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I. PROBLEM BADAWCZY I JEGO AKTUALNOŚĆ 

O miejscach i przestrzeni publicznej mówi się zazwyczaj w odniesieniu do miasta lub 
terenów kolektywnego osadnictwa. Zakładając, że przestrzeń publiczna to miejsce ogólnego 
dostępu, istotne dla zaspokajania potrzeb egzystencjalnych – jednostkowych i społecznych – 
służące poprawie jakości życia, słusznym wydaje się zwrócenie uwagi na krajobraz przyrodniczy, 
jako obszar naturalnego występowania tych właściwości. Pomimo braku infrastruktury 
i czytelnych, parametrycznych struktur przestrzeni publicznej występującej w mieście, formy 
zachowań społecznych wobec użytkowanego przyrodniczego otoczenia często zwracają uwagę 
na odruchową dbałość o wspólne. To wskazuje na intuicyjne rozpoznawanie wartości 
kluczowych dla przetrwania (budowania) społeczeństwa świadomego swojej tradycji 
i tożsamości. Dostęp do środowiska przyrodniczego jest konsekwentnym uzupełnieniem 
zasobów dobra wspólnego oferowanego przez miasta i tereny wiejskie.  

Skutkiem globalizacji  jest zjawisko postępującej unifikacji architektury wynikającej ze 
wspólnego kodu formalno-użytkowego – dlatego koniecznością i jednocześnie wyzwaniem jest 
twórcze przeciwdziałanie tym tendencjom. Obiekty promujące kulturę poprzez narrację 
wynikającą z pogłębionej refleksji nad społeczeństwem i jego spuścizną, lokalnością, stanowią 
istotny wkład w osiąganie tożsamości. W krajobrazie, formy odnoszące się do lokalnego 
kontekstu zazwyczaj wywodzą się bezpośrednio z tradycyjnego budownictwa, pozostając na 
poziomie powierzchownej relacji pomiędzy odbiorcą, a aspektami przyrody i kultury. Wiele 
przykładów obiektów w kontekście krajobrazowym pokazuje, że możliwa jest trafna 
reprezentacja wartości kulturowych we współczesnych realizacjach. Architektura związana ze 
specyficznym dziedzictwem i pełniąca szeroko pojmowaną rolę informacyjną, stanowi grupę 
o decydującym znaczeniu dla pielęgnacji tożsamości miejsca i jego promocji. Obiekty 
o zminimalizowanych ograniczeniach formalnych i swobodnym podejściu do realizowanej 
funkcji są szczególnie predestynowane do prowadzenia narracji dopełniającej kulturowy 
kontekst. Kontekst ten jest istotą badań nad jednostkowym charakterem architektury jako 
efektem głębokiej refleksji nad materialną i niematerialną wartością miejsca. Wydaje się, że 
zagadnienie poszukiwania sposobu skutecznej identyfikacji cech kulturowych (lokalnych, 
regionalnych, narodowych) i metod przekazywania takiego komunikatu językiem architektury, 
zrozumiałym i atrakcyjnym dla odbiorcy, jest współcześnie coraz bardziej istotne (i oczekiwane). 
Struktury promujące dziedzictwo kulturowe stanowią istotny wkład w osiąganie tożsamości, 
dzięki której społeczeństwo może się rozwijać, pielęgnując własną autonomiczność 
i niepowtarzalność.  

W związku z nieustannie rosnącym zainteresowaniem turystyką o charakterze 
poznawczym, oczywistym wydaje się budowanie właściwego wizerunku miejsc o walorach 
przyrodniczych i krajoznawczych. W Polsce potencjały przyrodniczo – kulturowe zarówno kraju 
jak i konkretnego regionu, stwarzają pole do przestrzennych interpretacji. Potrzeba wyrównania 
znaczenia turystyki lokalnej, ponadlokalnej i krajowej – w relacji z rozwiniętymi krajami Europy, 
wskazuje celowość przeprowadzenia badań cech krajobrazu kulturowego i środowiska 
architektoniczno-urbanistycznego oraz ich inspirującej roli we wdrożeniach w tym zakresie. 
Proces komunikowania treści kulturowych jest kluczowym elementem oddziaływania struktury 
architektonicznej jako całości – zauważa się rosnącą rolę interakcji użytkownika z obiektem 
w wyreżyserowanej przestrzeni, co w wydatnym stopniu wpływa na zapamiętywanie 
i identyfikację zakładanych wartości. Ta relacja stanowi ważny aspekt badań nad rozwojem 
i ewolucją tych obiektów. Zarówno analiza zrealizowanych obiektów jak i literatury przedmiotu 
pozwala zauważyć, iż podobne budowle mogą generować bodźce świadczące o pozornym 
niebezpieczeństwie, których przewidywalna i bezpieczna oprawa architektoniczna używa, 
powodując silniejsze doznanie (doświadczenie) i w konsekwencji pełniejsze (skuteczniejsze) 
przyswajanie wartości kulturowych i krajobrazowych związanych z tą przestrzenią. 
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 Przemiany współczesnej urbanizacji: jej coraz bardziej rozproszona struktura 
przenikająca tereny o charakterze przyrodniczym, utrata lub zmniejszenie znaczenia 
dominującej roli tradycyjnych, historycznych centrów, sprawiają, że również w tym kontekście 
warto rozważyć rolę współczesnych obiektów architektonicznych wznoszonych w środowisku 
dotąd uważnym za pozamiejskie i często w kontekście przestrzeni publicznych pomijanym. 

II. CELE PRACY I PYTANIA BADAWCZE 

W pracy została podjęta próba określenia i systematyki czynników definiujących:  
• miejsca o cechach przestrzeni publicznej (przestrzeni dostępnych publicznie) 

w środowisku o charakterze przyrodniczym, 
• indywidualny charakter architektoniczny współtworzących ją obiektów.  

Istotnym dla pracy było wskazanie, że przestrzenny wyraz obiektów kulturowej ekspresji 
jest  wynikiem analiz elementów tożsamościowych i krajobrazu. Zależność koncepcji i kontekstu, 
jako składników obrazu, będącego wynikiem programowania na kontekst percepcji obserwatora 
(na kontekst) przez otaczającą go przestrzeń architektoniczną, stanowią najważniejszą część 
rozważań tej pracy naukowej. Grupę badawczą stanowiły układy przestrzenne1, składające się 
z elementów przyrodniczych i obiektów intensyfikujących przekaz, często dzięki szczególnemu 
udziałowi interakcji i elementów zaskoczenia. Analizie poddano oddziaływanie struktury na 
użytkownika w celu nasycenia narracji kulturowej jako drogi skutecznej ekspresji i promocji 
kultury miejsca. Przeprowadzono analizę wybranych lokalizacji i istniejących, powiązanych 
z nimi przestrzeni, w celu określenia najczęściej występujących cech i relacji. 

Intencją autora było wskazanie na krajobraz jako element ogólnodostępnej przestrzeni, 
której publiczny wymiar wygenerowany jest przez sposób zagospodarowania i interwencje 
architektoniczne – zarówno w sensie fizycznego jak i poznawczego dostępu. Zakres badań 
uzupełnia poszukiwanie cech identyfikujących architekturę przynależną do określonego miejsca 
i metod twórczego przekształcania tradycji dla afiliacji społecznej. 

W obliczu zestawienia ze sobą pojęć przypisanych do dyskursu o mieście (przestrzeń 
publiczna, przestrzeń centralna) z przestrzenią o całkowicie odmiennej fizjonomii i strukturze, 
nasunęły się pytania o charakterystykę przestrzeni publicznie dostępnej w krajobrazie. Czy 
tworzenie przestrzeni przedstawiających kulturę człowieka w połączeniu z krajobrazem jest 
metodą na jego ochronę w sensie fizycznym i ideowym, w obliczu kryzysu tożsamości? Czy 
krajobraz przyrodniczy można traktować jako przestrzeń uzupełniającą lub nawet tożsamą 
względem struktury miejskiej, a zapewnianie powszechnego dostępu do korzystania z niego 
uważać za konieczne? Czy projektowanie miejsc publicznie dostępnych na peryferiach 
i w środowisku pozamiejskim, jako tendencja w zagospodarowywaniu lokalizacji o charakterze 
przyrodniczym (i kulturowym), nie nosi (z gruntu) znamion złej praktyki otwierającej drogę do 
patologicznych nadużyć? Co predestynuje obiekt architektoniczny do tego by był obiektem 
kulturowej ekspresji? Czy obiekty kulturowej ekspresji są tylko przedmiotami marketingu 
i reklamy, czy przejawem troski i wynikają z potrzeby realizowania misji publicznej? Czy 
zagospodarowanie specyficznych lokalizacji jest stanem docelowym, czy elementem większego 
planu? Turystycznego? Planistycznego? 

Celowi aplikacyjnemu służy analiza własnych doświadczeń realizacyjnych, w realiach 
polskich, która wraz z wspomnianymi wyżej, może stać się wsparciem w szeroko pojętej praktyki, 
w tym zakresie tematycznym. 

                                                           
1 Mowa o przestrzeniach projektowanych metodycznie, uwzględniających wykorzystanie i współfunkcjonowanie elementów 

architektury i krajobrazu jako kompletnego, ujednoliconego zagospodarowania.  
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III. TEZA 

Tworzenie peryferyjnych przestrzeni dostępnych publicznie, dzięki wprowadzaniu 
obiektów kulturowej ekspresji, jest przejawem idei zrównoważonego dostępu przez 
promowanie wartości kulturowych. 

