi czytelny szkielet konstrukcji 

urbanistycznej śródmieścia i jest kluczowym elementem integracji projektów 

rewitalizacji poprzez istniejące i planowane połączenia. 

 Identyfikacja elementów modelu i określenie ich potencjału 

strukturotwórczego pozwala na parametryzację, zarządzanie projektami 

rewitalizacji przez wyznaczenie priorytetów i rankingów kolejności realizacji. 

 Powiązanie strategicznych projektów rewitalizacji z elementami modelu, 

stwarza szansę na silniejszą integrację i sukces projektów, zapewniając 

wpisanie ich w istniejące trendy rozwoju bądź kształtowanie nowych 

kierunków. 

 Integracja strategicznych projektów rewitalizacji z elementami modelu 

pozwala na rozwój kierunków wynikających z logiki geometrii i powiązań, 

oraz świadome kształtowanie nowych kierunków rozwoju. 

 Badania wskazują, że w obrębie śródmieścia integracja funkcji silniej 

przejawia się w obrębie węzłów miejskości, wyznaczających kierunki 

korytarzy. W przypadku centrum integracja może następować wzdłuż 

korytarzy, pod warunkiem wykształcenia atrakcyjnych przestrzeni 

publicznych.  

 Korytarze urbanistyczne pełnią rolę elementów integrujących 

śródmieście/centrum z pozostałymi obszarami strukturalnymi, głownie 

osiedlami zabudowy wielorodzinnej. 

  



Adam Derlatka, Regionalne, kulturowe i przestrzenne aspekty rewitalizacji śródmieścia. Przykład Radomia. 
 

226 
 

8.2. Aspekty  regionalne rewitalizacji 

 Położenie Radomia w sieci osadniczej wskazuje regularne zależności 

oddalenia od ośrodków wojewódzkich (promień ok. 100 km od: Warszawy, 

Lublina, Kielc i Łodzi) wynikające położenia miasta na skrzyżowaniu 

kierunków dawnych szlaków handlowych północ – południe i wschód - 

zachód. Na wspomnianych kierunkach można zaobserwować stopniową 

gradację skali oddziaływania i znaczenia ośrodków sąsiednich, wskazującą 

na regionotwórczą rolę Radomia,  pozwalającą na zachowanie równowagi 

pomiędzy zależnościami endo- i egzogenicznymi. W zależności od 

odległości oraz dostępności drogowej na podstawie analizy wyróżnia się 

trzy następujące skale oddziaływania o promieniu: 

 podmiejską – strefa zurbanizowana, promień do 20 - 30 km, 

 subregionalną – promień ok. 40-60 km będącą granicą najlepszej 

dostępności dużego miasta,  

 regionalną – promień 90-120 km, powiązania z sąsiednimi ośrodkami 

wojewódzkimi. 

 Model konstrukcji urbanistycznej Radomia wskazuje na naturalne 

powiązanie elementów o dużym potencjale strukturotwórczym (tj. węzłów 

i korytarzy rozwoju) wzdłuż głównych kierunków o znaczeniu 

subregionalnym i regionalnym, w kierunku Warszawy, Kielc (Krakowa), 

Rzeszowa, Lublina i Łodzi. Na kierunku Warszawskim (N) dominują tereny 

usługowe, Krakowskim (S) tereny produkcyjno–logistyczne, pozostałe 

kierunki stanowią głównie koncentrację zabudowy jednorodzinnej wzdłuż 

ciągów komunikacyjnych. 

 Układ głównych korytarzy rozwoju w skali regionalnej i subregionalnej jest 

czytelny także w strukturze przestrzennej miasta i śródmieścia, wiąże się 

z historycznie wykształconą „ścieżką rozwojową miasta” na kierunku 

wschód-zachód oraz prostopadłym XX wiecznym pasmem rozwoju N-S, 

wskazanych w opracowanych pasmowych oraz pasmowo–krzyżowych 

modelach rozwoju. 

 Dogodna lokalizacja Radomia w środku czworokąta wyznaczonego 

stolicami miast wojewódzkich: Warszawy, Łodzi, Lublina, Kielc pozwala na 
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rozwinięcie współpracy i powiązań z sąsiednimi ośrodkami wojewódzkimi 

jak wskazano w koncepcji COPII. 

 Wielkość i położenie Radomia w sieci osadniczej kraju wskazuje na 

niedocenienie roli miasta w stosunku do sieci ośrodków wojewódzkich. 

Jako możliwy układ województwa staropolskiego o układzie bipolarnym ze 

stolicą w Radomiu i Kielcach wzmocnioną poprzeczną osią miast nad 

rzeką Kamienną, wg wariantu koncepcji COPII. 

8.3. Aspekty kulturowe rewitalizacji 

W świetle badan kulturowe projekty rewitalizacji można podzielić na 

następujące kategorie: 

 projekty budynków funkcji kultury,  

 projekty związane z rewaloryzacją dziedzictwa, 

 projekty przestrzeni publicznych poprawiające poziom życia w mieście, 

w tym założenia pomnikowe. 

