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Procesy partycypacyjne – dążenie do miasta 
odpornego
Participatory processes – striving for  
a resilient city

Streszczenie

Tematem artykułu jest wskazanie roli narzędzi partycypacyjnych w tworzeniu miasta odpornego 
oraz kierunku, w jakim ewoluują procesy partycypacyjne w planowaniu przestrzennym. Porównano 
w nim także proces opracowania planu miejscowego prowadzony na podstawie obowiązujących ak-
tów prawnych z procesem rozszerzonym o działania pozaustawowe oraz zwrócono uwagę na szanse 
i zagrożenia w rozwijaniu działań partycypacyjnych.

Słowa kluczowe: działania partycypacyjne, urbanistyka, partycypacja pozaustawowa, planowanie 
przestrzenne

Abstract

The main topic of the article is to indicate the role of participatory tools in creating a resilient city 
and the direction in which participatory processes evolve in spatial planning. It also compares the 
process of developing a local plan done only in accordance with the current law, with the process 
extended to non-statutory participatory activities, and points to the opportunities and threats in the 
development of participatory actions.

Keywords: participatory processes, urban planning, non-statutory participation, spatial planning



8 P R Z E S T R Z E Ń / U R B A N I S T Y K A / A R C H I T E K T U R A

„[…] Wyzwaniem stojącym przed polskimi miastami jest upo-
wszechnianie partycypacji publicznej, rozumianej jako udział 
mieszkańców w definiowaniu i rozwiązywaniu problemów 
lokalnych i podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących 
wspólnoty lokalnej. W tym kontekście partycypację należy 
przedstawić jako platformę budowania relacji i więzi na pozio-
mie społeczności lokalnych. Inspirowanie procesu zwiększania 
znaczenia partycypacji w procesie decyzyjnym leży po stronie 
władz” (Uchwała nr 198…, 2015).

1. WSTĘP

W 2015 roku rząd przyjął Krajową Politykę Miejską 2023 – dokument będący próbą od-
powiedzi na problemy miast polskich. Jego celem jest wzmocnienie zdolności miast i obsza-
rów zurbanizowanych do kreowania zrównoważonego rozwoju przez podniesienie jakości 
polityk miejskich na poziomie zarówno krajowym, jak i samorządowym. Aby osiągnąć sfor-
mułowaną wizję rozwoju, wymienione zostały cele szczegółowe polityki miejskiej, przekła-
dające się na stworzenie miasta sprawnego, zwartego i zrównoważonego, spójnego i silnego. 
Analizując zawarte wytyczne, da się je odnieść do definicji miasta odpornego, parafrazując 
definicję ICLEI – Local Governments for Sustainability (ICLEI…, b.r.)1, miasta wspierającego 
zwiększenie odporności w instytucjach, infrastrukturze oraz w społecznym i ekonomicznym 
życiu, redukującego wrażliwość na ekstremalne wydarzenia i kreatywnie reagującego na 
ekonomiczne, społeczne i środowiskowe zmiany w celu umożliwienia długoterminowego 
rozwoju zrównoważonego (il. 1).

Nadrzędnym celem badań było wskazanie roli narzędzi partycypacyjnych w tworzeniu 
miasta odpornego. Określono również cele poboczne: zdiagnozowanie problemów wyni-
kających z nieuwzględniania potrzeb mieszkańców oraz wskazanie kierunków transforma-
cji procesu planistycznego pod kątem rozszerzenia działań partycypacyjnych sprzyjających 
rozwojowi miasta odpornego. Zastosowano metodę wielokrotnego studium przypadków, 
obejmującą analizę zmian w procesie planistycznym – płynących z nich korzyści oraz wyni-
kających trudności, na podstawie studium przypadków działań realizowanych przez Urząd 
Miasta Kielce. Za główne kryteria analizy przyjęto charakterystykę narzędzi partycypacyj-
nych w kontekście możliwości ich wykorzystania do budowania odporności miasta.

1 ICLEI – Local Governments for Sustainability, globalna sieć ponad 2500 samorządów lokalnych, dzia-
łających w ponad 125 krajach, zaangażowanych w zrównoważony, sprawiedliwy, odporny i oparty 
na przyrodzie rozwój obszarów miejskich.
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Il. 1. Cele szczegółowe Krajowej Polityki Miejskiej 2023. Oprac. własne

2. DZIAŁANIA PARTYCYPACYJNE – CHARAKTERYSTYKA W PROCESIE 
PLANISTYCZNYM OPARTYM NA OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJACH PRAWNYCH

Zgodnie z Krajową Polityką Miejską 2023 kierunkiem działań władz samorządowych po-
winno być budowanie miasta otwartego na dialog, a upowszechnienie partycypacji publicznej 
ma się przyczynić do poprawy współpracy między wszystkimi aktorami miejskimi. Na szczegól-
ną rolę zasługują tutaj administracja publiczna i społeczeństwo lokalne. Zależności występują-
ce między nimi w procesach planistycznych w gminach w uproszczeniu obrazuje ilustracja 2. 
Diagram ten przedstawia system, w którym administracja aktywizuje społeczność i nieustannie 
weryfikuje słuszność podjętych decyzji planistycznych, a społeczność lokalna z kolei inicjuje 
działania administracji i w nich partycypuje, czego konsekwencją jest w zamierzeniu efektywne 
zarządzanie i podejmowanie trafnych decyzji urbanistycznych oraz społecznych.

Artykuł odnosi się do procesów służących opracowaniu miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego oraz analizuje rolę narzędzi partycypacyjnych w procesie rozwoju 
miasta, w tym możliwości tworzenia miasta odpornego. Wyjaśnieniu tego zagadnienia służyć 
będzie systematyka działań partycypacyjnych, zobrazowana na ilustracji 3. Symbol kwadratu 
z literą A oznacza administrację publiczną, natomiast koła z literą S – społeczność lokalną. Dzia-
łania informacyjne to jednostronny przekaz informacji w kierunku od administracji do społecz-
ności. Przez informowanie bezpośrednie rozumiemy komunikację dwukierunkową, w której 
obie strony mogą zadawać sobie pytania i oczekiwać odpowiedzi. Działania partycypacyjne 
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Il. 2. Diagram zależności między administracją publiczną i społeczeństwem lokalnym. Oprac. własne

Il. 3. Podział działań partycypacyjnych ze wskazaniem kierunku przepływu informacji. Oprac. własne

to takie działania, dzięki którym administracja otrzymuje odpowiedź społeczności na zdefi-
niowany wcześniej problem. Informowanie zwrotne to w kontekście procesu planistycznego 
przekazywanie społeczności efektów działań partycypacyjnych. Opracowanie dokumentu pla-
nistycznego jest natomiast ogółem procesów służących sporządzeniu planu miejscowego, przy 
założeniu wykorzystania do tego celu zebranych w trakcie konsultacji materiałów.

Odniesienie powyższej systematyki działań do przykładowych elementów procesu partycy-
pacyjnego, opracowane na podstawie własnej praktyki planistycznej, pokazano na ilustracji 4. 
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Kursywą zaznaczono te działania, które jednoznacznie wynikają z Ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (dalej UPiZP) (Ustawa…, 2003), niemniej jednak przywołana usta-
wa określa jedynie niezbędne minimum, wymagane, aby uznać poprawność całego procesu.

Il. 4. Systematyka działań prowadzonych jako elementy procesów partycypacyjnych. Oprac. własne

3. PROCES PLANISTYCZNY – DIAGNOZA AKTUALNIE WYSTĘPUJĄCYCH PROBLEMÓW 
I MOŻLIWE METODY POPRAWY SYTUACJI

Działania Urzędu Miasta Kielce zmierzają zdecydowanie w kierunku upowszechnienia 
procesów partycypacyjnych przy jednoczesnej edukacji i aktywizacji mieszkańców. Jednym 
z narzędzi stworzonych w tym celu jest portal komunikacji i współpracy władz samorzą-
dowych ze społecznością lokalną „IDEA Kielce”, na którym od 2015 roku konsultowane są 
uchwały, inicjatywy i projekty realizowane przez jednostki miejskie, w tym przez Biuro Pla-
nowania Przestrzennego. Mając doświadczenia w procesach partycypacyjnych, w tym kom-
pleksowych i szeroko zakrojonych, takich jak konsultacje idei budowy parkingów wielopozio-
mowych w systemie „Park&Ride” na obrzeżach kieleckich osiedli, Urząd Miasta w 2017 roku 
przystąpił do udziału w projekcie „Przestrzeń dla partycypacji”. Realizowany przez Fundację 
Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” wspólnie z Pracownią Zrównoważo-
nego Rozwoju, Związkiem Miast Polskich, Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, 
Fundacją Napraw Sobie Miasto, projekt miał na celu pomoc w przygotowaniu konsultacji 
społecznych dokumentów planistycznych. Konsultacje „Raz, dwa, Piekoszowska!”, będące 
jego efektem, były pierwszym kompleksowo przeprowadzonym procesem partycypacyjnym 
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w Kielcach. Pozwoliły przetestować niestosowane dotąd techniki konsultacyjne, ale też usy-
stematyzować posiadaną już wiedzę. Od tego czasu Biuro Planowania Przestrzennego wzięło 
udział w kolejnej odsłonie projektu, „Przestrzeni dla partycypacji 2”, podczas którego kon-
sultowano wrażliwy dla miasta obszar „Wzgórza Karscha”, ale także, czerpiąc z doświadczeń 
nabytych w trakcie obu projektów, samodzielnie prowadziło rozszerzone, pozaustawowe 
konsultacje społeczne. Zwykłą praktyką stosowaną w większości procesów planistycznych 
pozostają jednak konsultacje ograniczone do zakresu określonego w UPiZP.

3.1. DIAGNOZA AKTUALNIE WYSTĘPUJĄCYCH PROBLEMÓW NA PODSTAWIE 
OBSERWACJI Z PRAKTYKI PLANISTYCZNEJ Z PERSPEKTYWY URZĘDU

Przykładem reprezentatywnym ilustrującym problematykę mogą być badania prowadzone 
w ramach projektu „Decydujemy razem” (Bogacz-Wojtanowicz, Olech, 2014), którego celem 
było wzmocnienie mechanizmu partycypacji publicznej w kreowaniu i wdrażaniu polityk lokal-
nych przez wypracowanie i przetestowanie modeli partycypacji publicznej, stworzenie mecha-
nizmów oceny i monitoringu działań partycypacyjnych, opracowanie i przygotowanie do wdro-
żenia ogólnopolskiego systemu wspierania partycypacji publicznej i upowszechnienie modeli 
partycypacji w środowiskach lokalnych. Wyniki tych badań dowodzą, że władze gmin włączają 
mieszkańców w życie publiczne, wykorzystując przede wszystkim trzy najmniej wymagające 
mechanizmy: informowanie o podjętych decyzjach (99% gmin objętych badaniem), wyjaś-
nianie podjętych decyzji (60% badanych gmin) oraz konsultowanie podejmowanych decyzji 
(80% gmin w przypadku skonsultowania przynajmniej jednego rozwiązania w przyjmowanych 
uchwałach) (Bogacz-Wojtanowicz, Olech, 2014: 9). Jednocześnie udział w konsultacjach będą-
cych częścią badań wzięło udział jedynie 10% mieszkańców gmin. Z badania efektywności me-
chanizmów konsultacji społecznych, zawartego w przywołanym opracowaniu, wynika przede 
wszystkim, że obywatele mają niewielką wiedzę o tym, czym są konsultacje społeczne, a co za 
tym idzie, wykazują niskie oczekiwania wobec urzędów gmin (miast) w zakresie konsultowania 
pewnych zagadnień, a uczestnicy konsultacji deklarują, że sami muszą zabiegać o możliwość 
wyrażenia opinii. Stan ten może wynikać z nieefektywności wykorzystywanych kanałów infor-
mowania o realizowanych procesach konsultacyjnych lub z nieprzystającej do konsultowanych 
zagadnień formy i sposobu organizowania procesów partycypacyjnych, a to z kolei można przy-
pisać bierności urzędów lub wręcz niechęci do włączania obywateli w procesy konsultacyjne.

Opierając się na przyjętej wcześniej systematyce, w zakresie działań informacyjnych 
w Polsce najczęściej stosowane są wymagane prawem: obwieszczenia, ogłoszenia i infor-
macje prasowe. Ich forma i zakres zdefiniowane zostały w Rozporządzeniu w sprawie wy-
maganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Rozpo-
rządzenie Ministra Infrastruktury..., 2003). Przykładowe obwieszczenie przedstawiono na 
ilustracji 5. Mimo że spełnia wszystkie wymogi, jego treść i forma mogą być nieczytelne dla 
mieszkańców. Ponadto zauważyć należy, że UPiZP określa kanały dotarcia do mieszkańców 
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Il. 5. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce – Zachód – Obszar V.7.2 

w rejonie ul. Krakowskiej i ul. Podklasztornej – parking wielopoziomowy”.  
Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Miasto Kielce
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– okazują się one jednak nieefektywne i niedopasowane do potrzeb mieszkańców. Na żad-
nym etapie nie wymaga się przeprowadzenia analizy interesariuszy, która mogłaby wskazać 
optymalne sposoby komunikowania się z osobami potencjalnie zainteresowanymi wzięciem 
udziału w procesie, a tym samym zaktywizowanie biernych do tej pory grup społecznych, 
w Polsce – najczęściej ludzi młodych (Kaczmarek, Wójcicki, 2015).

Do najczęściej przeprowadzanych w Polsce bezpośrednich działań informacyjnych zaliczyć 
należy dyskusje publiczne (Bogacz-Wojtanowicz, Olech, 2014: 10), do zorganizowania których 
obliguje UPiZP. Jest to często także pierwsza – i jedyna – możliwość fizycznego udziału miesz-
kańców w procesie uchwalenia planu. Zauważa się pozytywne tendencje w zakresie poszu-
kiwania i stopniowego wdrażania przez samorządy nowych, bardziej efektywnych sposobów 
włączania coraz szerszego spektrum uczestników w proces planistyczny, a także stopniowo 
pojawiające się inicjatywy samorządowe, polegające na zwiększaniu zakresu partycypacji spo-
łecznej (Kaczmarek, Wójcicki, 2015). Mimo to, rozszerzonych technik konsultacyjnych, takich 
jak punkty konsultacyjne czy spacery badawcze, używa się zdecydowanie rzadziej.

3.2. MOŻLIWE METODY POPRAWY SYTUACJI

Z działań partycypacyjnych najważniejsze są przewidziane (i wymagane) UPiZP wnioski 
i uwagi do projektu dokumentu planistycznego. Zauważyć należy jednak, że ustawowe in-
strumenty traktowane są często jedynie jako niezbędny wymóg proceduralnej poprawności 
przebiegu całego procesu (Parysek, 2010). Konsekwencją takiej procedury jest przesunięcie 

Il. 6. Debata publiczna w trakcie II etapu pozaustawowych konsultacji społecznych  
„Re:witalizacja Wzgórze Karscha”. Źródło: Instytut Dizajnu Kielce
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ciężaru konsultacji na sam koniec procesu opracowania planu. W tym kontekście niski po-
ziom uczestnictwa w procesach planistycznych, potęgowany przez brak przewidzianych 
ustawowo form edukacji co do samych procedur, stoi w jaskrawej sprzeczności z ideami 
miasta odpornego, tworzącego więzi pomiędzy społecznością a administracją.

Proces konsultacyjny przewidziany w UPiZP jest niedyskryminujący, a uczestnictwo w nim 
nie jest obwarowane żadnymi ustawowymi ograniczeniami ani wymaganiami, jednak, co za 
tym idzie, nie jest także dopasowane do żadnej grupy interesariuszy. Według Kaczmarka i Wój-
cickiego (2015) dobór technik konsultacyjnych do konkretnych, wyłonionych w analizie intere-
sariuszy grup mieszkańców, rozszerzenie kanałów informowania, edukowanie, również przez 
bezpośredni kontakt z mieszkańcami, a przede wszystkim przeniesienie ciężaru konsultacji na 
wcześniejszy etap procesu planistycznego, są metodami poprawy wskazanych wcześniej prob-
lemów. W zakresie działań informacyjnych za przykład może służyć plakat informujący o po-
zaustawowych konsultacjach społecznych „Raz, dwa, Piekoszowska!” (il. 7). Opracowany na tę 
potrzebę logotyp, konsekwentnie stosowany przez cały proces konsultacyjny, czytelna grafika 
plakatu, a także optymalizacja ilości przekazywanych w nim informacji przyczyniły się do jego 
pozytywnego odbioru i tym samym do aktywizacji mieszkańców. Przygotowane na potrzeby 
konkretnego procesu konsultacyjnego przystępne i atrakcyjne materiały informacyjne ułatwia-
ją edukację uczestników procesu zarówno w zakresie celu i zakresu przedmiotu konsultacji, jak 
i uwarunkowań dotyczących konkretnego konsultowanego obszaru, czego przykładem może 
być ulotka dotycząca konsultacji „Re:witalizacja Wzgórze Karscha” (il. 8).

W zakresie bezpośrednich działań informacyjnych praktyka planistyczna w kieleckim 
Urzędzie Miasta potwierdza efektywność punktów konsultacyjnych. W trakcie pozaustawo-
wego procesu konsultacyjnego „Raz, dwa, Piekoszowska!” zorganizowano łącznie trzy punk-
ty konsultacyjne, działające łącznie przez 12 godzin. W tym czasie odwiedzone zostały przez 
ok. 260 osób. Jeden z wyżej wymienionych punktów przedstawiono na ilustracji 9. Uczest-
nicy ocenili tę inicjatywę zdecydowanie pozytywnie, zwracając uwagę przede wszystkim na 
lokalizację punktów w pobliżu obszaru konsultowanego, wygodne terminy i obecność plani-
stów gotowych odpowiedzieć na wszelkie pytania.

Rozszerzone techniki konsultacyjne w ramach działań partycypacyjnych, według syste-
matyki przyjętej w drugiej części, takie jak między innymi ankietowanie, sondaże, formy war-
sztatowe czy grupy fokusowe, pozytywnie wpływają na poziom akceptacji przez mieszkańców 
rozwiązań zaproponowanych w dokumentach planistycznych (Kaczmarek, Wójcicki, 2015), 
pod warunkiem przesunięcia konsultacji na możliwie najwcześniejszy etap prac planistycz-
nych. Przykładem może tu być ankieta diagnostyczna, jeden z elementów pozaustawowego 
procesu konsultacyjnego przeprowadzonego w ramach projektu „Re:witalizacja Wzgórze Kar- 
scha” (il. 10). Czytelna szata graficzna, przemyślane, istotne dla procesu planistycznego pyta-
nia i udostępnienie ankiety zarówno w wersji papierowej, jak i internetowej przełożyły się na 
403 udzielone odpowiedzi, w tym 283 złożone drogą internetową. Sukcesem okazały się także 
warsztaty urbanistyczne prowadzone w dalszej części tego samego procesu.
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Il. 7. Plakat informujący o pozaustawowych konsultacjach społecznych „Raz, dwa, Piekoszowska!”. 
Źródło: Biuro Planowania Przestrzennego UM Kielce, Instytut Dizajnu Kielce
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Il. 8. Ulotka dotycząca konsultacji 
„Re:witalizacja Wzgórze Karscha”.  

Źródło: Biuro Planowania Przestrzennego 
UM Kielce, Instytut Dizajnu Kielce

Il. 9. Punkt konsultacyjny w trakcie procesu partycypacyjnego „Raz, dwa, Piekoszowska!”.  
Źródło: Instytut Dizajnu Kielce
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4. PROCES PLANISTYCZNY NA PODSTAWIE USTAWY – MIEJSCE DZIAŁAŃ 
PARTYCYPACYJNYCH OBECNIE

Procesy planistyczne w Polsce opierają się na ścisłym harmonogramie, wynikającym 
z obowiązujących przepisów, co obrazuje ilustracja 11, uwzględniająca podział działań na 
podstawie przyjętej w drugiej części systematyki. W procesie opracowania dokumentu pla-
nistycznego wyróżniamy dwa etapy partycypacji społecznej: pierwszy – po podjęciu Uchwa-
ły o przystąpieniu do sporządzania dokumentu planistycznego, oraz drugi – na końcowym 
etapie prac planistycznych. Oba poprzedzone są działaniami informacyjnymi, których mini-
malny zakres definiuje UPiZP. Bezpośrednie działania informacyjne występują dopiero na 
drugim etapie, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu. Jednocześnie na obu etapach 
prowadzone są działania partycypacyjne, ograniczone zwykle do możliwości złożenia wnio-
sku lub uwagi do projektu dokumentu.

Przewidziana przez ustawodawcę procedura nie uwzględnia edukowania uczestni-
ków procesu partycypacyjnego, zwłaszcza istotnego na wstępnym etapie prac planistycz-
nych. Funkcję taką znakomicie pełnią bezpośrednie działania informacyjne, czyli fizyczne 

Il. 10. Ankieta diagnostyczna dotycząca konsultacji „Re:witalizacja Wzgórze Karscha”. Autor: Biuro 
Planowania Przestrzennego UM Kielce, Instytut Dizajnu Kielce



P. H e t m a ń c z y k 19

Il. 11. Proces planistyczny na podstawie ustawy – harmonogram. Oprac. własne

uczestnictwo w procesie. Bezpośrednie uczestnictwo społeczności przewidziano jednak 
dopiero na samym końcu procesu. Może to skutkować niedostosowaniem propono-
wanych rozwiązań do oczekiwań społecznych, co w połączeniu z późnym włączeniem 
mieszkańców w sam proces podwyższa ryzyko konieczności ponawiania prac. W świetle 
obowiązujących przepisów oznacza to często konieczność powtórzenia całej procedury 
opracowania projektu, wydłużając czas trwania procedury oraz podnosząc jej koszt. Brak 
przewidzianej ustawowo formy informowania zwrotnego w pierwszym etapie konsultacji 
przekłada się na obniżenie zaufania do władz samorządowych, a taki brak pozytywnych 
relacji utrudnia budowanie odporności miasta.

5. PROCES PLANISTYCZNY ROZSZERZONY O POZAUSTAWOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE

Według Kaczmarka i Wójcickiego rozwiązaniem wskazanych problemów może być roz-
budowanie i przesunięcie konsultacji społecznych na możliwie najwcześniejszy etap prac 
planistycznych. Ilustracja 12 obrazuje rozszerzony o pozaustawowe konsultacje społeczne 
proces, uwzględniający zarówno edukację w formie działań informacyjnych bezpośrednich, 
jak i działania partycypacyjne oraz kanały informowania, dobrane do konkretnego tematu 
i obszaru, co wspiera aktywizację dotychczas biernych grup społecznych i sprzyja tworzeniu 
się więzi między administracją a społecznością.
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Dzięki przeniesieniu ciężaru konsultacji na początek procesu planistycznego możliwe sta-
je się też wcześniejsze zdefiniowanie potencjalnych konfliktów, co w przypadku prac opar-
tych wyłącznie na UPiZP następuje dopiero na końcowym etapie procesu. Ponadto włącze-
nie mieszkańców w proces twórczy, z wykorzystaniem form warsztatowych, gier miejskich, 
ankiet czy spacerów badawczych z udziałem ekspertów, buduje zaufanie i zrozumienie dla 
polityki miejskiej, a co za tym idzie, podnosi odporność miasta.

Ostatnim elementem, istotnym dla procesu pozaustawowych konsultacji społecznych, 
jest informowanie zwrotne. Po zakończeniu procesu konsultacyjnego jego uczestnicy infor-
mowani są w raporcie o efektach, co buduje transparentność procesu i świadczy o jego res- 
ponsywności (Chrzanowski, Rościszewska, b.r.).

W efekcie proces planistyczny, rozszerzony o pozaustawowe konsultacje społeczne, pozwala 
na przesunięcie ciężaru konsultacji na początkowe etapy procedury, dzięki czemu wyłożenie do 
publicznego wglądu projektu dokumentu planistycznego może stać się zaledwie etapem weryfi-
kacji stopnia uwzględnienia w tym dokumencie rozwiązań wypracowanych w trakcie konsultacji.

Il. 12. Proces planistyczny rozszerzony o pozaustawowe konsultacje społeczne – harmonogram. 
Oprac. własne
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6. PODSUMOWANIE. SZANSE I ZAGROŻENIA W BUDOWANIU ODPORNOŚCI MIASTA 
PRZEZ DZIAŁANIA PARTYCYPACYJNE

Na przestrzeni ostatnich lat zauważa się w Polsce zdecydowanie pozytywne tendencje zwią-
zane ze zwiększonym zaangażowaniem społecznym w planowaniu przestrzennym, sprzyjające 
budowaniu odporności miasta. Partycypacja staje się platformą do budowania relacji i więzi na 
poziomie społeczności lokalnych, przy udziale samorządów wprowadzających mechanizmy akty-
wizujące mieszkańców. Przyczynia się to do budowania zaufania między głównymi aktorami, spo-
łecznością i administracją. Niewątpliwie znaczenie mają tu rządowe programy wspierania party-
cypacji społecznej, tworzone również przy udziale funduszy unijnych, jednak nie można pominąć 
tu wpływu rozwoju nowoczesnych technologii. Rozwiązania ułatwiające dostęp do procesów 
partycypacyjnych, narzędzia umożliwiające współtworzenie dokumentów planistycznych, media 
społecznościowe aktywizujące mieszkańców, ale też upowszechnienie edukacji i rozwój postaw 
obywatelskich oprócz pozytywnych efektów niosą ze sobą pewne zagrożenia. Niektórymi z nich 
mogą być zjawiska takie jak powierzchowne zaangażowanie w działalność polityczno-społecz-
ną, „slaktywizm”2 czy „kliktywizm”3, idące za tym upłynnienie odpowiedzialności osobistej oraz 
„adhokracja” (Bennis, Slater, 1968). Utrudniają one wymagający fachowości, odpowiedzialności 
i – co do zasady – niejednoznacznie demokratyczny proces planistyczny (Miessen, 2016). Przyj-
mując model partycypacyjny zmierzający ku mechanizmom demokracji bezpośredniej, pojawia 
się też pokusa przerzucenia ciężaru procesu decyzyjnego na obywateli. W skrajnych przypadkach 
możemy mieć do czynienia z fałszywym przekonaniem o konieczności inkluzji. Tym samym to na 
organizatorach procesów partycypacyjnych spoczywa odpowiedzialność za taki ich rozwój, aby 
świadomie minimalizować i eliminować potencjalne zagrożenia.

Korzyści płynące ze zwiększonego zaangażowania społecznego, w tym przez pozausta-
wowe procesy partycypacyjne w planowaniu przestrzennym, budowanie zaufania i partner-
skich, pozytywnych relacji między społecznością lokalną a administracją, więzi wewnątrz 
społeczności, a także zrozumienie polityki miejskiej, sprzyjają podnoszeniu odporności w ży-
ciu społecznym. Pozytywnym aspektem, w kontekście samej procedury planistycznej, jest 
podnoszenie responsywności procesu planistycznego przez zdefiniowanie i wyeliminowanie 
na wczesnym etapie procedury jak największej ilości konfliktów społecznych, a co za tym 
idzie, potencjalne skrócenie czasu potrzebnego do uchwalenia planu miejscowego. Dążenie 
do uspołecznienia procesów podejmowania decyzji i zwiększenia poczucia bezpieczeństwa 
obywateli przez zwiększanie transparentności procedury planowania przestrzennego reali-
zuje ideę zrównoważonego rozwoju i buduje odporność miasta.

2 Aktywność społeczna lub polityczna, polegająca na wykonywaniu działań, które wymagają nie-
wiele wysiłku, takich jak podpisywanie internetowych petycji czy publikowanie wpisów w serwi-
sach społecznościowych (https://nowewyrazy.uw.edu.pl/, dostęp: 06.06.2021).

3 Angażowanie się w działalność społeczno-polityczną za pośrednictwem Internetu, zwłaszcza me-
diów społecznościowych (https://nowewyrazy.uw.edu.pl/, dostęp: 06.06.2021).
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Sztuczna iluminacja miasta odpornego
Artificial illumination of a resilient city

Streszczenie

Jednym z niedocenianych elementów struktury miejskiej, w szczególności struktury miasta odporne-
go (resilient city), jest sztuczna iluminacja przestrzeni publicznych. Zbyt często rozumie się ją jedynie 
jako aspekt funkcjonalny, inżynierski, podlegający czynnikom ekonomicznym. Jednakże sztuczna ilu-
minacja rozumiana jako element czytelności kompozycji struktury przestrzeni miejskich, a co za tym 
idzie, przejaw rozwiązań estetycznych i kompozycyjnych, winna podlegać świadomym zasadom pro-
jektowania, podobnie jak struktury urbanistyczne i architektoniczne.

Słowa kluczowe: sztuczna iluminacja, miasto odporne, projektowanie oświetlenia

Abstract

One of the underestimated elements of the urban structure, in particular the structure of a resilient 
city, is the artificial illumination of public spaces. Too often it is understood only as a functional, 
engineering aspect, subject to economic factors. However, artificial illumination understood as an 
element of the legibility of the composition of the structure of urban spaces, and thus a manifestation 
of aesthetic and compositional solutions, should be subject to conscious design principles, as well as 
urban and architectural structures.

Keywords: artificial illumination, resilient city, light design
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1. MIASTO ODPORNE A MATERIA SZTUCZNEJ ILUMINACJI

„Miasto odporne” stosunkowo niedawno zostało wprowadzone jako pojęcie towarzyszące 
badaniom nad miastami. Odnosi się ono do wszystkich złożonych relacji struktury miasta (Bilska, 
2016). Według OECD (b.r.) miasta odporne, to „miasta, które mają zdolność wchłaniania, odbudo-
wy i przygotowania się na przyszłe wstrząsy (gospodarcze, środowiskowe, społeczne i instytucjo-
nalne). Odporne miasta promują zrównoważony rozwój, dobrobyt i wzrost sprzyjający włączeniu 
społecznemu”. Kluczowe w tym ujęciu jest określenie podstawowych obszarów analizy odpor-
ności miasta, czyli uwarunkowań gospodarczych, środowiskowych, społecznych i instytucjonal-
nych. W przyjętej metodzie brać należy pod uwagę wszystkie wymienione relacje w ujęciu bardzo 
szerokim, związanym nie tylko z tkanką analizowanego obszaru miejskiego, ale także w relacjach 
regionalnych czy wręcz ogólnoświatowych. Miasto odporne traktowane jest zatem jako integral-
na część systemu „naczyń połączonych”, w którym każdy fragment, niezależnie jak analizowanej 
struktury, ma wpływ na szeroko pojęte otoczenie ponad regionalne, a w efekcie ogólnoświatowe.

Jednym z elementów struktury miasta XXI wieku jest sztuczna iluminacja przestrzeni 
publicznych, zarówno jako iluminacja obiektów architektonicznych, jak i przestrzeni ulic, pla-
ców i parków (Hajdamowicz, 2007). Wydaje się, że pod kilkoma względami jest to element 
niedoceniany czy wręcz mylnie interpretowany. Szczególnie w Polsce sztuczna iluminacja 
jest głównie rozpatrywana pod względem ekonomicznym, funkcjonalnym czy ostatnio tak-
że ekologicznym. W krajach rozwiniętych, gdzie oświetlenie przestrzeni publicznych stano-
wi także element spójności tkanki miejskiej oraz jest aspektem estetycznym wynikającym 
z uwarunkowań społecznych i kulturowych, projektowanie sztucznego oświetlenia stanowi 
integralny czynnik miasta zrównoważonego i odpornego. Wedle zasady kształtowania miast 
przygotowanych na najróżniejsze kataklizmy naturalne, ekonomiczne czy społeczne, sztucz-
ne oświetlenie nie jest li tylko funkcją, a wynikiem przemyślanych, wieloaspektowych, wie-
lobranżowych działań, zintegrowanych w spójną formę. 

Ostatnie miesiące, czyli czas pandemii koronawirusa, uwidoczniły zalety miast, w których 
wdrożono zasady miasta odpornego, w tym elementy sztucznej iluminacji przestrzeni publicz-
nych, które podnosząc komfort i poczucie bezpieczeństwa, równocześnie stanowią przykład 
przewidywania zmienności uwarunkowań użytkowania środowiska miejskiego. Realizacja tak 
przyjętych uwarunkowań w miastach odpornych odbywa się poprzez proces, którego pod-
stawą jest edukacja, zarówno społeczna, jak i branżowa, w zakresie projektowania sztucznej 
iluminacji. To także świadomość konieczności wdrażania i wykorzystywania najnowszych roz-
wiązań technologicznych, sprzyjających przewidywaniu zagrożeń, jakie niesie współczesność. 

Z drugiej zaś strony ostatni rok odsłonił wszystkie wady zaniechań i podejmowania 
niewłaściwych lub nieprawidłowych działań w tym zakresie. Szczególnie w miastach, któ-
re wciąż są dalekie od spełnienia wymagań stawianych miastom odpornym. Doskonałym 
przykładem są tu przypadki polskich miast, jak choćby Kraków, gdzie ze względów ekono-
micznych iluminacja przestrzeni publicznych została na pewien czas wyłączona (il. 1, 2). 
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Wydarzenia te stanowią naoczny przykład niewdrożenia odpowiednich rozwiązań inżynier-
skich, braku działań związanych z kompleksowym opracowaniem spójnej idei oświetlenia 
miasta, dostosowanych do możliwych zmiennych warunków zastosowania. Oczywiście, pan-
demia jest drastycznym przykładem zagrożeń, jakich można się spodziewać we współczes-
nym świecie. Niemniej jednak właśnie takie wydarzenia najmocniej uwidaczniają wszelkie 
problemy w strukturze miast, a jednocześnie pokazują, jakie kroki należy podjąć, by można 
było je rozwiązać, wdrażając jednocześnie idee miasta odpornego.

Il. 1. Kraków bez oświetlenia, ul. Stolarska. Fot. Jakub Włodek, Agencja Gazeta

Il. 2. Kraków bez oświetlenia, ul. Floriańska. Fot. Jakub Włodek, Agencja Gazeta
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Powstaje zatem pytanie, jak projektować współczesną iluminację w kontekście urbani-
stycznym? Jakich narzędzi używać, jakie stosować metody, aby spełniała ona wymagania 
stawiane miastom odpornym? I chyba najważniejsza z punktu widzenia odbiorcy i użytkow-
nika przestrzeni miejskich kwestia – jak zachować względy estetyczne, aby działanie świat-
łem było piękne?

2. ASPEKTY INŻYNIERSKIE 

Reguły miasta odpornego związane są we wszystkich swoich uwarunkowaniach ze spo-
sobem, w jaki należy projektować sztuczną iluminację. Każdy z tych podstawowych czterech 
obszarów analizy (ww. uwarunkowania) ma swoje odniesienie do poruszanej problematyki, 
co znacząco podnosi jej ważność. Należy zatem spojrzeć na nią zarówno w kontekście moż-
liwych rozwiązań czysto inżynierskich, jak i plastycznych i kompozycyjnych, co wbrew pozo-
rom nie zawsze jest spojrzeniem tożsamym w odniesieniu do poszczególnych reguł miasta 
odpornego.

2.1. UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE

Odporność w rozumieniu projektowania sztucznej iluminacji to przede wszystkim za-
stosowanie nowoczesnych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań z zakresu techni-
ki świetlnej. Z jednej strony głównym czynnikiem jest stosowanie jak najbardziej energo-
oszczędnych, ale wydajnych źródeł światła, w tym przypadku zaawansowanej technologii 
LED (choć w przyszłości możliwe jest wdrożenie innych technologii). Takie działania niosą 
od razu wymierne korzyści pod względem zużycia prądu, a zatem w efektywny sposób przy-
czyniają się do zmniejszenia emisji CO2. I o ile takie działania na szeroką skalę są stosowane 
w większości miast polskich, o tyle następuje tu jedynie wymiana samych opraw ze starych, 
nieefektywnych wyładowczych. Zazwyczaj nie wdraża się na szeroką skalę towarzyszących 
im rozwiązań technologicznych, umożliwiających inteligentne sterowanie. Sterowanie to po-
zwoliłoby na przykład na regulację natężenia oświetlenia z uwagi między innymi na zmienną 
intensywność ruchu, porę nocy czy warunki atmosferyczne (Kołakowski, 2017). Możliwe jest 
sterowanie całymi zespołami opraw lub pojedynczymi oprawami oświetleniowymi. Same 
zaś źródła światła w oprawach mogą być dowolnie ustawione, tak aby zapewniać zoptyma-
lizowane generowanie wiązki światła na wybrany i ściśle określony fragment powierzchni, 
którą należy oświetlić. Systemy sterujące oczywiście nie dotyczą jedynie oświetlenia ulicz-
nego, drogowego. Są przystosowane do dowolnej infrastruktury oświetleniowej, także tej 
związanej z iluminacją obiektów. Wykorzystanie tego typu systemów pozwala na jeszcze 
większe ograniczenie zużycia energii elektrycznej, a zatem zminimalizowanie bezpośrednie-
go wpływu na środowisko.
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2.2. ASPEKTY SPOŁECZNE

Przestrzeń miejska oświetlona światłem sztucznym to także ważny z punktu widzenia 
społecznego aspekt tkanki miasta odpornego. Sztuczne oświetlenie, szeroko pojmowane 
jako przejaw zapewnienia użytkownikom miasta możliwości egzystencji po zapadnięciu mro-
ku, daje przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa. Jest zatem bardzo istotnym elemen-
tem struktury inżynierskiej miasta. Przestrzeń miejska oświetlona zachęca do przebywania 
w niej, nie tylko uwypuklając jej funkcjonalność, ale także zachęcając do gromadzenia się, 
spotykania. Przyjęło się mówić, że miasto, które nie śpi, to także miasto bezpieczne. Miasto, 
w którym społeczność nie tylko musi, ale chce wykorzystywać swoją przestrzeń także nocą, 
w poczuciu bezpieczeństwa i komfortu. Niemniej jednak potrzeby zgromadzeń, spotkań róż-
nych grup użytkowników, nie podlegają schematom. Dlatego struktura oświetleniowa mia-
sta, powinna być realizowana z uwzględnieniem zmienność rytmu życia jego użytkowników. 
Ten rytm to uwarunkowania zarówno klimatyczne (zmiany pogody, pór roku), możliwości 
wykorzystania czasu wolnego (święta, imprezy okolicznościowe), jak i po prostu różnice wy-
nikające z pory nocy. To, co w aspekcie społecznym – być może najważniejszym, bo bez 
niego w ogóle nie trzeba by oświetlać przestrzeni miejskiej – jest najbardziej istotne dla uwa-
runkowania społecznego według przyjętych metod dla miasta odpornego, to analizowanie 
i przewidywanie sposobu wykorzystania sztucznej iluminacji do potrzeb w danym momen-
cie. Zatem następuje tu powiązanie aspektów inżynierskich i ich umiejętnego wykorzystania 
w związku z oczekiwaniami społecznymi.

2.3. ROZWIĄZANIA DLA ZAGROŻEŃ EKONOMICZNYCH

Miasto jako jednostka, ponoszące obciążenia ekonomiczne na jak najmniejszym pozio-
mie, to miasto odpowiedzialne, zrównoważone i dbające o mieszkańców. Pamiętać należy, 
że miasta nie posiadają „swoich” pieniędzy, gdyż są to de facto finanse pochodzące z podat-
ków ich mieszkańców. Tak więc rozsądne i zrównoważone podejście w aspekcie ekonomicz-
nym do iluminacji przestrzeni miejskiej powinno być celem głównym dla każdego miasta 
aspirującego do miana „odpornego”.

Nie chodzi tu jedynie o możliwości wykorzystywania technologii LED w celu ograniczenia 
zużycia energii elektrycznej, choć jest to najprostszy przykład wykazania zależności ekono-
micznych do realizacji projektowania sztucznej iluminacji miast. Innym ważnym aspektem 
jest wpływ oświetlenia nocnego na turystykę, która niejednokrotnie stanowi istotny ele-
ment gospodarki ośrodków miejskich. Należy przewidywać oddziaływanie turystyki kultu-
rowej, krajobrazowej czy eventowej lub jakiejkolwiek innej na mechanizmy gospodarcze 
miasta, a zatem także na możliwości kreowania światłem sztucznym atrakcyjności jego 
przestrzeni, ale także na zmiany możliwości wykorzystania sztucznej iluminacji, jakie może 
wywoływać, np. gwałtowny napływ (z uwagi na wielkie koncerty czy rozgrywki sportowe) 
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lub odpływ (z uwagi na zagrożenia terrorystyczne czy pandemie) turystów. Tak więc wpro-
wadzanie nowoczesnych systemów kompleksowego sterowania sztuczną iluminacją wydaje 
się nieodzownym elementem wspomagającym przewidywanie i unikanie mogących nastą-
pić zagrożeń ekonomicznych, podobnie jak konieczność przyjęcia takich rozwiązań projekto-
wych, które będą promowały ograniczenie użycia oświetlenia przy jednoczesnym zapewnie-
niu spełnienia wszelkich norm prawnych.

2.4. SPOJRZENIE NA UWARUNKOWANIA INSTYTUCJONALNE

Nawarstwia się tu wiele różnych problemów, od kwestii ekonomicznych, własnościo-
wych, formalno-prawnych czy nawet kompozycyjnych i stylistycznych. Rozwiązaniem jest 
tworzenie miejscowych planów oświetleniowych regulujących wszelkie podstawowe zasady 
tworzenia sztucznej iluminacji. Zarządzanie iluminacją, tworzenie spójnego obrazu miasta 
nocą, a więc tworzenie miejscowych planów oświetleniowych.

Samo tworzenie miejscowych planów oświetleniowych jest procesem długotrwałym, 
zatem nieuniknione wydaje się, że w miastach będących w budowie powstawać będą ilumi-
nacje przestrzeni miejskich punktowo, uzależnione od ograniczonych możliwości ich skom-
ponowania. Zatem kluczem do celu jest wdrożenie odpowiedniego systemu dydaktycznego, 
nastawionego na wykształcenie odpowiednich fachowców, posiadających wiedzę z zakresu 
projektowania sztucznego oświetlenia, wykorzystania zasobów technicznych (a zatem sta-
wiania przedstawicieli producentów w podmiotowej roli), planowania urbanistycznego, ar-
chitektonicznego czy elementów socjologii.

Największym zagrożeniem są tu zmiany w strukturach instytucjonalnych, podejmowa-
nie przez przedstawicieli władz decyzji o wprowadzaniu gwałtownych zmian legislacyjnych. 
Z drugiej strony stabilność instytucjonalna w połączeniu z wykształconą kadrą projektową 
dają możliwość skutecznego i stopniowego wprowadzania zmian, stanowiąc jednocześnie 
element „domykający” dla pozostałych uwarunkowań miasta odpornego. Instytucje samo-
rządowe powinny pełnić zatem rolę przewodnią w promowaniu nowoczesnych rozwiązań 
sztucznej iluminacji przestrzeni miast. 

3. PIĘKNO W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA MIASTA ŚWIATŁEM

Czy we współczesnym mieście, niezależnie od jego modelu, funkcjonowania i struktu-
ry, jest miejsce na iluminację przestrzeni publicznych, która będzie nie tylko funkcjonalna 
i spełniająca założenia podporządkowane ideom miasta odpornego, ale także będzie pod-
kreślać piękno, sama upiększając przestrzeń miejską? Odpowiedź na to pytanie wydaje się 
być oczywista. Każdy z nas obserwuje pięknie oświetlone przestrzenie, iluminacje obiek-
tów i oświetlenie dynamiczne przestrzeni w formie festiwali światła. Można powiedzieć, 
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że sztuczna iluminacja ma wpływ na ludzkie emocje, dzięki niej stajemy się częścią prze-
strzeni miejskiej. Jednakże bardzo często nasze postrzeganie iluminowanej przestrzeni 
ogranicza się do pojedynczego obiektu, zamkniętej skomponowanej przestrzeni czy ze-
społu obiektów. Jest to w sposób oczywisty związane ze skalą miasta w odniesieniu do 
człowieka, niemniej jednak efekt „prowadzenia światłem” obserwatora, łączenie i prze-
nikanie przestrzeni światłem, ich wzajemne komponowanie, jest elementem ograniczo-
nym zazwyczaj do, rzec by można, ścieżki edukacyjnej, trasy turystycznej czy po prostu 
głównych ciągów komunikacyjnych. Zatem nieświadomie stajemy się produktem konsu-
menckim, z punktu widzenia tak wydawałoby się trywialnego, jak możliwość przeżywania 
piękna sztucznej iluminacji przestrzeni publicznych. Problemem, z którym się w tej ma-
terii stykamy, to traktowanie producentów oświetlenia jak projektantów (Nanni, 2011), 
a należy tu wyraźnie oddzielić działania marketingowe od projektowania. Wydaje się, że 
przecież efekt końcowy w postaci sztucznej iluminacji otrzymujemy ten sam, jednak jest to 
jedynie złudzenie. Niesprawiedliwe byłoby twierdzenie, że wszystkie projekty są wykony-
wane bez udziału projektantów oświetlenia czy świadomych wartości właściwej iluminacji 
architektów, niemniej problemem jest działanie jednostkowe, punktowe, podejmowane 
w oderwaniu od kontekstu ogółu przestrzeni miejskiej. W konsekwencji mamy do czynie-
nia z brakiem spójności realizowanych koncepcji projektów oświetleniowych w przestrze-
niach stanowiących spójną całość. 

Współczesne światowe tendencje w projektowaniu sztucznej iluminacji przestrzeni 
miejskich tworzą skomplikowaną nić powiązań pod względem zakresu podjętych działań 
analitycznych związanych z wieloma aspektami kulturowymi, społecznymi oraz oczywiście 
urbanistycznymi, architektonicznymi, także z zakresu historii architektury i urbanistyki oraz 
samej techniki świetlnej. Z działań tych wyłania się obraz iluminacji miasta łączącego wszel-
kie możliwe aspekty w spójną całość. Oczywiście instalacja, dystrybucja i wykorzystanie zróż-
nicowanych typów oświetlenia to ogromne wyzwanie, tak aby możliwym było stworzenie 
indywidualnej opowieści miasta o jego historii, strukturze (Van Santen, 2006).

Jest to model, w którym oświetlenie ulic, placów, głównych punktów węzłowych stanowi 
równie ważny element jak iluminacja pomników, najważniejszych budowli miasta, ale także 
oświetlenie wewnętrzne biur, witryn sklepowych czy klatek schodowych. Może się wyda-
wać zaskakującym świadome wykorzystanie eksponowanych elementów wnętrz, czy raczej 
ich oświetlenia do programu iluminacji przestrzeni publicznych, co jest w sumie działaniem 
logicznym, biorąc pod uwagę same idee architektury do kreowania formy budynków, eks-
ponowania elementów wnętrz na widok publiczny. Podany na początku niniejszego artykułu 
przykład krakowskich trudności ekonomicznych z okresu pandemii i konieczności wyłączania 
iluminacji przestrzeni miejskich pokazuje, że nawet przy podjęciu takich działań przestrzeń 
miejska wciąż pozostaje w jakimś zakresie oświetlona, właśnie poprzez wydobywające 
się z wnętrz światła witryn sklepowych czy szyldów reklamowych. Oczywiście nie można 
założyć, że tego typu iluminacja jest równa iluminacji publicznych przestrzeni. Może ona 



30 P R Z E S T R Z E Ń / U R B A N I S T Y K A / A R C H I T E K T U R A

stanowić jedynie dodatek, dyskretne obramowanie, uzupełnienie. Niemniej jednak musi być 
brana pod uwagę jako ważny, istniejący w przestrzeni nocnej panoramy miasta element.

We współczesnych tendencjach iluminacji miasta istotne stało się nieprześwietlanie 
żadnej z przestrzeni publicznych. Człowiek potrzebuje określonej ilości światła do odnaj-
dywania się w otaczającej go przestrzeni, niemniej jednak pora nocna wymaga, aby to 
oświetlenie było z nią kojarzone. Niewłaściwym jest stosowanie dawnych technik ilumi-
nacyjnych, polegających na „zalewaniu” światłem otoczenia. Rozumienie stosowania ade-
kwatnej ilości światła polega także na umiejętnym wykorzystaniu czynnika odbicia światła 
od powierzchni, na jaką pada, w celu jego dystrybucji w otoczeniu (il. 3). Umiejętne za-
stosowanie tego efektu daje poczucie miękko otaczającego nas światła, jednocześnie nie 
zaburzając percepcji przestrzeni.

Pojawia się tu też ważny aspekt samego projektowania iluminacji, czy może raczej czynni-
ka nieodzownie jej towarzyszącego, czyli cienia (il. 4, 5). Jego kreacja staje się dominującym 
elementem, gdyż dzięki niemu lepiej rozumiemy działanie światła. Cień daje nam większe 
zrozumienie trójwymiarowości, jednocześnie podkreślając elementy ważniejsze, bardziej 
charakterystyczne, ukrywając to, co jest mniej istotne. W przestrzeni publicznej cień nie jest 
zupełną ciemnością. Stanowi tło lub nieistotne przedpole dla tego, co najistotniejsze, nie 
pozbawiając nas jednocześnie poczucia bezpieczeństwa i możliwości prawidłowej orientacji.

Przy zastosowaniu odpowiednich rozwiązań inżynierskich, umożliwiających spełnienie 
założeń miasta odpornego w zakresie iluminacji nocnej, wykorzystanie wiedzy z zakresu 
techniki świetlnej oraz produktowej umożliwia projektowanie jej w sposób zróżnicowany, 
a zatem stosowanie najróżniejszych typów opraw, ich lokalizacji, wielkości i uzyskanego dzię-
ki temu efektowi. Nie zawsze oprawa powinna być „latarnią” na słupie (il. 6, 7).

Il. 3. Como, Włochy, Piazza Grimoldi. Fot. UpO Viabizzuno
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Il. 4. Bologna, Włochy, Piazza Minghetti.  
Fot. UpO Viabizzuno

Il. 5. Bologna, Włochy, Piazza del Francia.  
Fot. UpO Viabizzuno

Il. 6. Paryż, Francja, Jardins de l’Arche.  
Fot. Luce&Light
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Dzięki tym rozwiązaniom można świadomie wydzielać, łączyć lub przenikać kompozycyjnie 
przestrzeń miejską. Podkreślać sposób jej użytkowania jako całość lub jako fragment. Właś-
ciwie przyjęte rozwiązania projektowe sprawić mogą, iż przestrzeń będzie „tętnić” światłem. 