Tezy pomocnicze 

Obiekty ekspresji kulturowej osadzone (inspirowane i zlokalizowane) w lokalnym 
kontekście kulturowym mogą wspomagać proces kształtowania krajobrazu kulturowego. 

Obiekty ekspresji kulturowej, wykorzystując twórczą transformację istniejącego 
kontekstu, pełnią istotną rolę w generowaniu przestrzeni dostępnej publicznie, jak również 
w utrwalaniu dziedzictwa kulturowego, wzmacnianiu tożsamości miejsca, regionu i jego 
aktywizacji. 
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IV. ZAKRES PRACY: TEMATYCZNY, TERYTORIALNY I CZASOWY 

● Zakres tematyczny badań 

Współczesne obiekty kulturowej ekspresji – obiekty organizujące doświadczenie 
krajobrazu (jako syntezę obiektywnych i subiektywnych treści kulturowych w tym krajobrazie) 
oraz generowane przez nie przestrzenie dostępu do środowiska o charakterze przyrodniczym, 
znajdują się w centrum zainteresowania tej pracy. Podkreślanie formami architektonicznymi 
istotnych elementów krajobrazu jest działaniem głęboko zakorzenionym w historii, elementem 
budowania lokalnych wspólnot. Przestrzenie o charakterze przyrodniczym, budujące tożsamość, 
od bardzo dawna były obszarami komplementarnymi wobec obszarów zabudowy (opierając się 
na odkryciach archeologicznych, można rzec, że to zabudowa jest komplementarna wobec 
krajobrazu2) – przestrzeniami dostępnymi publicznie, miejscami spotkań. Jako, że forma 
przestrzeni o charakterze przyrodniczym i wartości kulturowe przez nią podkreślane były różnie 
reprezentowane w historii – w pracy podejmuje się próbę określenia charakterystycznych 
etapów przemian ich pozycji w wybranych projektach urbanistycznych, celem lepszego 
zrozumienia form współczesnych obiektów kulturowej ekspresji i motywacji jaka stoi za ich 
budową. 

Analizując przestrzenie dostępu do środowiska, o charakterze przyrodniczym, najpierw 
analizuje się wybrane praktyki służące ochronie i udostępnianiu „natury”, w obszarach dzikich 
(niezamieszkałych). W kolejnym etapie rozważa się historyczne sposoby (formy przestrzenne 
i motywacje) udostępniania terenów zieleni w strukturze miast – porównując je ze 
współczesnymi projektami zagospodarowania terytorium, w kontekście pojęć granicy 
i peryferyjności. 

W pracy badane są wybrane, zrealizowane obiekty organizujące doświadczenie 
krajobrazu, we współczesnych przestrzeniach peryferyjnych – analizuje się ich funkcję, formę, 
sposób przekazywania i podkreślania kulturowych treści i relacje jakie tworzą: zarówno z 
odbiorcą jak i krajobrazem. Obiekty dzielone są na kategorie: upamiętniające, edukacyjno-
poznawcze i rekreacyjne, celem podkreślenia sposobu komunikowania treści kulturowych. 
Organizacja przestrzeni tych niewielkich obiektów (nazywanych w pracy obiektami kulturowej 
ekspresji) świadomie wykracza poza zapewnienie schronienia, miejsca odpoczynku w 
środowisku przyrodniczym czy punktu widokowego – reagując na społeczną potrzebę wiedzy 
i samookreślenia. Ich architektura jest dla autora na równi istotna jak układy przestrzenne jakie 
te budowle tworzą. Wszystkie omawiane obiekty odgrywają ważną rolę w tworzeniu miejsc 
publicznych na terenach nieużytkowanych i w budowaniu wizerunku przestrzeni, opartej na 
lokalnych wartościach. 

W ostatnim etapie, analizie poddaje się projekty i realizacje autorskie – badana jest rola 
obiektów kulturowej ekspresji w definiowaniu miejsc (przestrzeni istotnych dla społeczności) 
jako istotnych w krajobrazie, które odkrywając lub podkreślając potencjał kulturowy i 
przyrodniczy, mogą przyciągać użytkowników i budować wizerunek regionu oparty na lokalności 
– w Polskich realiach inwestycyjnych.  

Praca w zamierzeniu autora i promotorki miała mieć operacyjny charakter – przyjęto 
formę rozważań i argumentacji inspirujących możliwe wdrożenia – w postaci budowy obiektów 
architektonicznych, wskazujących kierunki alternatywnych rozwiązań. 

                                                           
2 Można tu wymienić np. starożytne sanktuaria, klasztory – jako tradycyjnie lokowane poza ośrodkami osadnictwa,  ale też zauważyć, 

że obiekty podkreślające krajobraz (najczęściej miejsca kultu) wznoszono zanim człowiek zaczął prowadzić osiadły tryb życia 

(np. Göbekli Tepe).  



WSTĘP 

11 
 

 

● Zakres terytorialny badań 

Pierwsza część pierwszego rozdziału zawiera dyskusję pojęć i przywołuje pojedyncze 
polskie przykłady na poparcie prowadzonego wywodu. Rozważania teoretyczne dotyczą szeroko 
(geograficznie) pojętych przestrzeni pozamiejskich i przyrodniczych – co szczególne istotne – o 
obiektywnych lub publicznie uznawanych wartościach krajobrazowych i/lub przyrodniczych. 

Biorąc pod uwagę (argumentowany) fakt, że publiczne przestrzenie o charakterze 
przyrodniczym miały istotny wpływ na rozwój i przemiany struktury miast europejskich, w 
drugiej części pierwszego rozdziału, skupiono się na analizie miast projektowanych przez 
Europejczyków. Ważnym celem było też osadzenie projektów w historii, ukazanie ich w 
kontekście czasu historycznego i odpowiadającej mu formie miasta – jako projektu urbanizacji i 
zagospodarowania coraz większego terytorium.  

W kolejnym rozdziale analizowane są konkretne obiekty – niemieckich i hiszpańskich 
landmarków, obiektów przy włosko-austriackiej i norweskich trasach turystycznych i 
widokowych. Przyjmuje się, że istotą kreacji obiektów na omawianych obszarach, jest 
organizacja doświadczenia krajobrazu – dlatego terytorialne uwarunkowania odnoszą się do 
konkretnego miejsca, w którym obiekt występuje i jego szerokiego kontekstu kulturowo–
krajobrazowego.  

W rozdziale trzecim omawia się koncepcje i projekty niezrealizowane. Geograficznym 
kontekstem dydaktycznego laboratorium badawczego są krakowskie, wewnątrzmiejskie, 
przestrzenie o charakterze przyrodniczym. W części dotyczącej projektów autorskich – 
lokalizacje są zlokalizowane na terytorium Polski, w przestrzeniach często pozbawionych 
powszechnie uznanych wartości kulturowych lub przyrodniczych (co stanowi jeden z 
argumentów, że w każdej przestrzeni można znaleźć potencjał). 

Ostatni rozdział traktujący o autorskich realizacjach, opisuje przypadki wdrożone w 
Małopolsce, na terenie Gminy Stary Sącz. Lokalizacja nie była przedmiotem intencjonalnego 
wyboru, a wynikiem pozyskania zlecenia oraz zdobycia zaufania inwestora, który był skłonny 
podjąć wyzwanie eksperymentalnych wdrożeń.  

● Zakres czasowy badań 

Z uwagi na przyjętą formułę pracy doktorskiej, zakres czasowy jest dobrany do tematyki 
poruszanej w rozdziale. Rozdział pierwszy, to dyskusja dotycząca aktualnych pojęć związanych 
z kulturą i krajobrazem, bez ścisłego określenia ram czasowych. Omawia się sytuację, która jest 
tłem dla badań, prowadzonych w pierwszym dwudziestoleciu XXI wieku. Druga część pierwszego 
rozdziału to analiza sięgająca początków gwałtownego rozwoju miast, związanego 
z uprzemysłowieniem, początków urbanizacji terytorium – czyli od końca XIX wieku, i obejmuje 
ewolucję struktur miejskich do czasów współczesnych (jak wcześniej zaznaczono będąc analizą 
wybranych – istotnych z punktu widzenia podstaw teorii urbanistyki przykładów, jednak nie 
wszystkich). 

Rozdział drugi obejmuje obiekty współczesne, zbudowane w okresie ostatnich 
dwudziestu pięciu lat (wybrane przykłady). Podjęta analiza dotyczy zjawiska aktualnego – 
obiekty podobne do omawianych wciąż powstają (choć nie są przedmiotem analizy). Celem 
autora, było zasugerowanie czytającym, że tematyka oddaje ducha czasów, a obiekty mogą 
stanowić częściowe rozwiązanie współczesnych problemów. 