 Projekty rewitalizacji powinny przekładać się na działania przestrzenne 

zapewniające wydobycie układu "ścieżki rozwoju" miasta jako 

najważniejszego elementu dziedzictwa historycznego Radomia oraz 

architektury miasta. Przykład takich działań może stanowić realizacja parku 

kultury Stary Radom, pozwalająca na integrację os. Zamłynia ze Starym 

Miastem i śródmieściem, oraz konieczność większego powiązania Miasta 

Kazimierzowskiego ze Starym Miastem. 

 Dziedzictwo przemysłowe związane z COP oraz występującymi na terenie 

śródmieścia i regionu radomskiego licznymi obiektami poprzemysłowymi, 

stanowi niedocenione dziedzictwo kulturowe. Przykładem wykorzystania 

tego potencjału jest MCSW Elektrownia, natomiast planowanych działań 

może być rewitalizacja węzła dawnych zakładów Fabryki Broni Łucznik, czy 

obiektów poprzemysłowych zlokalizowanych w sąsiedztwie Starego Miasta. 

Projekt dotyczący rewitalizacji terenu zakładów właśnie został zainicjowany 

przez miasto, zlecono opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego 

oraz uzyskania decyzji o warunkach zabudowy dla głównego budynku 

biurowego dawnej Fabryki Broni (07.2018). 

 Bogactwo niematerialnego dziedzictwa kulturowego wynikające z wydarzeń 

historycznych i działalności wybitnych osobistości związanych z miastem i 
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regionem, stanowi ważny element tożsamości przejawiający się najsilniej 

w śródmieściu. Elementy znaczące o tożsamości i budujące tożsamość 

wnętrz urbanistycznych stanowią m.in. pomniki: Jana Kochanowskiego, 

Mauzoleum Dionizego Czachowskiego, stoliki Witolda Gąbrowicza i Leszka 

Kołakowskiego, oraz liczne działania związane z polityką kulturalną miasta. 

8.4. Aspekty przestrzenne rewitalizacji 

Badania dotychczasowego procesu rewitalizacji potwierdzają tezę, że projekty 

rewitalizacji w Radomiu, realizowane według programów rewitalizacji, poza 

obszarem Miasta Kazimierzowskiego, w niewystarczającym stopniu kładą nacisk 

na  ich wzajemną integrację i stworzenie zależności przestrzennych. 

 Wskazane jest kojarzenie projektów i strategii rewitalizacji wokół 

zidentyfikowanych elementów modelu konstrukcji urbanistycznej, co 

powinno sprzyjać wytworzeniu powiązań między projektami.  

 Historia rozwoju przestrzennego śródmieścia Radomia wskazuje na 

tendencje rozwoju miasta i korytarzy urbanistycznych w większym stopniu 

przez tworzenie nowych węzłów (np. Gmach Corazziego). Sugeruje się 

budowanie strategii rewitalizacji w oparciu o rozwój policentrycznej sieci 

miejsc węzłowych oraz wzajemnych powiązań siecią przestrzeni publicznej. 

Przykładem nowego silnego węzła mogą być tereny zakładów Łucznik 

i rejon placu Małgorzatki. 

 Skupienie strategicznych projektów rewitalizacji w formie programów dla 

węzłów i korytarzy pozwala na założenie uzyskania efektu synergii. Jako 

minimalny zakres pojedynczego projektu rewitalizacji sugeruje się ujęcie 

kwartału zabudowy. 

  



Adam Derlatka, Regionalne, kulturowe i przestrzenne aspekty rewitalizacji śródmieścia. Przykład Radomia. 
 

229 
 

8.5. Wnioski szczegółowe dotyczące konstrukcji urbanistycznej Radomia 

 Układ historycznej ścieżki rozwojowej miasta stanowi czytelną oś 

śródmieścia. Kierunki działań polityki przestrzennej powinny dążyć do 

silniejszej integracji poszczególnych elementów ścieżki oraz możliwym 

przedłużeniu korytarza rozwoju K.H.W-Z. w kierunkach wschodnim – 

projektowane zjazdy z obwodnicy S7 i zachodnim – rozwój strefy około 

lotniskowej. Rozwój korytarza wschód-zachód wynika z lokalizacji miejsc 

węzłowych i pozwala na równoważenie silnego, dominującego kierunku N-S. 

 Prostopadłe do historycznej ścieżki rozwojowej miasta, główne pasmo 

rozwoju Radomia na osi północ-południe, stwarza optymalne warunki dla 

zintegrowania go szynowym transportem publicznym: kolejowym 

i tramwajowym. 

 Możliwe jest wytworzenie nowych węzłów miejskości na terenach 

rozwojowych powiązanych z węzłami mobilności wokół stacjami kolejowych 

Radom Północ i Południe. 