4. PROCES KSZTAŁTOWANIA MIASTA ŚWIATŁEM

Cel oświetlenia przestrzeni, jej sposób użytkowania, funkcjonalność i kontekst to elementy 
podlegające analizie mającej zagwarantować komplementarność iluminacji przestrzeni pub-
licznych, zapewniających ciągłość funkcjonalną i kompozycyjną, podkreśloną przez jej zmien-
ność, nierównomierność, podobnie jak całej przestrzeni urbanistycznej. Niezależnie od przy-
jętej klasyfikacji zasad projektowania oświetlenia przestrzeni miejskich, takich jak iluminacja 
spektakularnych przedsięwzięć architektonicznych i urbanistycznych, rewitalizacja przestrzeni 
miejskich światłem, spójne strategie oświetleniowe miast (master plan oświetleniowy) czy 
wreszcie czasowe atrakcje okolicznościowe i festiwale światła (Martyniuk-Pęczak, 2014), ich 
realizacja we współczesnym modelu miasta odpornego stanowi jedno z podstawowych wy-
zwań. Biorąc pod uwagę zależności zarówno ekonomiczne, społeczne, kulturowe, jak i este-
tyczne w kontekście przyszłości rozwoju miast odpornych, należy dążyć do świadomego kreo-
wania przestrzeni światłem, co przedstawiają wykształceni projektanci oświetlenia, architekci 
i urbaniści. Proces ten odbywać się powinien w ścisłej współpracy pomiędzy wymienionymi 
specjalistami, instytucjami samorządowymi i lokalnymi społecznościami.

5. PODSUMOWANIE

Wydawać by się mogło, iż realizacja koncepcji miasta odpornego w zakresie stosowania 
odpowiednich rozwiązań inżynierskich jest końcową receptą na sukces programu oświet-
lenia miasta. Stosowanie tego typu rozwiązań jest najczęściej rozumiane jako element 

Il. 7. Paryż, Francja, Jardins de l’Arche. 
Fot. Luce&Light
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odrębny w stosunku do kompleksowego rozumienia tkanki urbanistycznej, traktowany jako 
rozwiązanie jedynie funkcjonalne, oparte na wytycznych zawartych w określonych ramach 
formalno-prawnych i normatywnych, najczęściej odrębnie rozwiązywane w stosunku do 
przestrzeni o charakterze głównych punktów identyfikacji miasta. 

Koncepcje miasta odpornego są realizowane współcześnie w zakresie wszelkich aspek-
tów środowiskowych, społecznych, ekonomicznych i instytucjonalnych, lecz nie zawsze re-
alizowane są w aspekcie estetycznym, tak aby wykorzystać potencjał miasta odpornego do 
bycia pięknym. Oczywiście, piękno jest niewymierne i różnie rozumiane, ale właśnie tym 
elementem zajmować się powinna wykwalifikowana grupa projektantów, odrębnych specja-
listów, odpowiadająca za integrację wszelkich elementów idei miasta odpornego. W świato-
wych tendencjach związanych z projektowaniem oświetlenia jako odrębnej materii projek-
towej pojawia się tendencja do włączania wszelkich systemów oświetleniowych w spójną 
tkankę kompozycyjną, świadomie projektowaną.

Miasto odporne w kontekście sztucznej iluminacji przestrzeni publicznych to świadome 
realizowanie programu właściwej dystrybucji oświetlenia, w sposób zrównoważony, ekolo-
giczny i ekonomiczny, z możliwością jego adaptacji do podstawowych czynników klimatycz-
nych, ale także rytmu jego życia, jego zmiennych potrzeb oraz możliwych do przewidzenia 
niespodziewanych zagrożeń. Miasto odporne to miasto świadomie projektowane w sposób 
użyteczny i bezpieczny, ale przede wszystkim piękny. Po zmroku zaś piękno powinno być 
nadal widoczne. 
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Streszczenie 

Artykuł dotyczy analizy miasta wirtualnego Night City w kontekście cech miasta odpornego. Miasto 
zostało stworzone w wysokobudżetowej produkcji polskiego dewelopera i wydawcy gry wideo Cy-
berpunk 2077 wydanej w grudniu 2020 – CD PROJEKT RED. Badania dotyczą zagadnień związanych 
z postrzeganiem miasta. Zwrócono uwagę na wartości odbioru świata przedstawionego w przestrze-
ni wirtualnej. Skupiono się na analizie porównawczej cech prężności miejskiej według kryteriów od-
porności miast realnych oraz wybranego miasta wirtualnego. Eksplorowano docelowe miasto wirtu-
alne w wirtualnej rzeczywistości gry.

Słowa kluczowe: architektura wirtualna, miasto odporne, świat przedstawiony, miasto inteligentne, 
wizualizacja, przyszłość miast, rozwój gier

Abstract

The article concerns the analysis of the Night City – a virtual city in the context of the features of 
a resistant city. The city was created in the high-budget production of the Polish developer and 
publisher CD PROJEKT RED the video game CYBERPUNK 2077, released in December 2020. The 
research concentrates on issues related to the perception of the city. Attention was paid to the values 
of the perception of the world presented in virtual space. The focus was on a comparative analysis 
of urban resilience according to the criteria of resilience of real cities and a selected virtual city. The 
target virtual city was explored in the virtual reality of the game.

Keywords: virtual architecture, resilient city, represented world, smart city, archviz, future of the cities, 
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1. WPROWADZENIE

Przenoszenie się części aktywności człowieka w sferę wirtualną powoduje konieczność 
podjęcia badań nad przestrzenią wirtualną jako miejscem, gdzie odbywa się część życia 
społeczności. Możliwości tworzenia miast w przestrzeni wirtualnej są obecnie ograniczo-
ne jedynie mocą obliczeniową oraz możliwościami programistów, niemniej jednak moż-
na zaobserwować analogie pomiędzy tworzeniem miast w sieci a tych w otaczającej nas 
przestrzeni. Wspólnym mianownikiem jest tutaj niewątpliwie człowiek i jego potrzeby, 
które ewoluują znacznie wolniej niż otaczająca nas technologia (Donath, 1997). Miasta 
wirtualne posiadają wiele cech, dzięki którym można je porównać z miastami realnymi. 
Tym samym, można traktować aktywność tworzenia miast w sieci jako swoisty poligon, 
służący obserwacji procesów, wynikających z określonych założeń twórców środowiska, 
dzięki którym możemy czerpać wiedzę na temat zjawisk, które pojawić się mogą w mia-
stach realnych, kiedy w wyniku rozwoju pokonamy bariery wynikające z obecnych ograni-
czeń technologiczno-konstrukcyjnych.

Artykuł dotyczy analizy miasta wirtualnego Night City w kontekście cech miasta odpor-
nego. Miasto zostało stworzone w wysokobudżetowej produkcji typu AAA polskiego dewe-
lopera i wydawcy gry wideo Cyberpunk 2077 wydanej w grudniu 2020 CD PROJEKT RED 
(2020). Do tej pory to miasto opisywano w strefie publicystycznej, czasopismach rozrywko-
wych. Zwracano uwagę na aspekty związane z odbiorem społecznym i popularnością wirtu-
alnej rzeczywistości w branży rozrywkowej. Nie zastanawiano się, czy ma cechy miasta pod 
względem naukowym.

2. CEL I METODA BADAŃ

Celem badań jest stwierdzenie, czy możliwa jest odpowiedź na pytanie, czy miasto wir-
tualne może posiadać cechy miasta odpornego? Czy słuszna jest analiza naukowa miast 
wirtualnych? Czy sposób i kryteria analizy są zbieżne z badaniami miasta realnego? Dla 
tych potrzeb opracowano kryteria, na podstawie których wykonana zostanie analiza mia-
sta wirtualnego Night City. Do analizy wykorzystano obrazy – kadry z gry, teksty wydawcy 
gry, wypowiedzi, wywiady z autorami oraz własne doświadczenia ze świata wykreowanego 
w grze. Night City zostało wytypowane na bazie zbieżności z miastami realnymi, takimi jak 
Osaka w Japonii czy Hong Kong w Chinach, w zakresie uwarunkowań lokalizacyjnych, zjawisk 
społecznych, rozwiniętej sytuacji gospodarczej. Do analizy wykorzystano zestaw narzędzi ba-
dawczych i kryteria, które stosowane są w badaniach urbanistycznych miast realnych pod 
kątem odporności.
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3. MIASTA WIRTUALNE

Na podstawie definicji przytoczonej przez K. Robins (1999: 34–59) miasta wirtualne są kom-
puterowymi, cyfrowymi odpowiednikami miast, które mają wystarczająco dużo cech prawdzi-
wych dla miasta, aby użytkownik mógł uzyskać prawdziwe poczucie przebywania w nich. 

Jak dotąd w sieci WWW ciężko znaleźć wirtualne miasta, które spełniałyby powyższą 
definicję. Istnieją ograniczenia techniczne dotyczące wydajności sieci WWW, które unie-
możliwiają obecnie dostarczenie odbiorcy prawdziwego wirtualnego miasta. Jednak postęp 
w projektowaniu i budowie wirtualnych miast następuje szybko, co jest najbardziej widocz-
ne w postaci trójwymiarowego modelu budowanej formy – czyli w wirtualnych obrazach 
miast trójwymiarowych. 

R.J. Firmino (2003) dywaguje, że istnieją trzy ważne zagadnienia brane pod uwagę przy 
badaniu miast wirtualnych: czy wirtualne miasto jest odwzorowaniem miasta realnego? Jaki 
powinien być obraz miasta wirtualnego? Jak powinno się projektować miasto wirtualne? 

Perspektywa stworzenia prawdziwych wirtualnych miast z prawdziwym poczuciem miej-
skiego życia, które ludzie mogą odwiedzać z dowolnego miejsca na świecie i w dowolnym 
czasie, może wydawać się ekscytująca. Za jej zalążek można uznać ofertę koncernu Google, 
którą jest usługa Street View.

W literaturze występują cztery grupy miast wirtualnych w podziale ze względu na tech-
nologie, w jakiej zostały stworzone: 
1.  Web Listing Virtual Cities to witryny internetowe, które określają się jako miasta wirtual-

ne, ale w rzeczywistości są to wyłącznie przewodniki, menu i wykazy w Internecie. Często 
powstają wyłącznie w celach reklamowych, w szczególności do promocji turystyki, a ich 
przeznaczeniem nie jest prezentowanie zabudowanej formy miast. W tym przypadku 
jako przykład można podać Virtual Brighton & Hove.

2.  Płaskie wirtualne miasta – „płaskie” mapy miast lub budynków są wykorzystywane jako 
interfejsy do przedstawiania dalszych informacji. Dobrym przykładem jest Wirtualna Bo-
lonia, która wykorzystuje stylizowaną mapę miasta ze znanymi punktami orientacyjnymi 
i budynkami jako graficzny interfejs do przedstawienia szczegółowych informacji online.  

3.  Wirtualne miasta 3D – wykorzystanie technologii rzeczywistości wirtualnej do modelo-
wania zbudowanej formy miast, z różnym stopniem dokładności i realizmu, np. analizo-
wane miasta w grach wideo.  

4.  Prawdziwe miasta wirtualne to takie, które są skutecznym cyfrowym odpowiednikiem 
prawdziwych miast, dając ludziom poczucie prawdziwego poruszania się po miejskich 
przestrzeniach. Aby spełnić te wymagające kryteria, prawdziwe wirtualne miasto musi 
mieć wystarczająco realistycznie zbudowany interfejs formy, bogatą różnorodność usług, 
funkcji i treści informacyjnych oraz, co najważniejsze, zdolność do wspierania interakcji 
społecznych z innymi ludźmi (Dodge, Smith, Doyle, 1997), np. odtworzenie wirtualne 
starożytnego Egiptu. 
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Miasta wirtualne jako rozszerzenie miasta realnego w kontekście Smart City to idea po-
legająca na maksymalnej optymalizacji ze względu na pojawiające się technologie. Główny 
nacisk kładzie się na rozwój technologii ICT (Technologie informacyjno-komunikacyjne), 
które miały zrewolucjonizować czas przemieszczania się przez miasto, bezpieczeństwo 
ruchu drogowego czy kontrolę przepływu ludności. Dzięki możliwości zastosowania mi-
lionów czujników, umieszczonych w różnych urządzeniach infrastruktury miejskiej, wy-
obrażano sobie, że miasto da się dostroić w taki sposób, aby działało jak doskonale na-
oliwiona maszyna. Miasta mogą być definiowane jako „smart”, gdy dysponują kapitałem 
ludzkim i społecznym, tradycyjną i nowoczesną infrastrukturą komunikacyjną (odpowied-
nio: transport oraz technologie komunikacyjne), ich rozwój jest zgodny z teorią rozwoju 
zrównoważonego, a partycypacyjny system rządów zapewnia lepszą jakość życia – war-
stwa rozszerzona miasta w sieci poprzez uruchomienie platformy „Inteligentna społecz-
ność”, stworzenie nowego, inteligentnego stylu życia. Usprawniony system kompleksowej 
obsługi społeczności, integrujący inteligentną sieć platform społecznościowych, aplikację 
mobilną, system obsługi telefonicznej i zunifikowana forma dostępu do nich mogą spro-
stać zróżnicowanym potrzebom mieszkańców. W tym samym czasie platforma poprawia 
przekaz informacji w obrębie społeczności poprzez aktywne udostępnianie różnych usług 
publicznych i informacji na temat utrzymania wspólnoty mieszkańców w czasie rzeczy-
wistym. Do światowych miast uznanych za inteligentne należą:  Singapur, Malta, Kochi, 
Dubaj, Suzhou Industrial Park (SIP).  W rankingu miast europejskich pierwsze pięć pozycji:  
Luxemburg (Luksemburg), Aarhus (Dania), Turku (Finlandia), Aalborg (Dania), Odense (Da-
nia) (Stawasz, Sikora-Fernandez, Turała, 2012: 97–102).

4. MIASTO WIRTUALNE JAKO ŚWIAT PRZEDSTAWIONY

Miasto wirtualne w świecie przedstawionym to tworząca je społeczność, przestrzeń, okreś- 
lone mechanizmy funkcjonowania, np. gry komputerowej, animacji, wizualizacji. Jeste-
śmy zaproszeni do tego świata w danym momencie i w danym czasie, choć może to być 
trwające doświadczenie zgodnie z zamysłem projektanta – jako układ zamknięty lub ot-
warty (Encyklopedia PWN, 1997–2021). Środowisko wymyślone przez projektanta moż-
na odnieść do świata przedstawionego w literaturze.  Miasto wirtualne to społeczność, 
przestrzeń i określone mechanizmy regulujące procesy zachodzące w tym świecie, np. gry 
komputerowej, jak w tym przypadku, lub animacji czy wizualizacji. Jesteśmy zaproszeni 
do tego świata w danym momencie i w danym czasie (Aurigi, Graham, 2000). Jednakże 
może to być trwające doświadczenie, jeśli taki był zamysł szeroko rozumianego projektan-
ta. W przypadku Night City miasto jest układem otwartym, bo podlegało i wciąż podlega 
procesowi zmian (Rivera, 2020). 



P. P a ł k a 39

Pozornie sama nazwa „wirtualna rzeczywistość” to dwie sprzeczności. „Rzeczywistość” 
to prawda i realizm, natomiast „wirtualna” oznacza sztuczność i nieprawdziwość. Wedle 
encyklopedycznej definicji, która wzoruje się na tej stworzonej przez Jarona Laniera pod 
koniec ubiegłego wieku: Wirtualna rzeczywistość to wykorzystanie technologii komputero-
wej w tworzeniu efektu trójwymiarowego, interaktywnego świata, w którym obiekty dają 
wrażenie fizycznej obecności. W kontekście urbanistyki może to być decydujące spojrzenie 
na wirtualną rzeczywistość, dające możliwości wielokryterialnej analizy i porównań miast 
realnych i wirtualnych (PHD, 2018), ponieważ wirtualna rzeczywistość stara się możliwie naj-
wierniej odwzorować otaczający nas świat, dając nam odczucie realności.

5. CECHY I ROZWÓJ WYBRANYCH WSPÓŁCZESNYCH METROPOLII

Rozwój miast sprawia, że pochłaniają one coraz więcej zasobów, a wytwarzają coraz wię-
cej odpadów – nie tylko śmieci, ale też dwutlenku węgla z energii, ciepła czy środków trans-
portu. Miasta w ogromnym stopniu odczuwają także zmiany klimatyczne, które dotykają 
całej naszej planety – globalnego ocieplenia, rosnącego zanieczyszczenia powietrza i wód. 
Borykają się także z innymi kryzysami – katastrofami naturalnymi, problemami gospodarczy-
mi czy społecznymi niepokojami (Lorens, Martyniuk-Pęczek, 2014). 

Współczesne miasta, takie jak Osaka (Japonia), Hong Kong (Chiny), w krajach wysoko-
rozwiniętych, szybko rozwijające się, inwestujące w nowe technologie, dają podstawę do 
takich odniesień. Dzięki temu można podjąć próbę badania zjawisk przestrzennych, ekono-
micznych i społecznych we współczesnych metropoliach. Osaka to trzecie co do wielkości 
miasto w Japonii o powierzchni 222,30 km2, jednak samo centrum miasta to około 75 km2. 
Miasto dzieli się na 24 dzielnice, nowa zabudowa realizowana jest w duchu nowoczesności 
z coraz wyższymi budynkami ze względu na dużą intensywność zabudowy. Hong Kong po-
wierzchniowo to około 80 km2, a miasto ma bardzo małą ilość powierzchni przeznaczonej 
pod zabudowę, przez co nie posiada zbyt wiele zabytków. Nowa zabudowa realizowana jest 
wertykalnie (Profile of Osaka city, b.r.).

Poprzez dostęp do nowych technologii transport danych krajów jest wysoko rozwinięty. 
Każde z miast jest jednym z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w obrębie państwa. 
Miasta bazują na transporcie zarówno indywidualnym, jak i publicznym. W schemacie ko-
munikacji, pionowym i poziomym, występuje podział na rozproszony system transportu 
lądowego oraz transport wodny – jako indywidualny i turystyczny. Obydwa miasta po-
siadają rozbudowane metro podziemne. Infrastruktura techniczna spełnia podstawowe 
i zaawansowane potrzeby energetyczne, wodne, sanitarne, grzewcze i techniczne (The 
EIU, 2021). Miasta te zlokalizowane są w zatoce (Osaka) lub na półwyspie (Hong Kong), 
przy ujściu rzek (rzeka Perłowa – Hong Kong, rzeka Yodo – Osaka). W swoich granicach 
posiadają tereny zielone, lasy i inne biologicznie czynne obszary. Ich rozwój sprawia, że 



40 P R Z E S T R Z E Ń / U R B A N I S T Y K A / A R C H I T E K T U R A

pochłaniają coraz więcej zasobów naturalnych. Wytwarza się coraz więcej odpadów, co 
spowodowane jest dużym zagęszczeniem ludności oraz wysokorozwiniętym konsumpcjo-
nizmem (Bilska, 2016).

Te dwie metropolie mają zróżnicowaną społeczność, niskie bezrobocie, a miasta są bez-
pieczne. Mieszkańcy cieszą się zdrowym życiem, dobrymi zarobkami. W Osace mieszka 18 mln 
mieszkańców, a gęstość zaludnienia wynosi tam 12 tys. osób/km2. Szeroko rozwinięta jest roz-
rywka, hazard, kultura, moda i kuchnia – odbywają się tu m.in. liczne festiwale muzyczne, 
międzynarodowe targi mody, imprezy sportowe oraz funkcjonują dziesiątki tysięcy placówek 
gastronomicznych i rozrywkowych. Hong Kong charakteryzuje średnie zagęszczenie 6,2 tys. 
osób/km2 przy 7,4 mln mieszkańców. Podobnie jak w Osace w Hong Kongu szeroko rozwinięta 
jest rozrywka i kultura.

Gospodarka i podejmowane przez władze decyzje uznawane są za pozytywne z punktu 
widzenia miasta i mieszkańców. Osakijska giełda papierów wartościowych jest drugą w kraju 
i jedną z najbardziej znaczących na świecie. Osaka jest jedną z metropolii globalnych i zajmu-
je w tym rankingu 2 miejsce wśród miast Japonii i 7 miejsce wśród miast świata z 2005 r. Pro-
dukuje znaczny udział PKB. Obydwa miasta są jednymi z najdroższych, lecz zarazem jednymi 
z najbogatszych na świecie, a ich mieszkańcy prowadzą życie o wysokim standardzie. Jako 
państwo-miasto Hong Kong w raporcie Indeksu Wolności Gospodarczej na Świecie (Miles, 
Holmes, O’Grady, 2006: 211–212) w 2006 roku zajął pierwsze miejsce.

6. CECHY MIASTA ODPORNEGO 

Zgodnie z definicją A. Drobniaka (2013: 205–209) należy postrzegać miasto jako system, 
jeden organizm, zestaw naczyń połączonych, gdzie mieszkańcy, lokalne władze i przedsię-
biorcy muszą współpracować, aby stworzyć rozwiązania optymalne dla wszystkich, a przy 
tym – korzystne dla miejskiego klimatu. Tutaj mowa o 4 kryteriach odporności, jakimi są: 
zarządzanie, środowisko, ekonomia, społeczeństwo.

Zarządzanie to kwestia odpowiedzialnego i jasnego przywództwa, poprzez które podej-
mowanie strategicznych decyzji i zintegrowane podejście służy miastu. Niezbędną cechą są 
również umiejętności zarządzania w sektorze publicznym, dzięki którym nurt postępu i roz-
woju może wprowadzić miasto na kolejny, wyższy poziom egzystencji. Organizacje publiczne 
i pożytku publicznego oraz wsparcie lokalne będą niezbędnym elementem spinającym kryte-
rium zarządzania budujące odporność miejską. 

Środowisko w kontekście prężności miejskiej to zagadnienie dotyczące liczby ludności, wiel-
kości populacji, jakości i dostępności mieszkańców i innych użytkowników miasta do terenów 
zielonych i biologicznie aktywnych. Jest to niezbędny element umacniający odporność miejską. 
Kolejnym aspektem jest istnienie, realizacja, prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury technicz-
nej obsługującej miasto i zaopatrującej je w określone zasoby niezbędne do prawidłowej pełnej 
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egzystencji w mieście jako ekosystemie. Dlatego bardzo ważnym czynnikiem jest jakość otoczenia 
naturalnego, jego zróżnicowanie i dalej dostępność zasobów naturalnych1 (OECD, 2021). 

Czynniki ekonomiczne jako trzeci element budujący odporność miejską to prawidłowo 
rozwinięta lub rozwijana gospodarka, zróżnicowanie branżowe. Wynagrodzenie, które jest 
aktualnie głównym czynnikiem migracyjnym na świecie, dowodzi kolejnej cechy niezbędnej 
do weryfikacji, czy dane miasto może posiadać cechy miasta odpornego. Czwartym anali-
zowanym obszarem prężności jest społeczeństwo. To właśnie czynnik społeczny powoduje 
ww. migracje w połączeniu z ludnością w odpowiednim wieku produkcyjnym populacji pra-
cującej. Spójność żądań społecznych, integracja i relacje obywatelskie mogą być czynnikiem 
egzaminującym, czy dane miasto można nazwać odpornym pod kątem jakości życia i bezpie-
czeństwe jednostki i społeczności (OECD, 2021).

7. NIGHT CITY – ANALIZA MIASTA W ŚRODOWISKU WIRTUALNYM

Night City do 2077 roku uznano za najgorsze do życia2 w narracji gry według reżysera 
gry A. Badowskiego. Jest to główne miasto, w którym toczą się fabuły książek Cyberpunk 
2013, 2020, V 3.0 oraz gry Cyberpunk 2077. Night City to miasto zlokalizowane w Północ-
nej Kalifornii. Znajduje się na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych nad Oceanem 
Spokojnym. Połączenie z innymi ośrodkami miejskim to 4 do 6 godzin podróży samocho-
dem do San Francisco czy Los Angeles. Podzielone jest na sześć dzielnic, każdą z własnym 
otoczeniem i mieszkańcami, 16 obszarów podmiejskich, łączna powierzchnia miasta wynosi 
75,42 km². Wymiary miasta to ok. 7,7 x 10 km (Cyberpunk Wiki, 2021b). Populacja liczy 
około 6 mln mieszkańców, jest to najbardziej zaludnione miasto w Kalifornii. W wieżowcach 
mieszkalnych, wielorodzinnych drapaczach chmur w Night City mieszka ponad milion miesz-
kańców. Miasto jest uznawane za nowoczesną metropolię ze społecznością wielokulturową, 
w XXI wieku w całości opanowaną przez korporacje, korupcję, przestępczość zorganizowaną 
i z wszechobecną agresją ze strony gangów i mafii. Tutaj mamy jeden z czynników budują-
cych odporność miejską, który nie został spełniony.

Budowanie cyfrowego miasta jest dość podobne do prawdziwego: to tkanka łączna 
i szkielet, kanał, za pomocą którego ludzie mogą budować i gromadzić się wokół wszystkie-
go, co kochają lub czego nienawidzą w danym miejscu. Ale to także staranne odtworzenie 
naszych błędów. Realizacja tej wizji jest niezwykle ciekawa, zwłaszcza gdy zależy Ci na oca-
leniu naszego świata przed takim losem i nie chcesz, aby ludzie go zniszczyli (Więcek, 2020).

Twórcy wirtualnego miasta Night City opracowali style architektoniczne, które wyznacza-
ją różne epoki rozwoju miasta, aby przedstawić odpowiednią historię i stworzyć konkretną 

1 Tłumaczenie własne.
2 Cytat promujący grę – tłumaczenie własne.
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Il. 1. Mapa satelitarna Night City (Cyberpunk Wiki, 2021a)

percepcję – kontekst futurystycznego miasta. Zaprojektowano transport jako ruch indy-
widualny i publiczny, który realizowany jest poprzez ruch naziemny oraz powietrzny. Ko-
munikację zbiorową miasta uzupełniono o ruch pieszy naziemny oraz podziemny poprzez 
rozbudowaną strukturę metra, kolej miejską i statki powietrzne. Węzły komunikacyjne od-
powiadają strukturze miasta. Sieć komunikacyjną można podzielić na drogi o charakterze lo-
kalnym i ponadlokalnym. Analizując strukturę i kompozycję miasta, można zauważyć wpływ 
podstawowych czynników urbanistycznych powstania i rozwoju miast, można zatem sądzić, 
że stworzone warunki przyrodnicze, czynnik gospodarczy, czynnik militarny, czynnik komu-
nikacyjny, czynnik obyczajowo-prawny czy czynnik kompozycji urbanistycznej (Tołwiński, 
1939) wywarły wpływ na ukształtowanie obrazu miasta powstałego w wyobraźni producen-
ta, a obraz ten wydaje się realistyczny.
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Poniższa tabela wskazuje, które z cech miasta odpornego uwzględnione zostały w two-
rzeniu Night City.

Tabela 1. Cechy miasta Night City

 Kryterium Cechy miasta odpornego Cechy nieodporne 

społeczeństwo • społeczność jednorodna pod wzglę-
dem pochodzenia

• relacje obywatelskie w społecznoś-
ciach są aktywne 

• obywatele cieszą się zdrowym życiem 
psychicznym, bo mogą sobie pozwolić 
na konsumpcjonizm 

• społeczeństwo jest rozwarstwio-
ne społecznie 

• niejednorodne pod względem bezro-
bocia, biedy, bogactwa  

• okolica nie jest bezpieczna – gan-
gi, przestępczość indywidualna i zor-
ganizowana  

środowisko • infrastruktura może zaspokoić podsta-
wowe potrzeby – energię, teletechni-
kę, drogę wodną,

• dostępne są zasoby naturalne, po-
trzebne do podstawowej egzystencji 
(energia z farm fotowoltaicznych oraz 
białko syntetyczne) 

• duże zanieczyszczenie, ekosystem 
jest marginalny, nie istnieje zróżnico-
wanie 

• brak polityki dotyczącej użytkowa-
nia gruntów – mafie i gangi, slumsy

zarządzanie • sektor publiczny ma odpowiednie 
umiejętności jedynie do stworzenia 
złudzenia dobrego zarządzania

• niejasne przywództwo i zarządza-
nie miastem (korupcja) 

• liderzy przyjmują złe i niekorzyst-
ne strategicznie decyzje, niezintegro-
wane podejście 

• rząd manipuluje populacją miasta 

gospodarka • zróżnicowana liczba branż
• dynamiczna gospodarka generująca 

wzrost
• warunki umożliwiające wprowadzanie 

innowacji 

• rozwarstwienie ekonomiczne
• ludzie nie mają dostępu do zatrudnie-

nia, edukacji, usług, szkolenia w zakre-
sie umiejętności

Źródło: opracowanie własne

Z punktu widzenia obszarów napędzających odporność miasta można stwierdzić, że 
miasto nie kieruje się kryteriami zarządzania i środowiska. Kryteria budujące odporność 
dotyczące gospodarki są spełnione w zakresie spowodowanym dążeniem społeczności do 
zaspokajania potrzeb związanych z uciechami życia codziennego, konsumpcjonizmu, boga-
cenia się kosztem innych. Miasto wirtualne Night City to zaprzeczenie miasta odpornego. 
Społeczeństwo przedstawione w grze jest podzielone, panuje bieda i bezrobocie w najlicz-
niejszych grupach społecznych. Okolice i przestrzeń życiowa są niebezpieczne z racji panu-
jących gangów, przestępczości drobnej oraz zorganizowanej. Ekosystem przyrodniczy jest 



44 P R Z E S T R Z E Ń / U R B A N I S T Y K A / A R C H I T E K T U R A

marginalny, a w centrum w ogóle nie występuje. Miasto jest skorumpowane pod względem 
polityki dotyczącej użytkowania gruntów i niejasnego przywództwa. Liderzy miasta podej-
mują złe strategiczne decyzje, kierując się interesem jednostki. Społeczeństwo nie ma dostę-
pu do edukacji, szkolenia. Iluzoryczne szczęście mieszkańcy widzą w używkach.

8. PODSUMOWANIE

Po zbadaniu miast realnych takich jak Osaka, Hong Kong oraz miasta wirtualnego Night 
City można stwierdzić, że jest możliwa odpowiedź na pytanie, czy miasto może posiadać 
cechy miasta odpornego. Miasto wirtualne może posiadać takie cechy. W opinii badającego 
zasadna może być słuszność analizy naukowej miasta wirtualnego oraz jego dalsze bada-
nia. Z racji trwającego postępu technologicznego warunkującego rozwój w sferze wirtualnej 
słuszne wydaje się poddawanie naukowej analizie miast tam powstających. Zasady projekto-
wania architektoniczno-urbanistycznego w środowisku wirtualnym nie zostały uregulowane. 
Obecnie znaczącym czynnikiem warunkującym powstawanie miast wirtualnych jest wartość 
dodana. Te miasta najczęściej są tłem, a nie celem nadrzędnym ich twórców. Może to stano-
wić zagrożenie z punku widzenia odbioru miasta. W badanym przypadku jest inaczej – celem 
faktycznie było odtworzenie miasta realnego z elementami futuryzmu na potrzeby fabuły 
gry. W innych obrazach miasta wirtualnego można często doszukać się błędnej interpretacji 
cech miasta odpornego. Powoduje to brak gotowości zrozumienia cech miast realnych jako 
systemów, w których przebiegają procesy kreowane przez zależności gospodarcze, środowi-
sko, społeczeństwo, ekonomię. Stworzenie metody, kryteriów analizy miasta wirtualnego 
poprzez bazowanie na cechach miasta realnego pozwoliłoby zachować jego prawdziwość. 
Istotne są także zasady projektowe dla twórców miast wirtualnych, które pewnego dnia 
mogą stać się naszą nieuniknioną rozszerzoną rzeczywistością.
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Streszczenie

Tematem artykułu jest problematyka pieszej dostępności w kontekście tworzenia miast odpornych. 
Na podstawie analizy oryginalnych planów Nowej Huty sprawdzono stopień, w jakim pierwotne zało-
żenia odnosiły się do tego problemu. Opracowana metoda badawcza pozwala określić skalę oddzia-
ływania danych cech, ich realizację oraz stan obecny. Celem artykułu jest wskazanie obszarów poten-
cjalnych działań na osiedlu Szkolnym, mogących wpłynąć na jakość dostępności pieszej i odporności 
całej jednostki.
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Abstract

The topic of the article is a walkability in the context of resilient cities. The analysis of Nowa Huta 
original plans allows to define how the concept was realized in the past and what is the current state 
of it. The article points out problems and potential actions that may improve the quality of life and 
walkability in Szkolne Estate. 

Keywords: resilient city, walkability, Nowa Huta
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1. WSTĘP 

Miasto od wieków odzwierciedla aktualne osiągnięcia ludzkości. Jego obraz zmienia się 
wraz z postępem, metamorfozą stylu życia mieszkańców czy rozwojem techniki (Czornik, 
2013). Obecnie w wielu strukturach miejskich podejmowane są próby odchodzenia od roz-
wiązań komunikacyjnych zdominowanych przez ruch samochodowy na rzecz jednostek od-
pornych, uwzględniających filozofię „krótkich odległości” (Skrzypek, 2016). Dostępność pie-
sza zdaje się stanowić podstawę dobrze zaprojektowanego miasta. Od poziomu jej realizacji 
w poszczególnych obszarach zależy odporność organizmu miejskiego. Ponadto niewątpliwie 
jej koncepcja wpisuje się w jedną z podstawowych cech odporności, jaką jest modułowość, 
a więc podział miasta na autonomiczne jednostki (Kete, 2015; Czachor, 2019; Mehmood, 
2016; Mendizabal et al., 2018; Sharifi, Yamagata, 2014). Badania pokazują, jak ważna jest 
aktywizacja pieszych, stworzenie im odpowiednich przestrzeni, oraz jak zmienia się percep-
cja miasta w zależności od sposobu poruszania (Gehl, 2014; Skrzypek, 2016). Trudnością, 
przed jaką stają urbaniści i architekci, jest zachęcenie mieszkańców do poruszania się pieszo 
i korzystania z potencjału dzielnicy. Innymi słowy wyzwaniem staje się budowa odporności 
miasta poprzez rozwój wspomnianej koncepcji.

Pojęcie pieszej dostępności dotyczy głównie problematyki dostosowania przestrzeni do 
ruchu pieszego. Zazwyczaj w polskojęzycznych opracowaniach naukowych termin ten od-
powiada anglojęzycznemu zwrotowi walkability, który nie posiada jednoznacznej definicji. 
Na podstawie studiów wielu badaczy można jednak stwierdzić, że jest to zbiór parametrów 
charakteryzujących dany obszar pod względem gęstości struktury zabudowy, stopnia prze-
mieszania funkcji i bogactwa infrastruktury pieszej, które czynią go przyjaznym dla pieszych 
(Dovey, Pafka, 2019; Forsyth, 2015). Przeprowadzone badanie jest więc analizą stopnia do-
stępności pieszej, będącej jednym z „przymiotów środowiska zurbanizowanego” (Kenworthy, 
Newman, 2006; Poklewski-Koziełł, 2019). 

Dostępność piesza zawsze stanowiła ważny element struktury miejskiej. Obecnie wiele 
projektów traktuje ją jako jedną z podstawowych wytycznych. W przeszłości również część 
założeń urbanistycznych była tworzona na podstawie idei miasta dostępnego pieszo. Za 
przykład może posłużyć projekt Nowej Huty z 1949 roku (Luchter, 2011; Paduchowski, 2012; 
Ptaszycki, 1953; Sumorok, 2015; Walczak, 2018). Interesującą kwestią jest stopień uwzględ-
nienia dostępności pieszej w planach, początkowa realizacja oraz jej aktualny stan. 

2. METODA BADAWCZA

Osiedla nowohuckie zaprojektowano zgodnie z ideą jednostki sąsiedzkiej C.A. Perry’ego. 
Jest to teoria „polegająca na tworzeniu osiedli przyjaznych obywatelom” (Smaga, 2012, 
za: Walczak, 2018; Marcinek, Myczkowski 2017; Sumorok, 2015; Mądrala, Piła, 2019; Klaś, 



A. W o l a r e k, M. Z y g a 49

2016). Budowa Nowej Huty rozpoczęła się przed ukończeniem ogólnego planu (Walczak, 
2018; Klaś, 2016; Sumorok, 2015). Do celów badawczych wybrano osiedle Szkolne powstałe 
w roku 1956 (Walczak, 2018), w okresie po opracowaniu projektu Nowej Huty. Z tego powo-
du jest to zespół reprezentatywny dla badanego obszaru (il. 1, 2). Przedmiotem badań jest 
analiza pierwotnych rozwiązań planistycznych, zmian, jakie zaszły na osiedlu Szkolnym w No-
wej Hucie względem oryginalnego projektu dzielnicy autorstwa S. Juchnowicza (Klaś, 2018), 
oraz ich powiązanie z kwestią pieszej dostępności. Ocena jej stopnia może być dokonana na 
podstawie wielu różnorodnych kryteriów w tym poprzez subiektywną ocenę dostępności 
przestrzeni widzianej oczami użytkownika. 

Il. 1. Obszar najstarszej części miasta. Oprac. własne Il. 2. Obszar osiedla Szkolnego, trasa 
badawcza. Oprac. własne

Ocena ta jest nierozerwalnie związana z fizyczną percepcją otoczenia, z warunkami śro-
dowiskowymi i architektonicznymi. Dlatego też pracę badawczą oparto na dwóch rodza-
jach analiz: analizie oryginalnych teoretycznych założeń planu oraz terenowej. W pierwszym 
etapie dokonano syntezy cech pierwotnego planu Nowej Huty i wyodrębnienia elementów 

Il. 3. Schemat prezentujący proces pracy badawczej. Oprac. własne
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mających wpływ na dostępność pieszą założenia. Następnie, zgodnie z przyjętymi kryteria-
mi, stan aktualny rozwiązań przestrzennych został poddany waloryzacji jakościowej podczas 
analizy terenowej w dniu 21 marca 2021 roku. Ocenę sformułowano poprzez określenie 
„+”, kiedy analizowane kryterium miało wpływ pozytywny, oraz „-”, kiedy miało wpływ ne-
gatywny. Celem obserwacji było zwrócenie uwagi na to, czy pierwotne założenia projektu 
z upływem czasu uległy rozmyciu, czy pozostały aktualne, w konsekwencji – czy dostępność 
piesza osiedla uległa pogorszeniu czy też poprawie.

2.1. ORYGINALNY PLAN NOWEJ HUTY

Pierwotny projekt Nowej Huty zakładał stworzenie miasta przyjaznego dla swoich 
mieszkańców na podstawie idei miasta idealnego i miasta-ogrodu (Obrał, 2013; Sumo-
rok, 2015). Autorzy chcieli, żeby pracownicy mieli możliwość, po wypełnieniu codziennych 
obowiązków, korzystania z różnorodnych form wypoczynku oraz rozwijania się zarówno 
fizycznie, jak i umysłowo (Radłowska, 2008; Konarski, 2019; Szczypiór, 2020). To wszystko 
miało odbywać się wśród nowo projektowanych zespołów mieszkaniowych z pełną in-
frastrukturą handlowo-usługową, wszechogarniającą zielenią oraz rozbudowanym syste-
mem ciągów komunikacyjnych (Sumorok, 2015). Założeniem była budowa Nowej Huty 
jako niezależnego miasta, jednak już w 1951 roku podjęto decyzję o przyłączeniu jej do 
Krakowa (Walczak, 2018). W konsekwencji obszar ten można postrzegać jako autonomicz-
ny względem całego miasta.

Etap 1. Analiza pierwotnych rozwiązań planistycznych Nowej Huty – wybór kryteriów

W przeprowadzonym badaniu pierwotne założenia planu (Ptaszycki, 1953, Juchnowicz, 
2008) postanowiono odnieść do problematyki dostępności pieszej, sprawdzić, czy i w jaki 
sposób zostały zrealizowane, oraz zweryfikować ich aktualny stan. Przyjęte przez twórców 
planu rozwiązania podzielono w tym celu na 5 kategorii pod względem: uwarunkowań loka-
lizacyjnych, funkcji, struktury urbanistycznej, zieleni oraz komunikacji (tab. 1).

Tabela 1. Pierwotne rozwiązania planistyczne Nowej Huty – wybór kryteriów do dalszej analizy

Kategoria Kryteria szczegółowe
Znaczenie badanego 

kryterium dla 
dostępności pieszej 

Uwarunkowania 
lokalizacyjne

Podział na autonomiczne jednostki sąsiedzkie TAK

Gęstość zaludnienia: 270–500 os./ha TAK

Podział kwartału: zabudowa mieszkalna 67%,
zabudowa usługowa 33% TAK
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Funkcje

Bogate zaplecze handlowo-usługowe TAK

Partery przy głównych traktach przeznaczone na 
lokale usługowe TAK

Osiedlowe obiekty gastronomiczne, kulturalne 
i społeczne TAK

Struktura 
urbanistyczna

Tworzenie przestrzeni wspólnych TAK

Szerokie i jasne wnętrza urbanistyczne TAK

Forma silna wprowadzająca poczucie bezpieczeństwa NIE

Zachowana różnorodność zabudowy mimo 
stylistycznej uniformizacji NIE

Forma osiedla podporządkowana jego głównej 
funkcji NIE

Hierarchizacja struktury zabudowy, czytelność granic 
jednostki, luźna zabudowa wewnątrz kwartałów TAK

Wnętrza urbanistyczne o zróżnicowanej skali TAK

Stopniowanie poziomu prywatności wnętrz TAK

Zieleń
Zieleń – aspekt estetyczny TAK

Zieleń – aspekt funkcjonalny (strefa buforowa) NIE

Komunikacja

Główny środek transportu – komunikacja publiczna NIE

Brak przewidzianych parkingów TAK

Rozwinięty system ścieżek rowerowych NIE

Separacja ruchu pieszego i kołowego TAK

Przejścia bramne w budynkach TAK

Minimalizacja ruchu kołowego wewnątrz osiedla TAK

Brak konieczności przekraczania dróg tranzytowych 
w obrębie osiedla TAK

Źródło: opracowanie własne

Na podstawie analizy źródeł teoretycznych (Ptaszycki, 1953, Juchnowicz, 2008) można 
sformułować następujący wniosek: większość przyjętych rozwiązań pierwotnego planu mia-
sta miała znaczenie dla dostępności pieszej.

Etap 2. Analiza terenowa i waloryzacja cech 

Opracowaną metodę zastosowano do oceny każdego z wybranych rozwiązań pierwotne-
go planu. Dostępność pieszą w Nowej Hucie miał umożliwić przede wszystkim podział prze-
strzenny miasta na autonomiczne jednostki sąsiedzkie (Paduchowski, 2012; Sumorok, 2015) 
(il. 4). Zauważalna w układzie urbanistycznym jest czytelność granic zabudowy, zarówno 
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między poszczególnymi jednostkami, jak i między wnętrzem a zewnętrzem pojedynczej 
struktury. Co ważne, zachowana została, zgodnie z pierwotnym planem, hierarchizacja 
struktury zabudowy (Sumorok, 2015). Zwarte ciągi budynków wyznaczają granice kwartału 
z zewnątrz jednostki oraz skrywają swobodniejszą zabudowę wewnątrz.

Il. 4. Podział układu na autonomiczne jednostki. Oprac. własne 

Kluczową kwestią w odniesieniu do problematyki dostępności pieszej jest możliwość rea-
lizacji potrzeb mieszkańców. Jednym z głównych założeń było stworzenie bogatego zaplecza 
handlowo-usługowego. Podczas badań terenowych odnotowano dużą liczbę lokali, jednak 
głównie na granicach jednostki. Wzdłuż istotnych ciągów komunikacyjnych usługi zlokali-
zowane zostały w parterach (il. 5). We wnętrzu osiedla funkcjonuje również kilka z nich, 
choć część lokali została opuszczona i obecnie nie jest w żaden sposób zagospodarowana. 
Schemat opracowany na podstawie analizy terenowej ukazuje lokalizację usług istniejących, 
nowych oraz nieistniejących (il. 6). Należy również zwrócić uwagę na wolnostojące budynki 
edukacyjne czy kulturowe, których na terenie osiedla Szkolnego nie brakuje. Zgodnie z pier-
wotnymi założeniami przedszkola i szkoły lokalizowano we wnętrzu jednostek (Klaś, 2018; 
2016). Stanowią one dobre uzupełnienie powstałej infrastruktury społecznej.

Pod względem różnorodności oferowanych usług obszar można ocenić pozytywnie. 
Aspektem oddziałującym negatywnie jest brak lokali usługowych w strefie parteru wzdłuż 
niektórych ciągów komunikacyjnych. W danym przypadku północna granica jest jedynie ko-
rytarzem służącym komunikacji (il. 7). Brak „życia” wzdłuż chodników sprawia, że ulica jest 
bez wyrazu i nie zachęca pieszego do kontynuacji spaceru w tym kierunku.

Dostępność nierozerwalnie związana jest z problematyką komunikacji pieszej i kołowej. 
Twórcy pierwotnego planu zakładali, że mieszkańcy będą przede wszystkim poruszać się na 
piechotę. W tym celu zadbano o gęstą sieć ciągów pieszych oraz płynne połączenie wnętrza 
z zewnętrzem jednostki. Znakiem tego założenia są istniejące i funkcjonujące do dziś przejścia 



A. W o l a r e k, M. Z y g a 53

bramne w budynkach, które znacznie skracają drogę między poszczególnymi punktami. Sta-
nowią jedną z najbardziej charakterystycznych cech osiedla, znacząco usprawniając komuni-
kację pieszą oraz wzbogacając wizualnie zabudowę (il. 8). Co ważne, w obrębie osiedla nie 
ma konieczności przekraczania dróg tranzytowych (Walczak, 2018). Ponadto na zewnątrz 
jednostki większość ulic jest umiarkowanie ruchli-
wa, nie stwarza przeszkód dla pieszych. Mimo że 
pierwotnie nie przewidziano ruchu samochodów 
wewnątrz osiedla, powstałe wówczas wąskie i krę-
te uliczki obecnie skutecznie hamują rozwijanie 
większych prędkości (il. 9). Ponadto na obszarze 
całego zespołu obowiązuje ograniczenie prędkości 
pojazdów do 30 km/h, co w dużej mierze zwiększa 
bezpieczeństwo pieszych. 

Mimo wielu pozytywnych przykładów, bę-
dących konsekwencją postawienia roli pieszego 
ponad samochodem, dostrzegalne są także ne-
gatywne skutki przyjętego rozwiązania. Należy 
zwrócić uwagę na przyczynę jego wyboru. Zało-
żenie, że mieszkańcy osiedla będą przemieszczać 
się przede wszystkim pieszo, nie było ideą moty-
wowaną ekologicznymi i społecznymi względami 
towarzyszącymi nam dzisiaj, było to rozwiąza-
nie przede wszystkim praktyczne, biorące pod 

Il. 5. Lokale usługowe w parterach na granicy jednostki.  
Fot. autor

Il. 6. Schemat lokalizacji usług  
istniejących, nowych  

i nieistniejących. Oprac. własne

Il. 7. Północna granica jednostki. Fot. autor
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uwagę okoliczności i warunki odpowiednie dla tamtego okresu. Mieszkańcy osiedla mieli 
korzystać ze specjalnie utworzonej linii tramwajowej, nie z samochodów. Atrakcyjność prze-
strzeni pieszej zaczęła więc spadać wraz ze wzrostem liczby posiadanych przez lokatorów 
aut. Miejsca wcześniej zaplanowane jako szerokie wnętrza, przeobraziły się w parkingi, 
o których twórcy planu Nowej Huty nie myśleli w latach 50. XX wieku (Obrał, 2013).

Podczas obserwacji terenowej kwestia braku przewidzianych miejsc parkingowych 
była problemem najbardziej zauważalnym i najmocniej wpływającym na odbiór przestrze-
ni przez pieszego. Na wyznaczonej trasie napotkano tylko jedną strefę, w której wygo-
spodarowano wolną przestrzeń na parking, znajdującą się przy wjeździe do wnętrza jed-
nostki. W pozostałej części obszaru samochody często stały na chodnikach i trawnikach, 
zmuszając pieszych do zejścia na jezdnię lub kluczenia między pojazdami (il. 10). Pomijając 
oczywisty aspekt fizycznej, bezpośredniej przeszkody, jaką stanowi samochód zaparkowa-
ny na chodniku, subiektywnym odczuciem towarzyszącym spacerowi przez osiedle było 
wrażenie, że przechodzimy przez niekończący się parking. Pozytywne odczucia wywoły-
wane atrakcyjnością zielonych wnętrz osiedla Szkolnego, uległy rozmyciu poprzez utratę 
pierwotnego podziału na ciągi piesze i kołowe.

W pierwotnym projekcie dużą uwagę przywiązywano do wnętrz urbanistycznych, w któ-
rych mieli spędzać czas mieszkańcy osiedla. Z tego powodu zachowano dobre proporcje mię-
dzy zabudową a przestrzenią pomiędzy budynkami. Ponadto niezależnie od funkcji obiektu 
każdy został utrzymany w podobnej skali, dostosowanej do człowieka. Podczas badań tere-
nowych odnotowano różny poziom otwartości wnętrz. Pomiędzy jednostkami są to głów-
nie wnętrza ulic, otoczone szczelnie zabudową z dwóch stron, również wewnątrz zespołu 
większość jest zamknięta, ale szeroka i nieprzytłaczająca. Pierwotny plan traktował piesze-
go jako „wędrowcę” pomiędzy budynkami. Projektantom zależało na tym, żeby jego droga 
nie była zbyt monotonna (Sumorok, 2015; Mądrala, Piła, 2019). W tym celu chciano stwo-
rzyć wnętrza o zróżnicowanej skali. Miało to urozmaicić spacer i zachęcić do przejścia przez 

Il. 9. Wąskie uliczki wewnątrz kwartału.  
Fot. autor

Il. 8. Przejścia między budynkami w postaci bram. 
Fot. autor
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osiedle. Cechą wspólną każdego z wnętrz jest 
zieleń, która spaja układ w całość. W obrę-
bie jednostki zaplanowano dużą ilość zieleni, 
która pełni w niej głównie funkcję estetycz-
ną. Chodniki prowadzone wśród trawników 
obsadzone są częściowo krzewami, a cień za-
pewniają liczne drzewa. Obecnie na osiedlu 
znaleźć można także nowe nasadzenia, które 
mają dogęścić zieloną strukturę jednostki. 