Rozdział trzeci i czwarty to omówienie koncepcji, projektów i wdrożeń dokonanych 
w ciągu ostatnich dziewięciu lat, co pokrywa się z czasem pracy badawczej nad tą tematyką (były 
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one przedmiotem systematycznych, rozłożonych w czasie tych lat, badań ideowych, 
wdrożeniowo-koncepcyjnych i realizacyjnych). Projekty i realizacje są odpowiedzią na dzisiejsze 
problemy, z którymi (szczególnie) borykają się przestrzenie peryferyjne i mniej atrakcyjne, lub 
niewypromowane lokalizacje. Ostatni z omawianych projektów został oddany do użytkowania 
w 2018 r. i dopiero teraz (2021 r.), zdaniem autora, można odpowiedzialnie ocenić jego rolę, 
wpływ i społeczny odbiór. 

V. METODOLOGIA PRACY BADAWCZEJ 

W pracy zastosowano metody: teoretyczno-historyczną, analityczno-syntetyzująca, 
wdrożeniowo-weryfikacyjną – zostały dobrane do problemu poruszanego w rozdziale. 

● Część teoretyczno-historyczna 

• Badanie teoretyczne 

Część pierwsza pierwszego rozdziału jest teoretyczną dyskusją dotyczącą pojęć 
używanych w architekturze i urbanistyce (krajobraz, przestrzeń pozamiejska, trwałość) oraz 
filozofii (przestrzeń sacrum, profanum, umuzealnienie, przestrzeń nieprofanowalna), socjologii 
(heterotopie kompensacji) oraz geografii (szlak, rezerwat) i estetyki (piękno, malowniczość). 
Dyskusja pojęć miała pomóc w zrozumieniu podobieństwa efektów przestrzennych odmiennych 
sposobów gospodarowania pozamiejską przestrzenią przyrodniczą: turystycznego 
udostępniania atrakcyjnego, „naturalnego” krajobrazu oraz – z drugiej strony – jego ścisłej 
ochrony. Analizę uzupełnia materiał ilustracyjny – zestaw podkładów ortofotomapowych 
będących częścią argumentacji, mającą poprzeć słuszność wnioskowania. 

• Badanie historyczne 

Analiza historyczna, przedstawiona w części drugiej pierwszego rozdziału, bazuje na 
wybranych planach i koncepcjach urbanizacji. Wybór ten, nie jest zestawieniem 
encyklopedycznym. Rozdział bazuje na dobrze znanych przykładach, których doniosłe znaczenie 
w historii i teorii urbanistyki jest powszechnie uznane. W rozdziale tej pracy, rozważane są pod 
kątem tworzenia publicznie dostępnych terenów zieleni i ich pozycji w strukturze służącej 
urbanizacji. Omawiane plany to: projekt przebudowy Paryża Barona Haussmanna, miasto-ogród 
Howarda, Czandigarh Corbusiera, miasto kolażowe Rowe, No-Stop City Archizoom Associati. Po 
historycznych przykładach autor przechodzi do omówienia trzech, wybranych, współczesnych 
projektów (również już uznanych i nagradzanych): landmarków w Zagłębiu Ruhry, Cap de Creus 
i Norweskich Tras Widokowych. Badanie struktury przestrzennej omawianych przypadków, 
bazuje na tekstach źródłowych autorów i własnych obserwacjach (in situ realizacji 
współczesnych: niemieckich, hiszpańskich i norweskich oraz historycznych: Paryża, Czandigarh, 
Rzymu). Metodologia pracy z kluczowymi dla dziedziny przykładami pozwala scharakteryzować 
tendencje, które nie muszą być uniwersalne, ale opisują wyraźny, zauważalny trend. Analiza 
zapisów jest wzbogacona o autorskie opracowanie materiałów graficznych – przerysowanie 
omawianych planów i projektów. Stanowią one część argumentacji ukazując w formie ilustracji 
zauważone prawidłowości. 

● Część analityczno-syntetyzująca, bazująca na współczesnych realizacjach – badanych 

in situ 

Analizy zostały oparte na wizjach lokalnych wszystkich omawianych  obiektów (np. autor 
przejechał ok. 12000 km po norweskich trasach). Charakterystyka obiektów, organizowanie 
przez nie doświadczenia krajobrazu, została opracowana przez opisanie: form, funkcji, 
sposobów komunikowania wątków kulturowych i przyrodniczych, tworzenia relacji 
z użytkownikiem i krajobrazem, sposobów generowania przestrzeni wokół oraz tworzenia 
układów przestrzennych – jako czynników odpowiadających za proces definiowania miejsc 
istotnych w krajobrazie. Budowle zostały zinterpretowane dzięki analizie publikowanych: 
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dokumentacji projektowych, opisów autorskich, materiałów udostępnianych przez inwestorów, 
publikacji w magazynach branżowych, recenzji użytkowników (umieszczonych na portalach 
internetowych), publikowanych wywiadów z twórcami, dostępnych nagrań audio-wizualnych 
oraz własnych obserwacji na miejscu. Opisom i zaproponowanej kategoryzacji towarzyszą karty 
obiektów – graficzno-opisowe abstrakty omawianych budowli. Wprowadzone schematy, 
diagram, są elementami prowadzonej argumentacji. Karty stanowią autorską dokumentację 
różnorodnych obiektów w ujednolicony graficznie sposób, która miała pomóc (autorowi 
i czytającemu) wyabstrahować i porównać omawiane cechy architektonicznych form 
(i generowanych przez nie przestrzeni oraz relacji, które tworzą). 

● Część wdrożeniowo-weryfikacyjna 

• Autorskie doświadczenia dydaktyczne i projektowe jako laboratorium badawczo-ideowe 

i wdrożeniowe 

Prowadzenie projektów studenckich w formie laboratorium badawczego i projektowanie 
koncepcyjne, było równie istotną częścią pracy, co badania teoretyczne i analityczne. Dzięki 
empirycznemu zmierzeniu się z problematyką pracy, autor miał szansę nie tylko opisać problem, 
czy ukazać wybrane rozwiązania – ale też skonfrontować się z wyzwaniem poszukiwania 
alternatywnych rozwiązań. Projekty miały być rozwinięciem części teoretyczno-analitycznej – 
stanowić rozwiązanie podobnych problemów, realizować zbliżone cele. Jednak rozwiązania 
opracowane dla konkretnych warunków i rodzimego kontekstu, dają efekt w postaci 
odmiennych koncepcji, które są małym krokiem awansującym rozważania teoretyczne 
w kierunku wdrożeniowym (często w przestrzeniach o mniejszych walorach niż zagraniczne 
przykłady badawcze i z większym naciskiem na tworzenie miejsc dla mieszkańców). Proces 
projektowy, oparty na tworzeniu szkiców, rysunków i wizualizacji oraz ich konfrontowanie 
z inwestorem, jest w tym wypadku procesem inspirowanym badaniami – a przedstawione 
wizualizacje obiektów stanowią syntetyczną prezentację jego efektów. 

• Projekty zrealizowane 

Ostatnim elementem pracy są projekty zrealizowane, które pozwoliły na analizę zarówno 

procesu projektowego (popartego badaniami), wykonawczego, jak i działania zbudowanych 

obiektów. Oprócz elementów podkreślonych w części koncepcyjnej (możliwość praktycznego 

rozwiązania problemu w konkretnych warunkach, jako rozwiązania analogicznego do 

badanych), pod dyskusję poddane są elementy procesu inwestycyjnego i jakości 

funkcjonowania. Argumentacja słuszności rozwiązań inwestorowi (bazująca na badaniach 

teoretycznych) była kluczowym elementem przedsięwzięć, podobnie jak kierowanie i stopień 

podporządkowania interdyscyplinarnego zespołu rozwiązaniom architektonicznym. Autor 

przeprowadził analizę własnych materiałów archiwalnych: dokumentujących proces wydania 

decyzji lokalizacyjnych (jej zmiany w przypadku Woli Kroguleckiej), proces projektowy (w tym 

rysunków koncepcyjnych, prezentacji koncepcji opracowanych dla inwestora, roboczych 

propozycji) oraz rysunków projektowych, fotografii i notatek z narad. Wiele wizyt na miejscu, 

w trakcie budowy i po realizacji obiektów zapewniło lepsze zrozumienie funkcjonowania tych 

obiektów. Ponadto, by móc scharakteryzować odbiór społeczny budowli, autor przeprowadził 

analizę opinii zamieszczanych: na portalach internetowych, społecznościowych, turystycznych 

i branżowych oraz w listach prywatnych. Przeprowadził też rozmowy zarówno z inwestorem jak 

i kluczowymi decydentami (np. dyrektorem regionalnej jednostki parków krajobrazowych, 

politykami) i użytkownikami – którym pozwolono poruszać kwestie, które sami uznawali za 

najistotniejsze. Jednak należy zauważyć, że łączenie przez autora rozprawy funkcji badacza i 

projektanta, mogło wpływać na odpowiedzi rozmówców, którzy starali się profesjonalnie 

motywować swoje opinie, prawdopodobnie ukrywając część emocji – co daje pełniejszy obraz 

ocen racjonalnych (umniejszając znaczenie afektywnych). 
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VI. STRUKTURA PRACY 

Część metodologiczna zawarta została we wstępie, badawcza (teoretyczno-analityczna) 
w pierwszym i drugim, a projektowa w trzecim i czwartym rozdziale. Całość kończy 
podsumowanie, spis bibliografii, ilustracji i tabel. 