 Układ zieleni śródmieścia Radomia pozwala na próbę domknięcia zielonego 

pierścienia, definiującego centrum funkcjonalne, wyznaczonego ciekami 

Potoku Północnego, rzeki Mlecznej i Parkiem Planty. 

 Otwarcie w 2018 roku obwodnicy zachodniej S7 stwarza możliwość 

rewitalizacji korytarza obecnej obwodnicy ul. Warszawskiej - Kieleckiej – 

Czarnieckiego, odciążonej z ruchu tranzytowego. 

 W strukturze przestrzennej śródmieścia Radomia wyraźnie zarysowują się 

nowe węzły miejskości kształtując wyraźny układ policentryczny. Działania 

rewitalizacyjne powinny skupić się na wzmocnieniu tego układu. 
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STRESZCZENIE 
Autor przyjmuje, że badania nad rewitalizacją śródmieścia wymagają analiz  

wieloczynnikowych a syntezą scalającą pojedyncze obrazy zmian strukturalnych 
wspólnego mianownika, którym jest pojęcie Konstrukcji Urbanistycznej. Zgodnie 
z tytułem rozprawy, czynniki rewitalizacji miasta zostały ujęto w trzy grupy, 
określając je mianem: regionalnych, kulturowych i przestrzennych. 

W przypadku Radomia znaczenie aspektów regionalnych wiąże się 
zarówno ze współczesnymi konsekwencjami położenia tego miasta pomiędzy 
strefą oddziaływania Warszawy i regionem świętokrzyskim, jak i koncepcjami 
regionalnymi, które nawiązują do idei planistycznych wywodzących się z tradycji 
COP-u. Również płaszczyzna kulturowa rozważań nad problemami rewitalizacji 
Radomia znajduje swoje uzasadnienie w tradycji myślenia urbanistycznego – 
osadzonego mocno w polskiej szkole historii urbanistyki, architektury 
i konserwacji zabytków – a także w faktach świadczących, że współczesna 
polityka kulturalna miasta prowadzona jest ze świadomością znaczenia 
przedsięwzięć kulturalnych w instrumentarium rewitalizacji139. Obie wymienione 
wyżej płaszczyzny rozważań autora stanowią tło dla jego głównego nurtu badań, 
który nazwano tu w skrócie przestrzennymi aspektami rewitalizacji. W tej części 
rozprawy autor koncentruje swoją uwagę na roli, jaką w procesie rewitalizacji 
odgrywają modelowe interpretacje śródmiejskiej przestrzeni, a zwłaszcza 
interpretacje konstrukcji urbanistycznej śródmieścia w kontekście modelowej 
interpretacji konstrukcji urbanistycznej miasta Radomia. Jedna z głównych tez 
stawianych przez autora dysertacji dotyczy logicznych związków między 
definiowaniem konstrukcji urbanistycznej śródmieścia, a możliwością uzyskania 
efektu synergii urbanistycznej miedzy projektami rewitalizacji. 

W założeniach metodologicznych praca nawiązuje do projektów 
badawczych, prowadzonych pod kierunkiem promotora na temat roli Konstrukcji 
Urbanistycznej w sterowaniu zmianami w zagospodarowaniu przestrzennym 
miasta140. W szczególności dotyczy to konfigurowania projektów rewitalizacji 
śródmieścia. Autor zauważa, że w aktualnych opracowaniach planistycznych brak 
jest instrumentów planowania przestrzennego umożliwiających łączenie 
modelowania i parametryzacji kierunków rozwoju miasta oraz projektów 
rewitalizacji. Założony w pracy model rewitalizacji, zakłada, że zmiany 
strukturalne obszarów zdegradowanych lub niedostatecznie zainwestowanych, 
powinny opierać się o identyfikację i konfigurację strategicznych projektów 
miejskich z elementami modelu konstrukcji urbanistycznej. 

Przeprowadzone w dysertacji badania nad rozwojem śródmieścia Radomia 
wskazują, że  ścieżka rozwojowa, stanowi czytelną oś śródmieścia, obrazującą 
                                            
139 Przykładem pierwszego powodu mogą być badania nad Miastem Kazimierzowskim (W. 
Kalinowski,……) czy studia poświęcone ul. Żeromskiego – jednej z głównych osi rozwojowych 
miasta /„ścieżki rozwojowej miasta”. Przykładem aktywnej polityki kulturalnej miasta prowadzonej 
współcześnie są osiągnięcia w zakresie realizacji atrakcyjnych architektonicznie projektów 
kształtowania śródmiejskiej przestrzeni publicznej. 
140 Modelu Struktury Przestrzennej Miasta Krakowa oraz Konstrukcja Urbanistyczna Krakowa. 
Rola śródmieścia a korytarze rozwoju. 
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kolejne etapy przenoszenia ośrodka osadniczego, od IX wiecznego grodziska, 
przez XII wieczne miasto lokacyjne, XIV wieczne Miasto Kazimierzowskie, po 
dzielnicę zabudowy XIX wiecznej. 