W przypadku przestrzeni wspólnych na 
terenie osiedla Szkolnego wszystkie pierwot-
ne rozwiązania miały bardzo dobry wpływ na 
jakość życia mieszkańców. Jednakże aspektu 
tego nie można ocenić w zupełności pozytyw-
nie ze względu na aktualny stan analizowa-
nych skwerów i dziedzińców. Paradoksalnie 
to właśnie obecność wydzielonej przestrzeń 
wspólnej – placu zabaw – staje się elemen-
tem, który jednocześnie poprawia i pogarsza 
jakość przestrzeni pieszej. Mimo ożywienia 
i ruchu, jakie wprowadza do wnętrza, jest też 
bezpośrednią barierą ze względu na okalające 
go ogrodzenie (il. 11). Inną kwestią jest zanie-
dbanie i stopniowe niszczenie infrastruktury 
niewielkich placów, które pierwotnie stano-
wiły atrakcyjne punkty we wnętrzu osiedla. 
Nieaktywna fontanna, nieliczne ławki, brak 
różnorodności dostępnych aktywności w prze-
strzeni publicznej, tworzenie stref skierowa-
nych do jednej grupy użytkowników (place 
zabaw) – zaobserwowana sytuacja obecnie 
nie wpływa dobrze na atrakcyjność osiedla 
(il. 12). Dzisiaj, miejsca te wymagają remon-
tu i rewitalizacji, by ponownie przyciągać do 
siebie mieszkańców, zachęcać do spotkań i ko-
rzystania ze wspólnej przestrzeni sąsiedzkiej. 

Analizując strukturę urbanistyczną zespołu, nie sposób pominąć aspektu prywatno-
ści wnętrz. W momencie przekraczania czytelnej granicy między zewnętrzną przestrze-
nią, pełną ruchu i miejskiego zgiełku, a cichym i spokojnym wnętrzem wyczuwalna jest 

Il. 10. Samochody zaparkowane na chodnikach. 
Fot. autor

Il. 11. Ogrodzenia przestrzeni wspólnych.  
Fot. autor

Il. 12. Przestrzenie wymagające rewitalizacji.  
Fot. autor
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hierarchizacja poszczególnych przestrzeni. Mieszkańcy, znając strukturę swojego osiedla, 
łatwo odnajdują się w jego wnętrzu, jednak z perspektywy osób „z zewnątrz” można od-
czuć pewnego rodzaju dyskomfort. Zdecydowanie lepiej odebrano podczas badań prze-
strzenie na zewnątrz jednostki, które nie mają tak ściśle określonego adresata.

Tabela 2. Waloryzacja kryteriów poddanych analizie odnoszących się do dostępności pieszej

Kategoria Pierwotne założenia
Wnioski z analizy terenowej  
wg kryteriów szczegółowych 

zawartych w tab. 1
Waloryzacja Aktualny 

stan

U
w

ar
un

ko
w

an
ia

 
lo

ka
liz

ac
yj

ne

Podział na 
autonomiczne 
jednostki sąsiedzkie

Czytelny układ urbanistyczny 
jednostek 3 +

Gęstość zaludnienia: 
270–500 os./ha

Obecna gęstość zaludnienia 

(Państwowa Komisja Wyborcza, 
2018) spełniająca standardy miast 
dostępnych pieszo (Public Square.  
A CNU Journal, 2021) – ok. 50 os./ha

2 +/-

Fu
nk

cj
e

Bogate zaplecze 
handlowo-usługowe

Lokalizacja usług głównie na 
granicach jednostki 3 +

Partery przy głównych 
traktach przeznaczone 
na lokale usługowe

Lokalizacja usług w parterach przede 
wszystkim przy głównych osiach 
komunikacyjnych

3 +/-

Osiedlowe obiekty 
gastronomiczne, 
kulturalne i społeczne

Funkcjonujące usługi na osiedlu 2 +

St
ru

kt
ur

a 
ur

ba
ni

st
yc

zn
a

Tworzenie przestrzeni 
wspólnych

Jednostka mieszkalna projektowana 
z przestrzeniami wspólnymi, obecnie 
konieczna rewitalizacja

3 -

Szerokie i jasne 
wnętrza urbanistyczne

Wnętrza urbanistyczne o dobrych 
proporcjach 1 +

Hierarchizacja 
struktury zabudowy, 
czytelność granic 
jednostki

Przejrzysty układ zabudowy 1 +

Wnętrza urbanistycz-
ne o zróżnicowanej 
skali

Różnorodność wnętrz w obrębie 
osiedla 1 +

Stopniowanie 
poziomu prywatności 
wnętrz

Wyczuwalna hierarchizacja 
przestrzeni pod względem 
prywatności

1 +

Zi
el

eń Zieleń – aspekt 
estetyczny Dużo zieleni w obrębie jednostki 1 +
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Ko

m
un

ik
ac

ja

Brak przewidzianych 
parkingów

Brak zaprojektowanych miejsc dla 
samochodów 3 –

Separacja ruchu 
pieszego i kołowego Podział ciągów na piesze i kołowe 3 –

Przejścia bramne  
w budynkach

Zapewnienie komunikacji między 
zewnętrzem a wnętrzem jednostki 3 +

Minimalizacja ruchu 
kołowego wewnątrz 
osiedla

Przeznaczenie wnętrza jednostki dla 
mieszkańców 3 +

Brak konieczności 
przekraczania dróg 
tranzytowych  
w obrębie osiedla

Drogi tranzytowe oddzielające 
poszczególne sektory 3 +

Źródło: opracowanie własne

2.2. WNIOSKI. STREFY PROBLEMATYCZNE

Subiektywna ocena obecnego stanu osiedla pozwoliła wysunąć wniosek, że osiedle Szkolne 
w znakomitej większości posiada cechy obszaru dostępnego pieszo. Większość kryteriów, mają-
cych bezpośredni lub pośredni wpływ na stopień dostępności pieszej, pozostaje aktualnymi bądź 
ulepszonymi. Około 79% sklasyfikowanych kryteriów oceniono pozytywnie. Poprawie uległa 
zwłaszcza różnorodność usług – wzrosła liczba lokali gastronomicznych i handlowych. Obserwa-
cja, podparta wiedzą na temat oryginalnych założeń Nowej Huty (Ptaszycki, 1953; Juchnowicz, 
2008), umożliwiła także wskazanie obszarów newralgicznych, w których pozytywne rozwiązania 
uległy rozmyciu, a w konsekwencji znacząco obniżyły jakość przestrzeni pieszej.

Wytyczenie stref problematycznych osiedla Szkolnego wynika z kryteriów szczegółowych 
ocenionych negatywnie podczas analizy. Są to przede wszystkim kwestie związane z orga-
nizacją miejsc parkingowych i stanem przestrzeni wspólnych. Potencjalnym działaniem, 
bezpośrednio ułatwiającym przemieszczanie się piechotą, jest głównie wydzielenie miejsc 
postojowych i zapobiegnięcie chaotycznemu parkowaniu. Świadome wytyczenie przestrzeni 
dla pojazdów może ochronić przestrzeń zieloną przed zniszczeniem – częstym zjawiskiem są 
samochody stojące na trawnikach. Ponadto praktycznym rozwiązaniem może być zwiększe-
nie potencjału transportu rowerowego – rozwój infrastruktury ścieżek i utworzenie nowych 
stacji rowerów miejskich. Charakterystyczną cechą w strukturze urbanistycznej Nowej Huty, 
której pozostałości wciąż można dostrzec, był klarowny podział arterii pieszych poprzez róż-
nicowanie poziomów chodników, rozdzielanie ich murkami i stopniami (Obrał, 2013). Re-
mont i wprowadzenie tego rozwiązania na nowo może podkreślić przejrzystość podziału ru-
chu kołowego i pieszego. Zmniejszenie liczby samochodów parkujących we wnętrzu osiedla 
i świadoma organizacja miejsc postojowych mogą wpłynąć na przywrócenie zielonych, pier-
wotnie bardzo atrakcyjnych wnętrz urbanistycznych.
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W artykule wskazano cztery dziedzińce wewnątrz jednostki, których rewitalizacja także 
może przyczynić się do zwiększenia różnorodności przestrzeni publicznych, obecnie skiero-
wanych głównie do rodzin z małymi dziećmi. Remont oryginalnej fontanny, zagospodaro-
wanie niewielkich placów, wprowadzenie małej architektury, obiektów aktywizujących i in-
tegrujących mieszkańców – są to działania konieczne do przywrócenia w pełni świetności 
osiedla. Przeprowadzone badanie oraz przedstawione wnioski mogą posłużyć za wskazanie 
władzom osiedla i mieszkańcom potencjalnego kierunku zmian.

3. PODSUMOWANIE 

Dostępność piesza jest kluczową cechą związaną z dobrze funkcjonującym miastem. Dzięki 
niej mieszkańcy mogą dojść do niezbędnych usług. Należy zwrócić jednak uwagę, jak wiele czynni-
ków nakłada się na ten aspekt. Opisane w artykule kryteria pokazują złożoność problematyki pie-
szej dostępności oraz czynniki niezbędne do jej realizacji. Pierwotne założenia planu Nowej Huty 
już na etapie projektu uwzględniały piesze potrzeby mieszkańców poszczególnych osiedli. Bada-
nia terenowe zweryfikowały ich realizację i aktualny stan. Zaproponowane działania mają szansę 
poprawić stopień dostępności pieszej osiedla Szkolnego. Zmiany, wydawać by się mogło, na tak 
małym obszarze, jakim jest jedno osiedle, są niezwykle ważne. Dotyczą przecież miejsca zamiesz-
kania, czyli najbliższego otoczenia człowieka. W kontekście omawianej w literaturze „odporności” 
miast (Kete, 2015; Czachor, 2019; Mehmood, 2016; Mendizabal et al., 2018; Sharifi, Yamagata, 
2014) dostępność piesza zdaje się być elementem kluczowym. Dzięki poprawieniu dostępności 
jednego osiedla, przyczyniamy się do wzrostu odporności jednostki, a w rezultacie całego miasta.

Il. 13–15. Schematy reprezentujące lokalizację stref problematycznych: a) parkowanie na chodnikach, 
b) ogrodzenia, c) przestrzenie wspólne wymagające remontu i rewitalizacji. Oprac. własne
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Działalność polskich architektów na południowo-
-wschodniej Ukrainie na przełomie XIX i XX w.  
na przykładzie Jekaterynosławia
Activities of Polish architects in south-eastern 
Ukraine at the turn of the 19th and 20th centuries 
based on the example of Ekaterinoslav
Streszczenie
Wraz z procesami odrodzeniowymi, jakie zaszły na Ukrainie po 1991 r. i po uzyskaniu przez nią niepodle-
głości, pojawiły się możliwości odrodzenia kultur mniejszości narodowych. Autorka upublicznia i omawia 
ukryte wcześniej lub zakazane, a wskutek czego mało znane fakty. Celem niniejszego opracowania było 
wskazanie obecności dziedzictwa architektów polskich na południowym wschodzie Ukrainy. Kreśląc tło 
historyczne, autorka prezentuje rys architektoniczny regionu Azowskiego Przeddnieprza. Przykładem bu-
dowli z tamtego okresu, której poświęca szczególną uwagę, jest kościół pw. św. Józefa w Dnieprze.

Słowa kluczowe: tożsamość, Polonia, Ukraina, pamięć kulturowa, polscy architekci 

Abstract 
Along with the revival processes that took place in Ukraine after 1991 and after it gained 
independence, there were opportunities for the revival of national minority cultures. The author 
publishes and discusses previously hidden or forbidden, and therefore little-known facts. The aim 
of this study was to indicate the presence of the heritage of Polish architects in the south-east of 
Ukraine. Drawing the historical background, the author presents an architectural outline of the Azov-
Przednieper region. An example of a building from that period, which he devotes special attention to, 
is the church of st. Joseph in the Dnieper.

Keywords: identity, Polish diaspora, Ukraine, cultural memory, Polish architects
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1. WPROWADZENIE

Wraz z procesami odrodzeniowymi, jakie zaszły na Ukrainie po 1991 r. i po uzyskaniu 
przez nią niepodległości, pojawiły się możliwości odrodzenia kultur mniejszości narodo-
wych. Autorka upublicznia i omawia ukryte wcześniej lub zakazane, a wskutek czego mało 
znane fakty. Możliwość ich rozpowszechnienia pojawiła się dopiero w wyniku zmian poli-
tycznych. Na Ukrainie zaczęły odradzać się kultury narodowościowe, w tym kultura polska. 
Artykuł omawia kwestię nurtu odrodzenia kultury polskiej na południowo-wschodniej Ukra-
inie. Obszar stanowiący zakres terytorialny przedstawionych badań zamieszkiwany jest przez 
ponad 130 mniejszości narodowych, w tym stosunkowo nieliczną mniejszość polską, żyjącą 
w dużym rozproszeniu. Znaczna część badań i prac naukowych poświęconych kulturze i twór-
czości polskich mniejszości narodowych dotyczy Polaków zamieszkujących takie kraje jak: USA, 
Kanada, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Kazachstan, Rosja, gdzie żyją one w większych sku-
pieniach. Problematyka śladów polskich i ich kultury w krajach Europy i Ameryki szczególnie 
aktywnie rozwijana była w II połowie XX w. przez teoretyków Z. Bokszańskiego (2015) oraz  
J. Muchę (1996, 1999). Badania w tym zakresie stanowią znaczną część dorobku kultural-
nego tego obszaru Ukrainy (Babiński, 1997; Dzwonkowski, 2000). Tematowi Polaków na 
południowym wschodzie Ukrainy, gdzie znajdują się obecnie obwody zaporoski i dniepro-
pietrowski, poświęcono w opracowaniach naukowych znacznie mniej uwagi, a tematyka, 
pomimo istotnego wkładu takich badaczy, jak H. Krasowska (2012), L. Suchomłynow (2008), 
A. Bonusiak (2014), G. Babiński (2005), J. Ricoeur (1992), pozostaje wciąż niewyczerpana. 
Wyżej wymienione opracowania skupiały się na zachowaniu oraz przejawach tożsamości 
polskiej oraz na czynnikach kulturowych wywierających na nią wpływ. Pomijały one również 
zabytki związane z architekturą o polskim rodowodzie. 

Rozpatrując problematykę architektury i zabytków Ukrainy, często spotkać można od-
wołanie do rozwoju urbanistycznego architektury na Ukrainie w odniesieniu do konkret-
nych okresów historycznych, w tym bardzo często czasów radzieckich: Y. Gubkina (2020), 
S. Smolenskaya (2017) i N. Kondel-Perminova (2009) piszą o epoce radzieckiej awangardy;  
E. Cherkasova (2008) wspomina o problematyce zachowania spuścizny funkcjonalizmu miesz-
kaniowego, na przykład we Lwowie (Remeshylo-Rybchynska, Baev, Rybchynsky, 2013); N. An-
tonenko (2019; Atonenko, Ohrona, 2020) przywołuje w swoich badaniach aktualną problema-
tykę zabytków architektury nowoczesnej w kontekście kultury architektonicznej II połowy XX w. 
Powyższe badania rozpatrują architektoniczne dziedzictwo Ukrainy (w tym dziedzictwo okresu 
radzieckiego) oraz nakreślają kryteria uznawania obiektów za zabytkowe, co ma duże znaczenie 
w aspekcie szans na ochronę zabytkowych obiektów. Temat ten rozpatruje m.in. V. Pavlo (2013). 
Jak można zauważyć na przykładzie przytoczonej literatury, istnieje tendencja pomijania tematu 
wkładu twórców mniejszości narodowych w architektoniczne dziedzictwo Ukrainy. Temat odro-
dzenia polskiej kultury oraz dziedzictwa powstałego w wyniku działalności polskich architektów 
na Ukrainie bardziej rozpowszechniony jest w jej zachodniej i centralnej części, np. we Lwowie 
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czy w Kijowie. Potwierdzają to przykłady znanych na całym świecie budynków: Opera Lwowska 
Zygmunda Gorgolewskiego, Dom z chimerami Władysława Horodeckiego (Kijów) oraz kościół 
pw. św. Mikołaja w Kijowie. Działalności Władysława Horodeckiego poświęcono wiele prac oraz 
wydawnictw, wśród których warto wymienić materiały pokonferencyjne VI Ogólnoukraińskiej 
Konferencji Naukowej z okazji 150 rocznicy urodzin W. Horodeckiego (2015), na której to 
rozważane były takie tematy jak jego spuścizna twórcza – N. Dyomin (2015: 58), Y. Ivasho 
(2015: 84),  aspekty estetyczne – K. Gonczarowa (2015: 52), we współczesnej edukacji archi-
tektonicznej – O. Szaparenko (2015: 195) oraz w architekturze nowoczesnej – A. Korowkina 
(Korowkina 2015: 107).  Polski wątek w wielokulturowej mozaice południowo-wschodniej 
części Ukrainy przejawia się w zagadnieniach formowania się tożsamości, a działalność pol-
skich architektów na tym terenie jest praktycznie nieznana. Twórczy dorobek Polaków na 
tych terenach w dziedzinie sztuki jest istotny, a dziedzictwo kulturowe w zakresie architek-
tury stworzonej przez Polaków w czasach caratu rosyjskiego nie zostało wystarczająco rzetel-
nie ujęte w żadnym z opracowań naukowych. 

W związku z wyżej wspomnianym brakiem dokładnych opracowań naukowych stosownym 
wydaje się przybliżenie tematu mało znanej działalności polskich architektów na południowo-
-wschodniej Ukrainie na przełomie XIX i XX w. oraz nakreślenie wpływu wiedzy historycznej 
na odrodzenie polskiej tożsamości kulturowej na tym obszarze. Najistotniejszymi czynnikami, 
które wpływają na stan poczucia tożsamości, są: wiedza o swoich korzeniach, kultura i reli-
gia. W omawianym przedziale historycznym i regionie największym ośrodkiem miejskim był 
Jekaterynosław (obecnie Dniepr), założony jako południowa stolica Imperium Rosyjskiego. 
Cały region charakteryzował się wówczas wielokulturowością, co sprawia, że stanowi on dobry 
przykład do obserwacji zachodzących wówczas procesów kulturowych i kulturalnych.

Metodologia stosowana w niniejszym artykule obejmuje kwerendę archiwalną i analizę 
źródeł historycznych, a także badania terenowe i badania in situ autorki.

2. TŁO HISTORYCZNE

 Ukraina południowo-wschodnia, nazywana również Azowskim Przeddnieprzem, obejmuje 
tereny dawnych tzw. Dzikich Pól. Stanowi ona obszar interesujący z punktu widzenia swojej 
wielokulturowości, ponieważ zamieszkuje ją ponad 130 mniejszości narodowych, w tym rów-
nież mniejszość polska. Ukraina południowo-wschodnia była i jest do dziś obszarem pogranicza 
kulturowego. Historia wielokulturowości tego regionu jest długa i sięga czasów caratu, polityki 
kolonizacyjnej, zwłaszcza od II połowy XVIII w. Stepy przydnieprzańskie, zwane Dzikimi Polami, 
weszły w skład Imperium Rosyjskiego w 1775 r. Na tych terenach ścierały się wpływy politycz-
ne caratu rosyjskiego (a potem polityki radzieckiej) z tożsamością ludności mieszkającej na 
tych obszarach: Ukraińców, Rosjan, Bułgarów, Greków, Tatarów, Niemców, Polaków, Czechów, 
Białorusinów, Litwinów, Asyryjczyków, Karaimów i innych narodów. W 1764 r. caryca Katarzyna 
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II utworzyła gubernię noworosyjską, w której obrębie znalazł się obecny obwód dniepropie-
trowski i zaporoski. Jekatyrynosław stał się sercem przemysłowym i kulturalnym guberni. 

Życie Polaków na terenach Ukrainy południowo-wschodniej różniło się znacznie od życia 
Polaków z zachodniej Ukrainy, która do 1939 r. należała do Rzeczpospolitej. Obecność Pola-
ków na tym terytorium wynikała z przesiedlenia ich przez carycę Katarzynę II.

Okres XVII–XVIII w., a zwłaszcza początek lat 70. XVIII w. oraz I połowa XIX w., charakteryzuje się 
rozwojem ośrodków przemysłu i wspierającą go polityką caratu rosyjskiego […]. Dokonywano [wów-
czas – przyp. red.] przymusowych przesiedleń drobnej szlachty polskiej i włościan oraz przesiedlania 
najemników do pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych […], zsyłano również na te tereny uczestni-
ków powstań. Jednym z głównych nurtów polityki caratu w tym okresie było kierowanie cudzoziemców 
na południową Ukrainę, stepy Przyazowia i na Krym. Bułgarzy, Niemcy, Czesi byli zachęcani do zago-
spodarowania nowego kraju (Pavliuk, 2019: 206).

Polityka rozmaitych ulg dla (dobrowolnych) przesiedleńców spowodowała szybki wzrost 
liczby mieszkańców południowo-wschodniej części Imperium Rosyjskiego. 

 Wielu Polaków trafiło na ziemie ukraińskie przymusowo jako zesłańcy po rozbiorach Pol-
ski. Już pod koniec wieku XVIII przybyli na te ziemie polscy zesłańcy konfederaci, przy czym 
największa ich liczba przypada na wiek XIX, po powstaniu listopadowym w 1830 r. i stycznio-
wym z 1863 r. Byli to ich uczestnicy, ale też członkowie tajnych organizacji patriotycznych, 
a w ostatnich latach XIX i początkach XX w. zwolennicy ruchów rewolucyjnych. Niekiedy 
także byli to pracownicy z Polski przesiedleni do pracy w zakładach przemysłowych – hutach, 
manufakturach, gorzelniach1 czy innych2 (Pavliuk, 2019).

Obszar ten należy do regionów, które przekształciły się z obszarów niezagospodarowa-
nych w tereny o wysokim poziomie industrializacji z szybko rozwijającym się przemysłem. 
Wśród nich wymienić należy: Zagłębie Donieckie i przylegające do niego terytorium Ukrainy 
Naddnieprzańskiej z centrami w Jekaterinosławiu i Aleksandrowsku (obecne Zaporoże). 

W ten sposób osiedlili się w tym rejonie Polacy i ich potomkowie z zachodnich kresów 
Imperium Rosyjskiego3. Zsyłkom towarzyszyły też przymusowe przesiedlenia chłopów i ro-
botników, których Imperium potrzebowało do celów militarnych i gospodarczych.

Emigracja robotników polskich na te tereny była zwykle procesem żywiołowym. Podej-
mowali oni często decyzje na własne ryzyko, mając ograniczoną wiedzę o warunkach pracy 
i nowym miejscu osiedlenia. Znane są też fakty wyjazdu robotników z Królestwa w sposób 
zorganizowany. Zazwyczaj działo się to wówczas, gdy zakładano tam filie. W takich przypad-
kach na koszt fabryki przewożono część załogi, najczęściej robotników wykwalifikowanych 
(Krasowska, 2012: 74).

1 Na przykład w Kamieńsku, obwód dniepropietrowski.
2 Na przykład w Zakładach Mechanicznych Bormann, Szwede i S-ka, które przeniesiono z Warszawy 

do Aleksandrowska (obecne Zaporoże).
3 Głównie z Wileńszczyzny i Białorusi oraz obecnej Ukrainy centralnej.



O. P a v l i u k 67

3. RYS ARCHITEKTONICZNY

Wartym uwagi w zakresie architektury jest region Azowskiego Przeddnieprza. Jekatery-
nosław na przełomie XIX i XX wieku przekształcił się w duże miasto przemysłowe, w którym 
wzniesiono wiele wielkokubaturowych obiektów użyteczności publicznej, a w budowni-
ctwie mieszkaniowym coraz powszechniejsze stawały się wielopiętrowe segmentowe bu-
dynki mieszkalne. Jekaterynosław założono jako miasto klasycystyczne w I połowie XIX w., 
w okresie rozkwitu rosyjskiego klasycyzmu, z szeroko stosowanymi portykami, frontonami 
i galeriami. Klasycyzm panujący na przełomie XVIII i XIX w. został zastąpiony później przez 
eklektyzm z charakteryzującą go różnorodnością trendów stylistycznych i zasadą „swobody 
wyboru” stylu i z poszanowaniem zależności formy od przeznaczenia budynku. Eklektyzm 
w Jekaterynosławiu obejmuje m.in. styl rosyjski, neoklasycyzm, romantyzm narodowy oraz 
neogotyk. Przykładem budowli w tym ostatnim stylu może być Dom Gubernatora – dwukon-
dygnacyjny budynek wzniesiony w latach 30. XIX w. przez architekta Nikołaja Nasedkina. Jest 
on przykładem odmiany stylu rosyjskiego zorientowanego na architekturę ludową. Najwięk-
szym budynkiem publicznym w tymże stylu był dworzec kolejowy. Jego bryłę wyznaczały 
wieże. Zdobiły go podwieszone łukowate otwory i inne charakterystyczne detale. W tym 
okresie w Jekaterynosławiu dominował jednak tzw. eklektyzm bez stylu. Styl projektowa-
nych obiektów był wybierany dowolnie, w dużej mierze zależnie od upodobań klienta lub 
architekta. Od końca XIX w. do I połowy XX w. szczególne miejsce zajmował tzw. styl ceglany. 
Nawiązywał on do całego nurtu i determinował charakter rozwoju całej historycznej części 
miasta poprzez eklektyczne fasady tworzone w duchu „bez stylu”. Elewacje budynków do-
wolnie łączyły motywy wywodzące się ze szkół architektonicznych: staroruskiej, gotyckiej, 
bizantyjskiej, romańskiej, w tym motywy klasycyzmu, romantyzmu, neorenesansu. W ostat-
niej ćwierci XIX w. na budynkach Jekaterynosławia pojawiały się bardzo ciekawe i różnorod-
ne elementy zdobnicze. Charakterystyczną cechą tamtejszej szkoły budowlanej były słynne 
ręcznie formowane cegły figurowe. Wykonywano z nich najróżniejsze detale architektonicz-
ne: portale drzwiowe, cokoły i gzymsy, pilastry, kapitele, półkolumny, a także złożone formy 
zdobnicze. W Jekaterynosławiu wśród detali elewacyjnych typu zoomorficznego często spo-
tykane są głowy lwów, przeważają one pod względem liczby „zwierzęcych” wizerunków na 
elewacjach domów. 

Na początku XX w. w architekturze Jekaterynosławia pojawiły się budowle w stylu sece-
syjnym. Do tego stylu z cechami klasycyzmu należy np. Teatr Zimowy, zbudowany w 1907 r., 
zaprojektowany przez architektów F. Bulatsela i A. Petrovetsky’ego, lub na przykład jedno 
z najsłynniejszych dzieł Aleksieja Beketowa – budynki Wyższej Szkoły Górniczej (1899–1912), 
zbudowane w stylu secesyjnym, a ponadto budynek administracji kolei PKP (1905–1907). 
W stylu ukraińskiej secesji powstał tzw. Dom Crennikowa (obecnie hotel „Ukraina”), pięcio-
piętrowy kompleksowy budynek autorstwa W. Chrennikowa, Chojnawskiego i petersburskie-
go architekta P. Fetisowa (niestety obecnie częściowo zmieniony). Jego charakterystycznymi 
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cechami są białe ściany, bogactwo majoliki, wielobarwne panele i witraże na elewacji głów-
nej i bocznej, baszty i iglice – budynek został przemyślany i opracowany w jednym stylu, co 
oznaczało nadanie mu niezwykle monumentalnego charakteru, ale też wyróżnienie elemen-
tów ukraińskiego folkloru.

Na początku XX w. mennonita Dietrich Thyssen pozostawił wyraźny ślad w architekturze 
Jekaterynosławia. W mieście powstało kilka budynków w stylu angielskiej secesji. Thyssen 
używał różnych wersji stylu secesyjnego, przede wszystkim angielskiej odmiany. Projektował 
głównie dwory i kamienice. Opanowując techniki różnych wersji stylu secesyjnego, swoimi 
pracami wzbogacił paletę architektoniczną miasta.

Tym, co przyciągało Polaków, była dynamiczność rozwoju gospodarczego południowo-
-wschodniej Ukrainy w II połowie XIX w. Zachęcająco działał fakt, iż absolwentom różnych 
cesarskich uczelni architektonicznych – Cesarskiej Akademii Sztuk Pięknych i Instytutu Inży-
nierów Cywilnych w Petersburgu, oferowano posady m.in. w miastach Ukrainy Lewobrzeż-
nej (inaczej Zadnieprza) (Omilanowska, Bilewicz, 2013: 300). Pojawienie się Polaków na tych 
terenach miało istotny wpływ na wielokulturowość Imperium Rosyjskiego.

Gubernialne miasto Jekaterynosław stało się obszarem, z którym ściśle powiązane są 
losy polskich rodów, np. Chormańskich, Brodnickich. Jednym z rodów o tradycjach archi-
tektonicznych, mieszkającym i pracującym w Jekaterynoslawiu, byli Brodniccy. Ród Brod-
nickich, a w szczególności architekci Albert i jego syn Leonid (Leon), odegrał bardzo istotną 
rolę w kształtowaniu struktury miejskiej Jekaterynosławia, jak również całej jekaterynosław-
skiej guberni w XIX i XX w. Albert Brodnicki jako gubernialny architekt stworzył wiele słyn-
nych obiektów, w tym w 1860 r. Pałac Spotkań Szlachty (obecnie Pałac Studentów) oraz 
kościół rzymsko-katolicki św. Józefa. Nadzorował też, jako autor, w latach 1872–1874 prace 
budowlane przy kompleksie seminarium duchownego. Jego syn Leon Brodnicki był również 
gubernialnym i diecezjalnym architektem w latach 1890–1900 (Szrub, 2019) i stworzył mię-
dzy innymi w latach 1900–1902 Pałac Gubernialnego Urzędu Ziemskiego, w 1905 r. Dom 
Jawornickiego – znaczący obiekt dla neoklasycyzmu i eklektyzmu, gmach Głównego Urzędu 
Pocztowego, czyli tzw. Pocztę Główną (Gorodczenko, 2015) w zespole razem z architektami 
Stanisławem Charmańskim i Aleksandrem Mikłaszewskim.

W Jekaterynosławiu mieszkał i pracował także inny istotny dla dziedzictwa kultury ród 
polskich architektów. Założyciel rodu – architekt Edward Julian Charmański, po ukończe-
niu Szkoły Budownictwa w Petersburgu osiedlił się wraz z żoną w Jekaterynosławiu (1859) 
(Księga pamiątkowa Inżynierów Cywilnych Polaków wychowanków Instytutu Inżynierów Cy-
wilnych w Petersburgu, 1937: 57), gdzie otrzymał posadę pomocnika architekta w gubernial-
nej komisji drogowo-budowlanej. Jego synowie również byli architektami: Zdzisław Marian 
i Stanisław Antoni. W 1890 r. Zdzisław Marian przeniósł się do Charkowa, gdzie od 1896 
do 1917 r. pracował na stanowisku ziemskiego inżyniera gubernialnego oraz kierował Wy-
działem Technicznym Urzędu Miejskiego (Polakowa, 2014: 136). Drugi syn, Stanisław Antoni 
Charmański, urodzony w 1861 r., po studiach w Petersburgu powrócił do rodzinnego miasta 
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i w 1887 r. został zatrudniony na stanowisku młodszego inżyniera wydziału budowlanego 
jekaterynosławskiego Zarządu Gubernialnego. Pracował od lat 90. XIX w. do października 
1914 r. na stanowisku inżyniera gubernialnego. Był autorem projektów wielu budynków uży-
teczności publicznej, w tym Audytorium Komisji Czytań Narodowych, a w 1904 r. dokonał 
rozbudowy miejscowego kościoła katolickiego.

Znaczny wpływ na architekturę tego regionu wywarł również architekt Aleksander Mi-
kłaszewski, który tworzył na przełomie XIX–XX w. Pracując w dziedzinie architektury ponad 
25 lat, odznaczył się przede wszystkim unikatowością rozwiązań. Za najwybitniejsze dzia-
ło architekta uważa się powszechnie cerkiew Kazańską, zaprojektowaną w 1906 r., wybu-
dowaną w latach 1907–1913, a następnie zniszczoną przez władze radzieckie w 1936 r. 
(dombrovskii_a, 2012).

 Na szczegółowe przedstawienie zasługuje również jedna z lokalnych ikon architektu-
ry, stworzonych przez architektów Polaków, która zachowała się do czasów współczesnych. 
W Jekaterynosławiu już w 1842 r. miejscowa społeczność katolicka zgłaszała postulaty do 
władz o zgodę na budowę kościoła. Zezwolenie zostało wydane 11 maja 1844 r. Projekt 
kościoła został wykonany przez dwóch architektów. Pierwotny projekt kościoła autorstwa 
Alberta Brodnickiego (Czaban, 2007) nie został zatwierdzony przez Komitet Techniczno-Bu-
dowlany Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Oprócz wątpliwości dotyczących architektury 
kościoła pojawiły się poważne zastrzeżenia do wytrzymałości konstrukcji przyszłej budowli. 
W rezultacie projekt został znacznie zmieniony przez członka Komitetu, architekta Piotra 
Merkulowa. Zwiększono nieco szerokość kościoła, natomiast zmniejszono wysokość wieży 
dzwonnicy4. Obniżono również wysokość nawy kościoła oraz uproszczono fasadę, przez co 
była ona zbliżona do stylu romańskiego. W dniu 16 lipca 1869 r. nowy projekt architektonicz-
ny został zatwierdzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Starostin, 2011b). Budowę 
kościoła pw. św. Józefa rozpoczęto 17 czerwca 1872 r., a ukończono w 1877 r., konsekro-
wano go w 1878 r. (Starostin, 2011b). Kościół został zlokalizowany w centrum miasta. Dla 
architektury Jekaterynoslawia ówczesnych czasów architektura kościoła była bardzo niety-
pową. Obok dwupiętrowych budynków pojawiła się potężna budowla z dwiema masywnymi 
strzelistymi wieżami, które były widoczną subdominantą w panoramie miasta. Zbudowany 
kościół pozostawał w stylu neogotyckim, lecz z wykorzystaniem elementów stylu romańskie-
go. W środku uwagę przyciągały dwa potężne, ostre łuki. Wnętrza ozdobiono unikatowymi 
freskami. Niektóre z nich zachowały się do dziś, mimo iż w czasach ZSRR świątynia była 
zamknięta i wykorzystywana w różnych celach, w tym również jako magazyn. Łatwo zauwa-
żalnym śladem polskiej architektury w mieście są fragmenty polskich inskrypcji, które można 
znaleźć na budynkach.

Kościół jako centrum życia katolickiego skupiał miejscowych Polaków oraz katolików in-
nych narodowości (Szrub, 2019). Ze względu na zwiększającą się liczbę wiernych w dniu 

4 Całkowita wysokość wraz z iglicami pozostała niezmieniona.
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22 lutego 1900 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaaprobowało projekt rozbudowy koś-
cioła autorstwa architekta gubernialnego Stanisława Charmańskiego. W ramach projektu 
budowla została rozszerzona o nawy boczne. Przebudowano również prezbiterium. Prace 
zakończono w 1910 r. Neogotycki kościół łączył w sobie nowe inspiracje. Fronton świątyni od 
strony ulicy był ozdobiony dwoma wysokimi wieżami, w których umieszczono dzwony. Nad 
głównym wejściem zlokalizowano portal, a nad nawą ustawiono figurę anioła z krzyżem. 
Świątynia miała pierwotnie tylko jedną nawę oświetloną wysokimi, strzelistymi oknami, za-
kończoną absydą ołtarzową. Nad ołtarzem na dachu była przewidziana w projekcie wysoka, 
ażurowa wieża.

 Po rewolucji bolszewickiej wszelkie przejawy religijności były zwalczane, a osoby reli-
gijne prześladowane. W 1928 r. parafię św. Józefa zlikwidowano, a w przejętym budynku 
kościoła otwarto zakład szklarski. Wszelka własność kościoła i sztuka sakralna uległy znisz-
czeniu. Podczas okupacji hitlerowskiej w 1942 r. przez krótki okres w kościele odprawiano 
msze święte dla włoskich żołnierzy, w których uczestniczyła też nieliczna grupa miejsco-
wych katolików. Po wojnie budynek kościoła uległ ponownej sowietyzacji. W wyniku re-
konstrukcji w latach 1949–1950 styl neogotycki zastąpiono stalinowskim neoklasycyzmem 

Il. 1. Kościół pw. św. Józefa w Dnieprze w momencie przekazania go parafii, 2009 (Gonczenko, 2013)
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z kolumnami i półokrągłym balkonem, dzięki którym, w zamierzeniu, budynek miał nie 
kojarzyć się ze świątynią. W latach 50. mieściła się tam biblioteka miejska, a potem sale 
sportowe (Starostin, 2020).

 Po upadku ZSRR i uzyskaniu przez Ukrainę niepodległości zaczęły rozwijać się kultury 
mniejszości narodowych, co miało szczególnie duże znaczenie dla południowo-wschodniej 
części państwa. Możliwość powrotu do kulturowych źródeł tożsamości, jaka zaistniała po 
odzyskaniu autonomii przez Ukrainę, 
zrodziła możliwość odzyskania swo-
ich korzeni i pielęgnacji swojej tożsa-
mości. Rozwój kultury polskiej został 
zapoczątkowany przez aktywistów, 
którzy wbrew przeciwnościom losu 
zachowywali swoją polską tożsa-
mość i jako pierwsi na terenach post-
totalitarnych gromadzili wokół siebie 
ludzi, odtwarzali parafie, zapraszali 
księży i zakładali pierwsze stowa-
rzyszenia kultury polskiej. Dopiero 
w 2009 r. parafia dniepropetrowska 
wygrała walkę o kościół i stała się 
jego prawnym właścicielem. Obecnie 
kościół posiada kopuły, dzwon, fasa-
dę odnowioną na podstawie zdjęć 
historycznych, a przed kościołem po-
stawiony został pomnik św. ojca Pio, 
co nadaje przestrzeni wokół kościoła 
niepowtarzalny charakter.

Do znaczących dzieł architekto-
nicznych stworzonych przez polskich 
architektów można zaliczyć również 
obiekty zaprojektowane przez innych 
wymienionych w tym artykule pol-
skich architektów, którzy działali na 
tym obszarze, ale większość z nich 
nie zachowała się i wymagałoby to 
dalszych, szerzej zakrojonych badań 
historycznych i archeologicznych. Il. 2. Kościół pw. św. Józefa dziś (2017 r.). Fot. autor
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4. PODSUMOWANIE 

 Celem niniejszego opracowania było wskazanie niezwykle rzadko jak dotąd ujmowa-
nej w badaniach (zarówno polskich, jak i ukraińskich) obecności dziedzictwa architektów 
polskich na południowym wschodzie Ukrainy. Istotnym wydaje się być, iż działali oni w wie-
lokulturowym środowisku wśród znanych twórców, jak Bieketow, Thyssen, Fetisow i inni. 
W wielokulturowe środowisko Jekaterynosławia na przełomie wieków wymienieni w tym ar-
tykule architekci Polacy wnieśli swój wkład i zróżnicowali koloryt w mozaice architektonicz-
nej tego miasta. Działalność polskich architektów nie była bardzo duża i trzeba nadmienić, 
że zachowała się jej jedynie część. Niezachowane obiekty wymagałyby dalszej szerokiej ana-
lizy materiałów historycznych. Jest to utrudnione ze względu na fakt, iż znacząca część ar-
chiwów uległa zniszczeniu w wyniku działań wojennych i politycznych. W Jekaterynosławiu 
z omawianego okresu historycznego pozostał tylko jeden kościół – pw. św. Józefa, i właśnie 
z tego powodu skupiono się na opisaniu jego skomplikowanej historii odrodzenia. Ukazuje 
on modelowe skutki wynaradawiającej polityki radzieckiej. Kultura religijna odgrywa znacz-
ną rolę w formowaniu się tożsamości narodowej, a ponowne powstanie kościoła świadczy 
o przejawach odrodzenia polskości. Nie był on typową budowlą sakralną dla prawosławnej 
południowo-wschodniej Ukrainy czasów caratu i świadczą o tym cechy kościoła rzymskoka-
tolickiego, których władza radziecka skutecznie starała się pozbawić obiekt, niszcząc kopu-
ły i przeprojektowując elewacje. Odbudowany i przywrócony do pierwotnej formy kościół 
znów wyróżnia się wśród zabudowy miasta swymi charakterystycznymi wieżami i kopułą.

 Artykuł odnosi się pośrednio do zagadnienia odradzania się polskości na Ukrainie połu-
dniowo-wschodniej. Najważniejszym czynnikiem, jaki wpłynął na poczucie tożsamości na te-
rytorium Ukrainy (nie tylko Przyazowia), była wynaradawiająca polityka Rosji radzieckiej. Pod 
jej wpływem trudno było uniknąć wykształcenia się tożsamości homo sovieticus, człowieka 
pozbawionego osobowości, całkowicie podporządkowanego władzy, „człowieka gotowego 
do nieustannych i dobrowolnych samookaleczeń umysłowych” (Kołakowski 1989: 867). Jako 
dodatkowy aspekt tej polityki należy też wskazać wyraźnie widoczną w pamięci kulturowej 
Polonii południowo-wschodniej Ukrainy lukę pokoleniową, swoistą „utratę” pamięci, często 
odnotowywaną w warunkach kolonialnych. Ludzie żyjący w rozproszeniu, pozbawieni swo-
jego kulturowego dziedzictwa, a często także wiedzy o swych przodkach, pozostawali w cią-
głym kontakcie z inną kulturą. Żyjący w multikulturowym tyglu za istotną rzecz postrzegali 
znalezienie i ocalenie śladów polskości na tych terenach, aby nie tylko wzmocnić (a może 
na nowo stworzyć) związek międzypokoleniowy, ale też kształtować tożsamość kulturową 
nowego pokolenia. Kościół w Dnieprze stanowi świadectwo tego, iż architektura sakralna 
jest istotnym elementem pamięci kulturowej dla Polaków na Ukrainie. Buduje ona poczu-
cie własnej polskości i wyjątkowości w multikulturowym społeczeństwie. Burzliwe losy hi-
storyczne sprawiły, że religijność mniejszości polskiej na południowo-wschodniej Ukrainie 
znacznie różni się od religijności Polaków – katolików żyjących w jednorodnych wyznaniowo 
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społecznościach – czy to w Polsce, czy na zachodzie Ukrainy. Brak obecności kościoła oraz 
religii w czasach radzieckich, zlikwidowanie samej instytucji religijnej, utrudnienie dostępu 
do wiedzy historycznej i fizyczne niszczenie obiektów sakralnych miały duży wpływ na toż-
samość mieszkańców tamtych terenów. Wygrana walka o kościół pokazuje, że zabudowa 
sakralna, pomimo iż pozostawała długi czas zamknięta, a następie przebudowana, wzbudza-
ła pamięć historyczną mieszkańców i wpływała na ich świadomość. Wiedza historyczna jest 
potrzebna do budowania tożsamości i potwierdzają to zdecydowane wysiłki wielu pokoleń 
walczących o jej zachowanie i przekazywanie nawet za cenę życia. Warto, aby mniejszości 
zarówno religijne, jak i narodowościowe wspierały działania na rzecz zachowania pamięci hi-
storycznej, ponieważ jest to nierozłączny element walki o tożsamość. Możliwość powrotu do 
kulturowych źródeł tożsamości, jaka zaistniała po odzyskaniu niepodległości przez Ukrainę, 
zrodziła możliwość badań, odrodzenia i rozpowszechnienia kultury polskiej w wielokulturo-
wej strukturze południowo-wschodniej Ukrainy.
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Tożsamość miejsca w kontekście architektonicznym
Place identity in architectural context

Streszczenie

Pojęcie tożsamości ma wiele znaczeń, jest wielopłaszczyznowe i wielopoziomowe. Objawia się w wie-
lu kategoriach, takich jak tożsamość miasta, terytorialna, regionalna itp. Regułą jest zakładanie, że 
każda jednostka ma potrzebę posiadania własnej określonej tożsamości. W aspekcie architektonicz-
nym osadzanie nowych budowli, bardziej nowoczesnych, służy zachowaniu ciągłości historii, nadając 
przy tym nowe wartości danemu miejscu. Tożsamość stanowi o autentyczności i niepowtarzalności 
miejsca – składa się na to wiele czynników – i jest zawsze subiektywna. 

Słowa kluczowe: tożsamość, miejsce, architektura, historia

Abstract 

The concept of identity has many meanings, it is multi-faceted and multi-level. It manifests itself in 
many categories such as city identity, territorial identity, regional identity, etc. The rule is to assume 
that each individual has a need to have their own specific identity. In terms of architecture, placing 
new, more modern buildings in historical areas serves to maintain its continuity, adding new values 
at the same time. Identity determines the authenticity and uniqueness of a place, it consists of many 
factors and is always subjective.

Keywords: identity, place, architecture, history
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1. WSTĘP

Tożsamość to pojęcie, które posiada wiele znaczeń. Jest osadzone głęboko w naszej pod-
świadomości, kształtując się już od wczesnego dzieciństwa. Nasza świadomość tego pojęcia 
rozpoczyna się od tego, że wszyscy się od siebie różnimy, mimo że łączy nas wiele cech, jesteś- 
my indywidualni (personalizacja), a zarazem podobni (kategoryzacja) (Chyła, 2017: 45–46). 
Niemniej jednak tożsamość jest indywidualna i składa się na to wiele czynników. Aby łatwiej 
było zrozumieć definicję tożsamości miejsca w kontekście architektonicznym, zostaną tutaj 
przytoczone czynniki, jakie składają się na odczuwanie przez nas otaczającej przestrzeni.

Tożsamość miejsca wpływa na kształtowanie się tożsamości jednostki oraz na tożsa-
mość zbiorową. Każda jednostka inaczej oddziałuje z danym miejscem. W odbiorze ważnym 
aspektem jest znaczenie historii, wspomnień, skojarzeń, otoczenia itp. Miejsce nie powinno 
być rozumiane jako przestrzeń w znaczeniu fizycznym, a jako wypadkowa aspektu fizycznego 
i wizualnego oraz pojęć, które ludzie z nią wiążą. Niestety nie da się mu jednorazowo nadać 
znaczenia, jest ono, paradoksalnie, stale zmienne. 

2. TOŻSAMOŚĆ MIEJSCA

Większość z nas słowo „miejsce” wiąże z konkretną lokalizacją, ale poza pojęciem fizycz-
nym ma ono także wydźwięk emocjonalny. Każde miejsce posiada swoją tożsamość, która 
kształtowała się albo przez wieki, albo przez krótką chwilę. Historia i wydarzenia odciskają 
w nim trwałe piętno, które jest widoczne po dziś dzień, co czyni je bardzo ważnym czyn-
nikiem odbieranym przez osoby przebywające w danym miejscu. Natomiast krótkotrwałe, 
a zarazem indywidualne impulsy to osobiste wspomnienia związane z danym miejscem. 
Miejsca (miejscowości) o silniejszych konotacjach regionalnych, o zachowanej w różnym 
stopniu, określającej ich charakter zabudowie historycznej, dają najlepsze świadectwo prze-
szłości. Nie chodzi tu bynajmniej o zabytkowe zespoły śródmiejskie i świątynie dużych miast, 
chodzi o kształtowanie się przez lata danej lokalizacji, szukanie własnych charakterystycz-
nych cech, które pochodząc z przeszłości, są nazywane w teraźniejszości tożsamością.

Na identyczność miejsca składają się między innymi stałe i zmienne elementy, które 
kształtują obszary, miasta oraz ich wizerunek, mający duży wpływ na odbiorców przestrzeni 
czy lokalność terytorialną. Tożsamość to swego rodzaju rdzeń integrujący wszelkie charakte-
rystyki i wartości miejsca – przestrzenne i humanistyczne, które nawarstwiają się w procesie 
trwania, doświadczania miejsca i budowania wspólnej pamięci. Tożsamość stanowi o auten-
tyczności i niepowtarzalności (Żmudzińska-Nowak, 2012: 20). 

Tożsamość to inaczej wspólna przestrzeń do życia, tworzona przez ludzi na zasadzie „na-
warstwień kulturowych”. Tworzona przez wieki, dobrze pielęgnowana i zachowana pozosta-
je do dziś ważnym aspektem kreowania miejsca i jego historii. Ma charakter indywidualny 
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i subiektywny, gdyż kształtuje ją przede wszystkim otoczenie (Owerczuk, 2017: 43). Dane miej-
sce pozyskuje swoją wspólnotę ludzi zamieszkujących, którzy decydują o losie miejsca i dbają 
o jego stan. Tworzy się wtedy więź pomiędzy człowiekiem a miejscem, wspólna przynależność 
i przywiązanie, mająca podstawę nawet emocjonalną (Pawłowska, 2001: 17). Tak zaczyna się 
kreować pewna tożsamość miejsca od chwili jego stworzenia. Zachowując pewne swe cechy 
stałe, nie zmienia się jego określony charakter. Gdy silnie coś zostaje osadzone w konkretnej 
przestrzeni z utrzymaniem dotychczasowych cech, przestrzeń wzbogaca się i nadawane są jej 
nowe wartości, ale przy zachowaniu pewnej ciągłości, która jest bardzo ważna. 

3. RODZAJE TOŻSAMOŚCI MIEJSCA

Tożsamość miejsca dzieli się na wiele pojęć pobocznych, jak tożsamość miejscowości/
miasta, regionalna, terytorialna, kulturowa, narodowa, przestrzenna czy społeczna. 

Podstawowym podziałem, a zarazem początkiem całej idei pojęcia tożsamości są tożsa-
mość społeczna i tożsamość osobista. Człowiek jest najlepszym przykładem kształtowania 
swojej podświadomości, swojego charakteru i samego siebie. Wszystko zaczyna się tworzyć 
i umacniać po narodzinach. Ten proces trwa całe życie, ponieważ na przestrzeni lat zdobywa 
się doświadczenie, poznaje różne kultury, spotyka się na swojej drodze liczne grupy ludzi. 
Jest to pewne tworzenie się i nawarstwianie historii. Tożsamość ma tutaj wydźwięk psychicz-
ny z nawiązaniem do świadomości człowieka. 

Nawiązującym pojęciem jest również tożsamość narodowa czy kulturowa. Obie kształtu-
ją się przez lata, a wpływają na nie ogólne zachowania i działania całego społeczeństwa. To-
warzyszy im tworzenie się wspólnot o różnych cechach, przenikających się między sobą. Tak 
powstają więzi poszczególnych grup, związków i miejsc. Wpływ mają otaczające nas obiekty, 
przestrzenie, a nawet inne kultury. Tożsamość narodowa odnosi się do danego obszaru zaj-
mowanego przez wspomniany naród. Można rzec, że jest to jedna wspólnota, tylko z różnymi 
poglądami i zachowaniami. Mimo wszystko mająca jednak jakąś swoją tożsamość. Podobnie 
jest z tożsamością kulturową, która chociaż bardziej rozdrobniona i szczegółowa, odnosi się do 
danych regionów kraju czy utworzonych miejsc. Ma swoje cechy charakterystyczne i przyzwy-
czajenia, które przekazuje się latami, by również zachować ciągłość. Tworzona jest przez zespół 
poglądów, idei, przekonań i wierzeń, a towarzyszą im specyficzne zachowania i obyczaje.