Na początku autor porusza problem zrównoważonego wykorzystania krajobrazu, jako 
przestrzeni wspólnej, uzupełniającej program terenów zurbanizowanych. Zaznacza, że 
zagospodarowanie krajobrazu jako obszaru nacechowanego przejawami kultury, będącego 
jednocześnie tkanką wrażliwą, należy prowadzić z rozwagą i powściągliwością opierając się na 
kontekście obszaru. Proponuje analizę roli architektury i urbanistyki w zwiększaniu dostępu do: 
środowiska o charakterze przyrodniczym, i zakodowanych w krajobrazie treści – przy 
jednoczesnym zapewnieniu mu ochrony i organizacji użytkowania w sposób racjonalny. 

W rozdziale pierwszym przeprowadzono dyskusję pojęć oraz przeanalizowano 
przestrzenne konsekwencje turystycznego udostępniania i ścisłej ochrony środowiska 
o charakterze przyrodniczym – o obiektywnej lub docenianej wartości. W drugiej części analizie 
poddano znaczące w teorii i historii urbanistyki projekty miast, zwracając szczególną uwagę na 
pozycję publicznie dostępnych przestrzeni o charakterze przyrodniczym w ich strukturze. 
W kolejnym etapie przeprowadzono analizę wybranych projektów współczesnych (w skali 
urbanistycznej). 

W rozdziale drugim uwaga skierowana została na charakterystykę procesu zamiany 
przestrzeni nieużytkowanych w dostępne publiczne. Podkreślono możliwość odnalezienia, 
podkreślenia lub uczytelnienia potencjałów, jako istniejących w każdej lokalizacji. Obiekty 
kulturowej ekspresji zostały przeanalizowane jako budowle akcentujące wątki kulturowe 
i przyrodnicze, ułatwiające ich zapamiętywanie – organizujące doświadczenie krajobrazu. 
Podzielono je na kategorie, wyszczególniono cechy odpowiadające za ekspresję: oddziaływanie 
na użytkownika i tworzenie relacji z krajobrazem. Scharakteryzowano układy przestrzenne 
tworzone przez działania punktowe oraz cechy przestrzeni im towarzyszące. Wszystkie obiekty 
porównano tabelarycznie, a na kartach obiektów usystematyzowano szczegółowe informacje 
o każdym z nich. 

W rozdziale trzecim przedstawiono propozycje projektowe dotyczące różnych lokalizacji 
i projektów o różnych poziomach zaawansowania (od koncepcyjnych do budowlanych 
i wykonawczych). Opisano spektrum cech obiektów kulturowej ekspresji osadzonych 
w lokalnych wątkach kulturowych jako tych, które zyskują zainteresowanie zarówno 
mieszkańców jak i potencjalnych odwiedzających. Proponowane rozwiązania zestawiono 
tabelarycznie (analogicznie do przypadków analizowanych). 

Czwarty rozdział został poświęcony prezentacji i analizie wdrożeń autorskich projektów 
obiektów kulturowej ekspresji, w rzadko uczęszczanych, peryferyjnych lokalizacjach. Opisano 
proces projektowy, elementy uznane za potencjały lokalizacji i sposób ich uczytelnienia, proces 
budowy, odbiór społeczny obiektów świadczący o stworzeniu miejsca oraz wkładzie w budowę 
współczesnego krajobrazu kulturowego. 

W podsumowaniu argumentuje się słuszność tezy. Formułuje się wnioski wynikające 
z analizy przedmiotowego zagadnienia (zarówno części badawczej jak i projektowej) dotyczące 
wpływu obiektów kulturowej ekspresji na tworzenie miejsc istotnych, publicznie dostępnych 
w krajobrazie oraz na ochronę przed zabudowaniem obszarów w sąsiedztwie. Pracę zamykają 
propozycje dalszych badań, które otworzyła realizacja obiektów kulturowej ekspresji w polskich 
warunkach. 
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VII. STAN BADAŃ 

Tłem teoretycznym tej pracy są wybrane zagadnienia szeroko rozważane w literaturze 
krajowej i zagranicznej. Przeprowadzone studia publikacji wskazują na tematykę: przemian 
struktury miasta, tworzenia przestrzeni ważnych dla społeczności (budowy miejsc) oraz na 
badania sposobów ochrony i uczytelniania krajobrazów kulturowych. Jednak problematyka 
ekspresji kultury przez architekturę, generującą przestrzenie dostępne publicznie, w środowisku 
o charakterze przyrodniczym, pozamiejskim, peryferyjnym – jako zasadniczy punkt wyjścia dla 
badań i poszukiwań twórczych, jest ujęciem szczególnym.  

● Przemiany struktury miasta 

Głębokie zmiany społeczne, ekonomiczne i technologiczne ostatnich kilku dekad3, 
spowodowały zmianę sposobów zabudowywania przestrzeni, w efekcie czego mówi się 
o powstaniu nowych, charakterystycznych form w ramach rozbudowy peryferii miast (Harvey 
i Clark 1965: 1), ciągłej ekspansji granic, z pasem terenu zawsze w trakcie zmiany z wiejskiego 
sposobu użytkowania na miejski (Carver 1965: 55). Jednym z efektów przemian jest skupienie 
uwagi badaczy na miastach, formach organizacji przestrzeni, które są wydajne ekonomicznie, 
których populacja rośnie. Wielu autorów zwraca się ku historycznym formom kompaktowego 
miasta: zwartym i kształtowanym przez wieki, poszukując tam rozwiązań współczesnych 
problemów (np. Krier 2011).  

Przemiany struktury jako proces uwarunkowany gospodarczo i ekonomicznie, nie mogą 
być rozumiane jedynie jako zamiana typologii charakterystycznych dla wsi na typologie miejskie. 
Tereny niegdyś wiejskie, przekształcane na miejskie, charakteryzuje morfologia różna od 
wzorców znanych z kompaktowego modelu miasta. W klasycznej pracy Gottmann używa pojęcia 
sprawl by określić charakterystyczny wzór przestrzeni między miastami, powstały w wyniku 
pojawienia się przeskakującej (leapfrog sprawl) zabudowy, „nakrapiającej” przestrzeń wiejską 
nowymi przedsięwzięciami, mieszającymi się z tymi, które istniały tam wcześniej (Gottmann 
1961: 346). Zaznacza, że nie musi to być zjawisko destrukcyjne dla tradycyjnego miasta 
(Gottmann 1961: 29) zauważając, że zainteresowanie centrami starych miast w wyniku sprawlu 
rośnie4 (Gottmann 1961: 197). Zwraca też uwagę, że miejski i pod-miejski sprawl  jest związany 
z niższymi kosztami inwestycji poza miastem5, poszukiwaniem lepszych warunków życia, a w 
szczególnie możliwości rekreacji (Gottmann 1961: 223). Konkluduje, że przyszłość nowego 
miasta – Magalopolis  może być optymistyczna, gdy będzie rozwijana z rozmysłem (Gottmann 
1961: 776). Zmianę struktury autor widzi jako wypadkową możliwości ekonomicznych, 
mobilności oraz możliwości wypoczynku w otoczeniu przyrodniczym (Gottmann 1961: 232-241). 
Podobne przyczyny stoją za zjawiskiem rurbanizacji (Bauer i Roux, 1976) czyli rozbudowy miasta 
na tereny wiejskie – w efekcie zabudowa miejska z wiejską tworzą mieszankę współistniejących 
różnych sposobów użytkowania, na tym samym obszarze. O ile sprawl i rurbanizacja są 
opisywane głównie jako zmiany punktowe w terytorium6, związane z mieszkalnictwem, to  
suburbanizacja jako zjawisko rozlewania się zabudowy, o niskiej intensywności (niekoniecznie 

                                                           
3 Można przyjąć za Gottmanem, że początek zjawiska sięga lat 20. XX w. i jest konsekwencją zwiększenia mobilności przez wynalazek 

samochodu (Gottman 1961: 405), jednak nasiliło się w latach 50. XX w. (Gottman 1961: 411). Wtedy też sprawl stał się tematem 

debaty naukowej. Sam termin sprawl, prawdopodobnie, został pierwszy raz użyty w odniesieniu do morfologii zabudowy Londynu 

(negatywnie) w magazynie Times, w 1955 r. (Rybczyński 2005 za: Oxford English Dictionary).  

 

4 Gdy mniejsze zaludnienie i zainwestowanie wpływa na poprawę warunków życia w centrum.  

 

5 Ale skutkuje wzrostem kosztów utrzymania rodziny (Gottmann 1961: 447). W Polsce terminy urban sprawl i suburbanizacja są 

często traktowane jako synonimy, tu mowa o historycznym ich rozróżnieniu i ewolucji od urban sprawl przez suburbanizację do 

miasta rozproszonego. 

 

6  Zmiany punktowe (leapfrog sprawl), pojawiające się w przestrzeni pozamiejskiej są najbardziej charakterystyczne dla tego okresu. 