Procesy rewitalizacji w śródmieściu Radomia można wyróżnić kontynuację 
działań rewaloryzacyjnych przy najstarszych obiektach. W kolejnych fazach prace 
rewitalizacyjne zostały skupione wokół Miasta Kazimierzowskiego oraz osi 
ul. Żeromskiego, zapewniają konieczną intensyfikację działań, jednak poza 
obrębem ścisłego centrum: plac Konstytucji 3. Maja – plac Corazziego, nie 
przynoszą oczekiwanych efektów.  

Identyfikacja projektów rewitalizacji została poprzedzona szeregiem analiz, 
których celem była identyfikacja i parametryzacja elementów modelu konstrukcji 
urbanistycznej w postaci węzłów i korytarzy. Jako tło działań przytoczono 
schematy ilustrujące współzależność konstrukcji urbanistycznej a projektów 
rewitalizacji na przykładzie miast Rzeszowa i Bielska – Białej.  Autor zakłada, że 
wzrost tempa efektów działań rewitalizacji jest zależny od uzyskania powiązań 
pomiędzy projektami wynikających z odpowiedniej ich konfiguracji, skutkujących 
efektem synergii. Węzły miejskości i korytarze urbanistyczne w pracy pełnią rolę 
elementów konfigurujących projekty rewitalizacji oraz pozwalają na ich 
wariantowanie w zależności od przyjętej strategii „gry na projektach”. 
Wspomniana zależność między projektami rewitalizacji a elementami modelu ma 
charakter sprzężenia zwrotnego. 

Konstrukcja pracy składa się z Wprowadzenia, przedstawiającego szerzej 
cel pracy, tezy i problem badawczy oraz trzech rozdziałów rozwijających główne 
tezy rozprawy. W Części I (Podstawy teoretyczne i doświadczenia 
praktyczne) w postaci wprowadzenia do podjętej tematyki przedstawiony został 
problem degradacji i teorii rewitalizacji. Nakreślone zostały ramy metody 
i parametryzacji elementów ujęcia modelowego. W ostatniej części rozdziału 
zaprezentowano przypadki dobrej praktyki rewitalizacji w miastach średniej 
wielkości zarówno europejskich jak i polskich. Cześć II (Rewitalizacja Radomia: 
Problemy, przesłanki, projekty) stanowi szczegółową analizę przypadku 
Radomia. W rozdziale zostało nakreślone tło regionalne, planistyczne 
i historyczne niezbędne do identyfikacji elementów i stworzenia modelu 
badawczego. Osobny rozdział został poświęcony na analizę potencjału 
kulturowego śródmieścia i regionu. W ostatniej części  rozdziału zostały poddane 
analizie dotychczasowe działania związane z rewitalizacją w obrębie śródmieścia.  
Część III (Model struktury Radomia a rewitalizacja) prezentuje wyniki 
identyfikacji elementów modelu konstrukcji urbanistycznej i skojarzenia z nimi 
projektów rewitalizacji, mające na celu większą krystalizację struktury miejskiej. 
Pracę zamykają wnioski, ogólne podzielone wg poszczególnych aspektów: 
regionalnych, kulturowych i przestrzennych oraz szczegółowe dotyczące 
rewitalizacji omawianego przypadku Radomia. 
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ABSTRACT 

Examining the processes of Radom revitalization, the author assumes that 
studies require multifactorial analyzes and also a synthesis that would combine 
separate changes into a coherent whole. The factors of urban revitalization are 
divided in three groups. According to the title of the dissertation, they were defined 
as regional, cultural and spatial aspects. 

In case of Radom, the importance of regional aspects is related both to the 
contemporary consequences of the location between Warsaw and the 
Świętokrzyskie region, and as well to the planning ideas originated in historical 
regional concepts of COP (Central Industrial District),  

At the same time, the cultural aspects of revitalization in Radom are 
strongly connected to the tradition of urban planning - embedded strongly in the 
Polish tradition of urban planning, architecture and its restoration. All of these is 
reflected in the contemporary cultural policy of the city with the awareness of the 
importance of cultural projects in the revitalization instruments.   .  

Both aspects create a background for his main research called in brief 
spatial aspects of revitalization. In this part of the dissertation the author focuses 
his attention on the role of model interpretations of the city centre structure in the 
revitalization process. One of the main thesis posed by the author concerns 
logical relation between defining the actual urban construction of the city center 
and the possibility of obtaining the effect of urban synergy effect between 
revitalization projects.  

The work itself is a continuation of a research regarding Urban 
Construction led by Phd supervisor on the role of the urban design in controlling 
changes in the city’s spatial development (Krakow Spatial Structure Model and 
Krakow Urban Construction). In particular, this concerns the configuration of 
downtown revitalization projects. In author’s opinion, there are no spatial planning 
instruments that connect modeling and parameterization of strategic projects for 
city development. The revitalization model assumes that structural changes of 
degraded or insufficiently invested areas should be based on the identification and 
configuration of strategic urban projects with elements of the urban construction 
model. 