Tożsamość regionalna nawiązuje do tożsamości społecznej i kulturowej, gdyż jest szczegól-
nym ich przypadkiem. Opiera się w szczególności na tradycji regionalnej, której towarzyszą spe-
cyficzne cechy gospodarcze, topograficzne, społeczne i kulturowe, czy też konkretne zachowania 
ludzi i ich przyzwyczajenia. Jest nieodłączną częścią każdego człowieka i jego wspólnoty, zamiesz-
kującej wyróżniający się region. Charakterystyczne cechy to między innymi gwara, język, literatu-
ra, sposoby tworzenia i budowania. Jest to wielka wartość, o którą dba związane ze sobą emocjo-
nalnie społeczeństwo. Takie kultury pielęgnuje się latami, a każda jest wyjątkowa. 
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Pamięć – słowo, o którym trzeba wspomnieć, mówiąc o tożsamości przestrzennej. Aby ją 
określić i poznać, należy sięgnąć pamięcią w różne miejsca, dzieje i stare przyzwyczajenia. Do-
brze jest znać historię miejsca, by mogła nas inspirować do tworzenia przestrzeni. Na tożsamość 
przestrzenną składa się wyobraźnia człowieka, jego idee, praca i miłość. Dzięki pamięci można 
wyznaczyć drogę kreowania tożsamości przestrzennej, cennego aspektu dla człowieka. Utracone 
dziedzictwa i elementy kultury mogą być natchnieniem do tworzenia nowej przestrzeni.

Obszernie badana jest tożsamość terytorialna, która cechuje się rozwojem społeczno-
-gospodarczym na różnych płaszczyznach i szczeblach. W tym kontekście można również 
wspomnieć o relacjach międzyludzkich, jakości i trwałości kapitału społecznego. Poziom 
tej tożsamości wpływa na wizerunek miejsca, poczucie osobistej wartości czy zaufanie do 
władz. Najczęściej odnosi się ona do przeszłości, chociaż powinna być przede wszystkim na-
stawiona na przyszłość (Raszkowski, 2014: 35). 

Na tożsamość miasta składa się dużo czynników. Ten obszerny zbiór zawiera cechy charakte-
rystyczne, które wpływają na jej kształt. Są to między innymi kultura, historia, geografia, zależ-
ności i związki międzyludzkie i międzyprzestrzenne. Tkanka miasta składa się z wielu czynników, 
wpływających na rozwój i ciągłość zachowanej tożsamości. Budynki kształtują jej wizerunek, ale 
także zawierają własną historię, elementy charakterystyczne, przez co każde miasto jest inne. 
Często czuć tę różnicę pomiędzy miejscowościami, gdyż różnią się klimatem zachowanym w prze-
strzeni miejskiej. Tożsamość miasta może wpływać na jego indywidualną osobowość i charakter. 

4. TOŻSAMOŚĆ MIEJSCA W KONTEKŚCIE ARCHITEKTONICZNYM

Miasta, dzielnice, miejsca publiczne – wszystkie posiadają swoje indywidualne cechy. 
Bywają nasycone regionalnymi wzorami, detalami, tradycyjnymi materiałami, symboliką czy 
zbudowane bardzo kreatywnie. Projektowane obiekty mogą być spójne z tym, co dziedziczo-
ne, dzięki badanej tożsamości w kontekście architektonicznym. 

Jednym z takich miejsc jest hotel Casa Talia w Modice we Włoszech. Kompleks składa 
się z 12 domków rozmieszczonych po okręgu wokół śródziemnomorskiego ogrodu. Autora-
mi tego projektu jest małżeństwo zafascynowane Sycylią i jej tradycjami. Wszystkie obiekty 
zostały odrestaurowane z wykorzystaniem naturalnych i tradycyjnych materiałów. Znajdzie-
my tu oryginalne sycylijskie wzory, kamienne ściany, tradycyjną ceramikę, charakterystyczne 
elementy drewniane czy wzorzyste płytki. Całość emanuje śródziemnomorskim klimatem, 
a autentyczność nie została naruszona. Z każdego zakątka tego miejsca wydobywa się piękno 
kultury włoskiej. 

Stworzenie kompleksu hotelowego pozwoliło na ożywienie starych tradycji także w no-
woczesnym budownictwie. Z pewnością wpłynęło bardzo pozytywnie na odwiedzających, 
gdyż w takim hotelu można poczuć klimat i kulturę Sycylii. Ponadto, dzięki takim zabiegom, 
miejsce to nie traci swojej tożsamości. 
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Il. 1. Hotel Casa Talia, Modica, Włochy, kuchnia w domku Casa Arco.  
Źródło: http://www.casatalia.it/en/

Il. 2. Hotel Casa Talia, Modica, Włochy, sypialnia w domku Casa Arco.  
Źródło: http://www.casatalia.it/en/
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Innym przykładem zachowanej tożsamości jest miasto Ustka. Podczas rewitalizacji centrum 
miasta zadbano o zabytkową jego część pomiędzy Promenadą Nadmorską (ok. 400 m od stro-
ny morza), nabrzeżem portowym nad rzeką Słupią (wraz z Bulwarem Portowym), południową 
częścią ul. Marynarki Polskiej, ul. Grunwaldzką, Placem Dąbrowskiego i ul. Kopernika. Wyty-
powane najcenniejsze 43 obiekty zostały odrestaurowane z zachowaniem pierwotnej skali, 
formy architektonicznej, pokrycia dachu i konstrukcji. Starano się odtworzyć tradycyjne detale. 
Funkcja mieszkalna kamienic została zachowana bądź poszerzona o funkcję usługową. Oprócz 
tego przebudowano całą promenadę i fragmenty uliczek. Wygląd poszczególnych obiektów nie 
odbiega od przyjętych standardów, ponieważ zachowano jego tradycyjne elementy.

Miasto Ustka jest bardzo bogate w kulturę i tradycję. Rewitalizacja budynków niedaleko 
portu pozwoliła na utrzymanie klimatu nadmorskiego miasteczka, tak chętnie odwiedza-
nego przez ludzi. Ten zabieg dodał jeszcze większej wyrazistości miejscu i pozwolił zacho-
wać pewną cząstkę swojskości. Został on pozytywnie odebrany przez społeczeństwo. Gdyby 
w Polsce, a w zasadzie na całym świecie prowadzono więcej takich akcji rewitalizacyjnych, 
piękno architektury i dobra kulturowe nie umykałyby naszym oczom. 

Ciekawym przykładem zachowywania tożsamości są też stare obiekty, które pozostają 
w swojej surowej formie, posiadają własną historię i tradycyjny wygląd, ale ich funkcja zostaje 
zmieniona. Dwór w Tomaszowicach to piękny kompleks w dworkowym parku krajobrazowym. 
Został przekształcony w hotel o standardzie trzech gwiazdek, restaurację, salę weselną, konferen-
cyjną i potrzebne pomieszczenia gospodarcze. Całość nie straciła swojego klimatu, regionalnego 
wyglądu ani autentyczności. Przyciąga do siebie niebanalną estetyką i swojskością, czego nieraz 
brakuje we współczesnych projektach. 

Il. 3. Ul. Kaszubska 9, Ustka, zrewitalizowany budynek.  
Źródło: http://www.mistral.ustka.pl/



K. Ł u c z a k, A. L e ś n i a k 85

Il. 4. Ul. Kosynierów, Ustka, zrewitalizowane budynki (Maziarz, 2018)

Il. 5. Dwór w Tomaszowicach, budynek restauracji. Źródło: https://www.dwor.pl/

W architekturze tożsamość występuje pod wieloma pojęciami, jak np. regionalizm, kul-
tura, tradycja, przestrzeń, a jej celem jest zachowanie tego, co najważniejsze w danym miej-
scu. Tak było też w Tomaszowicach, gdzie powstał piękny kompleks hotelowy z dodatkowymi 
funkcjami. Bardzo dobrze odwzorowany dwór z budynkami gospodarczymi, ciszą i spokojem 
w towarzyszącym mu parku. Miejsce chętnie odwiedzane przez różne grupy społeczne. 
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5. NIE-MIEJSCA I HETEROTOPIA – ANTYPRZESTRZENIE

Nie-miejsca to forma zupełnie odwrotna do miejsca, ponieważ jest to przestrzeń niewy-
wołująca emocjonalnego powiązania z ludźmi. Często takimi miejscami nazywamy miejsca 
publiczne, galerie handlowe, sieciowe sklepy i restauracje, stacje benzynowe, czy też miej-
sca masowego transportu, jak lotniska czy dworce. W takich miejscach zanikają i zacierają 
się ze sobą porządki kulturowe i społeczne (Chyła, 2017: 50–51). „Augé stawia tezę, że nie-
-miejsca są rzeczywistym obrazem naszych czasów, a ich eksplozja i inwazja na coraz większe 
obszary życia powoduje głębokie zmiany w świadomości ludzi” (Dymnicka, 2011: 45).

W obecnych czasach coraz ciężej o miejsca, które stanowiłyby dobrą bazę pod budowę 
tożsamości, ponieważ nowoczesne społeczeństwo wytwarza ich coraz więcej. W wielu miej-
scowościach, krajach, a nawet na kontynentach powstaje bardzo dużo podobnych do siebie 
budowli i są na tyle uschematyzowane, że ciężko stwierdzić po wyglądzie samego budynku, 
w jakim miejscu się on znajduje. Kultura i historia na całym świecie jest mocno zróżnicowa-
na, a mimo to powstaje coraz więcej obiektów nieniosących ze sobą żadnych cech historycz-
nych czy terytorialnych miejsc, w których powstają. 

Z biegiem lat my, czyli odbiorcy, również zmieniamy swój punkt widzenia przestrzeni 
poprzez życie w innym otoczeniu niż nasi przodkowie i wypracowywanie różnych od nich na-
wyków. Na pewno w zupełnie inny sposób postrzegali oni przestrzeń. Dzisiejsza, jak i przyszła 

Il. 6. Dwór w Tomaszowicach, wnętrze jednego z budynków.  
Źródło: https://www.dwor.pl/
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architektura zależą od jej dalszego rozwoju, od tego, czy historyczny kontekst będzie budzić 
emocje u przyszłych pokoleń, czy może będą pozostawać wobec niego obojętni.

Heterotopia to ważny aspekt w temacie relacji człowieka i miejsca. Jest koncepcją, ideą, 
na którą zwrócił szczególną uwagę Michael Foucault (Foucault, 2005). Przedstawił on związek 
heterotopii i utopii w świecie poprzez odniesienie do lustra, które jest „miejscem bez miej-
sca”, jako przedmiot istnieje, ale przekazuje tylko świat nierealny i wirtualny. Wyszczególnił 
kilka rodzajów heterotopii w odniesieniu do przestrzeni i miejsc. Chodzi o miejsca, będące 
w rzeczywistości kontr-miejscami, odmiennymi i innymi niż wszystkie. Miejsca, które istnie-
ją, ale są przypisane do szczególnych heterotopii. Przykładem heterotopii dewiacji są szpita-
le, cmentarze, więzienia, czyli miejsca przeznaczone dla osób, których zachowanie jest poza 
normą, inne od wszystkich. Idąc tym tokiem myślenia, można wyszczególnić około 6 stwier-
dzeń, które opisują różne miejsca i przypisane są do różnych osób w społeczeństwie. 

6. JAK ZACHOWYWAĆ TOŻSAMOŚĆ?

Tożsamość miejsc jeszcze do niedawna nie była tak rozpowszechniona i dokładnie rozu-
miana. Po pewnym czasie poszczególne jednostki i całe społeczeństwo zaczęły być bardziej 
świadome tego pojęcia, zaczęto zgłębiać temat tożsamości i tego, że istnieje wiele odłamów 
i aspektów z nią związanych. Każda wspomniana tożsamość jest inna, lecz poprzez podobne 
cechy są ze sobą powiązane. Aby zachować tożsamość, należy zachowywać ciągłość, która 
jest bardzo ważna. Powinno się kształtować określone cechy charakterystyczne dla danego 
miejsca tak, aby nie zanikały, a rozwijały się. Nie zawsze jest to proste zadanie, gdyż większe 
miasta mają większe możliwości, jeśli chodzi o dynamizowanie swojego rozwoju, gdyż są 
jednostkami większymi i bardziej atrakcyjnymi, na przykład pod względem biznesu, nowo-
czesnych technologii, rozwiązań funkcjonalnych czy usług. 

Zabudowy całych wsi pozostały zachowane po dziś dzień, ponieważ doceniono ich tożsa-
mość. Tak silne osadzenie budynków i elementów kulturowych ma swój oddźwięk w teraź-
niejszości, gdyż musi zostać uwzględnione we współczesnej zabudowie. Zachowanie ich histo-
rycznego charakteru pozwoliło zachować ciągłość tożsamości. Dzieje się tak w wielu miejscach 
na świecie i nie dotyczy to jedynie wcześniej wspomnianych wsi, a również obiektów zabyt-
kowych czy całych struktur starych miast. Zaczynamy coraz bardziej doceniać to, co pozostało 
i przetrwało dzieje. Architekci i urbaniści doszukują się tożsamości w miejscach, regionach, 
kulturach, aby można było czerpać wiedzę i inspirować się do dalszego projektowania.

Zachowanie tożsamości to bardzo ważny aspekt dla społeczeństwa, warto go pielęg-
nować i doceniać. Trzeba mieć na uwadze przeszłość miejsca, ale ukierunkować się na 
jego rozwój i przyszłość. Jeśli coś jest stare i zapomniane, nie musi tracić na wartość. Aby 
ta wartość została zachowana, trzeba mieć ją ciągle na uwadze i nie odbiegać od cech 
charakterystycznych. 
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7. PODSUMOWANIE

Miejsca dojrzewają w czasie, „obrastają” społeczną i indywidualną tożsamością. Na wi-
zerunek miejsca nie składa się tylko aspekt wizualny w sensie fizycznym, oddziałuje z nim 
wiele innych wrażeń zmysłowych. Ludzie w przestrzeni reagują emocjonalnie, zależnie od 
mentalności i znajomości miejsca, aczkolwiek są w stanie na bazie własnych doświadczeń 
dopasować swoje odczucia do odbioru danej przestrzeni.

Jan Wrana przyjął tezę, że architektura to przekaz przestrzenny, który jest wyrazem po-
trzeb jej odbiorców (Wrana, 2010: 413), a dokładniej, twórca rozumie społeczny odbiór toż-
samości miejsca oraz uczestniczy w edukacyjnym rozwoju społeczeństw.

Obecnie, we współczesnym świecie, społeczeństwu potrzebna jest świadomość o toż-
samości miejsc, gdyż chcąc rozwijać przestrzeń, wspólnotę lub samo siebie, musi ono wie-
dzieć, jak do tego podejść, aby nie odstawać od przyjętych założeń. Wiedza na ten temat 
jest zdobywana stopniowo, ale przynosi korzyści, a pielęgnowanie tego, co już mamy, tylko 
umacnia tożsamości, jakie postrzegamy. 

Jednym z zagrożeń dla tożsamości, a może najważniejszym z nich, są obecne poczucie za-
grożenia globalizacją, zmieniającymi się sytuacjami międzynarodowymi, politycznymi ostat-
nich lat, a także radykalne zmiany, które następują (Siestrzewska, 2011: 15–16). Dlatego 
opisywane zagadnienie staje się coraz bardziej rozpowszechniane. Lecą lata, a dyskusje na 
wzmiankowany temat pojawiają się coraz częściej, przez co wzrasta znaczenie tożsamości 
i jej aspektów.

„Dążenie do ochrony tożsamości przestrzennej to dążenie do ochrony piękna w jego róż-
norodności i działania przeciwstawiające się ujednoliceniu, globalizacji świata. Bowiem tylko 
różnorodność może być źródłem tworzenia, inspiracją rozwoju sztuki/kultury – cywilizacji” 
(Siestrzewska, 2011: 58). Dbanie o historię, o cechy charakterystyczne oraz przywiązania 
dadzą ciągłość tożsamości, która powinna być zachowana. Wpłynie to pozytywnie na kształ-
towanie nowych ośrodków czy przekształcanie starych poprzez dodatnie wartości i współ-
czesne formy rozwoju.
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Tożsamość w skali mikro –  
człowiek i jego przestrzeń
Micro scale identity – human and his space

Streszczenie

Artykuł porusza temat tendencji w kształtowaniu przez człowieka otaczającej go przestrzeni i ich po-
wiązań z tożsamością i tradycją domu rodzinnego. Omówienie znaczenia domu rodzinnego w kształ-
towaniu tożsamości nowego miejsca zamieszkania. Analiza przykładów architektury współczesnej, 
które w swojej formie lub materiale nawiązują do tradycji, kultury czy historii rodzimej jednostki.

Słowa kluczowe: człowiek, architektura, kształtowanie przestrzeni, tożsamość, dom

Abstract

The article deals with the tendencies in shaping the space around humanity, and connections 
between their identity and home traditions. The description of the meaning of family home in 
shaping the identity of the new living spaces. The analysis of the modern architecture examples 
which refer in their forms of materials to the traditions, culture or one’s local history.

Keywords: human, architecture, identity, home
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1. WSTĘP

Tożsamość definiowana jest jako zespół cech, które stanowią o charakterze, specyfice 
miejsca i pozwalają na identyfikację jednostki lub całej społeczności. Pozwala ona utożsa-
miać się z elementami rzeczywistości społecznej. Stała się także silną potrzebą człowieka 
i niejako koniecznością w odnalezieniu się we współczesnym świecie. Poczucie własnej 
spójności, ciągłości bytu czy odrębności rodzi potrzebę identyfikacji, przynależności, a także 
bezpieczeństwa. Proces globalizacji, związany z nim wzrost ruchliwości współczesnych ludzi 
oraz intensywny proces indywidualizacji wytworzyły nowe warunki konstrukcji i rekonstruk-
cji tożsamości indywidualnych i zbiorowych (Dziekanowska, 2008: 1–2). Jednakże pomimo 
procesu globalizacji, która ma wpływ na identyfikację mieszkańców z miejscem zamieszka-
nia i przebywania czy rodzin z ich tradycją i historią, zauważalne są powiązania z tożsamością 
i tradycją domu rodzinnego we współczesnych tendencjach w kształtowaniu przez człowieka 
otaczającej go przestrzeni. Temat owych powiązań i tendencji w kształtowaniu mikro-prze-
strzeni był przedmiotem naszych badań przeprowadzonych wśród respondentów z polskich 
uczelni wyższych. Badania miały na celu charakteryzację relacji pomiędzy elementami, które 
ukształtowały nasze postrzeganie przestrzeni a tendencjami w jej kształtowaniu na nowo 
w miejscach pozbawionych tożsamości domu rodzinnego. 

2. TOŻSAMOŚĆ DOMU RODZINNEGO

Dom rodzinny i historia miejsca budują od podstaw tożsamość człowieka, są jej rdzeniem, 
dają poczucie przynależności do danej grupy społecznej czy kulturowej. Poczucie przynależ-
ności wiąże się również z poczuciem dobrostanu, które często definiuje architektura. Proces 
kształtowania i rozwoju tożsamości rozpoczyna się w najmłodszych latach życia człowieka i jest 
swoistą kontynuacją historii, uzupełnieniem zaistniałej już tożsamości rodzinnej. Jest niemal 
pewne, iż każda forma rozwoju młodej jednostki ludzkiej dokonuje się w rodzinie i podlega 
różnorodnym wpływom środowiska rodzinnego. Również proces kształtowania się tożsamości 
osobistej nie stanowi pod tym względem wyjątku. A zatem należy podkreślić, iż rozpatrywanie 
wpływu rodziny na rozwój i kształtowanie się tożsamości ma charakter wielowymiarowy czy 
wieloaspektowy (Rostowski, 2005: 13–15). Wielowymiarowość tego zagadnienia pozwala na 
rozpatrzenie go pod kątem architektury i wpływu tożsamości rodzimej na kształtowanie prze-
strzeni. Pytania o tożsamość powracają tym częściej, im bardziej staje się ona czymś zadanym, 
a nie danym z racji zajmowanego określonego miejsca w uporządkowanym i stabilnym świecie 
(Jawłowska, 2001: 51). W świecie, w którym żyjemy, każdy byt materialny ma swoją tożsamość 
nadaną przez człowieka. W swoich mieszkaniach i domach kształtujemy przestrzeń w taki spo-
sób, by była ona dla nas zrozumiała i funkcjonalna, często nieświadomie posługując się języ-
kiem nawiązującym do tożsamości czy tradycji domu rodzinnego. Myśląc o domu rodzinnym 
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jako o przestrzeni, która miała wpływ na naszą tożsamość, wspominamy pewną historię na 
bazie skojarzeń i emocji. Naturalnie dany nam świat przez „znaczących innych” jest nasycony 
silnymi związkami emocjonalnymi, które powodują, że dziecko bezrefleksyjnie przyjmuje ich 
zasady i wartości, podziela i dziedziczy kulturę, w której wzrasta. Ten świat i jego obraz ulegają 
reifikacji, stając się rzeczywistością, w której dziecko sytuuje siebie, czyli rozpoczyna świado-
me, odpowiedzialne kreowanie Ja, budowanie własnej tożsamości w postaci zbioru uświada-
mianych autocharakterystyk (Nikitorowicz, 2005: 61).

3. KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI A TOŻSAMOŚĆ LOKALNA

Jednostka czerpie informacje o sobie i swojej grupie nie tylko z teraźniejszych wydarzeń, 
ale też z tego, co zdarzyło się kiedyś i co wyobrażamy sobie, że będzie potem. Tożsamość 
zanurzona jest w kontekst społeczno-kulturowy, nie tylko aktualnej rzeczywistości, ale też 
historii, zarówno własnego życia, jak i własnej rodziny, społeczności lokalnej, społeczeństwa, 
oraz ich przyszłości (Brzezińska, 2006: 49). Kiedy człowiek zostaje pozbawiony tożsamości 
wraz ze zmieniającą się rzeczywistością i przestrzenią rodzi się problem identyfikacji w no-
wym miejscu i społeczności. Zmiana środowiska i miejsca zamieszkania często powoduje 
uczucie wyobcowania i rodzi problem z odnalezieniem nowej tożsamości miejsca lub z przy-
stosowaniem nowego miejsca do osobistych potrzeb. Wtedy właśnie zauważalny jest pro-
ces kształtowania nowej przestrzeni w taki sposób, by nadać jej nowe, ważne dla człowieka 
znaczenie. W procesie szukania swojej przestrzeni do życia łatwiejsze dla człowieka jest przy-
stosowanie się do miejsc, w których pewne elementy składają się na formę przypominającą 
przestrzeń domu rodzinnego lub nawiązują do tożsamości lokalnej. Takimi elementami może 
być skala pomieszczenia lub mieszkania, klimat miejsca czy charakter architektury. Miejsca, 
które nawiązują do tożsamości lokalnej lub rodzimej, zapamiętanej przez nas, są lepiej od-
bierane i pomagają w kształtowaniu nowej przestrzeni do codziennego funkcjonowania.

3.1. ELEMENTY TOŻSAMOŚCI PRZESTRZENI DOMU RODZINNEGO

Powiązania sposobu aranżacji przestrzeni naszego codziennego funkcjonowania z tożsa-
mością domu rodzinnego mogą przejawiać się w różnorodny sposób. W kreowaniu i aranża-
cji przestrzeni, w której żyjemy, często używamy elementów lub schematów, które pojawiały 
się w sposobie aranżacji naszych pierwotnie zamieszkałych domów. Potwierdzają to wyniki 
badań przeprowadzonych w formie swobodnego wywiadu, wśród kilkudziesięciu indywidu-
alnych przypadków studentów różnorodnych wydziałów i uczelni na terenie Polski, między 
innymi Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, Wydziału Prawa Uniwersytetu Ślą-
skiego, Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego czy też Wydziału Energetyki i Paliw 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
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Początkowo respondenci zostali zapytani o podstawowe zagadnienia związane z tożsamoś-
cią i domem rodzinnym. W odpowiedzi na pytanie o skojarzenia z domem rodzinnym pojawiły 
się hasła niezwykle ciekawe i różnorodne, takie jak: charakterystyczny dla domu kolor, pokój, 
w którym dorastali, ogród, materiały, atmosfera, rytuał parzenia czarnej herbaty o konkretnej 
godzinie, zakupy na lokalnym targu, obowiązki domowe czy duża wanna. Hasła te pokazują, 
w jak różnorodny sposób odbieramy otaczającą nas przestrzeń. Wspomnienie beztroski dzie-
ciństwa tworzy obraz domu, którym chcemy się inspirować w tworzeniu swojego miejsca na 
ziemi. Respondenci zapytani o emocjonalny związek z domem rodzinnym opowiadali o jego 
różnych aspektach. Podkreślali znaczenie charakterystycznych miejsc w rodzinnej miejscowo-
ści, z którymi związana jest jakaś ważna dla nich historia, tęsknotę do „małej ojczyzny”, a także 
pozytywne emocje, jakie budzi w nich myśl o domu czy dzieciństwie. 

W wypowiedziach studentów pojawił się też motyw oporu przed zmianami w domu, remon-
tami, modyfikacjami pomieszczeń, które mogłyby zmienić to, jak dom wyglądał, kiedy byli dzieć-
mi. Pozostawienie domu w formie architektonicznej, w jakiej funkcjonował od lat, budzi poczucie 
bezpieczeństwa i tego, że możemy czasem wrócić do tego, co było kiedyś. Sentyment związany 
z przedmiotami czy tradycją lokalną przejawia się w wielu wypowiedziach. Jednak zdecydowa-
na większość respondentów podkreślała, że nie wyobraża sobie powrotu do domu rodzinnego 
w celu stworzenia tam swojej przestrzeni do życia na stałe. Pojawił się głos wśród studentów, 
który mówił, że dom rodzinny jest przesiąknięty historią dziadków czy rodziców i odczuwają oni 
niemożność stworzenia w nim swojej indywidualnej historii czy nowej formy. Spowodowane jest 
to również kwestią braku prywatności, braku swojego pokoju czy przestrzeni, w której można by 
było zamknąć drzwi na klucz i czuć się swobodnie. Jednakże w obliczu przestrzeni całego domu 
jeden własny kąt też może nam nie wystarczyć, by czuć się w pełni swobodnie. Jeden z respon-
dentów w swojej wypowiedzi zaznaczył w opozycji do reszty, że przestrzeń, którą kreuje dla sie-
bie, jest w opozycji do przestrzeni i atmosfery domu rodzinnego. Wiąże się to z próbą oderwania 
od dawnych przyzwyczajeń, stworzenia własnej odrębności i przestrzeni do życia, kreowania cze-
goś „swojego”, wygodnego i prywatnego. Jednakże w każdym z badanych przypadków zauważal-
ne jest parokrotnie odniesienie do tożsamości domu rodzinnego.

W małych miejscowościach czy na niewielkich osiedlach wiele domów i mieszkań ma 
cały czas „otwarte drzwi”, czyli każdy z domowników może przyjść do drugiego o każdej po-
rze, a także nie ma wydzielonych stref prywatnych w domostwie. Domy są często odwiedza-
ne i otworzone na spotkania z gośćmi. Dom rodzinny wypełniony ludźmi jest dla wielu osób 
pozytywnym aspektem, jednakże człowiek potrzebuje miejsca, w którym mógłby się skryć 
i urządzić je na własny, indywidualny sposób. Potrzeba prywatności i swojej własnej prze-
strzeni w domach rodzinnych jest akcentowana w wypowiedziach badanych osób. W dobie 
globalizacji wśród młodych ludzi rodzi się potrzeba silnej ekspresji, którą mogą wyrazić właś-
nie w aranżacji swojego miejsca do życia.

Kiedy zapytano respondentów o miejsce, w którym toczyło się życie domowników, jedno-
głośnie odpowiedzieli: kuchnia. Ciężko jest wyobrazić sobie dom rodzinny bez kuchni, w której 
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stał duży stół z krzesłami – to tutaj spotykała się cała rodzina. Zazwyczaj kuchnia jako serce 
domu była najlepiej zorganizowanym pomieszczeniem. W domu rodzinnym wszystko miało 
swoje miejsce i porządek. W kuchni można było wyróżnić specjalne strefy, gdzie przechowy-
wane były naczynia głębokie, płytkie, szklanki, kubki, sztućce czy chleb. Ergonomia i zorgani-
zowanie przestrzeni do pracy wynikało z logiki, ale także z tradycji i przyzwyczajeń rodzinnych.

4. JAK CZERPIEMY Z RODZINNYCH TRADYCJI, BUDUJĄC NOWĄ TOŻSAMOŚĆ?

W nowo projektowanych mieszkaniach w centrach miast często nie ma miejsca na od-
powiednią aranżację kuchni. Brak miejsca na szafki czy stół, przy którym można swobodnie 
zjeść posiłek, rodzi problem w organizacji przestrzeni w tym pomieszczeniu. Nasze przyzwy-
czajenia z domów rodzinnych przenosimy do nowych mieszkań, próbujemy wyznaczyć w po-
mieszczeniach strefy tak, by żyło się wygodnie. Czasem jednak jest to niemożliwe ze względu 
na brak odpowiedniego rozkładu pomieszczeń lub metrażu. Projektując swoją przestrzeń 
do życia, powielamy sprawdzone schematy układów z domu lub czerpiemy sposoby na roz-
mieszczenie przedmiotów w szafie. Organizacja miejsca w specyficzny dla dawnych przyzwy-
czajeń sposób jest charakterystyczna dla tendencji do kształtowania nowych przestrzeni. 

We wnętrzach, jak i w samej architekturze kształtowanej przez człowieka pojawiają się 
charakterystyczne elementy kultury lokalnej czy regionalnej. W dobie globalizacji chętniej 
sięgamy po odnośniki do historii i tożsamości miejsca. Przykładem nawiązania do tożsamości 
regionu materiałem i formą architektoniczną może być projekt sopockiej pracowni architek-
tonicznej Kruk Rasztawicki Architekci, a dokładniej dom A&J autorstwa Marka Kruka i Marze-
ny Wytrykusz, który powstał w województwie pomorskim (il. 1).

W tradycyjnym domu przykrytym naczółkowym dachem usunięto wtórne dobudówki 
z lat 70., a otwory okienne, werandę i wejście do budynku odtworzono na podstawie ar-
chiwalnej dokumentacji. Poprzez wąski łącznik połączono bryłę istniejącego domu z nową 
– nowoczesną w formie, choć nawiązującą do zabytkowej tkanki. Architekci z pracowni Kruk 
Rasztawicki Architekci zdecydowali się na wprowadzenie dwukondygnacyjnej konstrukcji 
przykrytej tradycyjnym, dwuspadowym dachem o lekko przesuniętych względem siebie 
piętrach. Okna w dobudowanej części są na wskroś nowoczesne — wysokie i wąskie prze-
szklenia doświetlają mieszczące się wewnątrz pomieszczenia — salon na parterze i sypialnię 
na piętrze. Dominującym materiałem w zastanej tkance była ceramiczna dachówka w natu-
ralnym kolorze, stosowana w tym okresie w większości domów rybackich na terenie Pomo-
rza, którą pokryty był dach naczółkowy zabytkowej części. Nowa część została zrealizowana 
w nawiązaniu do naturalnego koloru ceramiki, w prostej formie, z wykorzystaniem współ-
czesnych materiałów (il. 2). Jednolity kolor rozbudowywanej bryły wraz z minimalistycznym 
podejściem do detalu nadaje jej współczesny charakter, który nie dominuje nad historyczną 
częścią posiadającą zabytkowe detale (Kloc, 2020).
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Il. 1. Dom jednorodzinny A&J, proj. Kruk Rasztawicki Architekci, województwo pomorskie. Widok na 
nowoczesną bryłę nawiązującą do tradycyjnej architektury poprzez kształt dachu oraz zastosowanie 
ceramicznej dachówki. Autor wizualizacji: Wydmy Studio (Kloc, 2020)

Il. 2. Dom jednorodzinny A&J, proj. Kruk Rasztawicki Architekci, województwo pomorskie. Widok 
pokazujący połączenie budynków wąskim łącznikiem. Autor wizualizacji: Wydmy Studio (Kloc, 2020)
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Drugim przykładem nawiązania do tożsamości regionu, tym razem z dziedziny ar-
chitektury wnętrz, może być przestrzeń jednej z chorzowskich kamienic, która posiada 
specjalnie zaaranżowane miejsce, gdzie mieści się przestrzeń biura coworkingowego. 
Wnętrze łączy pierwotne elementy typowego śląskiego mieszkania z nowoczesnym 
dizajnem. Za ten mariaż tradycji i współczesności odpowiada biuro projektowe Ola Ja-
chymiak Studio wraz z architektką Anną Drozdowską. DESKoteka, otwarta na początku 
ubiegłego roku, znajduje się przy ulicy Wolności w Chorzowie, a więc jednej z głównych 
arterii miasta. Jest to miejsce wpisujące się we współczesne trendy pracy − otwarte na 
potrzeby freelancerów i freelancerek czy firm bez stałej siedziby, a do tego z nowoczes-
nym dizajnem. Ola Jachymiak i Anna Drozdowska, organizując na nowo biurową prze-
strzeń o powierzchni około 75 metrów kwadratowych, zwróciły szczególną uwagę na 
istniejące we wnętrzu elementy typowego śląskiego mieszkania, a więc charakterystycz-
ne drzwi, nadal funkcjonujące piece kaflowe, które zostały zmienione na elektryczne, 
a także specyficzną fakturę ścian. To właśnie te elementy stały się inspiracją dla projektu 
unikalnego biura z klimatem śląskiego domu, przełamanego industrialnymi elementami, 
związanymi z charakterem regionu (Oczkowska, 2021).

Il. 3. DESKoteka, Ola Jachymiak Studio, Anna Drozdowska. Widok na zielony piec kaflowy i drzwi  
w przestrzeni biurowej DESKoteki w Chorzowie (Oczkowska, 2021)

Po rozwiązaniu kwestii układu przestrzeni Jachymiak i Drozdowska mogły zająć się swo-
im głównym celem projektowym – podkreśleniem zastanych we wnętrzu elementów oraz 
ich stuprocentowym wykorzystaniem. Inspiracją dla kolorystyki wnętrza stały się dwa piece 
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kaflowe o barwie brązowej i zielonej, czyli charakterystycznej dla obszaru Śląska, co widać 
we współczesnej architekturze tego regionu. „Taki jest Śląsk: czerń pod ziemią, a zieleń na 
ziemi” − stwierdziły projektantki DESKoteki (Oczkowska, 2021). Wnętrze pieców zostało wy-
czyszczone, tak żeby mogły sprawnie działać, podobnie jak oczyszczone i pomalowane na 
czarno i zielono drzwi (il. 3). Ściany również zostały przemalowane, ale z zachowaniem po-
krywającej je charakterystycznej tapety do malowania. Projektantki zdecydowały się na za-
łożenie industrialnej instalacji natynkowej, będącej dodatkowym, ciekawym detalem tech-
nicznym. W ten sposób został podkreślony charakter śląskiej kamienicy, uzupełniony o takie 
elementy jak nowa posadzka, stalowe nogi i meble czy blaty z OSB. Obydwie linie estetycz-
ne, a więc śląskiego domu i przemysłowego miasta, tworzą tutaj spójną i atrakcyjną całość. 
Jeśli chodzi o tę pierwszą, to detalami typowo mieszczańskiego wnętrza są rośliny, firanki 
i piece. Z drugiej strony mamy natomiast elementy typowe dla architektury industrialnej, 
a więc stal, natynkowe instalacje elektryczne, proste środki i proste kolory oraz graficzną 
linię, reprezentowaną choćby przez podłogę w czarno-białą szachownicę (il. 4).

Il. 4. DESKoteka, Ola Jachymiak Studio, Anna Drozdowska. Widok na zielone drzwi, piec kaflowy  
i podłogę w czarno-białą szachownicę w przestrzeni biurowej DESKoteki w Chorzowie  
(Oczkowska, 2021)
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Kolejnym śląskim akcentem, który wita gości DESKoteki już w recepcji, jest neon z napi-
sem „Werksztela”, co w gwarze śląskiej oznacza „miejsce pracy/warsztat”. Dalej, kierując się 
do przestrzeni biurowej, odnajdziemy grafiki autorstwa Tak O. Natalia Fudała oraz świetne 
plakaty Ryszarda Kai, które tematycznie związane są ze Śląskiem. To bardzo istotne elementy, 
które wpływają nie tylko na estetykę wnętrza, ale również wspierają oraz propagują rodzimy 
dizajn na wysokim poziomie. Ponadto na jednej ze ścian odnajdziemy również tekst napisany 
gwarą śląską i zapisany prostym fontem, zaczynający się od słów: „Kaj te familoki…”. Jachymiak 
i Drozdowska zadbały o każdy detal, tworząc przestrzeń, łączącą to, co najlepsze, ale i trudne 
do zrealizowania: tradycję i teraźniejszość bez popadania w nostalgię (Oczkowska, 2021).

5. TENDENCJE W KSZTAŁTOWANIU PRZESTRZENI – TOŻSAMOŚĆ CZY GLOBALIZACJA?

Proces globalizacji, związany z nim wzrost częstotliwości przemieszczania się ludzi oraz inten-
sywny proces indywidualizacji wytworzyły nowe warunki konstrukcji i rekonstrukcji tożsamości 
indywidualnych i zbiorowych (Dziekanowska, 2008: 1–2). Tożsamość stała się nowym pryzma-
tem, przez który postrzegamy i wyjaśniamy współczesny świat. Myśl o posiadaniu tożsamości 
nie przychodzi ludziom do głowy tak długo, póki gdzieś przynależą, póki nie mają alternatywy. 
Człowiek „w ruchu” pozbawiony „naturalnego środowiska” nieustannie musi okazywać sobie 
i innym „kim jest” i „jaki jest” (Bauman 2007: 14–15). Wśród badanych respondentów większość 
stanowiły młode osoby, które ze względu na swoje ówczesne miejsce zamieszkania były zmu-
szone opuścić swoje domy rodzinne, rozpoczynając studia czy nową pracę. Migracje w celach 
edukacyjnych lub/i zarobkowych stawiają człowieka w sytuacji, w której pozbawiony wyżej wspo-
mnianego „naturalnego środowiska” musi znaleźć swoje miejsce i przestrzeń do życia. Wyjazd 
do innego miasta, na przykład na studia, wiązał się z wyzbyciem się wszelakich przyzwyczajeń 
z domu rodzinnego, utratą komfortu czy bezpieczeństwa. Wolność od niewygodnych obowiąz-
ków domowych zestawiona zostaje w kontraście do ograniczenia przez stare przyzwyczajenia. 
Odczuwalna jest silna potrzeba ekspresji, przynależności, a także ulokowania się w nowym, ob-
cym świecie. Wtedy też powstaje konieczność określenia siebie i swojego miejsca na ziemi, a tak-
że widoczne są tendencje w kreowaniu swojej przestrzeni w nowych mieszkaniach czy pokojach.

6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Analizując wypowiedzi badanych respondentów, które odpowiadały na podstawowe py-
tania dotyczące zagadnień związanych z tożsamością i domem rodzinnym, emocjonalnych 
związków z nim czy skojarzeń, można potwierdzić słuszność stwierdzenia, iż dom rodzinny 
ma duże znaczenie w kształtowaniu tożsamości nowego miejsca zamieszkania. W aranża-
cjach wnętrz coraz częściej zauważalne jest przemycanie elementów architektury z tradycji 
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czy kultury lokalnej. Takimi elementami mogą być na przykład kafle w tradycyjny wzór, cegła, 
drewniane elementy, rękodzieło, porcelana z dawnych lat, nowoczesne lastryko czy powrót 
do PRL-u i odnawianie starych szafek i foteli, by nadać im nowe życie w nowym domu. Prze-
mycając do naszego nowego życia elementy architektury, które towarzyszyły nam w dzie-
ciństwie, w nowych, obcych nam pomieszczeniach czujemy się bardziej „swojsko”. Motywy 
regionalne czy lokalne pojawiają się również coraz częściej w aranżacjach mieszkań nowo-
czesnych jako kontrast czy akcent. Znaczenie tożsamości lokalnej w kreowaniu swojego 
miejsca do codziennego funkcjonowania objawia się zatem wielowymiarowo. Młode osoby, 
które szukają swojego miejsca i mają silną potrzebę bezpieczeństwa, ekspresji i przynależno-
ści, poszukują swojej tożsamości w historii rodzinnej czy lokalnej/regionalnej. Wykorzystanie 
elementów tradycyjnych dla regionu czy kultury rodzimej jest również przejawem szacunku 
dla miejsca i jego architektury. Tożsamość w skali mikro związana jest ściśle z człowiekiem 
i jego najbliższą przestrzenią, którą często definiują elementy nawiązujące do znanych nam 
form architektonicznych i układów funkcjonalnych. Stosowanie odniesień do tradycji czy 
znanej nam formy architektonicznej nie wyklucza możliwości ewolucji odbioru i odczuwania 
tożsamości i jest otwartym na interpretację zagadnieniem.
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Abstract

When discussing the issue of the context of architecture, it is important to pay attention to the 
possibilities of impact and connections between the building and is surroundings. Some buildings 
are connected with the area in terms of functionality, others in terms of history and others in terms 
of nature. Different styles of finishes, materials or forms directly affect the dialogue between the 
architecture and nature. This issue is worth discussing in more detail in order to understand the 
reasons why the architecture of Warmia and Mazury stands out among other regions of Poland. 
What makes its unique finishes co-create some of the most picturesque landscapes in Poland? 

Keywords: context, region, Mazury, Warmia, dialogue

Streszczenie

Omawiając zagadnienie kontekstu architektury, należy zwrócić uwagę na możliwości oddziaływań 
i powiązań budynku z otoczeniem. Niektóre budynki są związane z terenem pod względem funkcjo-
nalnym, inne historycznym, a inne przyrodniczym. Różne style wykończeń, materiały czy formy od-
działują bezpośrednio na dialog architektury z naturą. Zagadnieniu temu warto się bliżej przyjrzeć 
w celu zrozumienia, dlaczego akurat na obszarze Warmii i Mazur architektura wyróżnia się na tle in-
nych regionów polski. Co sprawia, że jej niepowtarzalne wykończenia współtworzą jedne z najbar-
dziej malowniczych krajobrazów w Polsce? 

Słowa kluczowe: kontekst, region, Mazury, Warmia, dialog
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1. INTRODUCTION

1.1. AIM, SCOPE, METHOD

The aim of this research is to determine the role of dialogue between the historical, 
cultural and natural context and the archetype of Warmia and Mazury. The time frames of 
these analyses cover the period related to construction, and consequently, to land settlement, 
from the Teutonic times on the Polish lands to the present day (Jasiński, 1978: 324). This is 
justified by the roots of the archetype, i.e. the ways of construction and the appearance of 
buildings which were influenced by numerous cultures located in this area over the centuries.

The research method consists mainly in the study and analysis of regional architecture in situ. 
The tools of critical analysis make it possible to study the direct context of architecture and the 
place to which it belongs, using numerous literature and internet sources. The clarifying aspect 
of the issue of context is the buildings and their surroundings, which are mainly located near 
the town of Olsztynek. There is an open-air museum of local folk architecture, which gives the 
opportunity to experience the reconstructed traditional and regional buildings.

To define the concept of archetype, it can be interpreted as a conventional and 
intellectual reference for the typology of buildings (Pieczara, 2019). Often its concepts 
and rules are transferred to the principles of composing space, which in relation to the 
surroundings create a context unique to each building. Thus, in this case, it constitutes all 
the characteristic technical and finishing solutions that appear in the region in question.

1.2. CONTEXTUALISM IN ARCHITECTURE

Contextualism firstly pays attention to the context, i.e. the physical neighbourhood and 
the cultural features attributed to it (Schneider-Skalska, 2008; Wijas, 2019). Its roots go 
back as far as ancient Egypt and later Greece and Rome, when the concept of genius loci 
(Landscape Architecture Guide, 2007) referred to the “spirit of the place”. It has therefore 
been an instinctively familiar issue for centuries and has affected various fields of art.

Architecture, as a process of creating or rearranging within the existing context, can be 
seen as a form of conversation between the new and the old. Each smaller or larger project 
is situated in a predefined and characteristic environment. With the creation of a new entity, 
a relationship and dialogue are created in the space between them. The environment can 
often exert an overwhelming pressure on a building. It can both dominate and be dominated. 
It is said that an integral part of a building and its expression in its surroundings is the space 
it creates around itself. And it is in this space that the dialogue takes place and it is in this 
space that its content is most easily found. 

Depending on the effect desired by the architect, the content and nature of this 
communication can be very different. One of Norwegian architectural firms, Snøhetta, 
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has the following motto: “Our work strives to enhance our sense of surroundings, identity 
and relationship to others and the physical spaces we inhabit, whether feral or human- 
-made” (Snøhetta, n.d.a). In their projects, such as Tverrfjellhytta, among others (Snøhetta, 
n.d.b), a subordination to nature and the surroundings can be seen, where, by combining 
the essence of the context with minimalist architecture, synergies and relationships are 
obtained that seem to fit perfectly and flawlessly with the place.

Libeskind has converted old buildings and added distinctive forms to them. In these 
projects, which can hardly be called “matched with the context” (Studio Libeskind, 2007), 
the architect is guided by the rule that a building should be expressive, innovative, fitting 
into contemporary life. Therefore, the architect creates projects with dynamic and “sharp” 
lines which stand out strongly and contrast with their surroundings.

This interesting approach encourages further discussion and leaves many more or less 
positive feelings. The context of the surroundings, whether natural or man-made, thus 
directly affects the viewer and the viewer’s feelings. 

2. ELEMENTS OF REGIONAL DIALOGUE

The concept of a region is connected with considerations about its “essence”. As Z. Chojnicki 
and T. Czyż wrote, “the issues concern the definition, characteristics, cognitive role, etc.”. Most 
of the ambiguities around the concept of a region have their source in the lack of precise 
terminology and in the impossibility of providing exhaustive answers to important questions 
(Tinkler, 1973). In the developed context, it is all the more important that the terminology 
of a region directly refers to the space of Warmia and Mazury. Using it as a research tool, it 
comes down to outlining the areas where there is characteristic nature and culture (Chojnicki, 
Czyż, 1992). Both of these factors have direct impact on the creation of buildings typical for 
this region.

2.1. NATURE’S MONOLOGUE

The landscape of Warmia and Mazury, due to its turbulent history, and mainly the period 
of glaciation, presents a mixture of hills and depressions. Water occurs there in various forms – 
from ponds and lakes to rivers and streams (ill. 1). This creates a very picturesque area of great 
natural and historical value. The number and area of forests are also impressive. The area of 
forests amounts to almost 120,000 hectares in Mazury alone (Ośrodek Skowronki, n.d.).

Marshes and mires are also characteristic elements of this region. The process of their 
creation is connected with the natural life cycle of lakes, consisting in the shallowing of 
a body of water, as a result of which swamps and marshy areas are created (Jezioro.com.pl. 
Twój informator turystyczno-przyrodniczy, n.d.). These areas are valuable for their diversity 
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of species as well as for the long time of their formation. It is therefore important to protect 
them in the form of nature reserves.

The natural values attracted early settlers to this area, who established their settlements 
already in pre-Teutonic times (Białuński, 2019).

2.2. STIGMA OF HISTORY 

The existing architecture in Warmia and Mazury has been significantly affected by the 
history of this region. An additional element that plays an important role here is nature. It 
creates environmental conditions which in turn determine the method and technology of 
construction. 

A continental glacier, which was here 14,000 years ago, is responsible for the 
characteristic topography and numerous hollows in the earth’s surface (Lamparski, n.d.). It 
left behind valleys which, later filled with water, created water reservoirs of various shapes 
(ill. 2). Fertile soils deposited by ice sheets helped the nature to flourish. Long after the 
end of the glaciation (11.7 thousand years B.C.), during the beginning of the Holocene era 
(Marks, 2016), the first settlers slowly began to arrive, which is evidenced by numerous 
archaeological findings in the area of the village. The oldest of them date back even to the 
Neolithic period (5200–1900 BC) (Csáky, Zaborowska, Bugaj, 1998).

Culturally, Warmia has more Polish character as it remained within the Polish borders 
between 1466 and 1772. The territory of Mazury belonged to the Teutonic Knights for a long 
time and had the form of a Polish fiefdom. As a result, it was officially subordinated to the 
Duchy of Prussia and therefore significant differences in architecture and culture can be seen 
there1. The first partition of Poland incorporated the area of Warmia into the Prussian state, 
excluding these lands from Polish influence. German language was gradually introduced in 
schools in order to unify the province of East Prussia with the rest of the Kingdom. 

1 https://sites.google.com/site/regionwarminskomazurski/geologia/polozenie/ciekawostki-o-re-
gionie/historia-regionu (access: 14.12.2020).

Ill. 1. View of Lake Czarne, Świerkocin. Photo by author

https://sites.google.com/site/regionwarminskomazurski/geologia/polozenie/ciekawostki-o-regionie/historia-regionu
https://sites.google.com/site/regionwarminskomazurski/geologia/polozenie/ciekawostki-o-regionie/historia-regionu
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This situation lasted until the outbreak of the First World War in 1914. Unfortunately, 
as a result of war operations, many cities (among others Ełk and Olsztynek) and villages 
were destroyed. During the Second World War, this region, due to its links with German 
culture, was initially only a back-up for the eastern front, but later developments brought 
similar results to the war between the Entente Powers and the Central Powers less than 
21 years earlier. 

It is worthwhile to mention that in the 21st century, the differences between the landscape 
of Warmia and Mazury are gradually blurring, mainly as a result of mass resettlement and 
cultural change. The marginalisation of tradition is also progressing. Religion is no longer as 
important as it used to be, it does not actually impose any social requirements, which is why 
nowadays traditions are rarely continued and in most cases they are only a sign of the past. As 
M. Wijas presents it in her doctoral dissertation: “fashion becomes more and more important 
in architecture and new trends are blindly followed, the context of the place is often forgotten 
and its impact on the process of creating a building and space and high quality of architecture 
is neglected” (Wijas, 2019). Nevertheless, although the areas of Warmia and Mazury are 
adjacent to each other, they still differ. The main reason for the existing differences in culture 
and tradition is religion. The Warmians, geographically closer to the Vistula and the centre of 
the country, have always been Catholic. The Mazurians, on the other hand, are more closely 

Ill. 2. Landscape of lakes in Warmia and Mazury (Janz, 2020)
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related to Protestant beliefs (Zalewska, 2013). Roadside shrines make it easier for tourists to 
distinguish between these lands because they occur only in Warmia (Skrago, 2017).