Zabudowę wznoszoną wzdłuż dróg lub bezpośrednio przy krawędziach historycznego układu (wcześniej obserwowaną) można uznać 

za ewolucję układu historycznego, rozrastającego się miasta (a nie sprawl jako taki). 
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miszkaniowej). Tworzenie ciągłych obszarów zainwestowania, początkowo było ściśle 
powiązane z tradycyjnym centrum, stanowiącym dla mieszkańców suburbiów miejsce pracy 
i usług (Jackson 1985: 6). Fishman (1987: 29) dowiódł, na podstawie analizy powiązań, że można 
mówić o powstaniu nowego modelu miasta – miasta zdecentralizowanego (Fishman 1987: 45), 
w którym rolę tradycyjnego centrum (jako miejsca pracy i usług) przejmują lokalne centa (w jego 
przypadku – parki technologiczne – technourbia)7. W kontekście przemian pozycji miejsc pracy, 
w zagospodarowaniu przestrzeni, coraz częściej mówi się też mówi się o eksurbanizacji (Nelson 
i Dueker 1990) czyli o urbanizacji, terenów odległych od miasta (przez przedsiębiorstwa 
o niewielkiej liczbie pracowników, i w dużej mierze, samowystarczalnych mieszkańców, nie 
związanych pracą z żadnym rodzajem centrum, pracujących z domu, na odległość). Co 
charakterystyczne, wszystkie wspomniane koncepcje charakteryzują rozważania uwzględniające 
podział na przestrzenie miejskie i niemiejskie. Tę dychotomię przełamują badacze wskazujący na 
wykorzystywanie i przekształcanie natury jako elementy umożliwiające plan osiedlania się, 
działanie wpisane w projekt urbanizacji8 (np. Heynen, Kaika, Swyngedouw red. 2006). Jeszcze 
wyraźniej stosowaniu klasycznych podziałów sprzeciwiają się ci, którzy jak Brenner i Schmidt 
(2012) piszą o zjawisku planetarnej urbanizacji twierdząc, że uznawanie jakiejś przestrzeni za 
nie-miejską wymaga aktualnie przedefiniowania – bo współczesne typologie przestrzeni 
tradycyjnie uznawanych za miejskie (przyjmujące miasto za ośrodek ekonomiczno-polityczny), 
ignorują i przenikają zarówno historyczne jak i przyrodnicze podziały9. Jednocześnie przyznają, 
że proces skupiania zabudowy pozostaje podstawowy dla tworzenia obszarów i punktów 
charakterystycznych w zmieniającej się strukturze miasta. Koncentrując się na możliwościach 
znalezienia obszarów i miejsc charakterystycznych Sieverts (2008) zauważa, że we 
współczesnym między-mieście każdy punkt w przestrzeni może zostać przekształcony 
w centrum, niezależnie od historycznie ukształtowanego układu urbanistycznego – dostrzega 
w tym działaniu projektowym szansę na poprawę jakości rozproszonej  urbanizacji. Berger, 
Kotkin i Guzman red. (2018) starając się oddać dynamikę przemian miasta m.in. dowodzą, że 
współczesny wzrost ludności miast to de facto przyrost ludności suburbiów i zabudowy o niskiej 
intensywności, które coraz częściej kształtują przestrzenie bardziej ekologiczne, bardziej 
zróżnicowane społecznie, niż tradycyjne  centra miast. 

U podstawy globalnych przemian struktury miasta i tworzonych typologii stoją zmiany 
sposobów produkcji dóbr, organizacji pracy, niespotykana wcześniej mobilność, którym 
towarzyszą lokalne czynniki, wpływające na kontrolę procesów rozpraszania zabudowy, której 
ostateczny zakres jest uzależniony od lokalnych warunków. W Polsce, w czasach gospodarki 
socjalistycznej, można było mówić o względnej racjonalizacji struktury przestrzennej kraju 
(Węcławowicz 2017: 537). Prawdopodobnie jednak brak pokrycia planami miejscowymi 
i urbanistyka samorzutna (budowa mieszkań przez obywateli bez formalnych zgód, odbywająca 
się za przyzwoleniem władz, które nie były w stanie zapewnić obiecanych mieszkań10) 
zapoczątkowały niekontrolowane rozpraszanie się zabudowy. Nasilenie globalnych trendów 
w gospodarowaniu przestrzenią, po 1989 r. zostało spotęgowane przez dopuszczenie budów na 

                                                           
7 Te nowe przestrzenie zabudowane, o multicentrycznej i zdecentralizowanej strukturze, niezależne od historycznego miasta, 

koncentrujące handel, usługi i miejsca pracy, w ślad za publikacją Garreau (1991) zaczęły być nazywane w literaturze przedmiotu 

edge cities. 

 

8 Np. wskazując na ścisły związek planów urbanizacji z rzeką, morzem – na różnych etapach rozwoju projektów miasta. 

 

9 Brenner i Schmid piszą: (…) nawet przestrzenie leżące daleko poza centrami miast i peryferyjnymi suburbiami – od 

transoceanicznych tras żeglownych, transkontynentalnych autostrad i sieci kolejowych, światowej infrastruktury komunikacyjnej do 

alpejskich lub nadmorskich enklaw turystycznych, parków „natury”, centrów finansowych offshore, skoncentrowanych stref agro-

przemysłowych i niegdysiejszych „naturalnych” przestrzeni jak światowe oceany, pustynie, dżungle, łańcuchy górskie, tundra 

i atmosfera – stały się integralnymi częściami miejskiej tkanki. Podczas gdy proces skupiania pozostaje podstawowy w wytwarzaniu 

tej nowej światowej topografii, polityczno-ekonomiczne przestrzenie nie mogą być nadal traktowanie jakby były złożone 

z dyskretnych, odmiennych i uniwersalnych „typów” osadnictwa (2012: 12). 

 

10 Znaczny wzrost budowy mieszkań w ramach „gospodarki nieuspołecznionej” był notowany od połowy lat 50. (Böhm 2005: il. 235). 
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podstawie liberalnych decyzji lokalizacyjnych11. Lorens  (2013: 22) twierdzi, że w  Polsce mamy 
do czynienia z modelem miasta postsocjalistycznego – hybrydą miasta kapitalistycznego 
i socjalistycznego12 – w którym nadal widoczna jest nieracjonalność w gospodarowaniu 
przestrzenią (Lorens 2013:23) i szczególnie trudno (po kompromitacji systemu socjalistycznego) 
bronić idei dobra wspólnego, co wzmagane przez mechanizmy wolnorynkowe daje efekt 
nieciągłej struktury i chaotycznego rozwoju (Grabkowska 2017: 47-48). 

O ile suburbanizacja jest od dawna obecna w polskiej literaturze przedmiotu 
(m.in. Lorens red. 2005, Rewers 2005) to określanie rozproszenia miast suburbanizacją, jak 
zwraca uwagę Gzell (2013: 235), jest eufemizmem nie oddającym istoty problemu – pisze 
(powołując się na Sievertsa): to nie jest budowa nowych osiedli pod lub poza miastem, to jest 
przenoszenie miasta w inne miejsce przez osoby, które chcą to robić dla własnej korzyści, bo 
zapewnia im tę wolność dominacja liberalnej doktryny w gospodarce. I dodaje: obraz miasta 
zależy w największym stopniu od jakości przestrzeni miejskich, w których lokowane są dzieła 
architektury i w których tworzy się przestrzenne związki pomiędzy nimi, czyli od tego, co od lat 
nazywamy kompozycją urbanistyczną, tworzącą ład przestrzenny (Gzell 2013: 235). Dokonując 
przeglądu literatury przedmiotu można dojść jednak do wniosku, że niewiele jest opracowań 
dotyczących rozproszonego miasta – miasta wykraczającego poza tradycyjne typologie oraz 
przestrzenie kompaktowego miasta i jego suburbiów. Filozoficzne podstawy dla projektu 
współczesnych struktur można znaleźć u Dominiczaka w koncepcji Miasta Dialogicznego, które 
wraz z tytułowym dialogiem (uzasadnieniem w przestrzeni błędów, by przestały być rozumiane 
jako błąd, Dominiczak 2016: 126-127), zakłada akceptację zniekształcenia architektonicznej 
formy (w odpowiedzi na kontekst), co staje się pierwszym gestem etycznym architektury 
(Dominiczak 2016:122) wobec otoczenia. Koncepcja miasta dialogicznego stawia tezę, że kod 
tożsamości przestrzeni jest odbiciem jej deformacji (Dominiczak 2016: 125). Dostępne są też 
opracowania dotyczące morfologii – elementów struktury rozproszonego miasta: węzłów 
miejskości (Zuziak 2018, Guranowska-Gruszecka i  Łaskarzewska red. 2018), systemów 
transportowych (np. Zipser 2010), kluczowych elementów architektonicznych, funkcjonalnych, 
przestrzennych i kulturowych (np. Gyurkovich 2013) mimo ich szerokich możliwości 
aplikacyjnych, są analizowane w kontekście aglomeracji. Zagadnienia związane z rewitalizacją, 
zrównoważonym rozwojem (np. Baranowski 1998, Stangel 2013), z uwagi na specyfikę tematu 
(powiązanie ze środowiskiem przyrodniczym i ekologią) wykraczają poza tradycyjnie rozumianą, 
zwartą formę miasta – nie odnoszą się do niego wprost. W tym kontekście warto wspomnieć 
prace Drapelli-Harmensdorfer (np. 1999) związane z ideą jedności w architekturze, Solarek 
(2011) i Zdunek – Wielgołaskiej (np. Vargas-Hernández i Zdunek-Wielgołaska  2020) dotyczących 
zielonej infrastruktury mającej pomóc w kontroli rozproszonej zabudowy. Można też wyróżnić 
opracowanie Skrobota (2015) dotyczące urbanistyki krajobrazowej, oparte na odnowionej, 
polskiej wersji miasta-ogrodu jako koncepcji poprawy istniejącej zabudowy w krajobrazie. Mniej 
liczne są opracowania dotyczące terenów wiejskich, jednak i w nich można znaleźć fragmenty 
pozostające w związku z rozważaniami tej pracy – problemów: poprawy istniejących układów 

                                                           
11 Na podstawie Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r. unieważniającej miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego i wprowadzające „tymczasowe” (ciągle wydawane), decyzje o warunkach zabudowy 

i zagospodarowania terenu (nic nie wskazuje w 2021 r. by ta sytuacja miała się zmienić w najbliższym czasie). Decyzje WZiZT są 

podstawą wydania decyzji o Pozwoleniu na Budowę, mogą być wydawane (po spełnieniu kilku warunków) gdy teren nie jest objęty 

ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, nie muszą być zgodne ze Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego. Według danych z 2017 r. (Śleszyński i in. 2018) pokrycie planistyczne kraju wynosiło 30,5 % 

(a przyrost roczny 0,3 %). Wspomniane warunki sprzyjają rozproszeniu np. dzięki derywacyjnemu pojęciu działki „sąsiedniej” 

oznaczającej każdą działkę znajdującą się w obszarze analizowanym (II OSK 1890/17, Wyrok NSA z 23-02-2018 r.). 