The research part of the dissertation was based on the example of the city 
centre of Radom. The development path of the city, created a clear center 
structure, presenting the successive stages of moving the settlement center over 
the centuries: from the ninth century stronghold, through the twelfth century 
localization town, the fourteenth-century Kazimierzowskie everlasting city, to the 
district of 19th century buildings. 

The revitalization in the city center of Radom is continuation of restoration 
projects and is cumulated around Miasto Kazimierzowskie and Żeromskiego 
Street but unfortunately outside the city centre (Konstytucji 3. Maja Square, 
Corazziego Square) such activities don’t bring the same outcome.  
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 The identification of revitalization projects was preceded by a series of 
analyzes, the aim of which was to identify and parameterize elements of the urban 
structure model: nodes and corridors. As the background of the activities, the 
diagrams illustrating the interdependence of urban structure and regeneration 
projects on the example of the cities of Rzeszów and Bielsko-Biała were quoted. 
The author states that the effects of revitalization will accelerate depending on the 
correlation between projects. The nodes and corridors identified in urban structure 
model allow for configuration of projects. The relationship  between revitalization 
projects and elements of the model has a feedback character. 

The dissertation structure consists of the Introduction, which presents 
widely the objective of the dissertation, thesis and the research problem, followed 
by three basic chapters. Part I (Theoretical foundations and practical 
experience) contains  the theoretical and methodological background, the 
problem of degradation and the theory of revitalization. The methods and model 
parameters were described in this part of the dissertation. The last part of the 
chapter presents cases of good revitalization practice in medium-sized cities, both 
European and Polish. Part II (Radom revitalization: Problems, premises, 
projects) is a detailed case study of Radom. The chapter outlines the regional, 
spatial and historical background necessary to identify elements and create 
a research model. A separate chapter was dedicated to the analysis of the cultural 
potential of the city center and the region itself. In the last part of the chapter, the 
activities related to revitalization within the city center were analyzed. Part III 
(Radom structural model and revitalization) presents the results of elements 
identification within urban construction model and related revitalization projects 
aimed at the greater crystallization of the urban structure. The conclusions were 
divided into regional, cultural and spatial aspects. Detailed conclusions on the 
revitalization were presented for Radom city center. 
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SŁOWNIK POJĘĆ PODSTAWOWYCH 

Architektura miasta - pojęcie zdefiniowane w traktacie Aldo Rossiego (1994) w książce 

o tym samym tytule, oznacza myślenie o mieście w kategoriach dzieła architektury, gdyż to 

architektura jest konstrukcją miasta na przestrzeni dziejów. A. A. Kantarek podsumowuje, że Rossi 

analizuje fenomen miasta zakładając, że bazą organizmu miasta jest trwałość jego planu. 

Centrum miasta – ośrodek usługowy najwyższego stopnia, zwykle o charakterze 

unikatowym, zwarte i wyodrębnione z innych terenów sposobem użytkowania, położone w rejonie 

głównego węzła komunikacyjnego obszaru miejskiego. Jest miejscem najwyższej aktywności 

gospodarczej i kulturalnej (Nowakowski, 1990). Charakterystyczna dla centrum rola wartości 

kulturowych i symbolicznych, pozwalająca na integrację mieszkańców (Kopeć, 2010). 

Klastry węzłów – skupiska węzłów, wykazujące wzajemne powiązania pomiędzy 

poszczególnymi elementami, odgrywające istotną rolę w skali modelu i miasta. 

Kompozycja urbanistyczna – świadome i twórcze zestawienie, harmonizujące 

i wytwarzające z poszczególnych czynników jeden zwarty organizm miejski. Jest głębokim 

obrazem kultury, nie możliwym do wytworzenia w chwili potrzeby wg definicji T. Tołwińskiego. 

Głównym celem kompozycji urbanistycznej jest wydobycie piękna w otoczeniu człowieka 

(K. Wejchert). 

Konstrukcja urbanistyczna (KU) - jest to zbudowany przez człowieka układ techniczno-

przyrodniczy integrujący pod względem funkcjonalnym i morfologicznym strukturalne elementy 

miasta (Z. Zuziak). Model KU może stanowić podstawę interpretowania geometrii zmian 

w przestrzennej strukturze miasta, jest zdefiniowany względem trwałych (osnowy konstrukcyjnej) 

oraz zmiennych wynikających z gry rynkowej i decyzji politycznych. 

Korytarze miejskie – odcinki wzmożonej aktywności występujące najczęściej pomiędzy 

węzłami miejskości [wg: MPSK]. Elementy w skali mikro związane z głównymi ulicami. 

Korytarze rozwoju – odcinki wiążące kluczowe węzły – klastry węzłów, charakteryzujące się 

zabudową o wzmożonej aktywności w skali metropolitalnej (regionalnej), wynikające z kontekstu 

regionalnego, niekoniecznie związane bezpośrednio z układem drogowym. 