In the architectural context, it is worth noting that all differences also result mainly 
from the distinctive nature of these two religions. This can be briefly described by 
a preference for ornamentation. Catholicism is fond of numerous details, ornaments and 
decorations. Protestantism, on the other hand, prefers simplicity. This principle can be 
applied to many areas of culture, such as folk costumes. Thus, it may seem that the region 
of Mazury is much poorer than the region of Warmia, which is usually a very mistaken 
perception (Zalewska, 2013).

2.3. TRADITIONAL ARCHITECTURE

Buildings characteristic for this region can be seen in the Museum of Folk Architecture – 
the Ethnographic Park in Olsztynek. There are numerous examples of faithfully reconstructed 
cottages, mills, farm buildings, barns and many other structures. These buildings have been 
constructed using traditional technology and materials in order to preserve the character of 
the buildings in this region. In addition, they have been placed at a walking distance from 
each other, which has made it possible to concentrate in a small area examples of buildings 
that are actually scattered all over the voivodeship (Fotopolska, 2012).

2.3.1. TRADITIONAL SOLUTIONS 

Prussian wall
The use of the so-called Prussian wall was characteristic for this area. It is a wall where 

gaps between the wooden structure are filled with brick. Those filled gaps were then 
plastered and whitewashed with lime. In his publication Folk Architecture in Poland, Marian 
Pokropek justifies its popularity with legal regulations of the Prussian government in the 19th 
century (Prokopek, 1976). The spread of this technology was undoubtedly also affected by 
the wide availability of building materials.

Foundations
In the local and traditional style of building, foundations were usually made of fieldstone. 

It is also frequent, especially in the case of larger buildings, that they were pulled above the 
ground level and constituted the load-bearing structure of ground floor walls (ill. 3). They were 
then plastered in white, complementing the appearance of the façade in terms of colour.

Structure
The ground floor was also sometimes built of wooden logs connected with the use of 

dovetail technique. The walls were often covered with weatherboards, frequently creating 
interesting patterns on the walls.
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Roofs
Gable roofs are also characteristic elements of the local architecture (ill. 3). Reed, straw 

or shingles were most often used for shaping the roof slope. Later, these materials were 
replaced by orange roof tiles which, due to the wide area and time range of their use, also fit 
into the typology of the present archetype (Fotopolska, 2012). The reason for their presence 
is the Prussian government’s ban on using thatch in the 19th century for fire safety reasons 
(Olszak, 2008).

Ill. 3. Granary in the farm complex in Skandawa (Fotopolska, 2012) 

2.3.2. SPATIAL PATTERNS

Arcaded house
The light timber structure of the houses allowed for unusual technical solutions already 

a long time ago. Among other things, it made it possible to pull back part of the ground floor 
of the gable wall, which created a characteristic arcade. The ceiling protruding in this way 
was supported by decorative pillars, creating a porch. They were always added to the longer 
wall of the building, as the main entrance was located there (ill. 4). The procedure of pulling 
back the wall was repeated also for the longitudinal walls of farm buildings, forming a roof 
before the entrance zone (ill. 5).
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Ill. 4. Cottage in the village of Burdajny (Fotopolska, 2012)

Ill. 5. Farm building in the village of Kwietniewo (Fotopolska, 2012)
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Gardens
The commitment of the Warmians and Mazurians to nature is evidenced by their gardens. 

Usually, there were two of them: the first one – representative flower garden at the main 
entrance, it had such plants as mallow, jasmine, lilac bushes; the second one – vegetable 
garden, it was used for fruit and vegetable production. In addition, houses were surrounded 
by vegetation in the form of tall trees – lime trees, maples, birches. They strengthened the 
connection with nature, but above all, acted as a primary lightning conductor for the house. 

Location
While analysing the local buildings, one gets the impression of thematic consistency 

and the existing pattern widespread in the region. Older peasant cottages were usually 
located parallel to the access road. Two or three structures were built on the land plot. Their 
functions were related to the character of life in the village. In addition to the residential 
building, a barn was built which was often extended with utility rooms. Richer farms can be 
recognised by the greater number of buildings on the land plot. In these cases, stables and 
barns were built separately as farm buildings (Olszak, 2008) – ill. 5.

2.4. DISCUSSION

The impression is that the architecture harmonises with the character of this region. Each 
building enriches the landscape by introducing contrasting colour in the form of orange roofs 
or white façade finishes. This adds charm to the existing unusual landscape by tempering the 
wild and initially picturesque composition of lakes and forests with orderly structures. This 
contrast in form diversifies the views, giving them a unique character (ills. 6 and 7). Nowadays, 
the preservation of tradition is influenced by numerous local zoning plans which regulate the 
possibilities of construction in the region. Unfortunately, building methods changed mainly 
after the Second World War due to the resettlement of native population (Wysocki, 2003: 66). 
Gradually, as a result of applicable provisions of law, the original character of the buildings is 
being restored, along with the preservation of cultural tradition. 

3. CONCLUSIONS

The reference to the natural and historical context is valuable and worthy of further 
practice. It prevents the universalisation of architecture. Every work of art has its unique 
context which is its advantage and should be used – “when we forget about it and design 
a building completely disconnected from the surroundings, we get a sentence composed 
of random words or one in which one word definitely does not fit with the rest” (Wrana, 
Fitta, 2012: 5).
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Ill. 6. Watercolour showing a combination of architecture and greenery in the landscape of Mazury. 
Drawing by author

Ill. 7. View of landscape containing the archetype of Warmia and Mazury. Photo by author
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In Warmia and Mazury, it is easy to see the important role of linking a building with its 
existing surroundings. The main potential of this region is therefore not only its history, but also 
its unique style. These aspects create a unique appearance for this region. They have significant 
impact on the crystallisation of the archetype as an element determining the characteristic 
appearance of the buildings in this region. Buildings were often constructed using local 
materials, which facilitated construction and expedited the building process. This fact reinforces 
the feeling of a harmonious relationship between the residential buildings and nature. 

The ethnographic character of this region has changed many times over the centuries 
due to its turbulent history. This is reflected in the diversity and character of the archetype. 
The resulting buildings relate to the existing environment, interacting with it on many levels. 
The key role in the dialogue between the architecture and its surroundings is played by 
the natural, historical and cultural context. This relationship with the surroundings has 
significant impact on the perception of regional architecture. 

Designing and building in harmony with the region’s nature has therefore numerous 
advantages and is worthy of further practice. Not only does it help to reflect the mentality 
of the local people at a given time, but also, due to the longevity of the buildings, it refers 
back to traditions from centuries ago. Thus, local buildings are a kind of museum and they 
are the fount of knowledge about culture, inhabitants, nature, religion and in addition they 
bring a unique style.
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Zachowanie naturalnego środowiska 
przyrodniczego w ramach współczesnych 
rozwiązań architektonicznych.  
Świerkocin na Mazurach
Preserving ecological balance in modern 
architecture solutions. Świerkocin in Masuria
Streszczenie

Celem pracy jest poszerzenie świadomości projektantów dotyczącej wpływu obiektu architektonicz-
nego na różnorodność biologiczną naturalnych ekosystemów na konkretnym przykładzie środowiska 
miejscowości Świerkocin. W artykule przedstawiono rozwiązania architektoniczne z zakresu ochro-
ny przed zanieczyszczeniem świetlnym i krajobrazu. Uniwersalność omówionych rozwiązań pozwala 
na ich zastosowanie zarówno w Świerkocinie, jak i w innych miejscach o podobnej charakterystyce.

Słowa kluczowe: bioróżnorodność, małe miejscowości, ochrona środowiska, zanieczyszczenie świetlne, 
zanieczyszczenie krajobrazu, projektowanie zrównoważone, green architecture

Abstract

The purpose of the article is to enhance the architect’s knowledge about the impact of the building on 
biodiversity. The presented topic is based on a example of small village Świerkocin. The architectural 
solutions presented here provide a general guidance on how to reduce unnecessary light and land 
pollution. The proposed actions are crafted for various environments. They can be implemented in 
Świerkocin, as well as in the other similar places.

Keywords: biodiversity, small villages, environmental protection, light pollution, land pollution, 
sustainable design, green architecture
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1. WSTĘP

Różnorodność biologiczna to „zmienność żywych organizmów zamieszkujących wszyst-
kie środowiska oraz zmienność systemów ekologicznych, których częścią są te organizmy” 

(Konwencja o różnorodności biologicznej, 2002). Jej istnienie jest kluczowe dla zachowania 
układów podtrzymujących życie w całej biosferze, dlatego należy chronić naturalne lub prak-
tycznie nieprzekształcone siedliska. Utrata nawet jednego może doprowadzić do wymarcia 
całego gatunku. Dobra znajomość problemu i współczesne środki architektoniczne dają nam 
możliwości zapewnienia im bezpieczeństwa. Poszukiwanie optymalnych rozwiązań powinno 
być zawsze poparte dokładną analizą terenową przypadku.

Celem artykułu jest przedstawienie potencjalnych zagrożeń dla środowiska, związanych 
z rozbudową małych miejscowości, a także opisanie rozwiązań architektonicznych, które 
mogą neutralizować te niebezpieczeństwa. Ta tematyka jest wyjątkowo istotna w przypadku 
miejsc, gdzie tkanka przyrodnicza jest praktycznie nienaruszona. Przykładem miejscowości, 
w której znajdziemy wiele nieprzekształconych siedlisk, jest Świerkocin. Jest to wieś położo-
na w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Olsztynek. 
Zakres przeprowadzonych badań obejmuje jej teren oraz całość gminy. Rozpoznanie prob-
lemu opiera się na badaniach in situ, a także na analizie krytycznej literatury naukowej oraz 
źródeł internetowych.

Świerkocin ma duży potencjał turystyczny i będzie się rozwijał w tym kierunku. Oznacza 
to też poszerzenie istniejącej tkanki zabudowy. Z tego powodu szczególnie istotny jest odpo-
wiedni dobór rozwiązań architektonicznych, uwzględniających ochronę przyrody. Uniwersal-
ność przedstawionych rozwiązań pozwala na ich zaadaptowanie w wielu miejscach w Polsce.

2. ŚWIERKOCIN

Współczesny Świerkocin ma charakter letniskowy. Sektor turystyczny stanowi w tym re-
jonie jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki. Aktualnie mieszka tutaj 69 osób1, a więk-
szość budynków przeznaczona jest do wynajęcia przez turystów. We wsi dominuje zabu-
dowa mieszkaniowa jednorodzinna niska. Rzadziej występują zespoły zagrodowe, choć 
miejscowy plan przewiduje zwiększenie ich liczby. Najwięcej budynków zlokalizowanych 
jest przy głównej drodze, ale ogólnie zabudowa jest rozproszona. Budownictwo jest drew-
niane bądź murowane. Charakteryzuje się użyciem konkretnych materiałów, w przypadku 
domów murowanych są to zwykle pomarańczowa dachówka ceramiczna i biały tynk. Ele-
wacje uwidaczniają również często tradycyjny mur pruski. Większość terenów miejscowo-
ści jest niezabudowana, zielona. Bardzo rzadko dostrzega się ingerencje człowieka w układ 

1 https://www.polskawliczbach.pl/Wsie-warminsko_mazurskie (dostęp: 16.04.2021).
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lasów, jezior, rzek i łąk, dzięki czemu zachowane są ich oryginalne kształty i struktura. 
Stosunek ilości terenów zielonych do zabudowanych pokazano w ramach analizy funkcjo-
nalnej dla tego terenu (il. 5).

Obszary leśne zajmują blisko 52% powierzchni gminy Olsztynek. Skupiska drzew wy-
stępują w zwartych kompleksach. Są to przede wszystkim bory świeże i mieszane. Wśród 
rosnących tu gatunków najpopularniejsza jest sosna (stanowi aż 80% drzewostanu), ale na 
opisywanym terenie rosną także świerki, modrzewie, dęby, brzozy, olchy oraz buki. Wśród 
miejscowej fauny najbardziej różnorodne i najliczniej reprezentowane są ptaki. Ornitolo-
dzy stwierdzili obecność blisko 233 różnych gatunków. Na terenie gminy gniazdują nawet 

Il. 1–4. Naturalny krajobraz w Świerkocinie i Swaderkach. Fot. autor
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odmiany zagrożone w skali świata, takie jak orlik bielik i derkacz. Można tu także spotkać 
błotniaka łąkowego, bociana czarnego, rybołowa, orlika krzykliwego, puchacza, sowę uszatą, 
dzięcioła czarnego, zimorodka, dudka, kormorana czy czaplę siwą2. Takie bogactwo i nie-
zwykłą różnorodność ptasiej fauny należy szczególnie chronić, a projektowanie architektury 
powinno to uwzględniać.

2 https://olsztynek.pl/miasto-i-gmina-olsztynek/przyroda/fauna-i-flora/ (dostęp: 7.12.2020).

Il. 5. Mapa przestawiająca wyniki analizy funkcjonalnej. Proj. autor
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Fauna leśna to nie tylko ptaki. Lasy zamieszkują również inne cenne zwierzęta, takie jak 
sarny, jelenie, dziki, borsuki, lisy czy wiewiórki. W bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników 
wodnych występują natomiast bobry, piżmaki, wydry oraz wiele płazów – traszki zwyczajne, 
traszki grzebieniaste, żaby wodne, ropuchy zwyczajne, ropuchy zielone i kumaki nizinne. 
Można wreszcie spotkać tutaj gady, między innymi żółwie błotne oraz jaszczurki3.

Ponad 70% tkanki leśnej gminy Olsztynek objęte zostało ekologicznym systemem obsza-
rów chronionych. Na terenie gminy znajduje się również wiele rezerwatów przyrody. Planuje 
się powiększanie tych przestrzeni4.

Głównym uwarunkowaniem sprzyjającym rozwojowi gminy Olsztynek, a w tym miejsco-
wości Świerkocin, jest różnorodność jej środowiska naturalnego. Są to cenne zasoby dziedzi-
ctwa przyrodniczego, które stanowią też czynnik przyciągający turystów.

3. ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ŚWIERKOCINA

Informacje zawarte w studium zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztynek 
wskazują, że największe zagrożenie dla jej środowiska wynika z niekontrolowanego rozwoju 
rolnictwa przemysłowego. Problemem jest fakt, że większość terenów nie jest objęta miej-
scowym planem zagospodarowania. Polityka przestrzenna gminy powinna skupić się przede 
wszystkim na ograniczeniu szkodliwego wpływu rolnictwa, ale przez braki w planowaniu jest 
to utrudnione. W związku z tym głównym celem staje się zabezpieczenie cennych wód grun-
towych i powierzchniowych. Podstawowym warunkiem tej ochrony jest rozbudowa powsta-
jącej sieci kanalizacyjnej (Studium uwarunkowań…, 2020).

Zagrożeniem dla środowiska naturalnego Świerkocina są zwłaszcza zanieczyszczenia. 
Najbardziej niebezpieczne są te pochodzące z przemysłu rolniczego, ale nie tylko takie nale-
ży wziąć pod uwagę. Domy jednorodzinne i zespoły letniskowe także są ich źródłem. Poniżej 
wyszczególnione zostały dwa podstawowe zagrożenia dla środowiska, związane z projektem 
architektury: zanieczyszczenie świetlne i krajobrazu.

4. ZANIECZYSZCZENIE ŚWIETLNE

Sztuczne oświetlenie jest nieodłącznym elementem projektowym w każdym budyn-
ku. Jego wykorzystanie pozwala na dowolne ustalanie godzin naszych aktywności i spra-
wia, że możemy funkcjonować całodobowo. Jednakże taki uniwersalny tryb życia powodu-
je, że w naszym otoczeniu pojawia się zjawisko nadmiernego oświetlenia. Jest to problem 

3 https://olsztynek.pl/miasto-i-gmina-olsztynek/przyroda/fauna-i-flora/ (dostęp: 7.12.2020).
4 https://www.polskawliczbach.pl/Wsie-warminsko_mazurskie (dostęp: 16.04.2021).
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przede wszystkim miejskich aglomeracji, gdzie łatwo możemy zauważyć tzw. zanieczyszcze-
nie świetlne atmosfery – wystarczy obserwować nocne niebo. Można też wykorzystać skalę  
Bortle’a, aby sprawdzić, jak ciemne ono jest. W mieście niebo spowite jest pomarańczowo-
-szarą poświatą i często nie jesteśmy w stanie dostrzec żadnych gwiazd – będzie to klasa 8 
bądź 9. Natomiast w takiej miejscowości jak Świerkocin doskonale widoczne są złożoność 
Drogi Mlecznej, Galaktyka Trójkąta czy niektóre gromady kuliste. To oznacza, że możemy 
mieć do czynienia z klasą 3. Obserwacja takiego czystego nieba dostarcza wyjątkowych do-
znań natury estetycznej. Na naszej planecie jest coraz mniej miejsc, gdzie możemy ujrzeć 
ciemne niebo. Nie ulega więc wątpliwości, że warto chronić takie przestrzenie przed zanie-
czyszczeniem świetlnym. Nie jest to oczywiście łatwe, biorąc pod uwagę, że może być ono 
przenoszone na duże odległości. Dzieje się tak przez odbijanie się fal świetlnych od chmur 
(Siedlecki, 2016: 125–130). Jako projektanci architektury możemy jednak działać, przede 
wszystkim lokalnie, w celu zapobiegania temu zjawisku.

Nadmierne sztuczne oświetlenie to zagrożenie nie tylko dla atmosfery, ale też dla organi-
zmów żywych. Obecnie bardzo popularne są diody LED. Związane jest to z ich energooszczęd-
nością i długą żywotnością. Wadą tych diod jest emitowanie światła przede wszystkim o krót-
kich falach oraz widma o zimnym odcieniu – niebieskim bądź fioletowym. Niebieski znacznie 
różni się od naturalnej barwy światła słonecznego. Kolor ten blokuje u ssaków wytwarzanie 
melatoniny, czyli powoduje bezsenność (Siedlecki, 2016: 125–130). Wykazano także, że świat-
ło niebieskie i czerwone, czyli najbardziej skrajne długości fal, mają często intensywne oddzia-
ływanie na owady. Powodują ich przyciąganie i aktywność ruchową lub przeciwnie, straszą 
i paraliżują. Barwy pośrednie, takie jak żółta i zielona, nie mają tak istotnego wpływu na bez-
kręgowce (Marcinowska, Tęgowska, 2015: 589–597). Intensywne oświetlenie wpływa zatem 
na zmianę naturalnej aktywności ruchowej fauny. Niektóre gatunki będą gromadzić się na ob-
szarach, gdzie wcześniej nie występowały, a inne będą je opuszczać.

4.1. PRZYKŁADY SZKÓD PRZYRODNICZYCH WYNIKAJĄCYCH Z ZANIECZYSZCZENIA 
ŚWIATŁEM

Zanieczyszczenie świetlne ma wpływ na konkretne zmiany w zachowaniu środowiska na-
turalnego. Może powodować między innymi:

4.1.1. MIGRACJE GATUNKÓW

Przykładem tworzenia się takiego zaburzonego nagromadzenia migracyjnego może być 
zooplankton, występujący w zbiornikach wodnych. Pojawienie się oświetlenia sztucznego 
w pobliżu zbiornika powoduje, że te zespoły organizmów migrują w głąb zbiornika z obawy 
przed drapieżnikami, czego skutkiem jest zwiększona przeżywalność glonów przy powierzch-
ni wód. To z kolei wywołuje ich przyspieszony zakwit, ogólne obniżenie jakości wody i powol-
ne zarastanie zbiornika (Tałanda, 2015: 611–616).
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W Świerkocinie występuje wiele chronionych jezior, więc to zagrożenie powinno być 
wzięte pod uwagę przy projektowaniu oświetlenia zewnętrznego budynku i działki.

4.1.2. ZABURZONY CYKL REPRODUKCJI

Przykładem innej zmiany naturalnej aktywności ruchowej jest przyciąganie przez lampy 
LED wielu gatunków owadów. Niektóre kwiaty kwitną nocą i zapylane są przez ćmy. Sztuczne 
oświetlenie przyciąga te stworzenia, powodując zaburzenie orientacji w terenie, a w rezulta-
cie uniemożliwiając zapylenie (Marcinowska, Tęgowska, 2015: 589–597). To zjawisko może 
doprowadzić do wyginięcia gatunków roślin. Podobnie zagrożone przez zjawisko zaburzenia 
orientacji w terenie są też między innymi świetliki. Lokalizacja samic przez samce staje się 
bowiem utrudniona przez zbyt duże natężenie światła nocą (Tałanda, 2015: 611–616).

4.1.3. UŁATWIENIE DLA DRAPIEŻNIKÓW

Niektóre zwierzęta wykorzystują ciemność nocy jako naturalną sferę ochronną przed drapież-
nikami. Przez sztuczne oświetlenie w nocy, ograniczające taką sferę, zostaje zaburzony łańcuch 
pokarmowy, z największą korzyścią dla drapieżnika szczytowego (Tałanda, 2015: 611–616).

4.2. SPOSOBY REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ ŚWIETLNYCH W RAMACH PROJEKTU 
ARCHITEKTONICZNEGO

Istnieje wiele prostych sposobów na ograniczenie produkcji zanieczyszczenia świetlnego 
w ramach projektu architektonicznego. Można zaproponować następujące:

 – Odpowiednie instalacje. Dobrym rozwiązaniem jest instalacja czujników ruchu w miej-
scach, gdzie światło sztuczne jest nam potrzebne okazjonalnie. Unikniemy sytuacji, 
w których teren jest niepotrzebnie oświetlony całą noc.

 – Unikanie tworzenia punktów światła rozproszonego. Odsłonięte żarówki oraz kuliste 
źródła światła mogą być mylące dla owadów. Dla niektórych będą one na przykład łu-
dząco podobne do Księżyca (Marcinowska, Tęgowska, 2015: 589–597). Warto więc wy-
korzystać takie obudowy lamp, które pozwolą na całkowitą kontrolę kierunku i zasięgu 
padania strumienia światła.

 – Zastosowanie świateł o neutralnych długościach fali. Pożądane byłoby unikanie stoso-
wania światła o skrajnych długościach fal, takich jak niebieskie i czerwone. Pośrednie, 
ciepłe barwy o takich odcieniach jak żółty czy zielony nie mają tak istotnego wpływu na 
większość zwierząt. Nie jest to regułą, ale dotyczy znaczącej liczby gatunków.

 – Unikanie światła spolaryzowanego. Niektóre materiały o gładkiej powierzchni powodu-
ją zwiększony efekt polaryzacji światła. Światło odbite od wody, śniegu, lodu, ale też 
mokrego asfaltu czy ciemnej elewacji budynku tworzy oślepiającą poświatę. Niektóre 
zwierzęta, na przykład pszczoły, potrafią określać stopień polaryzacji światła i wykorzy-
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stują go do orientacji w terenie nawet w pochmurne dni (Bobrowski, 2021). Dlatego 
jeśli w ramach projektu nowego siedliska chcielibyśmy zlokalizować pasiekę, dobrze jest 
zadbać o odpowiedni dobór materiałów wykończeniowych.

 – Wykorzystanie światła naturalnego. Minimalną i maksymalną wielkość okien w budyn-
kach określają odpowiednie przepisy prawa budowlanego. Wielkości przeszkleń powin-
ny być dostosowane do orientacji budynku względem kierunków świata, a najlepiej po- 
parte analizą energetyczną. Jeśli pieczołowicie zadbamy o ten aspekt, jesteśmy w stanie 
ograniczyć zużycie światła sztucznego przez użytkowników. Pokoje będą dłużej doświet-
lone i nie będzie w nich ciemnych punktów. Światło naturalne może tworzyć dużo bar-
dziej różnorodny klimat niż sztuczne, bo jego wygląd i natężenie zmienia się w zależności 
od pory dnia i roku.

5. ZANIECZYSZCZENIA KRAJOBRAZU

Kolejnym rodzajem zagrożenia środowiska jest zanieczyszczenie krajobrazu. Intensyfika-
cja rolnictwa wywiera istotny negatywny wpływ na jego różnorodność. Grunty dobrej jako-
ści poddane są uprawie, podczas gdy grunty słabsze pozostają niezagospodarowane, często 
zalesione. Przez położenie nacisku na wzrost produkcji rolnej dochodzi do zanikania natu-
ralnych struktur (Tryjanowski i in., 2011: 113–119). Jest to problem także w gminie Olszty-
nek, gdzie niekontrolowany rozwój rolnictwa zaczyna być zauważalny. Tereny rolne to pola 
o bardzo jednolitym posadzeniu, co ogranicza bioróżnorodność, a w rezultacie prowadzi do 
zubożenia krajobrazu. W Świerkocinie mamy do czynienia z praktycznie nieprzekształconym 
otoczeniem. Większość terenów to lasy, a istniejąca zabudowa jest bardzo tradycyjna. Dla-
tego rozwój ekosystemów lasów powinien być wspomagany przez zrównoważone projekty 
zagospodarowania terenu. Należy też się zastanowić, jakie elementy przestrzenne wsi po-
winny zostać zachowane, a jakie powinny być ograniczane.

5.1. SPOSOBY REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ KRAJOBRAZU W RAMACH PROJEKTU 
ARCHITEKTONICZNEGO

W ramach ochrony przed tym zanieczyszczeniem można wykorzystać rozwiązania i zasa-
dy architektoniczne oraz z pogranicza tej dziedziny, takie jak:

5.1.1. TWORZENIE WYSP ŚRODOWISKOWYCH

Zwiększające się powierzchnie pól o jednolitym posadzeniu mają wpływ na różnorodność 
ekosystemu. Jest to między innymi przeszkoda dla naturalnych zapylaczy – pszczół i trzmieli. 
Podstawowym czynnikiem wpływającym na ich liczbę jest baza pokarmowa, ograniczana 
przez brak zróżnicowania posadzeń. Brak dostatecznej ilości zapylaczy powoduje roślinne 
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zubożenie terenu, a w rezultacie degradację krajobrazu (Bobrowski, 2021). Rozwiązaniem 
tego problemu może być tworzenie wysp środowiskowych. Są to ekosystemy o zbliżonym 
charakterze, położone w zupełnie obcym, niesprzyjającym otoczeniu (będą to np. niewielkie 
powierzchnie leśne, zadrzewienia śródpolne, łąki i jeziora) (Bobrowski, 2021).

5.1.2. STOSOWANIE ZASAD KRYTYCZNEGO REGIONALIZMU

Budynek sam w sobie jest już zmianą istniejącego krajobrazu. Projektując go, powinniś- 
my starać się podtrzymać indywidualne i lokalne cechy architektury danego rejonu. Kon-
tekst lokalności należy traktować szeroko. W wypadku Świerkocina są to nie tylko tradycyjne 
zabudowania, ale przede wszystkim naturalna tkanka przyrodnicza. Krytyczne spojrzenie po-
lega na analizie ograniczeń kontekstualnych wraz z zachowaniem współczesnego myślenia 
dotyczącego rozwiązań programowych i materiałowych. Stosowanie tej definicji krytyczne-
go regionalizmu (Frampton, 2017: 11–21) pozwoli nam na zaprojektowanie budynku, który 
dodatkowo wzbogaci krajobraz.

6. POSZUKIWANIE NOWYCH METOD PROJEKTOWYCH CHRONIĄCYCH ŚRODOWISKO

Przedstawione sposoby ograniczania wpływu zanieczyszczeń środowiskowych mogą 
znaleźć odzwierciedlenie w istniejących już projektach. Wyspa środowiskowa może zostać 
wykorzystana jako element architektoniczny. Przykładem założenia, które wykorzystuje po-
dobny pomysł, jest eksperymentalny projekt Baubotanik Tower (il. 6). Jest to budynek skon-
struowany z żyjących roślin. Jego struktura ma być wspierana przez stalową konstrukcję aż 
do momentu samostabilizacji5.

Nie tylko jednak najbardziej współczesne projekty i eksperymenty mogą stanowić zrów-
noważone wzorce projektowe. Przyjazne środowisku rozwiązania znajdziemy też w architek-
turze modernistycznej, dziś należącej już do projektowego kanonu. Ten kierunek kojarzy się 
z racjonalnością i funkcjonalnością. A co za tym idzie – z racjonalnym wykorzystaniem świat-
ła dziennego. Architektem, który bardzo dobrze opanował tę sztukę, był Louis Kahn. Można 
znaleźć wiele przykładów jego projektów, które nie tylko zapewniają odpowiedni dostęp do 
światła dziennego, ale też wykorzystują jego walor jako środek artystyczny (il. 7 i 8).

Nurt green architecture proponuje wiele rozwiązań, które starają się zwracać naturze wy-
korzystany pod budowę obszar. Zagospodarowanie terenu w postaci podjazdów, miejsc parkin-
gowych i ścieżek może być stworzone z użyciem materiałów przepuszczających wodę. Fasada 
budynku może zostać wykonana w formie wertykalnego ogrodu. Możemy zastosować zielone 
lub niebieskie stropodachy. Dodatkowe inwestycje mające na celu wspieranie i wzbogacanie 

5 https://www.ar.tum.de/en/gtla/research/experimental-buildings/baubotanik-tower/ (dostęp: 
16.12.2020).
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Il. 6. Baubotanik Tower, arch.: Ferdinand Ludwig, Cornelius Hackenbrach  
(https://www.ar.tum.de/en/gtla/research/experimental-buildings/baubotanik-tower/) 

Il. 7. Instytut Salka, La Jolla, Kalifornia, USA; arch.: Louis Kahn. Proj. R. Schezen
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świata owadów, na przykład przez projekty uli lub farm motyli, 
także są „zadośćuczynieniem” za zajmowanie przez człowieka 
terenów siedlisk. Czasami te rozwiązania mogą się okazać nie-
wystarczające. Wynika to stąd, że architekt nie ma odpowied-
niej wiedzy przyrodniczej na temat życia fauny i flory. W takim 
przypadku rozwiązaniem będzie współpraca z biologami i in-
żynierami środowiska. Projekt zespołu mieszkalnego Fælledby 
grupy Henning Larsen w Kopenhadze (il. 9) opierał się na takiej 
współpracy. Wszystkie budynki dla tego osiedla zaprojektowa-
no w technologii drewnianej, co pozwoliło na stworzenie do-
datkowych siedlisk zakomponowanych w fasadach. W sumie 
dla całości założenia, o wielkości 18 hektarów, udało się zacho-
wać 40% terenu w stanie nietkniętym6.

6 https://www.archdaily.com/931546/henning-larsen-to-design-copenhagens-first-all-timber-
-neighborhood (dostęp: 16.04.2021).

Il. 8. Parlament Bangladeszu, Dhaka, Bangladesz; 
arch.: Louis Kahn; wystawa Architecture, Silence 

and Light. Louis Kahn in The Photographs by 
Roberto Schezen. Fot. autor

Il. 9. Projekt zespołu mieszkalnego Fælledby grupy Henning Larsen w Kopenhadze.  
Wizualizacja: Vivid Vision
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6.1. PROPONOWANE ROZWIĄZANIA DLA ŚWIERKOCINA

Świerkocin jest dobrą lokalizacją dla nowych ośrodków turystycznych. Jest to zwią-
zane z jego dogodną pod tym względem lokalizacją oraz opisanymi wysokimi walorami 
przyrodniczymi. Projektowana tu architektura powinna odpowiadać zasadom nurtu green 
architecture, a nawet proponować rozwiązania eksperymentalne. Ciekawym rodzajem za-
budowy, jaka mogłaby powstać w tym miejscu, jest ekologiczne gospodarstwo o profilu 
agroturystycznym. W ramach prac dyplomowych inżynierskich, a także związanego z nimi 
konkursu na projekt „Siedliska w Świerkocinie”, zorganizowanego przez inwestorów – Be-
atę Kozicką i Marka Kozickiego, powstało wiele interesujących koncepcji. Zaproponowana 
przez uczestników architektura spełniała zarówno wymagania dotyczące ochrony przed 
zanieczyszczeniem świetlnym, jak i zanieczyszczeniem krajobrazu. Projekty wykorzysty-
wały światło naturalne jako element kompozycji, ale też jako źródło dodatkowej energii 
(il. 10–11). W ich formie oraz wykończeniu elewacji zastosowano naturalne materiały oraz 
struktury zielone (il. 12).

7. PODSUMOWANIE

Inspirując się choćby częścią przedstawionych powyżej rozwiązań, możemy stworzyć 
przyjazny środowisku projekt. Świerkocin to mała miejscowość, ale o dużej potrzebie świa-
domej architektury. Z pozoru mogłoby się wydawać, że zaprojektowanie budynku w prak-
tycznie nienaruszonej przestrzeni jest proste. Głębsza analiza środowiskowa pokazuje jed-
nak, że istnieje wiele aspektów, które w tym i podobnych miejscach należy wziąć pod uwagę. 
Wnioski i założenia projektowe, wynikające z przedstawionych zagrożeń przyrodniczych, są 
bardzo konkretne. Na ich podstawie możemy wyróżnić dodatkowe etapy projektowe, które 
powinniśmy uwzględnić, aby zachować równowagę ekologiczną. Są to między innymi: anali-
za przyrodnicza, odnalezienie potencjalnych zagrożeń, specjalistyczna konsultacja i wreszcie 
propozycja zrównoważonych rozwiązań, wykorzystujących światową wiedzę na dany temat. 
Przykład miejscowości Świerkocin pokazuje, jak znaczący wpływ może mieć architekt na 
zachowanie naturalnego stanu przyrodniczego okolicznych siedlisk, zaczynając od małych 
elementów projektowych takich jak oprawy lamp, kończąc zaś na kompleksowych rozwiąza-
niach całych zespołów budynków przyjaznych środowisku.
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Il. 10–11. Fragment projektu konkursowego „Siedlisko w Świerkocinie”: Dom rolnika – zabudowa 
zagrodowa z funkcją agroturystyczną w Świerkocinie – III miejsce. Proj. D. Stanek
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Il. 12. Fragment projektu konkursowego „Siedlisko w Świerkocinie”: Gospodarstwo pasieczne  
z funkcją agroturystyczną w Świerkocinie – wyróżnienie. Proj. własny
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Agroturystyka w rozwoju przestrzennym 
pogranicza Warmii i Mazur. Studium przypadku 
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Streszczenie

Artykuł jest wynikiem badań możliwego wpływu agroturystyki na rozwój przestrzenny pogranicza 
Warmii i Mazur na podstawie studium przypadku wsi Świerkocin. Wykorzystano metodę analizy kry-
tycznej oraz badania in situ dla zakresu wsi Świerkocin oraz regionu, mającego bezpośredni wpływ 
na omawianą miejscowość. Potencjał zaistnienia struktur agroturystycznych został omówiony na 
tym przykładzie ze względu na dogodną lokalizację oraz kierunki rozwoju proponowane przez wła-
dze powiatowe. Wieś posiada sprzyjające warunki dla rozwoju struktur agroturystycznych, związane 
z bardzo niską intensywnością zabudowy, charakterystycznym archetypem architektonicznym, roz-
winiętą aktywnością turystyczną oraz lokalizacją w naturalnych obszarach Pojezierza Mazurskiego. 
Artykuł przedstawia potencjał rozwoju agroturystki w Świerkocinie na podstawie analiz znaczenia tej 
formy turystyki zarówno w całej Polsce, jak i w regionie pogranicza Warmii i Mazur.

Słowa kluczowe: agroturystyka, Warmia i Mazury, kontekstualizm, turystyka
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Abstract

The article is a result of a research on a possible impact of agritourism on the spatial development of 
the borderland of Warmia and Mazury, based on the case study of the village Świerkocin. Text was 
built with the method of critical analysis and in situ research for the scope of the village Świerkocin 
and the region that have a direct impact on the discussed place. The potential for the emergence 
of agritourism structures has been discussed on this example due to the convenient location and 
development directions proposed by the poviat authorities. The village has favorable conditions for 
the development of agritourism structures related to a very low intensity of buildings, a characteristic 
architectural archetype, developed touristic layer and location in the natural areas of the Masurian 
Lake District. The article describes potential of agritourism development in Świerkocin. It is based on 
the analysis of significance of this touristic form, both in Poland and in the border region of Warmia 
and Mazury.

Keywords: agritourism, Warmia and Mazury, contextualism, tourism
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1. WSTĘP

Artykuł powstał jako rezultat badań prowadzonych z wykorzystaniem metody analizy 
krytycznej oraz badań in situ i dotyczy wpływu agroturystyki na rozwój przestrzenny na po-
graniczu Warmii i Mazur. Celem analiz było określenie potencjału turystycznego Świerkocina 
jako studium przypadku reprezentującego pogranicze kultur wspomnianych regionów. Za-
kres badania obejmuje wieś Świerkocin, zlokalizowaną na terenie Mazur, ale w obszarze bez-
pośrednio graniczącym z Warmią. Miejscowość charakteryzuje bardzo niska intensywność 
zabudowy oraz duża zasobność terenów siedliskowych. Inspiracją do podjęcia tematu były 
warsztaty terenowe oraz eksploracja okolic wsi Świerkocin. Badania były prowadzone na 
przełomie września i października 2020 roku. Ich rezultaty zostały wykorzystane w analizach 
dokonanych w czerwcu 2021 roku.

W ostatnim czasie można zaobserwować zmieniające się potrzeby społeczeństw, w któ-
rych mieszkańcy miast poszukują odpoczynku od atmosfery dynamicznych aglomeracji oraz 
możliwości czasowego zerwania z właściwym im intensywnym tempem życia. W Polsce kie-
runek ten przybiera na sile wraz z postępującym bogaceniem się społeczeństwa oraz ogól-
noświatowymi zmianami związanymi z postępem technologicznym i procesami globaliza-
cyjnymi. Obserwujemy zmianę preferencji kulturowych, modelu oraz stylu życia. Kształtują 
one potrzebę poszukiwania innych, alternatywnych form spędzania wolnego czasu, w tym 
realizacji potrzeb wypoczynkowych (Dorocki, Szymańska, Zdon-Korzeniowska, 2013: 38–58). 
W związku z tym popularnym wyborem mogą być struktury rozwijającej się turystyki rolni-
czej, które oferują możliwość relaksu wśród naturalnej zieleni oraz w spokojnej, sielskiej at-
mosferze wsi1. Tekst ma określić cechy miejscowości, w której może rozwijać się taka forma 
wypoczynku, oraz wskazać wymagania, jakie powinna ona spełniać. W tym celu wykorzysta-
ne jest studium przypadku Świerkocina.

2. AGROTURYSTYKA

2.1. DEFINICJA

Słowo „agroturystyka” składa się z dwóch składowych: „turystyka” jest zorganizo-
wanym wyjazdem poza miejsce stałego zamieszkania; „agro-” jest pierwszym członem 
wyrazów złożonych, wskazującym na ich związek z rolą lub rolnictwem2. Agroturystyka 
jest zatem formą rekreacyjną realizowaną na terenie wsi, często związaną z charakterem 
rolniczym gospodarstwa. Ostatnio popularne staje się łączenie kultywowanego profilu 

1 http://agroturystykapolska.pl/artykuly/wakacje-na-wsi-1/moda-na-agroturystyke-4 (dostęp: 20.02.2021).
2 https://sjp.pwn.pl/ (dostęp: 27.06.2021).
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rolniczego z działalnością dodatkową, usługami rekreacyjnymi i edukacyjnymi, które ofe-
rują turystom albo letnikom poszerzone możliwości spędzenia czasu „pod gruszą”, jak 
wciąż tradycyjnie nazywa się wczasy tego rodzaju.

Mikołaj Jalinik zdefiniował agroturystykę jako mikroprzedsiębiorstwa produkcyjno-usłu-
gowe zajmujące się prowadzeniem działalności gospodarczej, która polega na wytworzeniu 
jak najlepszego produktu turystycznego, będącego formą wypoczynku na terenie gospo-
darstwa (Jalinik, 2009: 119–137). Janusz Majewski zaś określa ją jako strukturę związaną 
wyłącznie z funkcjonującym gospodarstwem rolnym, gdzie produkcja roślinna i zwierzęca 
stanowią jedną z największych atrakcji dla turystów (Majewski, 2000).

2.2. HISTORYCZNE ZNACZENIE AGROTURYSTYKI

Istotne dla rozwoju agroturyzmu (jak początkowo nazywano tę formę wypoczynku) były 
rekomendacje XIX-wiecznych lekarzy, którzy zachęcali do spędzania czasu wśród wiejskiej 
przyrody. Była to reakcja na wiele złych nawyków pojawiających się wśród elity mieszczań-
skiej, żyjącej w coraz bardziej uprzemysłowionym mieście (Wiśniewski, 2006: 14–18). W na-
stępstwie rewolucji przemysłowej, a także procesów urbanistycznych powodujących nara-
stanie liczby mas pracujących w miastach, pojawiła się potrzeba wiejskiej formy wypoczynku 
(Wojciechowska, 2006: 99–119). W Polsce, dzięki inicjatywie Spółdzielni Turystyczno-Wypo-
czynkowej „Gromada”, nastąpił znaczny rozwój letnisk oraz popularne stały się „wczasy pod 
gruszą”, propagowane w ramach aktywizacji obsługi turystycznej na wsi. W drugiej połowie 
XX wieku nastąpił jednak regres w tej dziedzinie (Gurgul, 2005) – olbrzymie wymagania po-
datkowe zahamowały rozwój formy „pod gruszą”, a stan wojenny całkowicie ją pogrążył. 
Ożywienie nastąpiło dopiero w późnych latach 80. i 90. XX wieku, gdy agroturystyka sta-
ła się motorem aktywizacji gospodarczej obszarów wiejskich (Sikora, 2012). Po likwidacji 
monopolu państwowego indywidualni rolnicy mogli rozpocząć działalność w tym obszarze, 
co w efekcie spopularyzowało samą ideę. Rezultatem tego była kreatywna personalizacja 
oferty pod konkretne grupy odbiorców i unowocześnianie formy wczasów znanych z ubie-
głego wieku (Kapusta, 2008). Zmianie uległ także wachlarz usług turystycznych oferowanych 
przez gospodarstwa rolne, pojawiła się kategoryzacja pakietów dla różnych form odbiorców, 
proponowano np. czynne uczestnictwo w życiu gospodarstwa, dla edukacji czy terapii (Dęb-
niewska, Zaworska, 1998: 115).

2.3. UWARUNKOWANIA ROZWOJU AGROTURYSTYKI W POLSCE

Agroturystyka kształtuje się na zasadach rynkowych w miejscach, które cechują się wy-
sokimi walorami krajobrazowymi. Tereny Polski są podatne na rozwój rolniczej turystyki, 
zwłaszcza na obszarach o niewielkim stopniu zurbanizowania oraz uprzemysłowienia. Naj-
ważniejszymi czynnikami rozwojowymi, korzystnymi dla prowadzenia gospodarstwa rolnego 
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z funkcją agroturystyczną, są zasoby przyrodniczo-krajobrazowe, stosowne otoczenie praw-
ne i organizacyjne (status rolnika) oraz pozyskiwanie wsparcia finansowego (Dębniewska, 
Zaworska, 1998: 115). Efektem lokalizacji gospodarstwa na terenie o sprzyjających walorach 
krajobrazowych może być zwiększenie się jego całościowego dochodu dzięki usługom tury-
stycznym. Rozwój takich usług będzie miał wpływ na przyspieszenie rozwoju regionu.

Przepisy prawne traktują agroturystykę jako świadczenie usług turystycznych w gospo-
darstwie rolnym. Definiowana jest ona jako turystyka na terenach wiejskich, forma rekreacji 
w rejonie niezurbanizowanym, bezpośrednio związana z rolnictwem, gdzie poza produktem 
turystycznym oferuje się możliwość poznania specyfiki zawodu rolnika (Drzewiecki, 2002). 
Obecny model organizacyjny agroturystyki w Polsce ma postać czteroszczeblowej struktury, 
składającej się z:
1) gospodarstwa agroturystycznego,
2) ośrodków doradztwa rolniczego oraz regionalnych stowarzyszeń agroturystycznych,
3) Polskiej Organizacji Turystycznej,
4) właściwych ministerstw oraz organizacji międzynarodowych (Dziechciarz, 2007).

Mnogość aspektów funkcjonalnych w gospodarstwie agroturystycznym sprawia, że jest 
ono objęte nie tylko polityką rozwoju rolnictwa, ale także planami rozwoju obszarów tury-
stycznych, ochrony środowiska, rozwoju małych i dużych przedsiębiorstw oraz politykami re-
gionalnymi. Daje to możliwości pozyskiwania dodatkowych funduszy z dostępnych środków 
wsparcia w sektorze pozarolniczym. W planowaniu regionu ważne jest utworzenie zrów-
noważonego planu rozwoju przestrzennego, który uwzględniałby zachowanie kameralnego 
charakteru wsi, umożliwiającego odbiór jej atmosfery jako spokojnej, oraz proekologiczne 
myślenie. Agroturystyka pozwala na aktywizację obszarów wiejskich, poszerzanie zakresu 
działalności gospodarstw oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Wpływa to na lokalną gastro-
nomię, handel oraz przetwórstwo. Obecne tempo życia sprawia, że liczba turystów prefe-
rujących ten rodzaj wypoczynku się zwiększa, co powoduje, że aktywność agroturystyczna 
staje się ważną gałęzią regionalnej przedsiębiorczości (Surdacka, 2017: 1778–1783).

W Polsce agroturystyka cechuje się przywiązaniem do tradycji lokalnych, co wydaje się 
często zanikać w krajach Europy Zachodniej w związku z intensyfikacją i umasowieniem pro-
dukcji rolniczej, co oddziałuje na rodzime kultury. Rozwijanie różnych rodzajów działalności 
na terenie polskich wsi pozwala na tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze pozarolni-
czym, jednak bezpośrednio związanych z gospodarstwem rolnym i jego tradycyjnym charak-
terem (Marks-Bielska, Babuchowska, 2013: 141–150).

Oferta pojedynczego gospodarstwa agroturystycznego jest przy tym jedynie składową 
produktu turystycznego na danym obszarze. Dla rozwoju całego sektora takich usług ko-
nieczna jest współpraca wielu podmiotów, zwłaszcza wsparcie samorządów terytorialnych. 
Sam produkt zależy od rozwoju gospodarki sieciowej lub klastrów turystycznych. Niezbędny 
jest współudział różnych podmiotów oraz kształtowanie partnerstwa publiczno-prywatnego 
(Dorocki, Szymańska, Zdon-Korzeniowska, 2013: 38–58) (il. 1).
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3. AGROTURYSTYKA POGRANICZA WARMII I MAZUR

3.1. CHARAKTERYSTYKA WARMII I MAZUR

Województwo warmińsko-mazurskie położone jest w północno-wschodniej części Pol-
ski nad Zalewem Wiślanym. Dzięki zachowaniu dużych obszarów leśnych, czystych kom-
pleksów jezior oraz licznych zabytków Warmia i Mazury są uznawane za jeden z najbar-
dziej atrakcyjnych kierunków turystycznych w Polsce. Rejon ten znany jest jako „Zielone 
Płuca Polski”, co podkreśla jego naturalną, ekologiczną, prozdrowotną wartość. Po tere-
nach Pomorza oraz terenach górskich mazurskie jeziora są trzecim celem wyjazdów wypo-
czynkowych w Polsce. Gminy wiejskie na terenach szczególnie atrakcyjnych turystycznie 
wykorzystują ich walory do rozwijania lokalnych form przedsiębiorczości. Wstąpienie Pol-
ski do Unii Europejskiej dało szansę pozyskania dodatkowych finansów na rozwój poza-
rolniczych obszarów wiejskich (Czaplicka-Kozłowska, 2009: 56–61). Teren województwa 
warmińsko-mazurskiego, w porównaniu do innych województw, charakteryzuje się bardzo 
małym zanieczyszczeniem atmosfery i wód oraz niskim stopniem degradacji powierzch-
niowej. Głównymi kompleksami leśnymi są puszcze Borecka, Piska, Nidzicka oraz Romin-
cka. Na tym obszarze znajdują się także liczne jeziora, w tym dwa największe w Polsce – 
Śniardwy i Mamry. Prawie połowa powierzchni całego województwa składa się z obszarów 

Il. 1. Jezioro Czarne wieczorem. Fot. autor
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chronionych. W 2013 roku wyodrębniono tutaj 111 rezerwatów oraz około 2500 pomników 
przyrody3. Województwo warmińsko-mazurskie posiada największą średnią powierzchnię 
użytków rolnych w Polsce (porównywalną tylko z województwem zachodniopomorskim), 
oscylującą pomiędzy 23,7–28,7% całości terenu. Zachowana naturalna tkanka krajobra-
zowa i kulturowa, w połączeniu z kameralnym charakterem gospodarstw rolniczych tego 
regionu, może korzystnie wpłynąć na jakość życia jego mieszkańców oraz na wartość pro-
duktu turystycznego, który oferują4. Dodatkowo region wyróżnia się stosunkowo wysokim 
wskaźnikiem ilościowym na tle państwa w obszarze gospodarstw rolniczych z działalnością 
inną niż rolnicza – jest ich 3,5–4,7% spośród wszystkich. W tej grupie najliczniejszą „inną 
działalnością” jest właśnie agroturystyka, stanowiąca 32,1%. Najlepszymi warunkami do 
rozwoju agroturystyki cieszą się powiaty giżycki, mrągowski, olsztyński, piski i szczeciński. 
Według przedstawicieli starostw powiatowych oraz lokalnych grup działania powiaty te 
cechują się największą jakością środowiska przyrodniczego oraz dysponują dużymi zaso-
bami kulturowymi. W 2011 roku województwo warmińsko-mazurskie znajdowało się na 
trzecim miejscu pod względem liczby obiektów agroturystycznych (743 obiekty), zaraz za 
Podkarpaciem (989 obiektów) i Małopolską (1344 obiektów). Eksperci wojewódzcy jedno-
cześnie podkreślali, że nie można opierać strategii rozwoju Warmii i Mazur jedynie na tu-
rystyce. Jest ona znaczącym, a w niektórych przypadkach głównym elementem dochodu, 
ale nie jest w stanie pokryć zapotrzebowania na nowe miejsca pracy w rejonie (Diagno-
za wybranych aspektów…, 2015). Dokładnie określony potencjał agroturystyczny będzie 
omówiony na podstawie studium przypadku wsi Świerkocin, uwzględniającego jej loka-
lizację na pograniczu Warmii i Mazur oraz jej elementy charakterystyczne, czyli: bardzo 
niską intensywność zabudowy, bogatą tkankę lasów i jezior w granicach wsi, turystyczne 
ukierunkowanie miejscowości oraz stosunkowo dużą liczbę działek siedliskowych.