 

12 Miasto socjalistyczne charakteryzuje monotonia architektury, nadmierna funkcjonalizacja zagospodarowania przestrzennego, 

puste lub ekstensywnie wykorzystywane przestrzenie w centralnych częściach miast, ignorowanie cen gruntów, dominacja wielkich 

kompleksów mieszkaniowych na obrzeżach, ignorowanie potrzeb remontowych starych dzielnic i braki infrastruktury społecznej 

i handlowej  oraz niska jakość struktur urbanistycznych w zakresie kształtowania przestrzeni (Lorens 2013:22).  
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zabudowy oraz występowania elementów typologii charakterystycznych dla miasta (np. Kowicki 
2010, Górka 2012).  

Łączenie typologii (miejskich i wiejskich) spowodowana przemianami miasta, zachodzi 
zarówno w skali makro (o czym piszą wcześniej wspomniani Brenner i Schmidt 2012), ale też 
w skali mikro (układów zabudowy, architektury, przestrzeni publicznych) jednak wpływ 
charakteru przestrzeni (w przypadku tej pracy – przestrzeni ramowanej rozproszoną zabudową) 
na zmiany, jest często pomijany13. O peryferiach pisze się najczęściej w kontekście 
zagospodarowania przestrzeni na cele turystyczne (np. Balińska 2016), o ich położeniu 
w środowisku o charakterze przyrodniczym i wpływie ochrony przyrody na ich użytkowanie 
(np. Połomski 2015). Jako, że  praca podejmuje problem definiowania miejsc publicznych na 
terenach rzadko odwiedzanych („bez publiczności”), stąd zagadnienie łączenia centralności i 
peryferyjności jest szczególnie istotne. Poruszane zagadnienie można określić jako centralizację 
przestrzeni peryferyjnych oraz proces ich przemiany w miejsce.  

● Definiowanie miejsc 

Teorie związane z przemianami miasta kładą duży nacisk na krystalizowanie struktury 
i tworzenie centrów (węzłów) w rozproszonej zabudowie. Sformułowanie „definiowanie miejsc” 
użyte w tytule pracy oddaje całość działań architektonicznych i urbanistycznych 
odpowiadających za proces centro-twórczy. Mowa o procesie: wyboru, formowania i nadawania 
znaczeń – przestrzeniom nieużytkowanym publicznie, niezdefiniowanych zwartą zabudową, 
rzadko uczęszczanych. 

Tradycyjne przestrzenie publiczne są wiązane z centrum miasta (Dymnicka 2013: 53), 
jednak dzisiaj i one przechodzą przemiany, częściej są nimi też otwarte, konstruowane wysepki 
sztucznej natury, które jako substytuty przyrody, mogą być postrzegane jako elementy kultury 
(Dymnicka 2013: 132-143). Nie brak publikacji o definiowaniu przestrzeni publicznych i utracie 
ich uniwersalnego charakteru  (np. Lorens 2010). Podkreślane jest ich znaczenie symboliczne 
(np. Jałowiecki i Szczepański 2010). Zuziak (2002 za: Lorens 2010: 16) zauważa, że przestrzeń 
publiczna stanowi wyznacznik kulturowy formy miasta. Przestrzenie publiczne na peryferiach, 
stanowią więc wyznaczniki kulturowe rozproszonej formy miasta. Tworzenie wyznaczników na 
peryferiach jest, jak wcześniej wspomniano, poprzedzone wyborem, formowaniem 
i nadawaniem znaczeń, proces ten w dużej mierze odpowiada za tworzenie miejsc. Bardzo wiele 
napisano o miejscu, a ilość publikacji dotyczących tego pojęcia rośnie14 (Relph 2020). Za 
Lenartowiczem, przyjmuje się ujęcie Cantera (1977) – miejsce jako agregat co najmniej trzech 
przestrzeni: przestrzeni fizycznej, przestrzeni pojęciowej i przestrzeni zachowań, które są z danym 
miejscem związane lub kojarzone, a które składają się na tożsamość miejsca (Lenartowicz 2008: 
13). Lenartowicz dodaje: dwa z tych aspektów wyraźnie odnoszą się do człowieka, jego myśli, 
pamięci i działań. Te niematerialne cechy miejsca są zwykle bardziej istotne niż fizyczne, 
ponieważ nie każda, nawet dobrze zorganizowana przestrzeń zbudowana staje się miejscem 
(Lenartowicz 2008: 13). Wielu badaczy (np. Giddens 2008: 13) zwraca uwagę na iluzoryczność 
                                                           
13 Inspiracją obserwacji, że charakter przestrzeni ma istotny wpływ na postrzeganie peryferyjności i centralności (oraz pierwszego 

rozdziału tej pracy), były publikacje Krivýego (2010, 2011) dotyczące mechanizmów stojących za oceną przestrzeni i inwestycji jako 

wydajnych ekonomicznie lub niewydajnych, użytkowanych i wyłączonych z użytkowania. Krivý analizując adaptacje przestrzeni 

poprzemysłowych zauważa, że ich ochrona i adaptacja często sprowadzają się do ochrony ich sylwety (zachowując dużo większą 

dowolność środków wobec innych elementów formy), dowodzi też że działalność artystów lat 60. XX w. doprowadziła do 

upowszechnienia wiedzy, że prosperita jednej przestrzeni ma negatyw w drugiej – przestrzeni wyeksploatowanej. Te analizy skłoniły 

autora tej pracy do rozważań nad podobieństwami procesów udostępniania i ochrony krajobrazów przyrodniczych oraz roli 

przestrzeni o charakterze przyrodniczym w projektach urbanizacji. Robocza teza, że przestrzenie o charakterze przyrodniczym 

odegrały równie istotną rolę w projektach urbanizacji co przestrzenie zabudowy, znajduje też potwierdzenie w badaniach Zachariasz 

(2014). 

 

14 Relph (2020) podaje, że w latach 60. ilość rekordów związana z miejscem wynosiła 476, w latach 70. – 801, 80. – 2 473, 90. – 56 

853, w pierwszym dziesięcioleciu XXI w. – 167 538, a w drugim 210 772. 
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współczesnych miejsc – ich forma jest niezwiązana z lokalizacją i lokalną społecznością, bo 
odwołanie do fantastycznych wizji nie przekreśla, a niejednokrotnie wspomaga proces 
tworzenia miejsc (np. Lorens 2006). Za Tuanem (1987) miejsce określa się jako uczłowieczoną 
przestrzeń podkreślając potrzebę oddziaływania przestrzeni na emocje, by stała się postrzegana 
jako miejsce. Doświadczanie: kontakt fizyczny i rozumienie przestrzeni prowadzi do oceny 
znaczenia, który oddaje podział na: miejsca (ważne dla jednostki/grupy) i nie-miejsca 
(przestrzenie niczyje, Augé 2008). Ocena społeczna nie jest oderwana od atrybutów samej 
przestrzeni. Obserwację, że przestrzeń mimo, że została dobrze zorganizowana – a nie stała się 
miejscem, odnieść można do procesów, które zachodzą poza samą przedmiotową lokalizacją. 
Często w tej sytuacji „winę” przenosi się na odbiorcę (na brak gustu, poczucia piękna) lub na 
hermetyczne środki wyrazu architektonicznego. Z analizy przemian współczesnej struktury 
miasta wynika, że zmiany, które zachodzą na poziomie globalnym, dotyczą od ponad wieku – 
realizacji ważnych potrzeb wielu jednostek: kontaktu ze środowiskiem przyrodniczym oraz 
rekreacji w nim (Gottmann 1961: 217-257). Bazując na teoriach dotyczących przemian struktury 
miasta, uznaje się w pracy potrzebę definiowania miejsc – przestrzeni dostępnych publicznie: 
umożliwiających kontakty społeczne w środowisku o charakterze przyrodniczym, rekreacyjnym 
(a nie reprezentacyjnym), tworzących istotne lokalnie miejsca, krystalizujących dialogicznie, 
strukturę miasta rozproszonego15. 