Korytarze zielono-niebieskie - korytarze ciągów zielonych i dolin rzek stanowiące istotny 

element fizjograficzny 

Krystalizacja struktury miejskiej – wydobycie ze struktury miejskiej elementów 

krystalizujących tzn. stanowiących główne znamiona, czytelnych i łatwych do zapamiętania, 

przyswajanych przez wszystkich mieszkańców bez względu na przygotowanie merytoryczne 

(Wejchert). 
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Lokalny Program Rewitalizacji – program zawierający różne działania inwestycyjne 

i społeczno–gospodarcze mające na celu aktywizację rewitalizowanego terenu. 

Model - abstrakcyjne, uproszczone odwzorowanie rzeczywistości mające na celu ułatwienie 

zobrazowania charakterystycznych cech układu, np. model struktury funkcjonalno–przestrzennej. 

Modernizacja – remonty uzupełnione o wprowadzenie nowych, sprawniejszych, 

dodatkowych podnoszących komfort użytkowania elementów i funkcji, pojęcie nie zdefiniowane 

w ustawie o prawie budowlanym. 

Obszar degradacji - obszar miasta dotknięty procesami degradacji (przestrzennej, moralnej, 

lub funkcjonalnej), wymagający interwencji w celu przywrócenia prawidłowych relacji. 

Obszar przestrzeni publicznej141 - należy przez to rozumieć obszar o szczególnym 

znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający 

nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-

przestrzenne, określony w studium. 

Przestrzeń publiczna – dobro wspólnie użytkowane, celowo kształtowane przez człowieka, 

zgodnie ze społecznymi zasadami i wartościami – służące zaspokojeniu potrzeb społeczności 

lokalnych i ponadlokalnych. O publicznym charakterze przestrzeni decyduje zbiorowy sposób jej 

użytkowania (Karta Przestrzeni Publicznej, III Kongres Urbanistyki Polskiej ZMP i TUP). 

Projekt strategiczny – projekty mający na celu fizyczne przetworzenie obszaru miasta dzięki 

budowaniu pozytywnych relacji społeczno–gospodarczych, zgodnie z obraną strategią działania 

(Żabiński A.). 

Projekt urbanistyczny - wielkoskalowy projekt obejmujący zakres kilku obiektów 

powiązanych siecią przestrzeni publicznych. 

Remont – przywrócenie budynku lub zespołu zabudowy do stanu jaki istniał na początku 

jego eksploatacji, zgodnie z definicją ustawy prawo budowlane, remont może nastąpić 

niekoniecznie przy pomocy materiałów zastosowanych pierwotnie. 

Rewaloryzacja – przywrócenie wartości obiektu o szczególnej wartości zabytkowej przez 

remont lub modernizację, mające na celu wyeksponowanie tych wartości. 

Rewitalizacja - ze względu na charakter i potrzeby opracowania autor pragnie skupić się na 

aspektach przestrzennych rewitalizacji, przyjmując definicję rewitalizacji odnosząca się do zmian 

strukturalnych polegających na wzmocnieniu aktywności i atrakcyjności przestrzeni w skutek 

skoordynowanej strategii działań (Zuziak 1998). Szkielet konstrukcyjny rewitalizacji powinna 

stanowić sieć przestrzeni publicznych jako szkielet projektów rewitalizacji (Zuziak142, 2014). 

                                            
141 Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003. 
142 III Kongres Rewitalizacji Miast w Krakowie. 
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Dosłownie oznacza „ożywienie”, w praktyce pojęcie rewitalizacji często jest nadużywane, błędnie 

odnoszone do pojedynczych działań związanych z odnową miejską o charakterze 

rewaloryzacyjnym, remontowym i modernizacyjnym, dotyczących obiektów zlokalizowanych 

w obszarach kryzysowych, pozbawionych dostatecznego skoordynowania działań143. Definicja 

określająca rewitalizację jako proces, polegający na wyprowadzania ze stanu kryzysowego 

obszarów zdegradowanych została zawarta w ustawie o rewitalizacji. Szersze omówienie 

zagadnienia zostało zawarte w rozdziale dotyczącym rewitalizacji. 

Rewitalizacja urbanistyczna – odnowa miejska – polegająca na podnoszeniu intensywności 

zagospodarowania poszczególnych niedoinwestowanych  terenów miejskich oraz ponownym 

wykorzystaniu obszarów zdegradowanych. 

Strategia rewitalizacji – są to skoordynowane w czasie i przestrzeni  

działania o charakterze kluczowym dla spójnego rozwoju obszaru zdegradowanego, którego 

podstawą będzie przeprowadzona rewitalizacja. 

Struktura funkcjonalno–przestrzenna – stanowi istniejący lub pożądany porządek, konkretną 

fizyczną infrastrukturę, obrazującą ułożenie poszczególnych części miasta względem siebie. 