3.2. CHARAKTERYSTYKA REGIONU

Studium przypadku obejmuje teren wsi Świerkocin, jednak nie należy zapominać o wpły-
wie sąsiadujących miejscowości. Teren gminy Olsztynek, poza wyraźnym centrum miejskim, 
cechuje się charakterem zabudowy zbliżonym do kształtu okolicznych wsi. Marózek, Swa-
derki, Pluski czy Mierki, sąsiadujące ze Świerkocinem, są wsiami małych rozmiarów, oto-
czonymi tkanką naturalną. Właśnie ograniczony rozwój miejscowości i niewielki stopień 
ingerencji w przyrodę powodują występowanie warunków atrakcyjnych dla turystów. Wo-
jewództwo warmińsko-mazurskie charakteryzuje się jednym z najniższych wskaźników gę-
stości zaludnienia, który wynosi 59 os./km2 (średnia w Polsce wynosi 122 os./km2). Dane 
z 2015 roku, dotyczące gminy Olsztynek, mówią o wskaźniku dla tych terenów – 37,3 os./km2  

3 http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php/Wojew%C3%B3dztwo_warmi%C5%84sko-mazurskie 
(dostęp: 03.04.2021).

4 https://invest.warmia.mazury.pl/pl/dlaczego-warmia-i-mazury/nasze-przewagi.html (dostęp: 28.04.2021).
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(Marks-Bielska, Babuchowska, 2013: 141–150). Od 2012 roku liczba miejsc oferujących noclegi 
w powiecie olsztyńskim wzrosła z 159 do 199 w 2019 roku5. W obrębie charakteryzowanej 
lokalizacji istnieje wiele obiektów agroturystycznych, z których największym zainteresowa-
niem cieszą się pensjonat „Natura” w Swaderkach, gospodarstwo „W Krainie Jezior i Lasów” 
w Marózku oraz „Kolonia Mazurska” w Mierkach. Działają one całorocznie, jednak wyraź-
ny wzrost zainteresowania pojawia się w miesiącach czerwiec–wrzesień oraz styczeń–luty. 
Pensjonat w Swaderkach opiera swoją działalność na walorach krajobrazowych oraz umoż-
liwiających aktywizowanie wypoczynku, zwłaszcza dzięki rzece, która przebiega przez teren 
gospodarstwa. Pozwala to na ukierunkowanie oferty, która obejmuje spływy kajakowe oraz 
kąpiele. Na terenie obiektu swobodnie poruszają się niewielkie zwierzęta gospodarcze6. 
Ośrodek „W Krainie Jezior i Lasów” kierunkuje swój profil w stronę połowu ryb, poza zapew-
nieniem walorów krajobrazowych7. „Kolonia Mazurska” z kolei swoją działalność koncen-
truje na aktywnym spędzaniu czasu wśród zwierząt, a największą atrakcję stanowią konie8. 
Oprócz tego najpopularniejszymi aktywnościami w istniejących gospodarstwach agrotury-
stycznych są grille, ogniska, zbieranie owoców lub grzybów oraz wycieczki po szlakach tema-
tycznych (Marks-Bielska, Babuchowska, 2013: 141–150).

3.3. CHARAKTERYSTYKA WSI ŚWIERKOCIN

Ponieważ agroturystyka jest rozwijającym się obecnie kierunkiem, nie tylko wsie 
o dominującej roli turystyki wśród „innej działalności” rozszerzają w tym zakresie swoją 
ofertę. Popularyzacja „wczasów pod gruszą” zaczyna obejmować miejscowości mniej 
znane, które zachwycają kameralnością i autentycznością. Składa się na to tkanka walo-
rów przyrodniczych, warunków ekonomicznych, rolniczego skategoryzowania gospodar-
stwa, tradycji oraz kontekstualizmu w otaczającym krajobrazie, także jego okolic i po-
wiązań. Istotne są też elementy kultury lokalnej oraz formy integracji ze społecznością 
obszarów wiejskich9 (il. 2).

Świerkocin to mała polska wieś o strukturze w formie ulicówki, położona w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Olsztynek. Miejscowość ta 
nie jest duża – liczba ludności w 2011 roku wynosiła 69 osób. Wskaźnik gęstości zaludnie-
nia był na poziomie 12 os./km2 10. Między innymi dzięki temu zachowana jest tu naturalna 
tkanka lasów, jezior, rzek i łąk. Główne skupisko budynków, centrum wsi, to w większości 
poniemieckie obiekty leżące przy Jeziorze Wysokim. Tam też znajduje się kilka ośrodków 

5 https://bdl.stat.gov.pl (dostęp: 27.06.2021).
6 http://natura-group.com.pl (dostęp: 27.06.2021).
7 http://agroturystyka-zakrzewscy.pl/ (dostęp: 27.06.2021).
8 https://koloniamazurska.pl/ (dostęp: 27.06.2021).
9 http://agroturystykapolska.pl/artykuly/wakacje-na-wsi-1/moda-na-agroturystyke-4 (dostęp: 20.02.2021).
10 http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php/%C5%9Awierkocin (dostęp: 31.06.2021).
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wypoczynkowych, zwykle o charakterze domków na wynajem, z widokiem na naturalny kraj- 
obraz. Pozostała część wsi to przede wszystkim lasy sosnowe oraz łąki otaczające jeziora. 
Naturalnej florze towarzyszy bogata fauna, pozwalająca zaobserwować wiele gatunków nie-
spotykanych nigdzie indziej, w tym takich, które są zagrożone wyginięciem. W stosunku do 
innych osad Świerkocin jest odizolowany. Najbliższym większym ośrodkiem miejskim jest 
Olsztynek, siedziba gminy (Kuźniewski, 2007).

3.4. POWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE ŚWIERKOCINA

Świerkocin znajduje się w przestrzeni otoczonej tkanką naturalną. Wieś jednak posiada 
dogodne połączenia komunikacyjne. Połączona jest z drogą krajową nr 58. Trasa ta łączy 
Olsztynek ze Szczuczynem. Po zjechaniu z drogi krajowej w stronę Świerkocina, do jego cen-
trum kierujemy się meandrującą utwardzoną jezdnią. Wieś jest usadowiona historycznie 
wzdłuż tej osi drogi. Tę zasadę przełamuje nowa zabudowa, która jest zlokalizowana w obsza-
rach graniczących bezpośrednio z lasami, będąca przede wszystkim zabudową turystyczną 
i rekreacyjną. Miasto Olsztynek posiada połączenie kolejowe oraz obsługujący je dworzec. 
Drugi przystanek kolejowy znajduje się na północ od Olsztynka i służy obsłudze lądowiska 
Gryźliny. Dogodne połączenie z Olsztynkiem zapewnia także droga ekspresowa S51, łącząca 
Olsztynek z Olsztynem. S51 łączy się z drogą ekspresową S7 w południowo-zachodniej części 
gminy Olsztynek11 (il. 3).

11 https://www.gddkia.gov.pl/pl/ (dostęp: 27.06.2021).

Il. 2. Położenie Świerkocina w Polsce oraz w województwie warmińsko-mazurskim. Fot. autor
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Il. 3. Powiązanie komunikacyjne Świerkocina z Olsztynkiem. Oprac. własne
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3.5. ZASOBY MIEJSCOWOŚCI

Dla rozwoju miejscowości w zakresie turystyki ważne jest, jakie usługi jest ona w stanie 
zaoferować. Gospodarstwo agroturystyczne to: miejsce (kierunek wyjazdu), usługa (pakiet 
operatora turystycznego) oraz pewne dobra materialne. Wszystkie te aspekty mogą definio-
wać sukces produktu turystycznego, lecz w przypadku agroturystyki produkt ten jest bar-
dziej złożony. Ważną częścią jest otoczenie oraz zróżnicowany klimat miejsca, który ma za-
pewnić spokój i ciszę, ale także zachęcić turystę do wniknięcia w obcy dla niego świat. To, co 
buduje klimat miejsca, to jego odrębność od innych, uwarunkowana historią, społecznością 
zamieszkującą dany obszar, a także walorami przyrodniczymi oraz kulturowymi (Marciszew-
ska, 2010: 13–21).

3.5.1. ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

3.5.1.1. RYS HISTORYCZNY
Świerkocin, jak wiele innych wsi zgrupowanych wokół większego organizmu o miejskim 

charakterze, którym w tym przypadku jest Olsztynek, dzieli burzliwą historię całego tego 
obszaru. Pierwsze wzmianki o Świerkocinie i Olsztynku datowane są na XIV wiek, po tym 
jak okoliczne ziemie zostały przejęte przez zakon krzyżacki oraz objęte akcją kolonizacyjną. 
Kraina ta była pokryta puszczami. Tylko w niektórych miejscach ich ciągłość była przerywana, 
dając miejsce na niewielkie osady pruskie. O Świerkocinie wiadomo, że ucierpiał podczas 
wojen polsko-krzyżackich w 1410 roku, a później dzielił losy Olsztynka związanego z Prusami 
Książęcymi. Mimo zmian władz przez 100 lat szczęśliwym trafem wojny omijały Olsztynek, 
pozwalając mu na rozwój. Utworzono starostwo, Olsztynek stał się centrum kościelnym, na-
prawiono mury, a w mieście działał szpital. Głównym źródłem utrzymania mieszkańców były 
rzemiosło, handel oraz – w mniejszym stopniu – rolnictwo. Wiek XVII przyniósł koniec złotej 
ery dobrobytu, gdy wojny, pożary, głód oraz epidemie nawiedziły tę krainę. Najpierw na 
terenie Prus Książęcych zniszczeń dokonywali Szwedzi, a później miasto spalili Tatarzy (walki 
związane ze zdradą Fryderyka Wilhelma III), czego następstwem było pojawienie się nie tyl-
ko głodu po spaleniu wielu ważnych obiektów i wymordowaniu mieszkańców, ale także epi-
demii dżumy. W 1685 roku wybuchł z kolei pożar, który pochłonął kościół, plebanię, ratusz 
i wiele domów mieszczańskich. Miasto wskutek katastrofy i znacznego zubożenia ludności 
oraz tkanki miejskiej zostało zwolnione z podatków w celu odbudowy struktury miejskiej 
(Toeppen, 2004) (il. 4). Wtedy było już częścią państwa brandenbursko-pruskiego, później 
Prus Wielkich, i nosiło nazwę pruską Amellingi lub niemiecką Hohenstein, a wieś Świerkocin 
nazywała się Schwirgstein.

Po pożarze Olsztynka podjęto zatem próby odbudowy dawnej świetności miasta. Jed-
nakże w 1708 roku wybuchła kolejna epidemia dżumy, która powtórnie przetrzebiła ludność 
miasta. Kolejny pożar w 1804 roku strawił niemal wszystko. Od 1871 roku miasto znajdowało 
się w granicach cesarskich Niemiec. W czasie I wojny światowej zostało zajęte przez wojska 
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rosyjskie, a w trakcie potyczek uszkodzono znacznie zabudowę i infrastrukturę miejską (bi-
twa pod Tannenbergiem w 1914 roku). W 1945 roku Olsztynek został zniszczony przez woj-
ska sowieckie (mocno ucierpiał też monument tannenberski). Ostatecznie, wraz ze Świerko-
cinem, znalazł się w granicach Polski (Kuźniewski, 2007).

3.5.1.2. ZABYTKI
Sam Świerkocin nie posiada zabytków. Najbliższym ośrodkiem o znacznych zasobach kul-

turowych jest Olsztynek. Mimo historii sięgającej XIV wieku architektura jest tu stosunkowo 
nowa, postmodernistyczna, co wynika z dziejów miasta, które było kilkukrotnie niszczone 
i odbudowywane. Świadczy o tym choćby to, jak wyglądają płyta rynku oraz otaczające ją 
budynki, architektura Miejskiego Domu Kultury, pierzei zabudowy, kościołów oraz budyn-
ków przemysłowych. Na miejscu spalonego w 1685 roku ratusza nowy powstał dopiero 
w 1714 roku i mimo znacznych zniszczeń miasta w 1945 roku szczęśliwie ocalał, choć od-
budowana struktura budynków na rynku całkowicie do niego nie pasuje. Natomiast nadal 
jest widoczny praktycznie cały zarys murów miasta, będąc jednym z niewielu zachowanych 
i tak starych zabytków w tym regionie12. Zachowanym zabytkiem, datowanym na XIV wiek, 
jest średniowieczny zamek wzniesiony na polecenie komtura ostródzkiego. Zbudowany jest 
na planie czworoboku, z czego trzy jego boki były murowanymi budynkami, a czwarty pełnił 
funkcję muru oraz bramy wjazdowej (Darmochwał, Rumiński, 1996) (il. 5).

12 https://olsztynek.pl/turystyka/zabytki/ (dostęp: 20.11.2020).

Il. 4. Zdjęcie sprzed II wojny światowej. Autor nieznany (https://olsztynek.pl/miasto-i-gmina-
olsztynek/zdjecia-sprzed-ii-wojny-swiatowej/)
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3.5.1.3. MUZEA, PARKI I GALERIE
Na terenie Olsztynka znajduje się Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny 

w Olsztynku. Jest to jeden z najstarszych skansenów tego typu w Polsce, a jego początek się-
ga 1909 roku. Na miejscu można zobaczyć przede wszystkim budynki stworzone z drewna, 
kamienia i cegły, przykryte trzciną albo paloną dachówką ceramiczną13.

Na poddaszu ratusza w Olsztynku ulokowano Multimedialne Muzeum Obozu Jenieckie-
go Stalag IB i Historii Olsztynka, gdzie można dowiedzieć się więcej na temat całej gminy za 
pomocą nowoczesnych form przekazu14.

3.5.2. ZASOBY PRZYRODNICZE I KRAJOBRAZOWE

3.5.2.1. CHARAKTERYSTYKA TKANKI KRAJOBRAZOWEJ
Lasy zajmują ponad 52% powierzchni gminy. Skupiska drzew występują w stosunkowo 

zwartych kompleksach, przede wszystkim jako bory świeże i mieszane z przewagą sosny (ok. 
80% składu drzewostanów), przy czym większość z nich objęta jest już statusem ochrony. 
Wśród występujących tam zwierząt główną i najbardziej zróżnicowaną grupą są ptaki. Na 
terenie lasów występuje także zwierzyna łowna, np. sarny, jelenie, dziki i inne (il. 6)15.

13 https://muzeumolsztynek.pl/ (dostęp: 16.04.2021).
14 https://olsztynek.pl/turystyka/atrakcje-turystyczne/ (dostęp: 14.12.2020).
15 https://olsztynek.pl/miasto-i-gmina-olsztynek/przyroda/ (dostęp: 13.12.2020).

Il. 5. Zamek w Olsztynku, widok ogólny z 2014 r.  
Fot. A. Mackiewicz (https://zabytek.pl/pl/obiekty/olsztynek-zamek-krzyzacki-ob-szkola/)
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3.5.2.2. SZLAKI I REZERWATY
Dzięki występowaniu nienaruszonej tkanki leśnej, która jest schronieniem dla wielu 

gatunków zwierząt, ponad 70% obszaru zostało objęte ekologicznym systemem obszarów 
chronionych. W okolicach gminy znajdują się liczne rezerwaty przyrody16.

Jednym z najważniejszych szlaków turystycznych pogranicza Warmii i Mazur jest Szlak 
Kopernikowski. Związany jest on z działalnością naukową Mikołaja Kopernika. W samym wo-
jewództwie warmińsko-mazurskim odcinek tego szlaku liczy 232 kilometry i wiedzie przez 
kilka większych ośrodków, w tym przez Olsztynek, gdzie można pozyskać informacje o związ-
kach Mikołaja Kopernika z tym miastem, ale też o samym regionie, o otaczającej go przyro-
dzie, tradycjach, a nawet kulinariach.

Największą popularnością cieszą się trasy rowerowe, które są poprowadzone przez boga-
te krajobrazowo i kulturowo miejsca. Przez skansen w Olsztynku i rezerwat bobrów biegnie 
trasa czerwona. Czarna wiedzie przede wszystkim przez las, pozwalając podziwiać walory 
krajobrazowe. Trasa żółta prowadzi przez lasy i łąki – na niej można odwiedzić także jezioro 
oraz miejsca pochówku żołnierzy17.

Popularną tutejszą rozrywką stały się spływy kajakowe. Dzięki świetnym naturalnym wa-
lorom krajobrazowym, bowiem rzeki i jeziora są otoczone dziką przyrodą, miejsce to idealnie 

16 https://olsztynek.pl/turystyka/atrakcje-turystyczne/ (dostęp: 20.11.2020).
17 https://olsztynek.pl/turystyka/szlaki-turystyczne/ (dostęp: 14.12.2020).

Il. 6. Widok na Jezioro Czarne z działki na południu Świerkocina. Fot. autor
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nadaje się do rekreacyjnego spędzania czasu. Spływy nie są wymagające, a ich głównym 
celem jest wzbudzenie emocji dzięki formie meandrujących rzek, otwierających się na ob-
szarach jezior i zamykających na powrót w wąskich rzecznych korytarzach (il. 7, 8).

Il. 7–8. Spływ kajakowy w Swaderkach. Fot. P. Sobol

Il. 9–10. Archetyp zabudowy – pensjonat „Natura” zestawiony z widokiem na Jezioro Czarne.  
Fot. autor / P. Sobol
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4. ANALIZY ZASOBÓW SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH WSI ŚWIERKOCIN

4.1. ANALIZA FUNKCJONALNA ISTNIEJĄCEJ TKANKI ZABUDOWY

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztynek 
zawarta jest informacja o ograniczonym rozwoju wsi zgrupowanych na tym obszarze. Głów-
nym uwarunkowaniem Świerkocina są zasoby naturalne związane z różnorodnością przyrod-
niczą. Mimo nadanego w dokumencie określenia „wsi turystycznej”, miejscowość cechuje się 
stosunkowo dużą ilością działek siedliskowych w obrębie ulicowego centrum18. Sporą część po-
wierzchni, poza obszarami leśnymi i jeziorami, stanowią tereny rolnicze nadające się do upraw 
rolnych. Są to jednak niewielkich rozmiarów gospodarstwa. Rolnictwo w gminie opiera się 
przede wszystkim na uprawie ziemi. Niewielka część produkcji rolniczej jest związana z chowem 
i hodowlą zwierząt. Zajmują się nią zwłaszcza niewielkie gospodarstwa rodzinne. Przykładem 
przedsiębiorczości rodzinnej są omawiane w tekście gospodarstwa agroturystyczne, tworzą-
ce sektor w 100% składający się z firm rodzinnych (Dorocki, Szymańska, Zdon-Korzeniowska, 
2012: 45–60). Miejscowość jest odizolowana, a teren jest w znacznej części niezabudowany, co 
wpływa na poczucie kameralności. W granicach wsi znajdują się jeziora: Czarne, Oczko, Niskie 
i Wysokie. Mimo zapisu w studium uwarunkowań o wymaganiu dogęszczania istniejącej tkanki 
w obszarze zwartej zabudowy wsi, także we wschodniej części powstały punktowo budynki19. 
Znajdują się tam między innymi obiekty turystyczne na wynajem. Obecnie są to domy waka-
cyjne: Rudle (Świerkocin 85), Certówka (Świerkocin 60) oraz Stodoła Nomada (Świerkocin 69). 
W południowo-zachodniej części wsi znajduje się obecnie zamknięty ośrodek turystyczny nad 
jeziorem. Centrum wsi posiada uzbrojenie terenu. Spora część zabudowy oraz puste działki 
siedliskowe posiadają dostęp do cieków wodnych. Zabudowane centrum wsi otoczone jest ze 
wszystkich stron gęstymi, naturalnymi, objętymi ochroną lasami (il. 11–12).

18 https://polska.e-mapa.net/ (dostęp: 03.04.2021).
19 https://planowanie.olsztynek.pl/ (dostęp: 03.04.2021).
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Il. 11. Analiza funkcjonalna Świerkocina. Oprac. własne przy współpracy z N. Solewską
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Il. 12. Schwarzplan Świerkocina. Oprac. własne przy współpracy z P. Sobolem



D. S t a n e k 147

4.2. ANALIZA ZAPISÓW PLANISTYCZNYCH GMINY OLSZTYNEK W GRANICACH WSI 
ŚWIERKOCIN

Wieś nie posiada opracowanego miejscowego planu zagospodarowania terenu dla ca-
łości obszaru. Szczegółowe opracowania dotyczą przede wszystkim możliwości sytuowania 
budynków rekreacji indywidualnej, turystycznej oraz zaznaczają także możliwość zaistnie-
nia zabudowy zagrodowej o funkcji agroturystycznej. W Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztynek z 2020 roku zawarta jest informacja 
o ochronie terenu gminy przed możliwością lokalizacji obiektów związanych z wielkoskalo-
wą produkcją rolniczą, która mogłaby negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie wielu kame-
ralnych przestrzeni, w tym omawianej wsi. Stąd w ograniczony sposób zostały wyznaczone 
miejsca na lokalizacje zabudowy związanej z produkcją rolniczą oraz agroturystyką. W tym 
ostatnim przypadku mają charakteryzować się niewielkimi rozmiarami i rodzinną atmosferą. 
Za sprzyjające niewłaściwym działaniom uznane są niektóre parcele przeznaczone do loka-
lizacji zabudowy rekreacji indywidualnej i turystycznej, której dotyczą szczegółowe uwagi. 
Dogęszczenie zabudowy turystycznej w zachodniej części wsi wykształtowałoby mniejsze 
subcentra i zdegradowałoby naturalną spójność. Zagrożeniem też stałaby się wyraźna grani-
ca między częścią turystyczną zabudowy a częścią wiejską. Funkcje te na obszarach wiejskich 
(i agroturystycznych) powinny się przenikać w myśl dogęszczania zabudowy oraz aktywizacji 
społeczności wiejskiej, a nie wykluczać. Obecnie działają tam na stałe trzy obiekty domów 
wakacyjnych, jednak nie wprowadzają one wspomnianego podziału. Problem wyjaśnia zapis 
ze studium, który określa, iż przestrzenie te nie rozwijają się znacząco oraz nie są wykorzysty-
wane, przez co nie należy przewidywać dużej ilości nowej zabudowy w tym obszarze. W prze-
strzeni wiejskiej przeznaczone jest kilka działek do lokalizacji zabudowy zagrodowej z możli-
wością istnienia funkcji agroturystycznej. Według wytycznych konserwatorskich Świerkocin, 
tak jak sąsiednie miejscowości, jest objęty ochroną ruralistycznej tkanki zabudowy (il. 13)20.

 

20 https://planowanie.olsztynek.pl/fileadmin/PLANOWANIE/Studium/20200903_suikzp_zalacznik1.pdf (dostęp: 
03.06.2021).
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Il. 13. Analiza zapisów planistycznych Świerkocina. Oprac. własne przy współpracy z N. Solewską
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4.3. ANALIZA MOŻLIWYCH PRZEKSZTAŁCEŃ DZIAŁEK SIEDLISKOWYCH  
W GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNE

Na obszarze wsi Świerkocin znajdują się działki siedliskowe, sugerujące status rolnika 
właściciela, a tym samym osoby mogącej prowadzić gospodarstwo agroturystyczne. Z ra-
cji odchodzenia od dominującej roli charakteru rolniczego tereny można przystosować do 
czerpania zysków z form pozarolniczych. Potencjalne gospodarstwa agroturystyczne mają 
równy potencjał rekreacyjny, jednak różnią się lokalizacją – część jest ulokowana w obrębie 
stawów, a inne są zbliżone do tkanki gęstych lasów i borów21. Aby dostarczyć dobry produkt 
agroturystyczny, rozmiary gospodarstw nie muszą być duże. Zapewnienie gościom kontak-
tu ze zwierzętami lub możliwości udziału w kameralnym agrobiznesie może uwiarygodnić 
pobyt w ramach rolniczej turystyki. Przekształcenie działek siedliskowych uwydatni wiejski, 
a także turystyczny charakter miejscowości w nieinwazyjny sposób. Ruralistyczna przestrzeń 
centrum zostanie zachowana oraz wzbogacona o funkcje wspomagające działalność go-
spodarstwa. Ze względu na niski wskaźnik gęstości zaludnienia oraz zrównoważony rozwój 
kameralna przestrzeń nie będzie zakłócana przez hałas czy wzmożony ruch samochodowy. 
Przestrzeń zlokalizowana przy drodze dojazdowej posiada uzbrojenie terenu, jednak działki 
oddalone od centrum mają jedynie dostęp do przyłączy wodociągowych i elektrycznych. 
Obecność dodatkowych atrakcji w okolicy może zachęcić do pobytu na tym obszarze, gdyż 
może on służyć jako baza wypoczynkowa (Drzewiecki, 2002) (il. 14).

21 https://polska.e-mapa.net/ (dostęp: 03.04.2021).
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Il. 14. Analiza możliwych przekształceń działek rolniczych. Oprac. własne przy współpracy z N. Solewską
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4.4. ANALIZA PROCESU ROZWOJU

W Świerkocinie w dokumentach planistycznych występuje ograniczenie wielkoskalowej 
produkcji rolnej. Osoby posiadające działki siedliskowe, rekreacyjne lub osoby posiadające 
status rolnika są kontrolowane w zakresie przedsięwzięć rolniczych. W przestrzeni Świerko-
cina nie pojawia się też duża ilość nowej zabudowy. Dzięki rygorystycznym zapisom w miej-
scowych planach zagospodarowania przestrzennego struktura wsi pozostaje spójna. Gmina 
posiada ofertę inwestycyjną z działkami o przeznaczeniu turystycznym lub rekreacyjnym 
w przestrzeni Świerkocina (dane z 30 maja 2021 roku). Obecna oferta inwestycyjna jest po-
szerzana, często udostępniając obszary pod zabudowę rolniczą w dzierżawę. Poskutkowało 
to realizacją kilku lokalnych inwestycji związanych z budową obiektów turystycznych, cha-
rakteryzujących się stylem inspirowanym lokalnym archetypem architektury22. W ramach 
dodatkowej działalności pojawiają się tutaj najczęściej wypożyczalnie sprzętu do łowienia 
ryb lub kajakowania. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustala na 30% 
opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości o charakterze turystycznym. Obecny stan 
inwestycji oraz istniejącej zabudowy zapewnia rozrost w obrębie liniowego centrum. Prob-
lemem stają się atrakcyjniejsze widokowo działki z zabudową turystyczną poza centrum, 
które przerywają i zakłócają istniejącą ciągłość struktury wsi. Stanowią one zagrożenie dla 
ładu przestrzennego. Gospodarstwa agroturystyczne mogą stanowić rozwiązanie proble-
mu przez produkt turystyczny obejmujący znaczną część przestrzeni wiejskiej oraz integra-
cję tej przestrzeni. Ograniczona rozbudowa miejscowości sprzyja rozwojowi kameralnych 
form turystycznych, podtrzymujących rolniczy charakter i kultywujących wiejską specyfikę 
kulturową. Dzięki otwartym, naturalnym przestrzeniom, obecne oraz potencjalne obiekty 
turystyczne zapewniają możliwość interakcji turystów z tkanką wiejską w nieinwazyjny spo-
sób. Podjęte działania wpisują się w myśl wielofunkcyjnego rozwoju wsi, który stymuluje 
przedsiębiorczość lokalną mieszkańców w zakresie zasobów Świerkocina (Balińska, Zawad-
ka, 2013: 127–143). Możliwość zlokalizowania tam rodzinnego gospodarstwa zagrodowego 
przyciąga inwestorów. 8 maja 2021 roku został rozstrzygnięty konkurs na projekt „Siedliska 
w Świerkocinie”, zorganizowany przez inwestorów Beatę Kozicką i Marka Kozickiego. Obrady 
jury prowadził Radosław Rybkowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zwycięski projekt został 
opracowany przez Karolinę Włodarczyk i dotyczył koncepcji kompleksu agroturystycznego 
z cydrownią (il. 15).

22 https://planowanie.olsztynek.pl/ (dostęp: 03.04.2021).
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5. WNIOSKI

Agroturystyka stanowi potencjał rozwoju przestrzennego Warmii i Mazur. Województwo 
warmińsko-mazurskie jest wypełnione małymi wsiami o różnorodnej strukturze agrarnej. Ich 
charakter sprzyja powstawaniu struktur agroturystycznych dzięki rozbudowanej tkance na-
turalnej i kulturowej. Studium przypadku Świerkocina udowadnia, jak istotnym czynnikiem 
rozwoju przestrzennego jest możliwość lokalizacji gospodarstw agroturystycznych na takich 
terenach. Rozmiar oraz izolacja wsi w tkance naturalnej zieleni, bliskość jezior, możliwości 
obserwacji hodowlanych i dzikich zwierząt są ważnymi aspektami dla potencjalnego gospo-
darstwa agroturystycznego. Świerkocin cechuje się jednym z najniższych wskaźników gęsto-
ści zaludnienia w rejonie, może zachęcać indywidualistów poszukujących odosobnienia oraz 
rodziny oczekujące spokoju. Jednocześnie leśne otoczenie nie stanowi utrudnienia w dojeź-
dzie do placówek turystycznych ani korzystania z przewidywanych atrakcji. W dokumentach 
planistycznych wsi Świerkocin przewidziany jest zrównoważony i ograniczony plan rozwoju, 
który reguluje dogęszczanie zabudowy i obejmuje ochroną tkankę naturalną oraz kulturową, 
m.in. chroniony ruralistyczny układ wsi ulicowej. Są to podstawowe czynniki do wiarygodnego 

Il. 15. Fragment zwycięskiego projektu konkursowego „Siedlisko w Świerkocinie”. Oprac. K. Włodarczyk
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i efektywnego zaaranżowania wiejskiej turystyki. Nie mniej kluczowe jest poprawne zorgani-
zowanie gospodarstwa rolnego, w którym ulokowane zostałyby funkcje agroturystyczne. Za-
lecenia władz regionalnych, dotyczące odejścia od bezpośredniej dominacji wielkoskalowej 
produkcji rolnej, oraz możliwe dofinansowania przedsięwzięć z różnych źródeł zachęcają rolni-
ków do poszerzania i zmiany oferty. Poszerzeniem takiej oferty oraz aktywizacją społeczności 
wiejskiej może być powstanie gospodarstwa agroturystycznego. Aktywizacja wsi wzbogaciła-
by rozwój lokalnych form usług w zakresie handlu, przetwórstwa oraz gastronomii. Funkcje 
tego rodzaju urozmaicałyby ofertę wypoczynkową przy jednoczesnym zachowaniu naturalnej 
wiejskiej tkanki. Na produkt turystyczny w miejscowości Świerkocin składają się duże natural-
ne przestrzenie objęte ochroną, flora i fauna niespotykane w innych rejonach kraju, system 
traktów oraz ścieżek spacerowych, spływy kajakowe czy współgrające z nimi elementy tożsa-
mości kulturowej obszaru, czyli muzea, archetypy architektury czy lokalna kuchnia. Całość nie 
narzuca się w odbiorze. Odwiedzający ma przeświadczenie, że sam odkrywa ten obszar, mimo 
rozwiniętej już tkanki turystycznej. Dodatkowym aspektem, sprzyjającym powstawaniu struk-
tur agroturystycznych, jest liczba działek siedliskowych i małych gospodarstw w granicach wsi. 
Z racji dogodnych warunków, niewielkich rozmiarów, wsparcia władz regionalnych i podatnego 
rynku mogłyby one poszerzyć zakres swojej działalności.
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Rewitalizacja opuszczonych ośrodków 
wypoczynkowych z okresu Polski Ludowej  
jako forma wsparcia lokalnej turystyki na Mazurach
Revitalization of abandoned holiday resorts  
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Streszczenie

W artykule przedstawiono charakterystykę obiektów turystycznych obszaru Mazur z okresu Polski 
Ludowej oraz przeanalizowano możliwości rewitalizacji ośrodków opuszczonych w celu pobudzenia 
lokalnej gospodarki. Przeprowadzono analizy poszczególnych typów obiektów turystycznych z lat 
1945–1989 na podstawie wizji lokalnej oraz krytycznej analizy literatury. Opracowanie zawiera opis 
obecnego stanu prezentowanych przykładów. Każdy z nich został wybrany jako przedstawiciel jed-
nego typu zabudowy ośrodków turystycznych, charakterystycznego dla przyjętych ram czasowych. 
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Abstract

This article presents the characteristics of tourist facilities in Masuria from the period of the People’s 
Republic of Poland and focuses on the possibility of revitalizing abandoned centers in order to 
stimulate the local economy. Analyzes of individual types of tourist facilities from 1945–1989 were 
carried out on the basis of a local vision and a critical analysis of the literature. The study describes 
the current state of the presented examples. Each of them was selected as a representative of one 
type of development of tourist centers, characteristic for a given period.
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1. WSTĘP

Mazury cechuje unikatowy krajobraz i charakterystyczna tkanka geologiczna, stanowiąca 
interaktywną opowieść o dziejach ziemi oraz otaczającej naturze. Dla Polaków południowe 
rejony pojezierza stanowią lekcję historii nie tylko kształtowania się krajobrazu, ale przede 
wszystkim historii kraju. Szczególnie istotną rolę w regionie odgrywa tzw. turystyka poko-
leń, na którą mają wpływ przemiany kulturowe i cywilizacyjne, zamożność społeczeństwa 
i forma zatrudnienia (Wasyluk i in., 2018). Zauważalne są tu związane z tym wzrosty i spadki 
w sektorze turystyki na przestrzeni lat. Rok 1945 to początek kształtowania się turystyki 
na tym obszarze i tworzenia pierwszych ośrodków wypoczynkowych na masową skalę. Lata 
1945–1989, czyli okres Polski Ludowej, to czas intensywnej ekspansji turystycznej, cha-
rakteryzujący się specyficzną strukturą kształtowania zarówno turystyki, jak i formy archi-
tektonicznej obiektów wypoczynkowych. Obecnie turystyka na terenie Mazur jest jednym 
z najbardziej zaniedbanych sektorów usług. Brak stałego rozwoju, a jednocześnie starzenie 
się infrastruktury sprawiły, że liczba opuszczonych ośrodków zaczęła systematycznie rosnąć. 
Jednocześnie widać brak pomysłów na poradzenie sobie z zaistniałym problemem. Jest to 
niewykorzystany potencjał regionu, który daje szansę na poprawę jakości życia mieszkańców 
całego województwa. 

2. CEL, ZAKRES, METODYKA

Celem badań jest weryfikacja obecnego stanu dawnych ośrodków turystycznych na te-
renie Mazur oraz przygotowanie wytycznych związanych z ich rewitalizacją. Przywrócenie 
jakości opuszczonym obiektom powinno pobudzić lokalną gospodarkę i przyciągnąć nowe 
pokolenia turystów na teren pojezierza. Zakres badania obejmuje ośrodki wypoczynkowe 
z czasów Polski Ludowej ulokowane na terenie Mazur, ze szczególnym uwzględnieniem 
dawnych obszarów ekspansji turystycznych. Zaproponowano klasyfikację i omówienie kon-
kretnych typów zabudowy, takich jak: rozproszona zabudowa domków letniskowych, niska 
zabudowa szeregowa, wielofunkcyjne budynki z wielkiej płyty. Na podstawie wizji lokalnej, 
której efektem była analiza wrażeniowa, a także krytycznej analizy literatury sporządzono 
studium poszczególnych przykładów dawnej zabudowy ośrodków turystycznych. Oceniając 
całokształt architektury wypoczynkowej, wskazano jej podstawowe wady i zalety, które na-
stępnie przełożono na współczesne realia i potrzeby konsumentów. 
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3. TURYSTYKA NA TERENIE MAZUR 

Województwo warmińsko-mazurskie jest podzielone na 19 powiatów i dwa miasta na pra-
wach powiatu. Istnieje również podział województwa na krainy, który ma charakter bardziej 
kulturowo-historyczny i dzieli je kolejno na: Warmię, Mazury, Barcję, Powiśle i ziemię lubawską 
(Naruszewicz-Duchlińska, 2004). Dla architektury ważniejszy od klasyfikacji administracyjnej jest 
jednakże podział oparty na klasyfikacji kulturowo-historycznej. Różnice w zabudowie historycznej 
w poszczególnych regionach są wynikiem burzliwej historii, zamieszkiwania przez konkretną gru-
pę etniczną, a także obranej przez nią religii (Achremczyk, 2010–2011). Zarówno nowo powstałe 
obiekty turystyczne, jak i te pochodzące z drugiej połowy XX wieku nie mają charakterystycznych 
regionalnych elementów architektonicznych. Brak unikatowego programu turystycznego, który 
wyzwoliłby miejscowy potencjał, zauważył zarząd województwa warmińsko-mazurskiego, czego 
efektem jest powstanie Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego do 
roku 2025. Według opracowanej strategii turystyka ma się stać wiodącą dziedziną gospodarki, 
wywierającą pozytywny wpływ na wszystkie jej sektory (Urząd Marszałkowski Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego, 2016b)1. Ze zgromadzonych danych wynika, że województwo war-
mińsko-mazurskie jest jednym z trzech najchętniej odwiedzanych województw na terenie Polski. 
Większość stanowią turyści krajowi (88,1%), pozostali to turyści zagraniczni – dane na rok 2020 
(Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 2016a). Analizując obecny stan 
dawnych ośrodków turystycznych, warto zwrócić uwagę także na zapotrzebowanie na konkretną 
funkcję i rodzaj turystyki. W ciągu ostatniej dekady znacznie wzrosła liczba hoteli i pensjonatów 
na terenie całego województwa. W tym samym czasie bardzo skurczyła się liczba ośrodków wy-
poczynkowych, kolonijnych i uzdrowiskowych (Urząd Statystyczny, 2020). Przy czym to właśnie te 
obiekty charakteryzował najdłuższy czas pobytu turystów. Obecnym celem regionu jest turystyka 
rekreacyjna i sportowa, która stanowi około 47% całej oferty turystycznej (Urząd Marszałkowski 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 2016a). 

Turystyka na Mazurach zaczyna się od najmniejszej jednostki, jaką jest wynajem domu 
jednorodzinnego, a kończy na szerokim wachlarzu ofert hotelarskich. Badania biorą pod 
uwagę turystykę zbiorową, budowaną na przestrzeni drugiej połowy XX wieku, którą obec-
nie stanowią pustostany, niemożliwe do likwidacji. 

4. TURYSTYKA NA MAZURACH W OKRESIE POLSKI LUDOWEJ (1945–1989) 

Po drugiej wojnie światowej granice Polski powiększyły się o tzw. Ziemie Odzyskane. 
Mazury dopiero wtedy faktycznie stały się częścią kraju (Sakson, 1990: 54–58). Były wów-
czas chętnie wybieraną lokacją, wcześniej nieznaną Polakom. Zgodnie z ówczesną doktryną 

1 Cel główny.
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polityczną rozwój turystyki miał mieć charakter socjalny i masowy. Według tych założeń to, 
co uprzednio było domeną elity, czyli podróżowanie i wypoczynek, miało stać się dobrem 
powszechnym. Główny nacisk kładziono na turystykę edukacyjną i socjalną, czyli przede 
wszystkim ośrodki kolonijne dla dzieci i młodzieży. Potrzebom takiej formy turystyki mia-
ły odpowiadać niewielkie domki letniskowe ulokowane w skupiskach, budowane z drewna 
lub betonu. Były to modularne, jednakowe budynki, które spełniały funkcję głównie nocle-
gową. Pomieszczenia, które miały obsługiwać wszystkich na równym poziomie świadczenia 
usług, znajdowały się w osobnych budynkach specjalnego przeznaczenia, takich jak: stołów-
ka, kuchnia, recepcja, bawialnia. Ogromną rolę w dynamicznym rozwoju turystyki odegrały 
wówczas związki zawodowe. Już w 1945 roku powołano Wydział Wczasów Pracowniczych, 
a cztery lata później Fundusz Wczasów Pracowniczych, którego głównym zadaniem było 
tworzenie domów wypoczynkowych, należących do konkretnych związków zawodowych lub 
spółek państwowych (Gryszel, 2021). FWP został powołany przez sejm na wniosek Komisji 
Centralnej Związków Zawodowych. Jego głównym organem decyzyjnym była rada funduszu, 
a wykonawczym dyrekcja naczelna, której bezpośrednio były podporządkowane ośrodki wy-
poczynkowe. Każdy, kto chciał się udać na wypoczynek, był zmuszony nie tylko do złożenia 
rezerwacji i uiszczenia kwoty, ale także do otrzymania skierowania. Skierowanie było podyk-
towane renomą placówki pracowniczej w szeregach politycznych oraz niejednokrotnie od-
powiednimi znajomościami w gronie osób decyzyjnych. FWP sprawował wówczas monopol 
w sektorze turystyki na terenie całego kraju i to za jego sprawą budowano kolejne placówki 
wczasowe. 

Wraz z powstawaniem coraz większej liczby domów i ośrodków wypoczynkowych można 
zauważyć stopniowe poszerzanie funkcji obiektów. Wiązało się to ze zwiększeniem kubatury 
masowo budowanych ośrodków. Powszechnym stylem była ludowa interpretacja moderni-
zmu. Szybko zaczęły powstawać obiekty budowane z betonu, z płaskim dachem, o prostej 
kubaturze. Często były to formy budynków szeregowych, a z czasem ogromnych obiektów 
z wielkiej płyty, opartych na charakterystycznych pylonach. Rok 1989 wyznaczył symboliczny 
kres stawiania tego rodzaju ośrodków.

Współcześnie ze względu na wybory konsumentów i obecny stan rozwoju gospodarczego 
obiekty turystyczne budowane w latach 1945–1989 nie spełniają wymagań i nie zaspokajają 
potrzeb młodych pokoleń. Według zgromadzonych danych obiekty turystyczne o charak-
terze ośrodków wypoczynkowych i kolonijnych stopniowo zmniejszają swoją ofertę (Urząd 
Statystyczny, 2020). Ich technologia budowlana nie pozwala na likwidację lub rozbiórkę, co 
skutkuje coraz większą liczbą opuszczonych ośrodków, które zgodnie z filozofią zrównoważo-
nego rozwoju powinny zostać zrewitalizowane i dostosowane do obecnych potrzeb. 
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5. ANALIZA POSZCZEGÓLNYCH PRZYKŁADÓW OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH  
Z OKRESU 1945–1989

5.1. KRYTERIA DOBORU PRZYKŁADÓW I ANALIZY

Do analizy wybrano obiekty pełniące funkcję ośrodków wypoczynkowych, budowane 
w latach 1945–1989. Zakres opracowania obejmuje region Mazur, ze szczególnym uwzględ-
nieniem ich południowego obszaru, który niegdyś stanowił główny kierunek turystyki. Wzię-
to pod uwagę obiekty opuszczone lub znajdujące się w bardzo złej kondycji i upadające.

Analizy, których efekty przedstawiono poniżej, oparto na opisie charakterystycznych 
cech architektonicznych obiektów, materiałów użytych do ich konstrukcji i wykończenia oraz 
rozkładu funkcji i programu, jaki zakładał ośrodek wypoczynkowy. Uzupełnieniem wniosków 
zaprezentowanych w formie opisowej są analizy SWOT, stanowiące podstawę do opracowa-
nia wytycznych do rewitalizacji obiektów.

5.2. CASE STUDY

5.2.1. ROZPROSZONE SKUPISKA DOMKÓW LETNISKOWCYH

W grupie tej wzięto pod uwagę następujące obiekty: ośrodek wypoczynkowy „Kalwa” 
i kemping PTTK w Pasymiu, ośrodek wypoczynkowy WSPol w Starych Kiejkutach, ośrodek 
wypoczynkowy Polfa Tarchomin w Piszu, domki letniskowe „Kołbuk” w Nowej Kaletce oraz 
ośrodek wypoczynkowy „Bielanka” w Rucianem-Nidzie.

Il. 1. Ośrodek wypoczynkowy „Kalwa”, Pasym (http://www.kalwa-energopol.pl/)
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Charakterystyczne cechy architektoniczne
Wolnostojące obiekty parterowe, niepołączone zagospodarowaniem terenu. Mała inge-

rencja w naturalny krajobraz. Zazwyczaj niewielkie budynki z drewna ze skośnymi dachami 
dwuspadowymi. Niektóre wersje posiadają dwie skośne połacie dachowe prowadzone do sa-
mego parteru budynku. Częstym zabiegiem jest podniesienie zabudowy ponad teren w celu 
uniknięcia podtopienia. Niewielkie drzwi i okna, wnętrza zazwyczaj jednoizbowe. Domki letni-
skowe przeznaczone do turystyki biwakowej. Zadaniem domków było zapewnienie najbardziej 
podstawowych potrzeb turysty, dzięki czemu większość czynności wykonywano na zewnątrz. 

Materiał budowlany
Budynki przeważnie wykonane z konstrukcji drewnianej lub murowanej pokrytej des- 

kami drewnianymi. Elewacja pozostawiona w naturalnych odcieniach lub pomalowana na 
kolor błękitny, bordowy itp. Dach zazwyczaj wykończony blachą. Charakterystyczne jest tu 
wykorzystanie tanich materiałów wykończeniowych. Duża integracja materiałów z otaczają-
cym krajobrazem. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, sporadycznie malowana w stylu 
przypominającym archetyp zabudowy wiejskiej. 

Il. 2. Ośrodek wypoczynkowy „Bielanka”, Ruciane-Nida (https://www.zaplanujwczasy.pl/
noclegi+ruciane-nida/bielanka,41562.html) 
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Funkcja i program
Funkcją domków jest jedynie nocleg. Toaleta często znajduje się na zewnątrz, w innym 

budynku lub w ogóle jej brakuje. Kuchnia niewielka, polowa. Założenie wykorzystujące bi-
wakowy styl turystyki, w którym często traktuje się jezioro jako miejsce kąpieli, a ognisko 
jako miejsce do przyrządzania posiłków. Brak zagospodarowania terenu. Obiekty nie pełnią 
funkcji integrującej uczestników. Często brak parkingu, a także przystosowania do wymagań 
przeciwpożarowych obiektów noclegowych. 

Analiza SWOT

5.2.2. NISKA ZABUDOWA SZEREGOWA

W tej grupie wymienić należy: ośrodek wypoczynkowy „Relaks” w Świerkocinie, ośro-
dek wypoczynkowy „Leśna Polana” w Mikołajkach oraz ośrodek wypoczynkowy „Mazury” 
w Krzyżach.

Charakterystyczne cechy architektoniczne
Obiekty parterowe, rozczłonkowana zabudowa szeregowa. Niewielka integracja z te-

renem, wykorzystywanie takich elementów architektury jak schody i rampy. Płaskie dachy 
z wysoką attyką. Brak zagospodarowania terenu. Niewielkie okna w budynkach noclego-
wych oraz duże przeszklenia horyzontalne w budynkach socjalnych. Wolny plan obiektów 
socjalnych. 
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Il. 4. Ośrodek wypoczynkowy „Mazury”, Krzyże (https://e-turysta.pl/osrodek-wypoczynkowy-mazury-
krzyze-100661.html?kl=1)

Il. 3. Ośrodek wypoczynkowy „Relaks”, Świerkocin (https://zapytajonocleg.pl/obiekt-27245-olsztynek-
relaks-osrodek-wypoczynkowy-swierkocin)
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Materiał budowlany
Przewaga betonu zarówno w elewacji budynku, jak i w zagospodarowaniu terenu. Spora-

dycznie występujące elementy drewniane, głównie w postaci stolarki okiennej i drzwiowej, 
a także w wykończeniu wnętrz. Duże przeszklenia i elementy poręczy oraz barierek wyko-
nane ze stali. 

Funkcja i program
Wyraźny podział na poszczególne funkcje. Niewielkie kaskadowo ułożone bryły sześ-

cienne stanowią pokój sypialniany z własnym wejściem i kawałkiem tarasu. Reszta funkcji 
budynku jest socjalna i dostępna dla każdego. Większe obiekty pełniące wyspecjalizowane 
funkcje to: recepcja, sala konferencyjna, stołówka, kuchnia, kawiarnia, sala gier oraz wspól-
na łazienka. Podział funkcji miał zapewniać prywatność jedynie w aspekcie noclegowym, 
wszystkie pozostałe funkcje obiektu miały integrować i zapewniać równość otrzymywanych 
usług. Poszczególne elementy programu znajdowały się w niewielkiej odległości od siebie. 

Analiza SWOT

5.2.3. KOMPLEKSOWE BUDYNKI KUBATUROWE

Do tej grupy należą: hotel „Kormoran” w Mierkach, ośrodek wypoczynkowy „Cicha Pola-
na” w Wałpuszu, ośrodek wypoczynkowy „Zacisze Leśne” w Medynach, ośrodek wypoczyn-
kowy „Rudka” w Rudziskach Pasymskich oraz ośrodek wypoczynkowy „Pod Lipami” i ośro-
dek wypoczynkowy „Danusia” w Lidzbarku.
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Il. 5. Ośrodek wypoczynkowy „Danusia”, Lidzbark (https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-
g2429950-d9719439-Reviews-Danusia_Vacation_Complex-Lidzbark_Warmia_Masuria_Province_
Northern_Poland.html)

Charakterystyczne cechy architektoniczne
Obiekty wielokondygnacyjne, w większości stanowiące jedną zbitą bryłę. Niewielka inte-

gracja z terenem, wykorzystywanie takich elementów architektury jak schody i rampy. Surowe 
materiały budowlane. Konstrukcja z tzw. wielkiej płyty, żelbetowa, monolityczna. Brak wy-
kończenia lub wykończenie tynkiem. Forma często nawiązująca do modernistycznych zasad 
kształtowania architektury: płaski dach, wsparcie na filarach, horyzontalne okna. Tworzenie 
wewnątrz takich samych pomieszczeń o identycznym rozkładzie, każdego z dostępem do włas-
nego balkonu. Budynek podłużny, prostokątny, usytuowany dłuższą elewacją od strony jeziora. 

Materiał budowlany
Dominuje surowy beton jako część zarówno konstrukcji, jak i wykończenia zewnętrzne-

go. Drobne elementy architektoniczne wykonane ze stali. Często pokrycie różnokolorowym 
tynkiem, nadającym charakter ośrodka wczasowego. Stolarka okien i drzwi drewniana, po-
malowana na biało. 

Funkcja i program
Obiekt w każdym wypadku wielofunkcyjny, zapewniający wszystkie podstawowe potrze-

by, jak i dodatkowy program atrakcji dla wczasowiczów. W zależności od rozmiaru inwestycji 
występują dawne ośrodki o funkcji wyłącznie noclegowej i restauracyjnej, jak i dodatkowo 
pełniące funkcję rekreacyjną. W opuszczonych ośrodkach często znajdują się dawne po-
mieszczenia basenu, bilard, bar i świetlica. Charakterystyczna jest również reprezentatywna 
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recepcja znajdująca się tuż przy wejściu głównym. Parter przeznaczony w większości na po-
mieszczenia do użytku wspólnego. Piętra kształtowane w taki sam sposób na każdej kondyg-
nacji. Wszystkie pokoje mają taki sam widok z okna.