● Przestrzeń dostępna publicznie jako miejsce 

W pracy unika się sformułowania przestrzeń publiczna zastępując je przestrzenią 
dostępną publicznie. Brak rozróżnienia mógłby prowadzić do mylnego wniosku, że mowa 
o przeniesieniu wprost – typologii zaczerpniętej ze zwartego modelu miasta – na obszary 
rozproszonej zabudowy. Poza tym przestrzeń publiczna w ogromnej liczbie publikacji odnosi się 
do przestrzeni dostępnej dla wszystkich, widocznej i oficjalnej16. Przestrzeń dostępna publicznie 
nie ma na celu przyciągnięcia szerokiej publiczności, ani pełnienia funkcji reprezentacyjnej – ma 
być przede wszystkim dostępna publicznie (taka w której osoby nie należące do danej 
społeczności mogą się swobodnie poruszać, Zukin 1995 za: Lorens 2010: 9). Takie sformułowanie 
ma też powiązać pojęcie przestrzeni publicznej z pojęciem miejsca. Wiele prac podkreśla 
szczególne znaczenie przestrzeni o nieformalnym charakterze – określając je jako trzecie – 
miejsca – użytkowane dla doświadczenia przyjemności (w odróżnieniu od miejsc zamieszkania 
i pracy, Oldenburg 1989). Wskazuje się też, że doświadczanie przyjemności miejsca bazuje na 
nieformalnym użytkowaniu przestrzeni (bywa, że nie całkiem zgodnie z intencją projektową; 
Certeau 2008). Badacze zwracają też uwagę, że materialno-społeczna konstrukcja miejsc 
wymaga uwzględnienia ich zmienności w czasie, potrzebę otwartości na zmiany (np. Dymnicka 
2011: 36). Sformułowanie przestrzeń dostępna publicznie podkreśla możliwość nieformalnego 
(rekreacyjnego) użytkowania i doświadczana, dla przyjemności. Z pism Znanieckiego (1938: 91-
93) płynie jeszcze jedna refleksja, istotna projektowo, że o ile projektowanie struktury 
urbanizacji17 jest podjęciem problemu zarządzania zjawiskami masowymi, o tyle projekt miejsca 
ma szczególne znaczenie dla organizacji doświadczeń grupowych (a nie masowych). Miejsce 
również (odmiennie od przestrzeni oficjalnej) odgrywa istotną rolę w sprawowaniu władzy nad 

                                                           
15 Jako, że praca ma charakter badania przez projektowanie, warto wyróżnić propozycję Gzella (2012: 72) propagującego ideę 

równoczesnej urbanizacji wsi i ruralizacji miasta (zgodnie z wskazówkami Ideofonsa Cerdy): skoncentrowania działania na terenach 

zielonych jako przestrzeniach publicznych. Propozycja tej pracy jest jednocześnie podobna i odmienna. Podobna – ponieważ łączy 

dwa tropy poszukiwań sensu miasta: ograniczania negatywnych skutków rozpraszającej się zabudowy przez tworzenie zielonych 

przestrzeni publicznych. Różny – bo szuka rozwiązań w ekspresyjnych kulturowo obiektach architektonicznych, tworzących 

przestrzeń dostępną publicznie – a nie w przestrzeniach publicznych budowanych z materiału roślinnego. Ideowo podobną 

propozycję (do Gzella), ale opartą o prywatne przestrzenie zielone (ogrody) rozwija Marra (2019) traktując je jako archetyp 

przestrzennej organizacji autonomicznych lub chcących żyć według własnych zasad wspólnot. 
 

16 Por. hasło publiczny w: Słownik języka polskiego PWN [online]. 
17  Urbanizacji rozumianej jako proces organizacji, w materialnej, przestrzennej formie rozwoju miasta, którego elementem są 

przestrzenie publiczne. 
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przestrzenią przez społeczność, oraz kształtowaniu jej tożsamości w oparciu o doświadczenie tej 
przestrzeni (tożsamości bazującej na odrębności kulturowej mającej oparcie w przestrzeni, 
Znaniecki 1938). 

Ponad dziesięć lat temu, Lorens zauważył, że przestrzenie bezpieczne, atrakcyjne 
wizualnie i funkcjonalne będą mogły stanowić twory samoistne, często wyabstrahowane ze 
struktury miasta (Lorens 2010: 18). Lorens wiąże konkurencję nowych i tradycyjnych przestrzeni 
publicznych ze słabością sektora publicznego oraz niedostrzeganiem przez władze miejskie 
kulturowego ich znaczenia (Lorens 2006: 18). Ta praca próbuje wykazać, że potrzeba budowy 
miejsc – przestrzeni dostępnych publicznie poza miastem ma różne oblicza, w tym takie, które 
podkreśla kulturowe znaczenia terenów peryferyjnych. 

● Miejsce istotne w krajobrazie 

 Krajobraz kulturowy może być analizowany przez pryzmat klasycznej estetyki, 
dostarczania wrażeń: piękna, wzniosłości i malowniczości (Burke 1757, Gilpin 1792 i Kant 1987) 
lub współczesnej opartej np. cielesne doświadczenie (Böhme, 2002). Krajobraz może być też 
analizowany fenomenologicznie – jako przedmiot, który podmiot aktywnie kształtuje 
np. w procesie zamieszkiwania (zdaniem Ingolda, 2018), przez pryzmat pragmatyki (jako system 
znaków, czytelnych dla odbiorcy, Lynch 2011, Appleyard, Lynch i Myer 1965) lub przez pryzmat 
etyki – wskazując na ideologie, która skrywa forma (przykłady takiego podejścia można znaleźć 
m.in. w pracach Bermingham 1989, Cosgrove 2003 – wskazujących na konflikty i wykluczenia 
jakie piękne – w fizjonomii – krajobrazy skrywają). Wszystkie te nurty są w pewnym zakresie 
obecne w tej pracy. 

Wśród polskich prac dotyczących filozofii krajobrazu, należy wyróżnić prace Frydryczak, 
zarówno własne (m.in. 2013a) jak i popularyzujące międzynarodowe dociekania z nim związane 
(Frydryczak, Angutek oprac. 2014). Wśród architektów zajmujących się estetyką i fenomenologią 
krajobrazu nie można pominąć prac: Bogdanowskiego (dotyczących naprawy i uczytelniania 
krajobrazów i ich elementów, np. Bogdanowski 1976, 1989), Myczkowskiego (zagadnienie 
ochrony i tożsamości – kształtowanej przez percepcję kultury, tradycji i form budujących kanon 
miejsca, 2003), Zachariasz (dotyczące obszarów zieleni w strukturze miasta, uwzględniające tło 
historyczne i społeczne, np. 2014) oraz Böhma (piszącego o kompozycji – osadzonej historycznie 
w społecznych i ideologicznych uwarunkowaniach, 2006). Analiza literatury pozwala zauważyć, 
że szczególnie wiele opracowań dotyczy krajobrazów o wysokich wartościach (istniejących lub 
ginących), również w odniesieniu do krajobrazów kulturowych – miejskich.

Prawdopodobnie to Marc-Antoine Laugier pierwszy zasugerował by miasto projektować 
jak park (1755: 248-250). Koncepcja poprawy estetyki miasta, przez potraktowanie jego planu 
jako założenia krajobrazowego, została postawiona przez Laugiera wprost, wytyczając drogę do 
połączenia pojęć krajobrazu (wcześniej zarezerwowane dla terenów naturalnych) i miasta. 
Miejsca istotne w krajobrazie, o których traktuje ta praca, to przestrzenie współczesne, ale 
ciążące do tego XVIII-wiecznego ujęcia – przestrzenie istotne w projekcie miasta rozproszonego 
kształtowanego jako założenie krajobrazowe lub w krajobrazie. Krajobraz, definiując za 
Simmelem – to nie środowisko, nietknięte przez człowieka – to przestrzeń gdzie w naturze 
odciska się forma kultury (Simmel 2006: 168), to terytorium, kształtowane przez użytkującą 
i zamieszkującą je społeczność (Olwig 1996), w procesie zamieszkiwania (Ingold 1993). Krajobraz 
jak za  Adornem przytacza Frydryczak (2013b: 50) przynależy zarówno do kultury, jak i do natury 
– natura jest jego tworzywem, kultura przydaje mu sensów i znaczeń  [co oznacza] przyznanie tej 
samej wagi w procesie jego kształtowania naturze i kulturze. Z punktu widzenia tej pracy 
ważnymi odniesieniami są prace traktujące o zwykłych krajobrazach kulturowych rozumianych 
jako depozyty pamięci. Jak pisze Berleant – często nie tak efektowne – ale nie mniejszej wartości 
niż spektakularne krajobrazy naturalne, bo będące jak one, częścią przekazywanego dziedzictwa 
– pełne znaczeń, śladów, których odkrywanie w codzienności sprawia przyjemność (Berleant 
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1997). Warto w kontekście zwykłych krajobrazów przywołać prace Cronona (1995), który 
dowodzi, że naturalna dzikość, nie powinna być postrzegana jako przeciwna (bardziej 
autentyczna) i kontrastowana ze sztucznością ogrodu – gdyż obie formy krajobrazowe, by istnieć 
współcześnie, wymagają ludzkiej interwencji. Praca Cronona pomogła autorowi tej pracy 
docenić i zauważyć krajobrazy wcześniej pomijane i przyjąć założenie, że wszystkie przestrzenie 
są lub były objęte pewną działalnością kulturową, która określa ich współczesny obraz. Co więcej 
ich obraz, idąc za myślą Berleanta, nie musi być efektowny by mieścić w sobie istotność, 
odkrywaną w codziennym użytkowaniu. Podsumowując, analiza stanu badań prowadzi do 
wniosku, że każda przestrzeń codziennie użytkowana może być miejscem istotnym 
w krajobrazie18. 