Wyróżnia się trzy podstawowe schematy: koncentryczno–promienisty, pasmowy, szachownicowy–

sieciowy (Lorens). 

Synergia – z greckiego oznacza współpracę, współtworzenie. W dziedzinie urbanistyki 

pojęcie wprowadził A. Böhm zauważając, że wartość kompozycyjna wnętrza urbanistycznego 

wytworzonego z poszczególnych elementów stanowi wyższą jakość niż zestaw wolnostojących 

elementów i jest elementem budującym krajobraz miasta. W kultywowaniu tych wartości Böhm 

odnajduje podstawy rewaloryzacji miast. 

Śródmieście – lub obszar śródmiejski – położony w środku ciężkości różnych układów 

komunikacji, obszar o funkcjach mieszanych, charakteryzujący się najintensywniejszą zabudową, 

będący największym ośrodkiem pracy i aktywności (Maliszowa, 1974). Obszar śródmieścia nie 

musi pokrywać się z układem historycznego miasta, jednak często rozwój przestrzenny odbywa 

się na kanwie układów z okresu zakładania miast (Juchnowicz, 1974). Zazwyczaj śródmieście 

pełni rozmaite wyspecjalizowane funkcje o znaczeniu metropolitarnym (Lorens, 2013). Obszar 

wyznaczony przez nasycenie węzłami miejskości lub miejsce przecięcia największej ilości 

korytarzy urbanistycznych (Model Przestrzennej Struktury Miasta Krakowa, 2016). 

Węzły miejskości – skupiska aktywności miejskiej i wiążące je elementy zagospodarowania 

przestrzennego miasta o znaczeniu dla tworzenia i rozwoju struktury miejskiej. Miejsca/skupiska, 

które ze względu na charakteryzujące je wartości mają znaczenie dla życia miejskiego (MPSK, 

2016). 

                                            
143 IRM, TOM4, Przestrzenne aspekty rewitalizacji, s. 27. 
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Węzły mobilności – miejsca węzłowe sieci transportu zbiorowego, w których koncentrują się 

funkcje towarzyszące podróży, a także inne funkcje centro twórcze i ruchotwórcze. 

Wiązania (łączniki) strategiczne (strategic connectors) – miejskie korytarze zabudowy 

wiążące główne klastry węzłów, kierunki wzdłuż, których należałoby skupiać strategiczne projekty 

miejskie, pozwalające na wytworzenie efektu synergii. 

Urbanistyka operacyjna - dział urbanistyki zajmujący się przełożeniem prac projektowych na 

procesy i strategie tzw. "urbanistyka w działaniu". 
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SPIS FOTOGRAFII 

1. Fot. 2.1. Makieta śródmieścia Radomia w Galerii Dziedzictwa Kulturowego Radomia, 

ul. Żeromskiego Radom. 

2. Fot. 2.2. "Naturalna Rewitalizacja" na terenie Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu, 

zdjęcie wykonane podczas spaceru 30.04.2016. Zdegradowany budynek w tle został 

wyburzony w 2017 roku. 

3. Fot. 4.1.  Rewitalizacja głównych przestrzeni publicznych Bielska - Białej a), b) dawny 

Rynek, c), d) plac Chrobrego, e) przejście schodowe, f) zamek Sułkowskich, 

g), h), i), j) ulica 11 Listopada, Barlickiego, Cechowa oraz przyległe place, k) plac i kładka 

przed galerią Sfera, l) pasaż w podcieniach i kondygnacje mieszkaniowe nad Białą 

w kompleksie galerii Sfera. (fot. autor). 

4. Fot. 4.2. Rewitalizowany kompleks poprzemysłowy  "Nowe miasto" w Bielsku Białej z lotu 

ptaka, źródło www.nowe-miasto.eu. 

5. Fot. 4.3. Zrewitalizowane śródmiejskie przestrzenie publiczne Rzeszowa a), b) ogrody 

o.o. bernardynów, c) okrągła kładka, d), e) wnętrze urbanistyczne rynku, f) plac 

Cichociemnych z rzeźbą Józefa Szajny, g) piesza ul. 3 Maja, h) park z fontanną 

multimedialną przy zamku, i) bulwary nad Wisłokiem (fot. autor). 

6. Fot. 5.1. Zdjęcie z grupą uczestników warsztatów z Liceum Plastycznego 24.09.2013 (fot. 

autor). 

7. Fot. 5.2. Charakterystyka ciągu czasoprzestrzennego ul. Żeromskiego, łączącego wnętrza 

urbanistyczne i obiekty z różnych okresów historycznych, a) widok z ul. Żeromskiego na 

wieżę kościoła św. Jana, b) fragment przestrzeni publicznej ul. Żeromskiego, c) początek 

ul. Żeromskiego - plac Kazimierza Wielkiego z kościołem św. Trójcy, d) kościół i klasztor 

o.o. bernardynów, e), f) plac przez gmachem Corazziego, g) widok z pl. Konstytucji 

3. Maja, h) ogród klasztoru o.o. bernardynów, i) przestrzeń ul. Żeromskiego, plac przed 

Sezamem, skrzyżowanie z ul. Moniuszki (fot. autor). 