Analiza SWOT

Il. 6. Hotel „Kormoran”, Mierki (https://www.booking.com/hotel/pl/centrum-konferencyjno-
wypoczynkowe-kormoran-w-mierkach.pl.html)
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6. WYTYCZNE DO KSZTAŁTOWANIA PROGRAMU REWITALIZACJI

Tabela 1. Analiza porównawcza wybranych rodzajów ośrodków wypoczynkowych na terenie Mazur

Typ obiektu Rodzaj 
turystyki

Struktura 
zabudowy

Zagospo-
darowa-

nie terenu

Materiały 
konstruk-

cyjne/ 
wykończe-

niowe

Rozkład 
funkcji

Integracja 
uczestni-

ków

Ekolo-
giczny 

charakter 
obiektu

Grupa 
domków 
letniskowych

Biwakowa
Rozproszo-
na, wolno-

stojąca
Brak Drewno, 

stal 
Częściowo 
skupiony Niewielka Tak

Niska 
zabudowa 
szeregowa

Kolonijna, 
związków 
zawodo-

wych

Rozproszo-
na, szere-

gowa
Niewielkie

Beton, 
cegła, 

drewno, 
stal

Rozpro-
szony Duża Nie 

Wolnostojące 
obiekty 
kubaturowe

Uzdrowi-
skowa, 

wypoczyn-
kowa

Skupiona, 
wolnosto-

jąca

Brak lub 
niewielkie

Beton 
zbrojony, 

stal
Skupiony Średnia Nie

Źródło: opracowanie własne

Opuszczone lub upadające dawne ośrodki wczasowe, budowane w latach 1945–1989, 
mają duży potencjał i ponownie mogą stać się atrakcyjnymi miejscami turystycznymi. Ko-
nieczna jest sprecyzowana rewitalizacja, odmienna dla każdego typu zabudowy. Analiza 
SWOT wykazała zalety dawnych ośrodków, przy czym głównym ich atutem jest miejsce poło-
żenia, zazwyczaj oddalone od centrum miast. Przedstawione aspekty formy architektonicz-
nej, użytych materiałów i rozkładu funkcji pozwalają wyłonić elementy, które są kluczowe, 
aby przyciągnąć turystów w zapomniane lokalizacje. 

Ośrodki letniskowe funkcjonujące jako skupiska osobnych domków stanowią odpowiedź 
na potrzebę izolacji od struktury miejskiej i biwakowego rodzaju turystyki. Są również eko-
logicznym rozwiązaniem dla osób nieszukających wygód, a raczej kontaktu z naturą. Naj-
większym minusem takiego rozwiązania jest mała integracja między obiektami, wynikająca 
z braku zagospodarowania terenu, przez co wydają się one nienadzorowane, przypadkowe 
i niebezpieczne. 

Ośrodki niskie w zabudowie szeregowej są rozwiązaniem integrującym społeczność tury-
stów. Oferują zarówno prywatność w osobnej części noclegowej, jak i komunikację w strefach 
wspólnych. Największe minusy to brak zróżnicowania oferty noclegowej i niewielkie rozmiary 
domków. Problemem są też wspólna łazienka i toaleta, które nie spełniają obecnych standar-
dów i potrzeb. Brakuje tu ponadto odpowiednich pomieszczeń socjalnych, takich jak bawialnia 
dla dzieci, pomieszczenia do pracy zdalnej, biblioteka, restauracja, siłownia, centrum odnowy 
biologicznej, które mogą zastąpić dawną stołówkę, świetlicę i wspólną łazienkę. 
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Wielofunkcyjne obiekty budowane z wielkiej płyty są ośrodkami programowo nieodbie-
gającymi od obiektów obecnie budowanych na terenie Mazur. Ich przewagą jest usytuo-
wanie w mniej eksplorowanych destynacjach, niezniszczonych przez nadmierną turystykę. 
Wykazują potencjał, aby stać się ciekawą odmianą turystyki z zachowaniem swojego unika-
towego charakteru dawnych lat. Wymagają jednak dostosowania pod względem projekto-
wania uniwersalnego, a także większego zagospodarowania terenu dookoła. 

Mazury jako obszar w dużej mierze ukierunkowany na turystykę posiadają znaczny za-
sób niewykorzystanych obiektów wypoczynkowych w miejscowościach, które niegdyś były 
znaczącymi ośrodkami turystycznymi. Zgodnie z zasadą zrównoważonego projektowania 
należałoby sklasyfikować konkretne grupy obiektów i stworzyć program rewitalizacji, któ-
ry przyciągnąłby nowych turystów. Obiekty budowane w latach 1945–1989 odpowiadały 
nagłej potrzebie turystyki krajowej, która z czasem, ze względu na ekspansję zagraniczną, 
zanikła. Wykorzystanie obecnych pustostanów to szansa na odmienną i ciekawszą turystykę, 
która jest w stanie przywrócić świetność zapomnianym obszarom Mazur. 

Analiza wybranych obiektów pozwala sprecyzować kilka koniecznych działań, które mogą 
przywrócić funkcjonalność opuszczonym obiektom turystycznym. Pierwszym aspektem jest 
konieczność dostosowania funkcji do potrzeb nowego konsumenta, z zapewnieniem odpo-
wiedniej równowagi między prywatnością a integracją. Kolejnym koniecznym punktem pro-
gramu rewitalizacji jest zagospodarowanie terenu dookoła obiektów, dzięki czemu podwyż-
szy się ich standard bezpieczeństwa, a także możliwe będzie korzystanie z ośrodków przez 
osoby niepełnosprawne. Następnie warto zwrócić uwagę na:

 – komunikację i dostosowanie obiektów pod względem potrzebnych parkingów;
 – użycie materiałów, głównie wykończeniowych (zastosowanie ciepłych i naturalnych ma-

teriałów nada obiektom charakter bardziej wiejski niż miejski);
 – dostosowanie charakteru danego budynku do lokalnego archetypu i tradycji miejsca;
 – nadanie konkretnym miejscom wyjątkowości za pomocą odmiennej oferty turystycznej;
 – zadbanie o aspekt ekologiczny (modernizacja budynków pod względem infrastruktury 

technicznej i odnawialnych źródeł energii). 

7. PODSUMOWANIE 

Mazury dysponują unikatowymi na skalę światową walorami przyrodniczymi. Są cieka-
wym i nieodkrytym miejscem nie tylko dla turystów z zagranicy, ale również z kraju. Obec-
nie podróżowanie w te rejony ogranicza się do kilku najpopularniejszych miejsc, tymczasem 
dawne świetne tereny ośrodków wczasowych popadły w zapomnienie. Kluczowym momen-
tem w historii turystyki na tych obszarach był okres powojenny, kiedy w tym miejscu zaczę-
ły powstawać nowe, zróżnicowane oferty noclegowe. Dawne ośrodki zmieniły się jednak 
w opuszczone ruiny lub chylą się ku upadkowi. Mają jednakże ogromny i niewykorzystany 
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potencjał rewitalizacji i przywrócenia dawnej świetności w odświeżonej formie. Ważne, aby 
postawić sobie pytanie, czego oczekuje nowy, współczesny konsument i co z tego jest w sta-
nie zaoferować dawna architektura z czasów Polski Ludowej, a co powinno zostać zmienio-
ne i dostosowane na nowo. W imię zasady zrównoważonego rozwoju nie można myśleć 
o rozwoju turystyki przez tworzenie nowych miejsc, skazując dawne na zapomnienie. Rola 
rewitalizacji jest tu kluczowym elementem, dzięki któremu w przyszłości Mazury nie staną 
się szlakiem ruin dawnych stylów architektury turystycznej. 
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Stadniny konne jako potencjał regionalizmu  
w rozwoju turystyki Warmii i Mazur
Horse studs – the potential of regionalism  
for tourism development of Warmia and Masuria

Streszczenie

W artykule przedstawiony został aspekt regionalizmu, jakim są stadniny koni na Warmii i Mazurach 
wraz z rolą, jaką odgrywają w rozwoju turystyki. Na przykładzie jednych z najstarszych i najbardziej 
reprezentacyjnych ośrodków, znajdujących się na wyjątkowo charakterystycznej dla omawianego 
obszaru trasie turystycznej – Szlaku Konnym im. Marion Dönhoff, przeanalizowano wpływ ich obec-
ności na rozwój cennych przyrodniczo terenów. 

Słowa kluczowe: Mazury, Warmia, stadniny koni, turystyka, regionalizm, rozwój turystyki

Abstract

The article presents an aspect of regionalism in the occurence of multiple horse studs in the region 
of Warmia and Masuria along with the role they play in the development of tourism. The impact 
of their presence on the development of environmentally valuable areas has been analysed on the 
examples of ones of the oldest and representative facilities placed on the – Marion Dönhoff bridle 
path, peculiar to the region type of trail. 

Keywords: Masuria, Warmia, horse studs, horse farms, tourism, regionalism, tourism development 
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1. WSTĘP

Wraz z rozwojem turystyki można zaobserwować, że otoczenie przyrodnicze jest aspek-
tem coraz bardziej pożądanym w kontekście rekreacji i stanowi szczególnie atrakcyjną dla 
człowieka przestrzeń. Rosnące zainteresowanie problematyką środowiska naturalnego 
wśród ludzi skutkowało ustanowieniem wielu nowych form ochrony przyrody na terenie 
Polski. Działania tego rodzaju prowadzone są na wyjątkowo dużą skalę i mają szczególne 
znaczenie dla regionu Warmii i Mazur, cechującego się wysokimi i zarazem unikatowymi wa-
lorami krajobrazu, wód oraz przestrzeni zielonych. Duże zróżnicowanie przyrodnicze świad-
czy dodatkowo o tym, że Kraina Tysiąca Jezior ma przede wszystkim charakter rekreacyjny 
i stanowi tym samym jeden z najchętniej wybieranych kierunków turystycznych. Stąd też, 
biorąc pod uwagę walory naturalne cennych przyrodniczo obszarów Warmii i Mazur oraz 
ich w dużej części pozostawiony bez ingerencji człowieka krajobraz, jednym z kluczowych 
kierunków rozwoju terenów wydaje się turystyka w duchu regionalizmu, zakładająca pro-
mowanie tego, co lokalne i autentyczne, wraz z jednoczesną ochroną zastanego dziedzictwa 
i bogactwa natury. Co więcej, nie sposób nie dostrzec przy tym niezwykłego powiązania 
istnienia stadnin koni z historią regionu, o czym świadczy po pierwsze ulokowanie na tym 
obszarze ponad stu stadnin (Galopuje.pl, 2021), po drugie rozwój turystyki konnej, a po trze-
cie fakt, że to właśnie tym terenom swoje powstanie zawdzięcza rodzima rasa – konik polski. 

Il. 1. Położenie województwa warmińsko-mazurskiego w Europie i w Polsce. Oprac. własne

2. CEL, ZAKRES, METODA 

Do zobrazowania, jak głęboko jazda konna tkwi w tradycji regionu, posłużono się przy-
kładem działania z zakresu turystyki, a konkretnie – jednego z prawidłowo wytyczonych szla-
ków konnych na Warmii i Mazurach. Jest nim szlak imienia niemieckiej hrabiny i dziennikarki 
Marion Dönhoff, którego 250-kilometrowa trasa przebiega z Olsztyna do Sztynortu, głównie 
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przez lasy (11 nadleśnictw i 17 gmin) i w całości w obrębie Warmii i Mazur (Gełdon, 2019), 
co oznacza przejażdżkę wśród malowniczych krajobrazów jezior oraz zieleni, stanowiącej atut 
terenów północnej Polski. Wielbiciele spędzania czasu w siodle, korzystając z zalet naturalne-
go ukształtowania terenu, mają możliwość podążenia dawną trasą dziennikarki, uciekającej 
w 1945 roku przed Armią Czerwoną do Niemiec. Dodatkowo szlak ten prezentuje się na tyle 
atrakcyjnie, że – z użyciem specjalnie przygotowanych mobilnych map dostępnych na stronie 
Lasów Państwowych – można jednocześnie skorzystać z bogatej oferty gastronomicznej oraz 
noclegowej, zarówno dla jeźdźców, jak i koni, znajdujących się na jego trasie stadnin. Połączo-
ne ze sobą ośrodki tworzą jednolitą sieć, organizując w ten sposób turystykę konną regionu. 
Szlak, ze względu na swą długość i stosunkowo długi czas do spędzenia w siodle, polecany jest 
szczególnie średniozaawansowanym i zaawansowanym jeźdźcom, a tym mniej doświadczo-
nym zaleca się z kolei przejechanie krótszych odcinków, np. z instruktorem.

Opisana forma rekreacji z wykorzystaniem lokalnej tradycji oraz z poszanowaniem walo-
rów przyrodniczych regionu narodziła się w analizowanym obszarze dzięki pomysłowi i ini-
cjatywie Ewy i Tadeusza Piórkowskich (specjalistów w dziedzinie nauki jazdy konnej) oraz 
dzięki redaktorce gazety „Die Zeit”, która jako pierwsza zapragnęła samotnie przejechać tra-
sę, upamiętniając tym samym setne urodziny Dönhoff (Gruchała, 2019). 

Il. 2. Przebieg trasy szlaku konnego im. Marion Dönhoff w województwie warmińsko-mazurskim  
z oznaczeniem lokalizacji analizowanych stadnin.  

Oprac. własne na podst. (Adamska, Łopatko-Pomianek, 2015)

W związku z tym za cel naukowy obrano wykazanie związku między obecnością stad-
nin koni na terenie Warmii i Mazur a regionalizmem i rolą, jaką odgrywają one w rozwoju 
turystyki na tych cennych przyrodniczo terenach. Analizy tego aspektu przestrzennego zo-
stały przeprowadzone na przykładach trzech z najstarszych i najbardziej reprezentacyjnych 
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ośrodków w regionie, znajdujących się na trasie szlaku konnego im. Marion Dönhoff: stad-
nin w Popielnie, w Kurkach oraz ośrodka turystyki konnej Pajtuński Młyn. Zakres miejsco-
wy obejmuje zatem obszar zdeterminowany bezpośrednio przez lokalizację analizowanych 
stadnin. Czasowy zakres analiz, wyznaczony przez daty powstania omawianych ośrodków, 
obejmuje okres od 1945 do 2021 roku. 

Początkowy etap badań oparty był na wizji lokalnej, podczas której wykorzystano także 
metodę obserwacyjną i wykonano dokumentację fotograficzną analizowanego terenu. Dzię-
ki metodzie badań fokusowych zebrano materiał w postaci informacji pozyskanych zarówno 
w rozmowach z mieszkańcami Warmii i Mazur, jak i od przebywających tam turystów. Ana-
liza krytyczna literatury i źródeł internetowych umożliwiła zaś poszerzenie zdobytej wiedzy 
oraz sformułowanie problemu badawczego. 

Il. 3. Analiza stadnin koni na terenie badań in situ – gmina Olsztynek i okolice. Oprac. własne
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3. UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZE WARMII I MAZUR

Tereny Warmii i Mazur należą do jednych z najcenniejszych pod względem przyrodni-
czym terenów Polski. Cechuje je bogactwo natury – pierwotnej, niemalże nienaruszonej 
i nietkniętej przez człowieka. Nie bez przyczyny jest to więc kraina przez wielu kojarzona 
z miejscem wytchnienia. Otoczona przez bezkresne przestrzenie lasów wraz z ogromną licz-
bą jezior (źródła podają, że jest ich aż 2600) (Dziennik.pl, 2017) oraz niezwykłym krajobra-
zem, kształtowanym przez wieki w wyniku działań lądolodu, w rzeczy samej stanowi jedyną 
w swoim rodzaju oazę spokoju. 

Il. 4–5. Wrażeniowe szkice akwarelowe z obszaru badań in situ. Rys. autor
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Il. 6–11. Dokumentacja fotograficzna z obszaru badań in situ – wsie Świerkocin i Swaderki.  
Fot. autor i K. Migacz 



K. K r z y ż a n o w s k a 181

Dowodem na to jest niewątpliwie fakt, że opisywane tereny zostały włączone do regionu 
o nazwie Zielone Płuca Polski, wydzielonego w 1988 roku w celu stworzenia „podstaw orga-
nizacyjnych i programowych dla kompleksowej ochrony racjonalnego kształtowania środo-
wiska” (Różański i in., 2012: 42). Całościowo obszar zajmuje poczesne miejsce na turystycznej 
i krajobrazowej mapie Polski ze względu na nagromadzenie licznych zbiorników czy cieków 
wodnych, a także ogromne powierzchnie lasów, będących siedliskiem rozmaitej, w dużej 
części chronionej flory i fauny. Elementy te stanowią tworzywo wielofunkcyjne – sprzyjające 
rekreacji, turystyce, produkcji drewna, zachowaniu bazy genetycznej ekosystemów i ochro-
nie przyrody. Jeśli chodzi o tę ostatnią funkcję, warto dodać, że Warmia i Mazury znalazły 
się na liście terenów chronionych Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, która służy 
ochronie walorów przyrodniczych danego miejsca i „zagrożonych składników różnorodności 
biologicznej kontynentu europejskiego” (Różański i in., 2012: 47).

Jak można się dowiedzieć z dokumentu M. Biczkowskiego i P. Brodowskiego, zatytułowa-
nego Uwarunkowania rozwoju oraz stan zagospodarowania agroturystycznego na obszarze 
dorzecza Drwęcy, zasadnicze zalecenie dla planowania przestrzennego gmin wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego to zrównoważony rozwój gospodarczy, którego podstawę ma 
stanowić m.in. wykorzystanie wysokich walorów przyrodniczo-krajobrazowo-kulturowych 
i turystyczno-wypoczynkowych obszaru (Biczkowski, Brodowski, 2007). Autor podkreśla, że 
kluczowa dla rozwoju jest agroturystyka, która nie wymaga większych inwestycji czy poświę-
cania terenów pod zabudowę, pozwala na ochronę walorów przyrodniczych, a do tego może 
rozsławić region w Polsce i za granicą.

Krótko mówiąc, charakter i uwarunkowania Warmii i Mazur silnie łączą się z regiona-
lizmem, wyznaczającym strategię rozwoju obszaru. Na analizowanym terenie odgrywa on 
ogromną rolę jako motor korzystnych przemian, a zarazem gwarant zachowania tego, co na-
turalne. Jego częścią zaś są lokalna historia oraz występujące w regionie od wieków gatunki 
zwierząt, w tym konie.

4. ROLA STADNIN W ROZWOJU TURYSTYKI I ICH ZWIĄZKI Z REGIONALIZMEM

Obszar Warmii i Mazur cieszy się długą tradycją konną, o czym świadczy ponad sto 
stadnin, stajni, klubów jeździeckich czy różnego rodzaju hodowli (rezerwatowa, stajenna 
i bezstajenna) rozlokowanych w obrębie województwa, które, jak się okazuje, zajmuje pod 
względem ich liczebności pierwsze miejsce w Polsce (Galopuje.pl, 2021). Ich oferta jest bar-
dzo szeroka i obejmuje szereg aktywności – od nauki jazdy konnej, przejażdżek, rehabilitacji 
w formie hipoterapii, przez treningi sportowe dla profesjonalistów, woltyżerkę i zawody, po 
rozmaite możliwości pojenia koni w gospodarstwach wiejskich czy oglądanie ich na pas- 
twiskach i pokazach (Targońska, 2016). Turysta ma możliwość samodzielnej jazdy zarówno 
na typowych dla całego kraju wierzchowcach, jak i na szczególnie charakterystycznych dla 
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regionu przedstawicielach tzw. polskich ras prymitywnych, do których należy przede wszyst-
kim jedyny zachowany potomek tarpanów, zamieszkujących tereny m.in. dawnych Prus 
Wschodnich, czyli konik polski.

4.1. KRYTERIA DOBORU PRZYKŁADÓW 

Badania oparto na analizie trzech wybranych obiektów o funkcji stadnin koni, powsta-
łych w latach 1945–2021 oraz znajdujących się bezpośrednio na trasie szlaku konnego  
im. Marion Dönhoff, biegnącego w południowej części województwa warmińsko-mazurskie-
go i mieszczącego się w całości na terenie Warmii i Mazur. Kryterium doboru przykładów 
stanowił także wyróżnik w postaci historii stadnin i okoliczności ich powstania, hodowanej 
rasy koni, jakości oferowanego programu oraz jego związku z regionalizmem.

4.2. CASE STUDY

4.2.1. POPIELNO – HODOWLA REZERWATOWA KONIKA POLSKIEGO JAKO PRZYKŁAD 
OCHRONY PRZYRODY W DUCHU REGIONALIZMU

Główny ośrodek na Warmii i Mazurach zajmujący się hodowlą konika polskiego – gatunku 
wyjątkowo związanego z omawianym regionem – to Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego 
i Hodowli Zachowawczej Zwierząt PAN w Popielnie, która od 1949 roku prowadzi jego stajenny 
chów (PAN Popielno, 2021), a od roku 1955 – po przejęciu przez Polską Akademię Nauk – także 
hodowlę rezerwatową. W 1939 roku, od momentu założenia przez prof. T. Vetulaniego rezer-
watu w Puszczy Białowieskiej, koniki polskie lokowano w różnych ośrodkach w kraju. Popielno 
stanowiło wówczas jeden z nich, a dziś jest to szczególnie wyjątkowe dla Warmii i Mazur miej-
sce, ponieważ umożliwiło ostatecznie zebranie razem całego materiału genetycznego, tworząc 
główne centrum badawcze i hodowlane rodzimej rasy regionu (Jaworski, Tomczyk-Wrona, 
2009). Założenie urbanistyczne obejmuje kilka obiektów, do których należy m.in. Muzeum 
Przyrodnicze PAN, rozmieszczonych w pozornie symetrycznym ułożeniu, równoległym do 
wschodniej granicy działki. Dodatkowo zabudowa rozchodzi się liniowo w prostopadłych kie-
runkach, począwszy od wjazdu na teren hodowli, co wpływa na jej bardziej rozproszony układ. 

Historia bytowania konika polskiego na terenie Warmii i Mazur jest bardzo długa – trwa 
już od średniowiecza. Właśnie dawne Prusy Wschodnie to miejsce jego pochodzenia. Jako 
jedyna rodzima rasa koni wywodzi się bezpośrednio od dzikich koni, które żyły w miejscach 
słabo zaludnionych, na łąkach i w lasach, dzięki czemu koniki polskie nabyły wyjątkową od-
porność i są przystosowane do życia w srogich warunkach atmosferycznych. Pozwala to na 
utrzymywanie rasy przez cały rok w hodowli bezstajennej (w Polsce dotyczy to aż 54% przy-
padków). W ośrodku w Popielnie koniki przebywają w naturalnym środowisku, a ingeren-
cje człowieka ograniczają się do sytuacji zagrożenia życia czy do dokarmiania sianem zimą. 
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Il. 12–15. Koniki polskie w stacji badawczej w Popielnie (PAN Popielno, 2021; Bezmapy.pl, 2013 
(https://architektura.muratorplus.pl/polski-krajobraz/galeria.html?nr=12&tp=0&v=13452) 

Dzięki temu turyści mogą spotkać konie podczas spaceru po lesie, a organizowane spora-
dycznie przez ośrodek pokazy walk ogierów czy pokazy źrebiąt w ich ekosystemie stanowią 
raczej unikalną na skalę kraju atrakcję (Targońska, 2016). Nie bez powodu także potomek 
tarpana nazywany jest „koniem stref lesistych” – środowisko to jest miejscem jego życia oraz 
źródła pokarmu. Żywiąc się gatunkami roślin często omijanymi przez inne zwierzęta, bierze 
udział w kształtowaniu bioróżnorodności flory, a pasąc się niczym „żywa kosiarka” ogranicza 
nadmierną sukcesję drzew i krzewów na terenach rezerwatów (Bezmapy.pl, 2013). Stanowi 
to dowód na udział koników polskich w ochronie przyrody, a przy tej okazji należy wspo-
mnieć, że mają one też wyjątkowo przyjazne usposobienie, dzięki czemu idealnie nadają 
się do przeprowadzania z nimi hipoterapii (Jaworski, Jastrzębska, Górecka-Bruzda, 2018). 
Hodowla konika polskiego ma więc na celu, szczególnie w Popielnie, jednoczesne wykorzy-
stanie jego zalet, dlatego zapewnia mu się naturalne, dogodne warunki bytowania. Wszyst-
kie te działania podejmowane na rzecz zachowania rodzimej rasy Warmii i Mazur stanowią 
zarazem kontynuację tradycji tego regionu. 
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4.2.2. STADNINA KONI W KURKACH – HISTORIA PASJONATÓW KONI I ICH WKŁAD 
W ROZWÓJ NOWEJ DYSCYPLINY JAZDY KONNEJ W KRAJU

W kolejnym z wybranych do analizy ośrodków znajdujących się na trasie szlaku konnego 
im. Marion Dönhoff od 1985 roku prowadzona jest hodowla koni rasy małopolskiej. Zajmuje 
się tym rodzina, która zamieszkała na Mazurach rok wcześniej. Zgodnie z barwnym opisem 
historii stadniny (Klaybor-Romańska, b.r.) jej założycielka była członkiem Klubu Jeździeckiego 
Uniwersytetu Warszawskiego w Zakładzie Treningowym Koni w Wólce Węglowej pod War-
szawą. Wraz z mężem, po zdobyciu uprawnień instruktorskich do jazdy konnej w 1995 roku, 
postanowili spełnić swoje marzenie i mając wydzierżawione 3 konie, założyli szkółkę jeździe-
cką na terenie należącego do nich gospodarstwa w Kurkach. Właścicielka zainteresowała 
się niespotykaną do 2011 roku w Polsce dyscypliną jeździecką TREC (z fr. Wszechstronny 
Konkurs Konia Turystycznego) – sprawdzającą umiejętności zarówno jeźdźca, jak i konia oraz 
wymagającą bezpiecznej jazdy w terenie. Już w 2015 roku udało jej się zorganizować w stad-
ninie Kurki pierwsze na Warmii i Mazurach szkolenie dla sędziów i organizatorów TREC Pol-
skiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK). Przyczyniła się do popularyzacji tej 

Il. 16–19. Konie, rajd konny, zawody TREC PTTK 2019 w Stadninie Koni Kurki  
(https://www.facebook.com/StadninaKoniKurkiTRECPTTK/photos/?ref=page_internal)
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dyscypliny na analizowanym terenie, a jako że TREC idealnie wpisuje się w turystyczno-przy-
rodniczy charakter okolic, jest to zarazem przykład rozpowszechniania regionalizmu w turys- 
tyce. Właścicielom dotychczas udało się zorganizować m.in. pierwsze pełne zawody TREC 
oraz Kurs Przodowników Turystyki Jeździeckiej PTTK. Charakter urbanistyczny założenia two-
rzą budynki należące do stadniny oraz dom gospodarzy, rozlokowane w sposób zwarty przy 
wjeździe na działkę, zaś do umieszczonej w jej głębi ujeżdżalni koni prowadzi diagonalnie 
biegnąca ścieżka. Granice terenu wyznaczone są także barierą lasu oraz drogi dojazdowej. 

4.2.3. OŚRODEK TURYSTYKI KONNEJ PAJTUŃSKI MŁYN, CZYLI PRZYKŁAD TRADYCJI 
RAJDÓW KONNYCH

Ośrodek turystyki konnej Pajtuński Młyn – podobnie jak poprzednia stadnina – stanowi 
część powiatu olsztyńskiego. Jego specjalnością są rajdy i obozy konne dla ludzi w każdym 
wieku. Zajmuje się szkoleniami jeździeckimi i przeprowadzaniem zawodów na swoim te-
renie, ale jest też związany z dyscypliną TREC, przyczyniając się tym samym do promowa-
nia bezpiecznej jazdy. Historia posiadłości sięga aż XIV wieku – w 1374 roku istniał tam już 
młyn wodny. W 2012 roku właścicielowi udało się zakończyć remont i rozbudowę zabytko-
wej stajni, co umożliwiło przyjęcie pod dach ponad dwudziestu koni. Aktualnie działające 

Il. 20–23. Konie, oferta sportu, rekreacji i turystyki konnej w ośrodku turystyki konnej Pajtuński Młyn 
(https://www.facebook.com/PajtunskiMlyn/photos/?ref=page_internal)
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gospodarstwo agroturystyczne oferuje różne formy aktywnego wypoczynku, jak np. „wczasy 
w siodle” (Pajtuński Młyn, b.r.), a obejmuje również dom nad rzeką z pokojami do wynajęcia, 
który – wraz ze stodołą i pozostałymi obiektami – stanowi całość zwartej zabudowy działki. 
Zagospodarowanie przestrzenne dopełnia dodatkowo powierzchnia 30 ha ziemi, potęgując 
tym samym efekt skupienia budynków w jednym miejscu południowej części dużego terenu.

Wszystko to daje zatem wrażenie spójności z tradycją regionu i przy tym maksymalne-
go wykorzystania jego naturalnych zasobów w postaci środowiska przyrodniczego. Stadniny 
kształtują turystykę regionu i służą nie tylko działaniu w duchu regionalizmu, ale także po-
szanowania przyrody, poprzez dbanie o lokalnie i od dawna występujące na terenie woje-
wództwa gatunki zwierząt.

4.3. DYSKUSJA

Przedstawione w przykładach stadniny mają wiele cech wspólnych, a jedną z nich jest 
niewątpliwie lokalizacja na trasie szlaku konnego im. Marion Dönhoff. Program i ofertę 
wszystkich tych obiektów charakteryzuje podobne podejście do turystyki, skupiające się na 
kontynuacji tradycji. W wypadku stadniny w Kurkach i ośrodka turystyki konnej Pajtuński 
Młyn przejawia się ono w przeznaczeniu przestrzeni szkoleniowych dla zainteresowanych 
zarówno zawodowym, jak i amatorskim jeździectwem. Z kolei stacja badawcza w Popiel-
nie stawia na utrzymanie unikalnej rasy rodzimej regionu, gromadząc osobniki na swoim 
terenie. Analizowane obiekty odróżniają zaś charakter oferowanych usług oraz rasa, liczba 
i przeznaczenie hodowanych koni. Stadnina w Popielnie pozwala odwiedzającym jedynie na 
rekreacyjną jazdę, podczas gdy w stadninie w Kurkach czy w ośrodku Pajtuński Młyn jest ona 
możliwa także w ramach treningów, zawodów oraz rajdów konnych. Wszystkie te miejsca 
przyczyniają się wszakże do propagowania regionalnych zasobów i tradycji.

5. PODSUMOWANIE 

Dzięki długiej tradycji konnej terenów Warmii i Mazur istniejące tam liczne stadniny 
odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu charakteru Krainy Tysiąca Jezior, urastając tym 
samym do rangi wizytówki promującej w regionie to, co naturalne, lokalne i stałe od wie-
ków. Ich zagospodarowanie przestrzenne obejmuje zwykle kilka obiektów, rozmieszczonych 
w pobliżu wjazdu na teren stadniny. Pozostawiony w ten sposób duży, niezabudowany ob-
szar w głębi działki – na Warmii i Mazurach graniczący najczęściej z lasem czy znajdujący się 
w pobliżu jeziora – przeznaczony jest na wybiegi dla koni. Zwartość zabudowy to zaś czynnik 
zmienny, lecz nie wpływający w większym stopniu na odbiór formy założenia urbanistycz-
nego czy funkcjonowanie ośrodków. Analizowane przykłady dowodzą, że obecność tych 
zwierząt jako szczególnie charakterystycznych i często spotykanych w mazurskim krajobrazie 
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przyczynia się do rozpowszechniania specjalnego rodzaju turystyki konnej, ukierunkowanej 
właśnie na regionalizm, ale też do czynnej ochrony przyrody na Warmii i Mazurach. Ma to 
związek nie tylko z przedłużeniem gatunku, zamieszkującego opisywane tereny od wieków, 
ale także z występowaniem wyjątkowo dużej w skali kraju liczby stref natury prawnie chro-
nionej. Obecność tak wielu stadnin koni (ponad stu) w województwie warmińsko-mazur-
skim stanowi bezcenny skarb, który świadczy o wartości regionu, poszanowaniu zastanych 
walorów krajobrazowych i chronionej natury, ale przede wszystkim sprzyja rozwojowi tury-
styki, promując to, co regionalne i zarazem najcenniejsze – przyrodę. 
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Streszczenie

W artykule opisano metodę analizy obszarów inwestycyjnych, mającą na celu prezentację docelowych 
wskaźników urbanistyczno-architektonicznych. Przedstawiono wiele statystyk ukazujących obecny 
stan inwestycji budowlanych w porównaniu do innych państw Unii Europejskiej oraz do wartości uśred-
nionych. Zaproponowano zmianę sposobu obliczenia parametrów z obecnej, bazującej na współczynni-
kach z powierzchni terenu, na obliczenia za podstawę obierające zagęszczenie planowanej liczby miesz-
kańców. Metodę przeanalizowano na podstawie obszaru Ogrodów Sukienniczych w Łodzi.
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Abstract

The article describes the method of analyzing investment areas aimed at presenting the target urban 
and architectural parameters. A number of statistics were presented showing the current state of 
construction investments in comparison to other European Union countries and to averaged values. 
It was proposed to change the method of calculating the coefficients from the current one, based on 
the coefficients of the land surface, to the calculation based on the planned population density. The 
method was tested on the basis of the Ogrody Sukiennicze area in Łódź.
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1. WSTĘP

Współczesne metody analiz w procesie planowania przestrzennego w Polsce są 
w przeważającej mierze regulowane przez Ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. 2003, Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). W ustawie tej zaproponowano wie-
le rozwiązań umożliwiających podjęcie możliwie najtrafniejszych decyzji planistycznych 
oraz kontrolę rozwoju miasta z poziomu organów polityki miejskiej. Ustawa reguluje dwa 
podstawowe narzędzia, stanowiące podstawę obecnych przepisów miastotwórczych – 
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego jako forma podstawowa oraz Decyzje 
o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Przestrzennego jako tymczasowe rozwiąza-
nie pomocnicze. W Ustawie znajdują się zasady tworzenia oraz korzystania z Miejscowych 
Planów Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). W celu zapobiegnięcia paraliżowi in-
westycyjnemu do czasu opracowania MPZP zaprezentowano sposób opracowania analiz 
w celu wydania Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Przestrzennego, wy-
dawanych indywidualnie na potrzeby konkretnej inwestycji.

Szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu przeprowadzania analiz urbanistycznych, ma-
jących na celu sporządzenie Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu, 
znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu ustalania wyma-
gań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. 2003, Nr 164, poz. 1588 z późn. zm.). 
Jako obszar analizy wskazany jest obszar „w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość 
frontu działki objętej wnioskiem […], nie mniejszej jednak niż 50 m”. Linia zabudowy ustalo-
na jest jako „przedłużenie istniejącej linii zabudowy na działkach sąsiednich”. Podobne wy-
tyczne w opracowaniu wskaźników zapisane są dla innych parametrów, takich jak szerokość 
elewacji frontowej, wysokość zabudowy czy geometria dachu. Takie wytyczne nie tylko po-
mijają wiele istotnych czynników, ale również umożliwiają dużą nadinterpretację (w związku 
z brakiem górnej granicy obszaru analizy) otrzymanych wyników. Te zaś mogą posłużyć do 
uargumentowania wniosków kolidujących z istniejącą zabudową (Nie posmarujesz…, b.r.).

2. TŁO I UWARUNKOWANIA METODY

Ograniczone narzędzia zaprezentowane w ustawie nie są wystarczające, a brak detalicz-
nych analiz na poziomie lokalnym powoduje brak argumentów, zdolnych zachęcić dewelope-
rów do zainwestowania w zabudowę nienastawioną na PUM (powierzchnię użytkową miesz-
kań), a kładącą nacisk na inne aspekty zabudowy, które w efekcie mogłyby zwiększyć zwrot 
z inwestycji przy jednoczesnej poprawie jakości zabudowy i otoczenia. Duża część decyzyjności 
w zakresie planistycznym oddana jest w ręce inwestorów, w konsekwencji czego nowo po-
wstała zabudowa rzadko jest wielofunkcyjna czy spójna z otoczeniem i zabudową istniejącą.
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Obecna forma regulacji umożliwiła deweloperom stworzenie monofunkcyjnych przestrze-
ni o skrajnych współczynnikach gęstości, rzadko trafiających w wartości umożliwiające komfor-
towe korzystanie z budowanych przestrzeni (Kawalerka dla fanów…, b.r.). Za niska gęstość pro-
wadzi do nieefektywnego wykorzystania terenu oraz do rozlewania się miast, z kolei zbyt duża 
prowadzi do patologii społecznych (Springer, 2020). Brak odpowiednich wytycznych, regulacji 
i narzędzi w tym zakresie uniemożliwia samorządom kontrolę takich zachowań oraz znacząco 
ogranicza możliwości trafnej estymacji wymaganych współczynników.

Obecne metody, stosowane jako narzędzia analityczne mające na celu krystalizację decyzji 
urzędowych, pomijają wiele istotnych z planistyczno-humanistycznego punktu widzenia danych.

Ustawa operuje pojęciami powierzchni biologicznie czynnej, jednak jej forma, a także spo-
sób przeliczenia znacząco odbiegają od obecnych standardów i obecnego stanu wiedzy. Mini-
malna ilość zieleni przypadająca na mieszkańca w przestrzeni zurbanizowanej proponowana 
przez WHO to 9 m2 (Modern Compact Cities…, b.r.). Dokładne wytyczne dotyczące tej wartości 
różnią się w zależności od ekspertów, jednak z reguły wartość ta jest wyższa niż proponowana 
przez WHO. Stąd też można założyć, że ilość ta jest absolutnym minimum, jakie należy wziąć 
pod uwagę podczas analizy zarówno terenu inwestycyjnego, jak i terenów sąsiednich. Należy 
mieć jednak na uwadze, że wiele współczesnych opracowań wskazuje wyższe wartości, rzędu 
ok. 15 m2 (Dąbrowska-Milewska, 2010). Pokazuje to też zmianę sposobu przeliczania takich 
powierzchni z wartości procentowych na powołujące się na gęstość zaludnienia.

Średnio ok. 40% powierzchni europejskich miast pokryte jest przestrzeniami zielonymi, 
co daje ok. 18,2 m2 per capita. 44% populacji Europy żyje w zasięgu 300 m od publiczne-
go parku (Zulian i in., 2018). Średnia powierzchnia terenów zielonych w Polsce to 29 m2  

(A. Kwartnik-Pruc, Trembecka, 2021).
W kwestii średniej liczby pomieszczeń na osobę w Unii Europejskiej Polska zajmuje 

przedostatnie miejsce, wyprzedzając jedynie Rumunię. Średnia w Polsce wynosi 1,1 po-
mieszczenia na osobę, średnia EU27 wynosi 1,6, podczas gdy pierwsze miejsce zajmuje Mal-
ta z wynikiem 2,2. Współczynnik ten nie jest brany pod uwagę w obecnym procesie analizy 
przestrzennej (Environmental impact…, b.r.). Pokazuje on z kolei głód mieszkaniowy i zbyt 
dużą gęstość wynikającą z polityki mieszkaniowej w kraju.

Średnia ilość powierzchni przypadająca na mieszkańca Unii Europejskiej wynosi 42,56 m2 

(Housing space…, b.r.). W Polsce wartość ta jest znacząco niższa i wynosi ok. 24,7 m2 (Aver- 
age floor area…, b.r.). Regulacje prawne w tej materii nie znajdują się w wyżej wymienionej 
ustawie, a w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, ja-
kim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z 12 kwietnia 2004 roku z późniejszymi 
zmianami. Wartość odpowiadająca za minimalną powierzchnię mieszkania ciągle się zmie-
nia, lecz zmiany te rzadko skutkują podniesieniem standardu mieszkalnictwa. Na tę chwilę 
minimalna powierzchnia mieszkania to 25 m2 (Average floor area…, b.r.).

Średnia liczba miejsc parkingowych w Unii Europejskiej to 0,32 miejsca parkingowego 
na mieszkańca (Kodransky, Hermann, 2011), podczas gdy w Polsce przyjmuje się przeważnie 
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wskaźnik na poziomie 0,8–1,2 w przypadku zabudowy wielorodzinnej oraz 1–2 miejsca parkin-
gowe na lokal w zabudowie jednorodzinnej (Liczba miejsc postojowych…, b.r.). Należy wziąć 
jednak pod uwagę, że wartości opisujące Polskę są wytycznymi, nie zaś wartością uśrednioną.

Kolejnym czynnikiem nieregulowanym Ustawą o planowaniu przestrzennym, a w kon- 
sekwencji rzadko branym pod uwagę, jest poziom hałasu w przestrzeni ulicy, możliwość jego 
wygłuszenia (np. przez stosowanie szpalerów drzew) oraz wynikająca z niego konieczność 
odsunięcia linii zabudowy lub uszczelnienia pierzei.

Dopuszczalne poziomy hałasu regulowane są przez Rozporządzenie Ministra Środowi-
ska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu (Dz.U. 2013, 
poz. 1232, z późn. zm.). Mapy akustyczne (il. 1) na bazie tej ustawy powinny być aktualizo-
wane co pięć lat, jeżeli występuje taka potrzeba. Ponadto konieczność opracowania takich 
map istnieje jedynie dla miast o liczbie ponad 100 000 mieszkańców. Na tych mapach widać 
wpływ hałasu o pochodzeniu komunikacyjnym na otoczenie, a także jego penetrację obsza-
rów zabudowy. Analizy pokazują również zależności spójności pierzei zabudowy od pozio-
mów intensywności hałasu wewnątrz kwartałów czy zespołów zabudowy. Jednak kwestie 
te nie są brane pod uwagę pod kątem wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospoda-
rowania przestrzeni lub przy opracowywaniu Miejscowych Planów Zagospodarowania Prze-
strzennego, gdzie wyrażone byłyby jako docelowy, procentowy parametr szczelności pierzei, 
mający na celu obniżenie poziomu hałasu w obrębie nowo projektowanej zabudowy.

Oprócz szczelności zabudowy można zaproponować dodatkowo lub zamiennie inne roz-
wiązania, takie jak szpalery drzew czy niską zieleń urządzoną, mającą na celu rozproszenie 
i izolację hałasów ulicznych.

Il. 1. Analiza hałasu na obszarze Ogrodów Sukienniczych w Łodzi na podstawie danych z serwisu 
GeoPortal. Oprac. własne
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Z kolei w przypadku inwestycji kubaturowych dane na temat hałasu są analizowane przez 
urząd jedynie w przypadku realizacji inwestycji mogących znacząco wpływać na środowisko 
(Dz.U., Nr 213, poz. 1397). Wymagana jest wówczas analiza akustyczna opracowywanej in-
westycji, zwłaszcza pod kątem wpływu analizowanej inwestycji na otoczenie.

Nacisk kładziony jest na skalę architektoniczną i wpływ budynków. Problem stanowi jed-
nak brak zapisów czy wymogów popartych analizami, nakładających na inwestora obniżenie 
poziomu hałasu w obrębie inwestycji (np. w zakresie przestrzeni wewnątrz kwartału), a nie 
tylko wewnątrz budynków. Podejmowane kroki, mające na celu zmniejszenie szkodliwych 
poziomów hałasu w mieście, są niewystarczające (European Environment Agency, 2020).

Tabela 1. Porównanie wybranych wskaźników urbanistycznych w Polsce i w Europie

Średnia 
europejska Europa Zachodnia

Europa 
Środkowo-
Wschodnia

Polska

Ilość zieleni urządzonej  
per capita 18,2 m2

ok. 30 m2 (Niemcy, 
Benelux, GB)

ok. 10 m2 (Francja, 
Hiszpania, Włochy)

ok. 25 m2 29 m2

Liczba pomieszczeń 
mieszkalnych per capita 1,6 ~2 ~1,5 1,1

Powierzchnia mieszkalna  
per capita 42,56 m2 ~40 m2 ~30 m2 24,7 m2

Liczba miejsc parkingowych  
per capita 0,32 ~0,2 B/D

B/D
(wytyczne 

ok. 0,8–1,2)

Zużycie energii 
 per capita 1,6 MWh 1,8 MWh 1,5 MWh 0,8 MWh

3. METODA

Celem prowadzonych przez autora badań było zaprojektowanie narzędzia (programu) 
tworzącego dynamiczne symulacje modelowania struktury urbanistycznej, wspomagają-
cego podjęcie decyzji planistyczno-projektowych wykorzystujących w optymalny sposób 
dostępną przestrzeń. Narzędzie oferuje możliwość przygotowania scenariuszy rozwoju 
bądź tworzenia nowych struktur urbanistycznych zapewniających komfortowe warunki za-
mieszkania oraz zapobiegających zbyt dużej lub zbyt małej gęstości zaludnienia w obrębie 
inwestycji w zakresie ograniczonych, wymiernych wartości. Opracowany program opiera 
się na autorskim algorytmie, bazującym na obrysie docelowego miejsca inwestycji oraz na 



194

szacowanej liczbie mieszkańców (a nie na procentowych wskaźnikach). Ponadto algorytm 
oferuje możliwość dynamicznej zmiany wartości poszczególnych parametrów, umożliwiając 
szybkie sporządzenie wielu wariantów z zaznaczeniem konsekwencji w celu wybrania naj-
lepszej opcji.

Autor oparł mechanizm działania na ilorazie sumy wynikowych powierzchni i całkowitej 
powierzchni inwestycji, pomniejszonej o odpowiednie współczynniki, a końcowo na spraw-
dzeniu wartości pozostałego metrażu. Jeżeli wartość byłaby zbyt niska (poniżej 90%), ozna-
czałoby to nieefektywne wykorzystanie terenu i zbyt małą gęstość. Jeżeli wartość oscylo-
wałaby w granicach od 90 do 100%, wówczas wariant posiadałby optymalne wykorzystanie 
przestrzeni. Jeżeli powierzchnia miałaby wartość przekraczającą 100%, oznaczałoby to ko-
nieczność zmniejszenia gęstości zaludnienia.

Powierzchnie wynikowe obliczane są na podstawie przyjętej wartości gęstości zaludnie-
nia. Po przemnożeniu tej wartości przez przyjęte współczynniki konkretnych aspektów in-
westycji otrzymujemy składowe powierzchnie wynikowe, których suma, powiększona o po-
wierzchnię istniejącej zabudowy (jeżeli taka istnieje), dzielona jest przez całkowitą dostępną 
powierzchnię, pomniejszoną o odpowiednie współczynniki. Im większa liczba założonych 
współczynników, tym precyzyjniejszy wynik końcowy. Algorytm umożliwia dynamiczną re-
gulację poszczególnych współczynników, dzięki czemu w czasie rzeczywistym można zaob-
serwować konsekwencje na modelu tkanki urbanistycznej oraz w relacjach do pozostałych 
współczynników. Poniższy wzór prezentuje zasadę działania algorytmu:
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gdzie:
W  –  współczynnik końcowy, którego wartość informuje o efektywnym wykorzysta-

niu przestrzeni; powinien oscylować w granicach 90–100%; przekroczenie war-
tości 100% informuje o zbyt dużej gęstości wymagającej zmian w założeniach,

P  –  zakładana liczba mieszkańców,
I  –  zakładana powierzchnia danego współczynnika per capita, np. powierzchnia 

terenów zieleni zagospodarowanej,
E  –  powierzchnia zabudowy istniejącej,
N  –  liczba wszystkich branych pod uwagę współczynników,
A  –  całkowita powierzchnia terenu inwestycji,
Af  –  powierzchnia wynikająca z odsunięcia zabudowy od krawędzi obrysu obszaru 

inwestycji,
Ai  –  powierzchnia wynikająca z odsunięcia zabudowy od wnętrza obszaru inwestycji,
C  –  powierzchnia wynikająca z komunikacji wewnątrz obszaru inwestycji.
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W celu zapobiegnięcia powstania przestrzeni monofunkcyjnych (w przypadku realizacji 
innych niż jednorodzinne), co mogłoby doprowadzić w konsekwencji do spadku atrakcyjności 
przestrzeni, a dalej – do jej opuszczenia, należy zadbać o odpowiednie nasycenie pozostały-
mi funkcjami, np. usługowymi, biurowymi, handlowymi czy rekreacyjnymi. Ich ilość, gęstość 
czy powierzchnia powinny zostać ustalone na podstawie osobnych analiz, biorących pod 
uwagę otoczenie inwestycji, niemniej jednak należy je przewidzieć. Wyliczone powierzch-
nie, konieczne do przewidzenia, mogą zostać ujęte jako kolejne współczynniki zwiększające 
szczegółowość powyższej metody.

Otoczenie powinno zostać przeanalizowane pod kątem dostępności pieszej do danego 
udogodnienia w celu realizacji założeń miasta przyjaznego pieszym. Dana funkcja powinna 
się znajdować w odległości odpowiedniej do klasy jej niezbędności, gdzie funkcje podstawo-
we (apteki, przystanki komunikacji publicznej itp.) powinny znajdować się w odległości nie 
większej niż cztery minuty lub 250 metrów (Sevtsuk, b.r.) od dowolnego punktu na obszarze 
inwestycji. Analizy te należałoby przeprowadzić za pomocą oprogramowania opartego na 
Space Syntax (il. 2), umożliwiającego sprawdzenie realnego dystansu po istniejącej oraz pro-
jektowanej siatce komunikacyjnej (Sevtsuk, b.r.).

Il. 2. Analiza pieszej dostępności przystanków komunikacji pieszej w zasięgu 4 minut  
w obszarze Ogrodów Sukienniczych za pomocą narzędzi składni przestrzennej. Oprac. własne

Jeżeli na podstawie takich badań i analiz powstałaby konieczność zaprojektowania ko-
munikacji dowolnego typu w obrębie inwestycji, to jej obszar może zostać ujęty w powyż-
szym algorytmie, zwiększając jego dokładność.

Należy pamiętać, że struktury przestrzenne cechują się często wartościami kulturowymi, hi-
storycznymi lub innymi, nie dającymi się wyrazić w bezpośredni, liczbowy sposób. Analiza ich 
wykorzystania, poszanowania czy ujęcia w koncepcji powinna być indywidualnie rozpatrzona 
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i przemyślana przez projektanta. Algorytm jest wspomagającym narzędziem analitycznym, poma-
gającym wykonać wiele skomplikowanych aplikacji, jednak nie powinien być nadużywany i wy-
korzystywany w sferach, których z racji ich natury nie można pozostawić komputerowi do oceny.