8. Fot. 6.1. Charakterystyka śródmiejskich przestrzeni publicznych Radomia a), b), c) rynek 

Miasta Kazimierzowskiego, d), e), f), g), h), i) przestrzenie ul. Żeromskiego,  j) plac przed 

katedrą NPM zamknięcie osi alei bp J. Chrapka w Parku Kościuszki prowadzącej od placu 

Corazziego, k) przestrzeń ul. Żeromskiego, l), m) przestrzeń ul. Żeromskiego plac 

Corazziego (fot. autor). 

9. Fot. 6.2. Relacje przestrzenne ulicy Żeromskiego z Miastem Kazimierzowskim widoczne 

na makiecie śródmieścia (fot. autor). 

10. Fot 6.3. Panorama starego miasta z ostatniego piętra szpitala. Od lewej wieża kościoła 

farnego św. Jana, kościoła augsbursko ewangelickiego, św. Trójcy i św. Katarzyny wraz 

z klasztorem oo. Bernardynów  (fot. autor). 

11. Fot. 6.4. Panorama Radomia z wieży kościoła św. Jana, z lewej strony ul. Żeromskiego na 

pierwszym planie kościół św. Katarzyny i klasztor oo. Bernardynów, na kolejnych planach 

kościół garnizonowy na placu Konstytucji 3 Maja i katedra NMP. (fot. autor). 

12. Fot. 6.5. Panorama Radomia ok. 1950 z okolic ulicy Kieleckiej (źródło: NAC). 
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13. Fot. 6.6. Makieta zwycięskiej pracy konkursowej MCSW Elektrownia pokazująca sposób 

powiązania istniejących hal z nową kubaturą.  

14. Fot. 6.7. Drukarnia Jana Kantego Trzebińskiego projekt A. Szyszko - Bohusza (fot autor). 

15. Fot. 6.8 Budynek poprzemysłowy przy ul. Granicznej  przed rewitalizacją 

16. Fot. 6.9 Adaptacja budynku poprzemysłowego przy ul. Granicznej na funkcje biurowe 

i mieszkaniowe (fot autor). 

17. Fot. 6.10. Stolik Witolda Gombrowicza (fot autor). 

18. Fot. 6.11 Stolik Leszka Kołakowskiego (fot. autor). 

19. Fot. 6.12 Pomnik Jana Kochanowskiego z autorem art. rzeźb. Jan Kucz (fot. autor). 

20. Fot. 6.13. pl. Konstytucji 3 Maja - jedna ze scen VI Festiwalu Artystów Ulicznych i Precyzji 

2017, źródło: www.cozadzien.pl dnia 31.05.2017. 

21. Fot. 6.14. Skala degradacji w obszarze Miasta Kazimierzowskiego, liczne pustostany, 

niezagospodarowane działki, zły stan techniczny znacznej części budynków, 2016, cześć 

obiektów m.in. Kamienica Deskurów, Rwańska 17 / Szewska 20  obecnie w 2018 roku są 

w trakcie prac budowlanych (fot. autor). 

22. Fot. 6.15. Początek rewaloryzacji najstarszych części miasta, a) grodzisko Piotrówka, 

elementy palisady z logiem i kamień memoriałowy z wizerunkiem Mieszka I i sentencją 

K.C. Norwida „od narodu do plemienia jak od kwiatu do korzenia” b) bulwary w dolinie 

rzeki Mlecznej i obszary planowanego parku archeologicznego Stary Radom 

23. Fot.  6.16. Przykłady rewaloryzacji obiektów gotyckich a) Kościół św. Wacława wraz 

z przyległym placem, b) kościół św. Katarzyny i klasztor o.o. bernardynów, c) kościół 

św. Jana (fot. autor). 

24. Fot. 6.17. Rewitalizacja przestrzeni publicznej placu Konstytucji 3 Maja i placu Corazziego 

a) pawilon na fontannach, b) galeria Rosa przy placu Corazziego, architektura obiektu 

nawiązuje do klasycystycznej zabudowy gmachu Corazziego c) przestrzeń publiczna na 

dachu pawilony na fontannach, d) przestrzeń publiczna na dachu pawilonu. (fot. autor) 

25. Fot. 6.18. Przykłady rewitalizacji terenów zielonych: a) b) park im Tadeusza Kościuszki 

(Muszla koncertowa , aleja bp. J. Chrapka,),  c) Skwer Unii Radomsko – Wileńskiej, 

d) park Stary Ogród,  e) Aleja prof. Leszka Kołakowskiego z amfiteatrem (fot. autor). 

26. Fot. 6.19. Armaty ufundowane przez Kolegium na placu Unii Radomsko-Wileńskiej. Skwer 

jest miejscem licznych pikników historycznych z salwami armatnimi (fot. autor). 
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