4. STUDIUM PRZYPADKU

Zaprezentowana metoda, przygotowana przez autora opracowania na podstawie wskaź-
ników proponowanych przez instytucje międzynarodowe bądź bazujących na średnich war-
tościach EU, została wykorzystana jako narzędzie pozwalające oszacować optymalną gęstość 
zaludnienia w relacji do profilu funkcjonalnego i zieleni na obszarze Ogrodów Sukienniczych 
w Łodzi. Autor opracował trzy scenariusze rozwoju dzielnicy – Intensywny, Ekstensywny i Op-
tymalny, różniące się między sobą liczbą rezydentów.

Ogrody Sukiennicze są terenem historycznej Łodzi, położonym na wschód od ulicy Piotr- 
kowskiej. Obszerne tereny i parcele, wytyczone w okresie prężnego rozwoju na początku XIX 
wieku, są nieprzystosowane do współczesnego modelu miasta. Analiza struktury zabudowy 
pozwala zrozumieć rozkład zagęszczenia budynków (il. 3) oraz stopniową ewolucję, gdzie 

Il. 3. Schemat zabudowy z zaznaczonym obszarem Ogrodów Sukienniczych w Łodzi. Oprac. własne
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wiekowa, zabytkowa struktura o szczelnych pierzejach znajduje się bliżej historycznej ulicy 
Piotrkowskiej. Z kolei im bardziej na wschód, tym zabudowa staje się młodsza, formą coraz 
bardziej zbliżając się do modernistycznych osiedli o luźno ustawionych budynkach.

Obszar ten jest w dużej mierze zdegradowany. Na całym terenie brakuje zieleni (Zulian 
i in., 2018), duża część budynków jest w stanie śmierci technicznej lub bliska takiego stanu, 
ulice są wąskie i zakorkowane, a komunikacja miejska niemal nie istnieje. Stan tej przestrzeni 
sprawia, że coraz więcej mieszkańców wyprowadza się do innych dzielnic lub na obrzeża, 
co stopniowo pogłębia problem. Władze miasta we współpracy z Miejską Pracownią Urbani-
styczną starają się zaradzić temu problemowi (Miejska Pracownia Urbanistyczna, b.r.), podno-
sząc urbanistyczną jakość Ogrodów Sukienniczych, planując rewitalizacje, nowe przestrzenie 
zielone oraz konserwacje i remonty budynków. Aby zweryfikować przedstawioną powyżej 
autorską metodę, do opracowania przyjęto dwa kwartały położone na obszarze Ogrodów 
Sukienniczych. Zostały one wybrane na podstawie analizy wartości gruntów (il. 4), która 
wskazała to miejsce jako dołek cenowy, jasno sugerujący drastyczne obniżenie jakości prze-
strzeni w odniesieniu do otoczenia (Koncepcyjna mapa…, b.r.).

Do opracowanego algorytmu zaimportowany został obrys obu opracowywanych kwartałów, 
które podzielono na dwa podobszary – kwartał A i kwartał B (il. 4), przedzielone ulicą Sterlinga. 
Powierzchnia kwartału została wstępnie pomniejszona o obszar wynikający z cofnięcia zabudowy 
względem linii obrysu terenu opracowania. Odsunięcie wynikało z chęci wprowadzenia pierzei 
zabudowy w celu uporządkowania ulicy oraz zaproponowania pewnej przestrzeni proscenium, 
będącej wprowadzeniem do nowego osiedla, poszerzającej trakt ulicy przede wszystkim z myślą 
o pieszych. Wprowadzono również szpaler drzew w celu poprawy sytuacji akustycznej. Następnie 
powierzchnia docelowa została pomniejszona o powierzchnię istniejącej, w części zabytkowej, 

Il. 4. Analiza wartości gruntów obszaru Ogrodów Sukienniczych w Łodzi na podstawie danych   
z serwisu InterSit. Oprac. własne
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zabudowy. Kolejnym krokiem było odjęcie powierzchni wynikającej z projektowanej komunikacji 
wewnątrz kwartału oraz z odsunięcia zabudowy od wnętrza kwartału w celu utworzenia pół-
publicznego parku. W wyniku dalszych prac na tak przygotowanym terenie opracowane zostały 
scenariusze oparte na trzech wariantach gęstości zaludnienia. Najważniejsze różnice, które wy-
różniały przygotowane propozycje, przedstawiają poniższe tabele.

Tabela 2. Różnice liczbowe pomiędzy najważniejszymi wskaźnikami w opracowanych scenariuszach 
zaludnienia dla kwartału A

Oprac.
wariant

Licz. 
mieszk.

Pow.
życiowa/mieszk.

[m2]

Piętra zab.
mieszk.

Miejsca 
park. 

naziemne/
mieszk.

Miejsca
park.

podziemne/
mieszk.

Pow.
parków  

na mieszk.
[m2]

War. eks. 550 28 5 1,1 0 5

War. opt. 780 28 5 0,5 0 5

War. int. 1020 28 7 0,5 0 5

Tabela 3. Różnice liczbowe pomiędzy najważniejszymi wskaźnikami w opracowanych scenariuszach 
zaludnienia dla kwartału B

Oprac.
wariant

Licz. 
mieszk.

Pow.
życiowa/mieszk.

[m2]

Piętra zab.
mieszk.

Miejsca 
park. 

naziemne/
mieszk.

Miejsca
park.

podziemne/
mieszk.

Pow.
parków  

na mieszk.
[m2]

War. eks. 1200 28 5 1,1 0 5

War. opt. 1850 28 5 0,5 0 5

War. int. 2110 28 7 0,5 0 5

Dużą zaletą opracowanej metody i algorytmu jest możliwość graficznej reprezentacji 
wygenerowanych wyników w czasie rzeczywistym. Generowana reprezentacja stanowi sy-
mulację kubaturową, która może stać się podstawą do założeń projektowych podlegających 
interpretacji projektanta (il. 5–7). Metoda ta umożliwia także zweryfikowanie rozwiązań 
w końcowych fazach procesu projektowego oraz weryfikację istniejących założeń, operując 
tymi samymi narzędziami.

Dzięki dużej elastyczności, przejrzystości mechanizmów i logice działania prezentowana 
metoda może pomóc także na etapie planowania prac rewitalizacyjnych o dowolnej skali, 
mających na celu zaadaptowanie przestrzeni do nowych warunków, funkcji lub zagęszczenia 
(zarówno przy wzroście, jak i spadku).

Wypracowane przez algorytm wyniki posłużyły do przygotowania koncepcji urbani-
stycznej rewitalizacji opracowywanych obszarów. Dzięki temu od początkowego etapu 
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Il. 5. Schemat pokazujący umowny podział terenu opracowania na kwartał A i kwartał B.  
Oprac. własne

Il. 6. Jeden z wyników pracy algorytmu. Wariant optymalny dla kwartału A. Oprac. własne
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projektowania istniała możliwość zweryfikowania założeń, gęstości i zapotrzebowania na 
konkretne przestrzenie czy funkcje w celu przygotowania komfortowych przestrzeni speł-
niających współczesne standardy. Dzięki takim informacjom proces projektowy przebiega 
celniej, co prowadzi do oszczędności czasu pod kątem liczby opracowywanych koncepcji, 
a wypracowywane warianty projektowe mają oparcie analityczne.

Przygotowana koncepcja była na bieżąco weryfikowana ze wskazówkami algorytmu, aby 
nie dopuścić do stworzenia przestrzeni nie spełniających minimalnych wymagań, np. pod 
kątem liczby obszarów zieleni zorganizowanej.

Poniższa tabela prezentuje porównanie wartości uzyskanych w projektowanej koncepcji 
z wartościami proponowanymi przez algorytm.

Tabela 4. Porównanie wartości pomiędzy najważniejszymi wskaźnikami w scenariuszach opracowanych 
przez algorytm oraz w scenariuszu opracowanym w projekcie dla kwartału A

Oprac.
wariant Licz. mieszk.

Pow.
życiowa/
mieszk.

[m2]

Piętra  
zab.

mieszk.

Miejsca 
park. 

naziemne/
mieszk.

Miejsca
park.

podziemne/
mieszk.

Pow.
parków  

na mieszk.
[m2]

War. eks. 550 28 5 1,1 0 5

War. opt. 780 28 5 0,5 0 5

War. int. 1020 28 7 0,5 0 5

OSIĄGNIĘTO

War. 
mieszany 610 28 6 (średnio) 0 1,1 16,83

Il. 7. Jeden z wyników pracy algorytmu. Wariant optymalny dla kwartału B. Oprac. własne
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Warto zaznaczyć, że algorytm w swojej podstawowej formie analizuje przestrzeń, zakła-
dając miejsca parkingowe naziemne. Dzięki takiemu założeniu przyjąć można, że w przy-
padku rezygnacji inwestora z parkingów podziemnych wymagane współczynniki będą nadal 
zachowane, z kolei w przypadku przeniesienia parkingów pod ziemię pozostała przestrzeń 
może zostać zaaranżowana jako przestrzeń zielona, podnosząc ogólną wartość i jakość zało-
żenia. W przypadku definitywnej decyzji wykonania parkingów pod ziemią lub pozostawie-
nia tylko części miejsc postojowych na powierzchni, algorytm można odpowiednio adapto-
wać i w ten sposób uzyskać przykładowo większą docelową gęstość zaludnienia.

Tabela 5. Porównanie wartości pomiędzy najważniejszymi wskaźnikami w scenariuszach opracowanych 
przez algorytm oraz w scenariuszu opracowanym w projekcie dla kwartału B

Oprac.
wariant Licz. mieszk.

Pow.
życiowa/
mieszk.

[m2]

Piętra  
zab.

mieszk.

Miejsca 
park. 

naziemne/
mieszk.

Miejsca
park.

podziemne/
mieszk.

Pow.
parków  

na mieszk.
[m2]

War. eks. 1200 28 5 1,1 0 5

War. opt. 1850 28 5 0,5 0 5

War. int. 2110 28 7 0,5 0 5

OSIĄGNIĘTO

War. 
mieszany 1212 28 5 (średnio)

0,16
(gł. parkingi 
usługowe)

1,2 10,95

5. WNIOSKI

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, będąca podstawą wydawa-
nych dziś decyzji oraz uchwał mających na celu regulację porządku urbanistycznego, ma 
obecnie 18 lat. Stan wiedzy, którym operujemy dzisiaj, oraz postęp technologii projekto-
wania i analiz uległ znaczącej zmianie od czasu wejścia tej ustawy w życie. Zmianie uległo 
podejście społeczeństwa do przestrzeni publicznych, do obszarów zielonych, do zanieczysz-
czenia oraz szeroko rozumianego komfortu życia. Obecne prawodawstwo nie bierze tych 
osiągnięć pod uwagę, co skutkuje wykorzystywaniem luk prawnych oraz ignorowaniem 
przez inwestorów wartości, które uważamy w urbanistyce i architekturze za istotne. Jednym 
z głównych problemów jest wciąż przeliczanie wymaganych współczynników na podstawie 
jedynie powierzchni jako docelowej wartości procentowej, ignorując zagęszczenie danego 
terenu. Fakt ten prowadzi obecnie do patologii na rynkach mieszkaniowych zarówno pod ką-
tem cenowym, jak i projektowym. Powszechnym problemem jest błędne bądź nieefektywne 
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wykorzystanie terenu. Aby realnie wpłynąć na zmianę obecnego obszaru polskiego miasta, 
wsi i wszystkich obszarów inwestycyjnych, potrzebne są konkretne kroki mające na celu 
wskazanie nowych wytycznych i ich egzekwowanie.

Wskazana metoda, oprócz nowych możliwości, cechuje się również ograniczenia-
mi, o których należy pamiętać. Ze względu na prostotę działania wyniki przedstawione 
przez algorytm są arbitralną wartością, mogącą stanowić podstawę do dalszego dzia-
łania i podjętych decyzji. Nie nakreśla jednak ona jednoznacznie dalszych trendów czy 
kierunków rozwoju. Do podjęcia takich decyzji wciąż potrzebny jest wykwalifikowany 
architekt czy urbanista, który będzie w stanie poprawnie zinterpretować końcowe wyniki, 
niekoniecznie kurczowo się ich trzymając. Ponadto skuteczne działanie algorytmu i wia-
rygodne wyniki są w całości oparte na wiarygodności i dokładności danych wyściowych, 
które zostają tam wprowadzone. Jeżeli więc wprowadzone dane będą pochodziły z nie-
sprawdzonych źródeł, wyniki proponowane przez algorytm będą zniekształcone.

Zastosowanie algorytmu nie legitymizuje uzyskanych wyników ani dalszych kroków pod-
jętych na ich podstawie. Aby obliczenia były trafne, a oparty na ich podstawie projekt – do-
pasowany do opracowywanego terenu, należy zweryfikować i wskazać źródła danych, na 
których opierała się analiza.

W powyższym artykule ukazano tylko jedną z możliwych dróg, jedną z metod, która 
umożliwia normalizację obecnych procesów, za cel nadrzędny stawiając sobie komfort czło-
wieka jako przyszłego użytkownika realizowanych inwestycji.

Il. 8. Schemat przestrzeni zielonych w opracowanym na podstawie algorytmu projekcie rewitalizacji 
fragmentu Ogrodów Sukienniczych. Oprac. własne
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Il. 9. Schemat funkcji w opracowanym na podstawie algorytmu projekcie rewitalizacji fragmentu 
Ogrodów Sukienniczych: kolor brązowy – zabudowa mieszkaniowa, kolor czerwony – usługi, kolor 

żółty – rekreacja, kolor niebieski – zabudowa biurowa. Oprac. własne

Il. 10. Algorytm będący przedmiotem pracy. Każdy z „boxów” odpowiada za osobny sposób 
przetworzenia danych (działanie matematyczne)
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Miasto odporne – rozbudowa tkanki 
współczesnego miasta na podstawie projektów 
powtarzalnych
Resilient city – tissue development of a modern 
city based on repeatable projects
Streszczenie

Artykuł porusza kwestię zastosowania projektów typowych/powtarzalnych w kształtowaniu stref 
podmiejskich współczesnych miast w kontekście realizacji koncepcji „miasta odpornego” – na przy-
kładzie rozwoju współczesnego Krakowa. Obecny dynamiczny rozwój strefy podmiejskiej wymusza 
bowiem wprowadzanie rozwiązań, stanowiących odpowiedź na zagrożenia współczesnej rzeczywi-
stości oraz na aktualne potrzeby społeczne, takich jak: kompaktowa zabudowa mieszkaniowa, zorga-
nizowany i racjonalny rozwój układu komunikacyjnego oraz dążenie do samowystarczalności nowo 
realizowanej zabudowy na podstawie zasobów lokalnych. Artykuł obejmuje również analizę korzy-
ści i zagrożeń wynikających z zastosowania w realizowanej obecnie zabudowie podmiejskiej projek-
tów „gotowych”. Jako potencjalne zagrożenia wskazuje możliwość pozbawienia tożsamości lokalnej 
danego miejsca poprzez wprowadzenie nowej architektury i nowych typów zabudowy w istniejącą, 
tradycyjną tkankę urbanistyczną, jak również możliwą unifikację zabudowy i „nijakość” architektury. 
Podkreśla też zalety zastosowania projektów powtarzalnych: skrócenie procesu projektowego i in-
westycyjnego do niezbędnego minimum, co przekłada się na wzrost dynamiki rozwoju rynku budow-
nictwa mieszkaniowego, wymuszoną wymaganiami rynku i zmianami w prawie ewolucję projektów 
typowych, która stanowi swoisty poligon do wprowadzania nowych technologii, uniwersalność pro-
jektów typowych umożliwiającą tworzenie różnych wariantów stylistycznych na bazie jednego ukła-
du funkcjonalnego oraz kompaktowość umożliwiającą racjonalne i uporządkowane organizowanie 
przestrzeni strefy podmiejskiej.

Słowa kluczowe: miasto odporne, projekty typowe, projekty powtarzalne, projekty katalogowe, 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa strefy podmiejskiej
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Abstract

The article discusses the issue of applying typical, repetitive projects in shaping suburban zones 
of modern cities in the context of implementing the concept of a resilient city – on the example of 
the development of contemporary Kraków. The current dynamic development of the suburban 
area requires the introduction of solutions – responding to the threats of contemporary reality and 
current social needs – such as: compacting residential buildings, organized and rational development 
of the transport system and trend for self-sufficiency of the newly implemented buildings based on 
local resources. The article also includes an analysis of the benefits and risks of applying ready-made 
projects in the suburban housing development currently underway. As potential threats, indicates 
the possibility of depriving the local identity of a given place by introducing new architecture and 
new types of buildings into the existing, traditional urban fabric, as well as the possible unification 
of buildings and the inexpression of architecture. It also accent the advantages of using repetitive 
projects: shortening the design and investment process to the necessary minimum – which 
translates into an increase in the dynamics of the housing market development, forced by market 
requirements and changes in law, the evolution of typical projects, which is a specific training ground 
for the introduction of new technologies, the versatility of typical projects enabling the creation of 
various stylistic variants on the basis of one functional layout and compactness enabling rational and 
orderly organization of the space of the suburban area.

Keywords: resilient city, typical projects, repeatable projects, catalog projects, single-family housing, 
development in the suburban area
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1. WSTĘP

Proces dynamicznego rozwoju stref podmiejskich współczesnych miast, który obecnie 
obserwujemy, kształtowany jest głównie przez zabudowę jednorodzinną, realizowaną za-
równo przez indywidualnych inwestorów, jak też przez prywatnych przedsiębiorców, reali-
zujących w ramach działalności gospodarczej budownictwo jednorodzinne w zorganizowa-
nych zespołach mieszkaniowych. Większość powstającej obecnie jednorodzinnej zabudowy 
mieszkaniowej w strefie podmiejskiej realizowana jest z zastosowaniem projektów powta-
rzalnych (tzw. gotowych), które budzą w środowisku architektów skrajne emocje i oceny. 
Jednak coraz szersze zastosowanie projektów gotowych (powtarzalnych) wydaje się być 
procesem nieuniknionym, ponieważ ze względu na dynamikę procesu rozbudowy przed-
mieść współczesnych miast istotnym czynnikiem stała się możliwość zaspokojenia zapotrze-
bowania rynku inwestycji mieszkaniowych, stanowiącego odpowiedź na zapotrzebowania 
społeczne. Co za tym idzie – ważnym czynnikiem jest skrócenie do minimum procesu przy-
gotowania i realizacji inwestycji, co umożliwia opracowanie dokumentacji projektowej na 
podstawie gotowych projektów powtarzalnych. Ponadto projekty gotowe, dzięki coraz szer-
szemu stosowaniu w nich przez projektantów – przy stosunkowo niskich kosztach projekto-
wych – nowoczesnych rozwiązań oraz technologii proekologicznych, poprzez swoją uniwer-
salność, samowystarczalność oraz wynikającą z założeń projektowych ekonomikę realizacji 
służyć mogą realizacji koncepcji miasta odpornego.

2. PRZYCZYNY I PROCESY POWSTAWANIA MIASTA JAKO FORMY ORGANIZACJI 
SPOŁECZNEJ JAKO ODPOWIEDZI NA ISTNIEJĄCE POTRZEBY ORAZ ZAGROŻENIA 
SPOŁECZNE

Analizując historię naszej cywilizacji – nie tylko europejskiej – wskazać należy, iż od po-
czątku jej istnienia miał miejsce proces grupowania się społeczności i tworzenia przez nie 
zorganizowanych form społeczno-gospodarczych, czego konsekwencją stał się również pro-
ces tworzenia organizmów miejskich. Proces ten stanowił odpowiedź na istniejące w każ-
dym z okresów rozwoju cywilizacji określone potrzeby oraz zagrożenia społeczne. Począwszy 
od greckich państw-miast (polis), stanowiących samodzielne i autonomiczne społeczności 
o w pełni zorganizowanej strukturze społecznej i gospodarczej, poprzez rzymskie obozy woj-
skowe (castrum), które stanowiły bazę dla rzymskich podbojów militarnych, ale i przyczy-
niły się również do wprowadzenia Pax Romana i rozprzestrzenienia się kultury rzymskiej 
na terenie Europy, dając jednocześnie w późniejszych okresach początek wielu europejskim 
metropoliom (jak np. Paryż, Wiedeń, Kolonia czy Londyn) po miasta powstałe w okresie 
nowożytnym (od średniowiecznych ufortyfikowanych grodów obronnych, poprzez renesan-
sowe i barokowe miasta idealne aż po XIX-wieczne miasta twierdze) – zawsze u podstaw 
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procesu tworzenia i rozwoju miast stała realizacja istniejących w danym okresie potrzeb spo-
łecznych i gospodarczych oraz konieczność zapobiegania istniejącym wówczas zagrożeniom 
społecznym. Zasadna będzie więc teza, że idea „miasta odpornego” nie jest wynalazkiem 
czasów współczesnych – od zarania cywilizacji proces powstawania i ewolucji miast stano-
wił naturalną konsekwencję tworzenia się zorganizowanych i coraz bardziej złożonych form 
społeczno-gospodarczych oraz miał na celu realizację określonych funkcji, umożliwiających 
przetrwanie oraz zapewnienie bezpieczeństwa, rozwoju gospodarczego i ekonomicznego 
populacji miasta w obliczu zmieniających się w czasie potrzeb i zagrożeń (il. 1).

Il. 1. Współczesne miasto jako organizm – Kraków z lotu ptaka  
(http://blog.globtroter-krakow.com/)

Ewolucja współczesnych miast również opiera się na procesach i założeniach, które mają 
na celu dostosowanie jego funkcji do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i poja-
wiających się ciągle nowych potrzebach społecznych oraz zagrożeń. Wrócić więc należy do 
postawionych wcześniej pytań – czym powinno charakteryzować się miasto odporne? jakimi 
cechami winno się charakteryzować?

3. MIASTO ODPORNE – DEFINICJA I CECHY MIASTA ODPORNEGO

Koncepcja „miasta odpornego” (urban resilience) powstała jako konsekwencja rozwoju po-
wstałej w II połowie XX w. teorii systemów Ludwiga von Bertalanffy’ego, której głównym założe-
niem jest analiza i zdefiniowanie elementów składowych systemów społeczno-gospodarczych, 
pozostających ze sobą w funkcjonalnej więzi. Teoria ta znalazła odzwierciedlenie nie tylko w na-
ukach społecznych (socjologii i politologii), przyrodniczych (ekologia) oraz ekonomicznych, ale 
również w urbanistyce. W literaturze naukowej koncepcja miasta odpornego (urban resilience) 
sformułowana została po raz pierwszy w artykule Crawforda S. Hollinga Odporność i stabilność 

http://blog.globtroter-krakow.com/
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systemów ekologicznych opublikowanym w 1973 r. W publikacji tej pojęcie odporności określo-
nego ekosystemu (w szczególności – ekosystemu miejskiego) autor zdefiniował jako zdolność do 
zachowania – w przypadku pojawienia się określonych zagrożeń i zakłóceń – jego podstawowych 
elementów składowych i funkcjonalnych, pozostających ze sobą we wzajemnych powiązaniach 
oraz zdolność adaptacji systemu do zmieniających się uwarunkowań społeczno-gospodarczych.

Do koncepcji resilient city jako systemu składającego się z wielu części odnosi się rów-
nież definicja miasta autorstwa polskiego socjologa, pracownika Instytutu Filozofii i Socjolo-
gii PAN dr. hab. Aleksandra Wallisa, autora licznych prac badawczych z dziedziny socjologii. 
Według tej definicji miasto jest „złożonym z dwóch organicznie powiązanych na zasadzie 
sprzężeń zwrotnych, lecz autonomicznych podsystemów – urbanistycznego i społecznego”. 
Współczesne miasta są zatem „systemami złożonymi i wielopłaszczyznowymi (wielowymia-
rowymi), składającymi się z wielu elementów składowych” (Wallis, 1990).

Koncepcja miasta odpornego znajduje się również w obszarze zainteresowań współczes-
nych badaczy. Wskazać tu można prace m.in. dr. hab. Adama Drobniaka, prof. UE w Kato-
wicach, który termin urban resilience tłumaczy jako „prężność miasta”, skupia się jednak 
głównie – w kontekście rozważań nad omawianym tematem – na aspekcie równowagi 
ekonomicznej współczesnych organizmów miejskich (Drobniak, Plac, 2015). Duży wkład 
w rozważania nad koncepcją urban resilience wnoszą prace innego współczesnego bada-
cza – dr hab. Rafała Czachora, prof. KAAFM, według którego mówiąc o mieście odpornym, 
„przede wszystkim można mówić o podsystemach systemu miejskiego” (Czachor, 2019), 
obejmującego wszystkie sfery funkcjonowania miasta. W swojej pracy pt. Koncepcja urban 
resilience: założenia, treść, możliwości implementacji prof. Czachor wskazuje, że aby mówić 
o mieście jako pewnym powiązanym systemie, przede wszystkim należy zdefiniować i wska-
zać jego części składowe oraz określić obszary (określone w tej pracy jako podsystemy), któ-
re go tworzą, w szczególności: środowiskowo-przyrodniczy, gospodarczy, administracyjno-
-polityczny, społeczno-kulturowy. Na tej podstawie w artykule sformułowano zasadnicze 
pytania – do jakich zagrożeń i o jakim charakterze winna odnosić się „odporność” miasta, 
w jakich okolicznościach występuje oraz przy użyciu jakich środków można ją wzmacniać? 

Czym więc powinno charakteryzować się miasto odporne? Współczesne resilient city to 
przede wszystkim miasto odporne na:
• klęski żywiołowe oraz ekstremalne zjawiska pogodowe,
• zmiany klimatyczne,
• rewolucje społeczne, polityczne i gospodarcze,
• ataki terrorystyczne,
• zagrożenia epidemiczne.

Mając na uwadze zdefiniowane powyżej zagrożenia oraz potrzeby współczesnej społecz-
ności, konieczne jest wdrożenie w procesie rozwoju i ewolucji danego miasta działań wielo-
płaszczyznowych, mających na celu realizację najbardziej pożądanych cech „miasta odpor-
nego”, wśród których wskazać należy:
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• konieczność wprowadzenia zrównoważonego rozwoju i racjonalnego planowania prze-
strzennego,

• wdrażanie nowych, inteligentnych technologii w budownictwie i infrastrukturze,
• budowę infrastruktury technicznej i komunikacyjnej,
• wdrażanie rozwiązań mających na celu ochronę środowiska i działania proekologiczne,
• wykorzystanie lokalnych zasobów, samowystarczalność,
• racjonalną gospodarkę lokalnymi zasobami wodnymi i retencję wody opadowej,
• energooszczędność.

4. KRAKÓW JAKO PRZYKŁAD MIASTA DĄŻĄCEGO DO MIEJSKIEJ ODPORNOŚCI

Przykładem ewolucji współczesnego miasta, polegającej na wdrażaniu procesów, mają-
cych na celu zrównoważony rozwój, realizację potrzeb społeczno-gospodarczych populacji 
miasta oraz funkcjonujących na jego obszarze podmiotów jest trwający w zasadzie od cza-
sów powojennych rozwój miasta Krakowa. Jako miasto o kilkusetletniej historii, podlegające 
na przestrzeni wieków organicznej rozbudowie, charakteryzuje się ono wyraźny podział na 
strefy, począwszy od strefy historycznej po nowe dzielnice, które charakteryzują się zróżni-
cowaną strukturą zabudowy (il. 2).

Il. 2. Dzielnice miasta Krakowa – podział administracyjny (news.krakow.pl)
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Pierwszą strefę stanowi strefa historyczna – obejmująca historyczną zabudowę miasta, 
powstałą przed II wojną światową, w skład której wchodzą: Stare Miasto, Grzegórzki, Krowo-
drza, Podgórze. W strefie tej dominuje typ zabudowy historycznej, przeważającą większość 
tkanki historycznej części miasta stanowi zabudowa śródmiejska, składająca się z budynków 
wielorodzinnych w przeważającej części w zabudowie pierzejowej, jak również w zabudowie 
wolnostojącej.

Kolejną wyodrębnioną strefą jest zabudowa powstała w okresie po II wojnie światowej 
– tworzą ją „nowe” dzielnice miasta, w skład których wchodzą: Nowa Huta, Prokocim-Bieża-
nów, Bronowice, Prądnik, Dębniki, Czyżyny/Mistrzejowice. W strefie tej dominuje typ zabu-
dowy wielorodzinnej, w większości o wysokiej intensywności.

Trzecią wyraźnie wykształconą strefę stanowią peryferyjne dzielnice miasta – Łagiewniki, 
Swoszowice, Zwierzyniec, oraz gminy ościenne, w których dominujący typ zabudowy stano-
wi zabudowa niska o niskiej intensywności.

Na obszarze miasta Krakowa funkcjonuje istniejąca i wciąż rozbudowywana infrastruk-
tura komunikacyjna, obejmująca główne ciągi komunikacyjne oraz drogi lokalne, a potrzeby 
mieszkańców miasta zaspokaja transport publiczny i transport prywatny. 

Zasoby mieszkaniowe miasta obsługiwane są przez rozbudowaną infrastrukturę komu-
nalną – na terenie miasta zaopatrzenie w wodę i gospodarkę ściekami obsługują spółki miej-
skie, natomiast gospodarka odpadami obsługiwana jest zarówno przez spółki miejskie, jak 
i podmioty prywatne.

Zasoby mieszkaniowe Krakowa tworzy głównie zabudowa wielorodzinna, w przeważają-
cej części komunalna oraz spółdzielcza, jak również zabudowa mieszkalna realizowana przez 
podmioty prywatne – według BIP Kraków (BIP Kraków, ???) w zasobach mieszkaniowych 
miasta znajduje się 265 tys. mieszkań o łącznej powierzchni 14,12 mln m2.

Na terenie aglomeracji krakowskiej zabudowa wielorodzinna stanowi ok. 30% ogólnej 
liczby budynków, w tym 90% ogólnej liczby mieszkań. Zabudowa jednorodzinna, zlokalizo-
wana głównie na obrzeżach miasta, stanowi natomiast 70% ogólnej liczby budynków, w tym 
10% ogólnej liczby mieszkań.

Według statystyk urzędowych przy istniejących zasobach mieszkaniowych przeciętna 
liczba osób przypadających na jedno mieszkanie wynosi 2,63, a na jedną izbę 0,85. Mimo to 
Kraków od lat wciąż boryka się z deficytem zasobów mieszkaniowych, co skutkuje wzrostem 
cen lokali mieszkalnych. Skutkiem tego deficytu, jak również ze względu na kurczące się za-
soby gruntów znajdujących się w zasobach miejskich, a kwalifikujących się pod zabudowę, 
już w latach 90. ubiegłego stulecia, w okresie po transformacji ustrojowej i gospodarczej, 
rozpoczęła się eksplozja urbanistyczna oraz ekspansja zabudowy mieszkaniowej na obrzeża 
Krakowa i na tereny gmin ościennych. Efektem tego nieuniknionego w ówczesnej rzeczywi-
stości procesu było tworzenie się enklaw zabudowy jednorodzinnej na peryferiach miasta 
i na terenach gmin sąsiadujących.
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5. STREFA PODMIEJSKA W PROCESIE BUDOWANIA MIASTA ODPORNEGO

Proces ekspansji na tereny suburbiów stanowił również odpowiedź na potrzebę popra-
wy dotychczasowych warunków mieszkaniowych, wynikającą głównie ze zmian, jakie zaszły 
w strukturze społeczeństwa. W związku ze zmianami społeczno-gospodarczymi, które zaszły 
na przestrzeni ostatnich dekad, a dzięki którym nastąpiło znaczne wzbogacenie się społe-
czeństwa, nastąpił masowy exodus mieszkańców „blokowisk” na tereny podmiejskie. Proces 
ten, trwający od przeszło trzech dekad, przyniósł również zauważalne zmiany zachodzące 
w społeczeństwie miasta – strefa podmiejska przestaje być już tylko „sypialnią” współczes-
nego miasta, a zaczyna tworzyć odrębny, autonomiczny organizm. Wynika to głównie ze 
zmiany systemu i filozofii pracy – coraz częściej dominuje praca nienormowana oraz praca 
zdalna, które nie wymagają ciągłego, codziennego przemieszczania się mieszkańców z tere-
nów podmiejskich do centrum miasta.

Budowa enklaw podmiejskiej zabudowy mieszkaniowej stanowi więc niejako przyczy-
nek do procesu budowy społeczności lokalnych, ale też – poniekąd przy okazji – realizacji 
idei miasta odpornego. Powstawanie enklaw zabudowy mieszkaniowej na obrzeżach miasta 
jednocześnie bowiem generuje i wymusza budowę i rozwój niezbędnej infrastruktury – ko-
munikacyjnej (połączenia przedmieście–centrum miasta, połączenia lokalne), jak również 
technicznej, zarówno centralnej (rozbudowa miejskich sieci energetycznych i gazowych), 
jak i lokalnej (sieci wodociągowe zasilane ze źródeł lokalnych oraz kanalizacyjne – oparte 
głównie na lokalnych rozwiązaniach, np. realizowane w gminach ościennych oczyszczalnie 
ścieków, obsługujące rozrastającą się tkankę podmiejską).

Konsekwencją tego procesu są również istotne zmiany dotychczasowej struktury zabu-
dowy i pojawienie się nowych (w naszej rzeczywistości) typów zabudowy podmiejskiej – na 
terenach podmiejskich dominuje bowiem głównie zabudowa mieszkaniowa o niskiej inten-
sywności: zabudowa szeregowa, bliźniacza i (rzadziej) wolnostojąca, realizowana w wydzie-
lonych, kameralnych zespołach mieszkaniowych Il. 3). Ten typ zabudowy umożliwia wdraża-
nie pożądanych cech tkanki miasta odpornego, charakteryzuje go bowiem:
1)  Zwartość zabudowy pozwalająca na maksymalne wykorzystanie terenów inwestycyj-

nych – zmniejszający się wciąż zasób oraz stale rosnące ceny gruntów kwalifikujących 
się pod zabudowę w terenach podmiejskich, czyli gruntów posiadających dostęp do nie-
zbędnej infrastruktury, wymusiły racjonalizację procesu projektowania nowej zabudowy 
mieszkaniowej poprzez wprowadzanie bardziej zwartych typów zabudowy (np. zabudo-
wy bliźniaczej lub szeregowej), realizowanej w większości – z przyczyn ekonomicznych 
– z zastosowaniem tzw. projektów typowych. Podmioty i inwestorzy realizujący zespoły 
zabudowy mieszkaniowej na terenach podmiejskich, kierując się ekonomiką inwestycyj-
ną, w planowanych inwestycjach wykorzystują do maksimum określone w planach miej-
scowych parametry zabudowy (jak np. wskaźnik intensywności zabudowy, powierzchni 
zabudowy, powierzchni biologicznie czynnej), co umożliwia racjonalne wykorzystanie 
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dostępnych zasobów gruntów budowlanych oraz pozwala na znaczące obniżenie kosz-
tów inwestycji, a co za tym idzie – również cen nowo realizowanej zabudowy mieszka-
niowej, co umożliwia jej dostępność dla osób posiadających mniejszą zdolność finanso-
wą (kredytową). Jednocześnie proces ten przyczynia się do ekspansji ludności z miasta 
na tereny strefy podmiejskiej, co prowadzi do „odciążenia” centrum miasta i poprawy 
warunków bytowych jego mieszkańców. 

Il. 3. Kształtowanie się tkanki podmiejskiej – indywidualna zabudowa jednorodzinna  
vs. zorganizowane zespoły mieszkaniowe (Google Maps)

2)  Kompaktowanie zabudowy strefy podmiejskiej, stanowiące istotny czynnik umożliwiają-
cy porządkowanie i organizowanie przestrzeni podmiejskiej, również podyktowane jest 
koniecznością racjonalnego wykorzystania stale zmniejszających się zasobów gruntów 
budowlanych w strefie podmiejskiej oraz na obszarze gmin ościennych. W wyniku zacho-
dzących obecnie zmian społecznych i gospodarczych, skutkujących modyfikacją modelu 
współczesnej rodziny (2+2, 2+3), konieczne stało się dostosowanie nowo realizowanej 
zabudowy mieszkaniowej do rzeczywistych potrzeb społecznych i możliwości ekono-
micznych społeczeństwa.

 W projektowanej obecnie w strefie podmiejskiej zabudowie mieszkaniowej przeważają 
zatem domy przystosowane do potrzeb cztero- lub pięcioosobowej rodziny. Mając na 
uwadze zarówno możliwości ekonomiczne, jak również rzeczywiste potrzeby przecięt-
nej polskiej rodziny, w strefie podmiejskiej projektuje się obecnie i realizuje zabudowę 
organizowaną przeważnie w zwartych zespołach mieszkaniowych (w zabudowie bliźnia-
czej lub szeregowej), co zarówno umożliwia zaspokojenie rzeczywistych potrzeb współ-
czesnej rodziny, jak również pozwala na racjonalne – uwzględniające przede wszystkim 
aspekty gospodarcze – wykorzystanie i organizowanie przestrzeni urbanistycznej (il. 4). 
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Ten typ zabudowy, realizowany głównie przez prywatne podmioty, dzięki maksymalne-
mu wykorzystaniu określonych w planach miejscowych parametrów zagospodarowania 
oraz dzięki minimalizacji kosztów realizacji (zastosowanie typowych rozwiązań i pro-
jektów gotowych, racjonalizacja kosztów procesu budowlanego) umożliwia realizację 
potrzeb społecznych w zakresie dostępności zabudowy mieszkaniowej, a także sprzyja 
racjonalnemu organizowaniu przestrzeni oraz wykorzystaniu dostępnych zasobów grun-
tów budowlanych (il. 5).

3)  Zorganizowany i racjonalny rozwój układu komunikacyjnego, stanowiącego „krwio-
obieg” współczesnych organizmów miejskich poprzez powiązanie terenów podmiejskich 
z centrum miasta – proces dynamicznej urbanizacji terenów podmiejskich – wymusza 
konieczność przebudowy i modernizacji istniejącej sieci komunikacyjnej, jak również ge-
neruje potrzebę jej rozbudowy o nowe połączenia drogowe, umożliwiające obsługę ko-
munikacyjną terenów podmiejskich, na których realizowana jest nowa zabudowa miesz-
kaniowa. Przyczynia się to do poprawy drożności miejskiego układu komunikacyjnego, 
odciążając główne arterie komunikacyjne miasta poprzez przeniesienie części ruchu na 
drogi lokalne. Proces rozbudowy i modernizacji układu drogowego miasta i jego połą-
czenia z tkanką mieszkaniową strefy podmiejskiej realizują założenia miasta odpornego, 
przyczyniając się jednocześnie do poprawy warunków życia jej mieszkańców. Jednocześ-
nie zauważyć należy, iż w procesie tym oraz podczas ponoszeniu jego kosztów winny 
uczestniczyć nie tylko lokalne społeczności (w szczególności – administracje), ale rów-
nież – w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego – jego rzeczywiści beneficjenci, czyli 
podmioty realizujące zabudowę mieszkaniową w ramach prowadzonej działalności. 

Il. 4. Zorganizowane zespoły mieszkaniowe na peryferiach miasta jako przykład  
porządkowania przestrzeni podmiejskiej (Google Maps)
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4)  Samowystarczalność dzięki zasobom lokalnym, w szczególności w zakresie zaopatrzenia 
w wodę i gospodarki ściekowej, oraz możliwość wprowadzania OZE – który to czynnik 
konieczny jest do zachowania lokalnej równowagi ekonomicznej oraz ekologicznej – wy-
nikają z założeń budowy miasta odpornego i są efektem rozrastania się tkanki zabudowy 
mieszkaniowej miejskiej na tereny podmiejskie. Projektowanie i realizowanie na tere-
nach podmiejskich zespołów zabudowy mieszkaniowej prowadzi bowiem do znaczące-
go wzrostu zapotrzebowania w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz źródła energii, które 
miałyby zasilać nowo realizowaną zabudowę. Proces powstawania nowych zespołów za-
budowy mieszkaniowej na terenach podmiejskich i obszarze gmin ościennych prowadzi 
do konieczności zarówno rozbudowy i modernizacji istniejących sieci wodociągowych, 
elektrycznych i gazowych, jak również wdrożenia rozwiązań funkcjonujących dzięki lokal-
nym zasobom. Bezsprzecznie – z przyczyn ekonomicznych – korzystniej jest bazować na 
nich i na lokalnej infrastrukturze (np. lokalnych ujęciach wody i sieciach wodociągowych, 
czy też sieciach kanalizacyjnych z odprowadzeniem do lokalnych oczyszczalni ścieków) 
niż rozbudowywać infrastrukturę miejską, mając na celu przyłączenie i zasilenie projek-
towanej i realizowanej na terenach podmiejskich zabudowy. Proces powstawania nowej 
zabudowy umożliwia również wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań, umożliwiających 
pozyskiwanie energii niezbędnej do funkcjonowania zarówno nowo realizowanych, jak 
również istniejących obiektów. Przykładem może być możliwość stosowania indywidual-
nych źródeł pozyskiwania energii elektrycznej lub cieplnej poprzez zastosowanie np. pa-
neli fotowoltaicznych czy paneli słonecznych. Rozwiązania te coraz częściej stosowane 
są – pomimo znacznych koszów – przez podmioty realizujące nową zabudowę mieszka-
niową na terenach podmiejskich. 

Il. 5. Zwarta zabudowa podmiejska jako przykład  
racjonalnego wykorzystania przestrzeni (Google Maps)
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5)  Energooszczędność, będąca wynikiem proekologicznych działań legislacyjnych, jest rów-
nie istotnym czynnikiem przyczyniającym się do racjonalizacji i obniżenia kosztów utrzy-
mania nowo realizowanych obiektów budowlanych – zarówno zabudowy mieszkaniowej, 
jak również towarzyszącej jej zabudowy usługowej. Wprowadzanie w projektach nowej 
zabudowy, realizowanych głównie na podstawie sprawdzonych rozwiązań projektów po-
wtarzalnych, oraz w systemach grzewczych nowo realizowanych budynków nowoczesnych 
rozwiązań i technologii w zakresie termoizolacji umożliwia w dalszej perspektywie znaczne 
obniżenie zapotrzebowania na energię, co skutkować będzie istotnym obniżeniem kosz-
tów ich funkcjonowania i utrzymania. Ponadto obniżenie zapotrzebowania na energię (za-
równo elektryczną, jak również grzewczą) nowo realizowanych obiektów odciąży istniejącą 
infrastrukturę i umożliwi zasilenie większej liczby projektowanych obiektów.

6)  Lokalna retencja i zarządzanie wodą opadową, która umożliwia racjonalizację lokalnej 
gospodarki wodnej poprzez gromadzenie, zagospodarowanie i lokalne wykorzystanie 
wód opadowych. Proces ten wspierany jest obecnie przez programy „małej retencji”, 
wprowadzające możliwość dofinansowania przez jednostki administracji lokalnej budo-
wy indywidualnych zbiorników retencyjnych, umożliwia gromadzenie, zagospodarowa-
nie i wykorzystanie wody opadowej, prowadząc w efekcie do pewnej samowystarczal-
ności w skali lokalnej w zakresie zasobów wodnych – która realizuje w pewnym stopniu 
założenia miasta odpornego – oraz racjonalizacji ich eksploatacji, co prowadzi do znaczą-
cych oszczędności lokalnych zasobów.

6. PROJEKT TYPOWY JAKO BUDULEC ODPORNEJ STREFY PODMIEJSKIEJ

Proces powstawania enklaw zabudowy mieszkaniowej w strefie podmiejskiej Krakowa 
w chwili obecnej ulega znacznemu przyspieszeniu w związku z kurczącymi się w dużym 
tempie zasobami gruntów budowlanych (a właściwie – kwalifikujących się pod zabudowę). 
Faktem jest też, iż realizowana obecnie – głównie przez podmioty prywatne – na obrze-
żach Krakowa i na terenie gmin sąsiadujących zabudowa podmiejska o niskiej intensywności 
w większości przypadków opiera się na projektach typowych. Projekty takie posiadają za-
równo wady, jak i zalety – stanowią zarówno szansę, jak i niosą pewne zagrożenia dla zabu-
dowy mieszkaniowej, realizowanej na ich podstawie.

Do zalet projektów typowych zaliczyć można w pierwszym rzędzie okres trwania samego 
procesu projektowego i inwestycyjnego, który w przypadku zastosowania projektu „gotowe-
go” skrócony jest do koniecznego minimum, jak również koszt przygotowania inwestycji (tab. 
1). Istotną zaletą projektów typowych jest również ich wielowariantowość, dająca inwestorowi 
możliwość doboru optymalnego dla niego rozwiązania. Projekty powtarzalne, wielokrotnie re-
alizowane, to również wielokrotnie sprawdzone rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne, 
niwelujące do minimum ryzyko błędu projektanta, oraz wielokrotnie sprawdzone technologie.
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Tabela 1. Porównanie kosztów projektu indywidualnego i projektu typowego. Aut. DOMIPORTA

Wydatki
100–150 m2 100–200 m2

Projekt 
indywidualny

Projekt 
katologowy

Projekt 
indywidualny

Projekt 
katologowy

Koszt projektu 5000–22 500 PLN 800–4000 PLN 7500–30 000 PLN 2400–3600 PLN

Mapa geodezyjna 1000 PLN 1000 PLN 1000 PLN 1000 PLN

Badania 
geotechniczne 
gruntu 
(opcjonalnie)

1200–2000 PLN 1200–2000 PLN 1200–2000 PLN 1200–2000 PLN

Adaptacja 
projektu nie dotyczy 1500–2500 PLN nie dotyczy 1500–2500 PLN

Razem 6000–25 500 PLN 3300–8 500 PLN 8500–33 000 PLN 4900–9 100 PLN

Wadą i zagrożeniem, które niesie stosowanie projektów typowych, jest możliwość pozbawie-
nia tożsamości lokalnej danego miejsca poprzez wprowadzenie nowej architektury i nowych ty-
pów zabudowy w istniejącej, tradycyjnej tkance urbanistycznej, jak również brak różnorodności, 
unifikacja zabudowy i „nijakość” architektury. Projekt typowy niejednokrotnie też stanowi trudny 
kompromis pomiędzy rzeczywistymi potrzebami inwestora a realnymi kosztami inwestycji.

Rozważając zalety i wady realizacji zespołów mieszkaniowych z zastosowaniem projek-
tów typowych (gotowych) nie można lekceważyć szans i możliwości, jakie niesie ze sobą to 
rozwiązanie – skrócenie procesu projektowego i inwestycyjnego do minimum bez wątpienia 
przyczynia się do dynamicznego rozwoju rynku budownictwa mieszkaniowego, jak również 
daje możliwość projektowania budynków i zespołów budynków typowych, czy też modular-
nych/prefabrykowanych.

Projekty typowe, projektowane i planowane do sprzedaży w zwiększonych nakładach, sta-
nowią też niejako narzędzie do wprowadzania pożądanych rozwiązań – dających jednocześnie 
możliwość realizacji założeń i koncepcji miasta odpornego, do których zaliczyć należy: 
• wymuszoną wymaganiami rynku i zmianami w prawie ewolucję projektów typowych, 

która stanowi swoisty poligon do wprowadzania nowych technologii przy stosunkowo 
niskich kosztach opracowania,

• uniwersalność projektów typowych umożliwiającą tworzenie różnych wariantów styli-
stycznych na bazie jednego układu funkcjonalnego,

• energooszczędność budynku w projektach typowych stanowiącą priorytet i bezwzględny 
wymóg,

• funkcjonalność budynku oraz racjonalność konstrukcji stanowiące podstawową zasadę 
projektowania,

• osiągnięcie maksimum samowystarczalności dzięki maksymalnemu wykorzystaniu lokal-
nych zasobów,
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• kompaktowość umożliwiającą racjonalne i uporządkowane organizowanie przestrzeni 
strefy podmiejskiej z możliwością tworzenia na bazie projektów powtarzalnych jednoli-
tej zabudowy w kameralnych zespołach mieszkaniowych.

7. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Odpowiadając na zadane na wstępie pytania – czy w świetle specyfiki procesów rozwoju 
miasta, analizowanych na przykładzie Krakowa, projekty typowe stanowić mogą szansę, czy 
też zagrożenie dla realizacji zabudowy obszarów na obrzeżach miast, jak również czy wpisują 
się w urzeczywistnienie idei miast odpornych – można stwierdzić, że umiejętnie – czyli racjo-
nalnie (w szczególności – pod względem ekonomiki procesu budowlanego) i funkcjonalnie 
zaprojektowane i wprowadzone na rynek typowe rozwiązania projektowe mogą przyczynić 
się do budowania miejskiej rezyliencji. Dzięki możliwości zastosowania w projektach powta-
rzalnych rozwiązań zrównoważonych, uwzględniających ich potencjał dostosowania do lo-
kalnych uwarunkowań i wykorzystania miejscowych zasobów oraz poprzez wprowadzanie 
nowoczesnych technologii powstające na bazie powtarzalnych projektów budynki mogą 
przyczyniać się do realizacji idei miasta odpornego poprzez oszczędność energii, racjonal-
ne wykorzystanie lokalnych zasobów, jak również ochronę miejscowych zasobów wodnych 
(w szczególności poprzez możliwość zagospodarowania i retencji wód opadowych), dzięki 
czemu mogą być one samowystarczalne i – w pewnym zakresie – neutralne dla środowiska.

Warunkiem podstawowym jest przede wszystkim wprowadzenie przez lokalne władze 
racjonalnej i zrównoważonej polityki planowania przestrzennego, ułatwiającej w szczegól-
ności modernizację i rozbudowę miejskiego systemu komunikacyjnego – z uwzględnieniem 
jego powiązań ze strefą podmiejską – oraz transportu lokalnego, jak również narzucającej 
w procesie urbanizacji terenów podmiejskich konieczność przeznaczania części terenu pod 
przestrzenie społeczne i publiczne, co umożliwi i ułatwi proces integracji lokalnych społecz-
ności. Również prowadzona przez lokalne władze polityka społeczna i gospodarcza – w po-
wiązaniu z polityką przestrzenną – winna wspierać rozwój i rozbudowę zrównoważonej in-
frastruktury oraz promować takie rozwiązania ekonomiczne, które poprzez np. wspieranie 
preferencyjnych kredytów mieszkaniowych dla lokalnej społeczności czy też wprowadzenie 
systemu dofinansowania premiującego inwestorów realizujących dobrze i racjonalnie zapro-
jektowane nowoczesne zespoły mieszkalne przyczyniać się mogą do wzmocnienia rezyliencji 
współczesnego miasta.
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