● Definiowanie miejsc istotnych w krajobrazie i ekspresja 

Wracając do problematyki miasta rozproszonego, dostrzega się niedostatek prac 
dotyczących opisu i propozycji naprawy tego środowiska19. W opracowaniach dotyczących 
wprost tego zagadnienia (i rodzimych, polskich krajobrazów) nowe czynniki związane 
z przemianami miasta, są opisywane jako dekonstuujące podział na krajobrazy miejskie i wiejskie 
(np. Couch, Petschel-Held, Leontidou red. 2007: 256)20. Podkreśla się ograniczony dostęp do 
usług, antropopresję na środowisko, redukcję naturalnych ekosystemów (np. Chmielewski 2001: 
76). Wskazuje się (np. Kajdanek 2011: 310-311), że charakterystyczne dla polskiej suburbanizacji 
jest szczelne grodzenie własności prywatnych, brak przestrzeni półpublicznych i publicznych – 
oraz brak poparcia mieszkańców terenów podmiejskich dla ich organizacji (w obawie przed 
zmianą środowiska zamieszkania na gorsze – w wyniku zatłoczenia, hałasu).  Leśniak-Rychlak 
badając przestrzenie rozlewającej się zabudowy mieszkalnej (2018/2019: 42-43) wskazuje, że 
kształty wielu mieszkań, budynków i działek budowlanych są wynikowe – powstają w wyniku 
wykrawania prywatnych własności, a nie planu. Wielu badaczy podkreśla też, że nowe formy 
zabudowy nie sprzyjają organizacji życia społeczności lokalnych i wymuszają dojeżdżanie 
samochodem do wszystkiego, co poza mieszkaniem jest w codziennym życiu niezbędne 
(Staniszkis 2017). Leśniak-Rychlak zwraca uwagę na jeszcze jeden problem przestrzeni pomiędzy 
– powierzchnie pomiędzy (…) ogrodzeniami [które] są w rezultacie niedostępne nawet dla 
mieszkańców, stają się bezużytecznymi powierzchniami trawników (2018/19: 173). Ale 
przestrzenie pomiędzy to nie tylko bezużyteczne trawniki, to też przestrzenie określane w 
literaturze jako np. martwe strefy (Doron 2000), przejściowe, graniczne, zmarnowane … ale też 
jako przestrzenie puste, które mają duży potencjał przekształcenia w przestrzenie artystycznych 
praktyk, by stać się ważnymi dla społeczności (np. Krivý 2010; Oswalt, Overmeyer, Misselewitz 
red. 2013). Benko i Strohmayer piszą, że: nigdy wcześniej w historii świata nie-miejsca nie 
zajmowały tyle przestrzeni (1997 : 23).  Thomassen dowodzi, że przestrzenie określane jako 
przestrzenie puste, niosą za sobą atrakcyjność (jako takie, w które udajemy się w poszukiwaniu 
przerwy od normalności, Thomassen 2012: 21). Dalej dowodzi, że nie-miejsca tworzą 

                                                           
18 O niepozornych formach w krajobrazie Polski piszą np. Krug (2017, m.in. o kapliczkach, ogródkach) i Sikora (2013, o obiektach 

małej architektury).  

  

19 Wśród prac, podejmujących problem zmieniającej się struktury zabudowy i rozpraszającego się miasta – u zarania zjawiska – warto 

wyróżnić np. kontrolę zabudowy przez rozwijanie układów pasmowych (np. Warszawę Funkcjonalną, plany deglomeracji 

(np. Zakopanego przez pasy uzdrowiskowych Chmielewskiego 1935-36 r.), dzielenie pasmami zieleni (np. Tołwiński 1963:  299-304, 

329-338), hierarchizacji układu drogowego (np. Zuziaka z 1976 r. – podejmującego problem zmian krajobrazu wynikających ze 

zwiększenia mobilności mieszkańców), utworzenie systemu ochrony przyrody, systemów parkowych (parki narodowe, 

krajobrazowe, otuliny, obszary chronionego krajobrazu, plany systemów parkowych np. Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych 

z 1986 r.). 

 

20 Autorzy wyróżniają trzy typy krajobrazów rozpraszającej się zabudowy w Europie: południowo-europejski związany 

z rozpraszaniem zabudowy wzdłuż infrastruktury drogowej, północno-europejski wynikający ze stylu życia (drugie domy) oraz 

wschodnio-europejski (w tym polski), w którym ekstensywna zabudowa jednorodzinna jest przemieszana z osiedlami 

wielorodzinnymi, w wyniku suburbanizacji wprowadzonej-przez-państwo (state-led sprawl). Badanie to potwierdza wcześniej 

wspomnianą obserwację Lorensa o powstaniu modelu miasta postsocjalistycznego. 
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współczesne krajobrazy graniczne, które nie powinny być traktowane jako marginalne, gdyż 
stanowią ważne świadectwo kultury (Thomassen 2012)21. 

W tym miejscu należy jeszcze sprecyzować jak elementy kultury obecne, ale 
niewidoczne w krajobrazie, mogą zostać uprzestrzennione (krajobrazy nie-miejsc zmieniając 
w miejsca) tym samym dając wyraz współczesnej kulturze. Zakładając, że mamy do czynienia 
z faktami i uczuciami niewidocznymi dla ogółu, ukrytymi w krajobrazie, to proces ich 
uzewnętrznienia można określić jako ekspresję22. Arsenał środków ekspresji zmienia się 
w zależności od miejsca i czasu, sposoby wyrazu posługują się figurami retorycznymi, 
symbolami, metaforami. Rozważania o roli i formie ekspresji w sztuce możemy znaleźć m.in. 
u Morawskiego (1974, który ekspresję wiąże z autentycznością i indywidualnością wyrażenia) i u 
Tatarkiewicza (1972, który widzi w niej cel dążeń, odmienny w swej istocie od doskonałości). 
Podkreślając znaczenie indywidualności przedstawienia, należy zaznaczyć wagę relacji obiektu 
do wyrażanej i przeznaczonej do odbioru treści. Langer (1957: 20) zauważa, że ekspresyjnych 
form używamy – jako symboli – gdy rzecz reprezentowana nie jest dostrzegalna lub łatwo 
wyobrażalna. Mimo, że ekspresja jest wiązana z wyrażaniem uczuć, Langer analizując problemy 
sztuki, zwraca uwagę, że własne emocje twórcy nie czynią dzieła ekspresyjnym – sprawia to 
zaprezentowanie w obiekcie odczuć możliwych do kontemplacji dla odbiorcy, uczytelnionych, 
słyszalnych, postrzegalnych w symbolu, ale nie wnioskowanych z formy dzieła (Langer 1957: 25).  
Dalej pisze forma (…) nie jest abstrakcyjną strukturą, ale przedstawieniem; (…) dobra praca 
artystyczna sprawia na obserwatorze wrażenie wprost w nim zawartych [emocji i odczuć], nie 
symbolizowanych, ale prawdziwie obecnych (...) jest rozwiniętą metaforą, niedyskursywnym 
symbolem który wyraża to co głęboko niewyobrażone (Langer 1957: 26). W kontekście tej pracy 
szczególnie istotne wydają się decyzje dotyczące środków podkreślających lokalność – 
formujące obiekty otwarte na postęp technologiczny w różnych dziedzinach nauki, 
a jednocześnie zakorzenione w lokalnej tradycji budowania i tworzące przestrzeń zrozumiałą dla 
mieszkańców, które można określić jako wpisujące się w stylistykę abstrahującego 
kontekstualizmu, neowernakularyzmu czy umiejscowionego modernizmu23 (Ingarden 2020). 

Bez wątpienia w projektach dotyczących krajobrazu należy wziąć pod uwagę specyfikę 
medium jakim jest krajobraz, a w nim znaczący udział przestrzeni o charakterze przyrodniczym. 
Środki prowadzące do odkrywania sensów i wywoływania emocji, przez intuicyjną interwencję 
artystyczną, są podobne – to: przestrzenie rytuałów, figury retoryczne (bazujące na kontrastach: 
pustka – masa, wertykalność – horyzontalność, dystorsje, zaburzenia proporcji, segmentacja) 
i metafory (Olin 1988), bazujące na archetypach, tropach kulturowych i genius loci24. Różnica, na 
jaką wskazuje Olin, to konieczność ekspresji związku społeczeństwa z naturą, uznania jej za 
centralną w projekcie (Olin 1988: 156). 

Rola współczesnych obiektów kulturowej ekspresji (organizujących doświadczanie 
niedostrzeganych lub niewidocznych walorów krajobrazu kulturowego w środowisku 
o charakterze przyrodniczym) jest dalej analizowana na tle założeń o: przemianach struktury 
miasta w kierunku rozproszonym, przestrzeniach publicznych jako miejscach istotnych dla 

                                                           
21 Thomassen pisze również o zagrożeniu współczesnym namnażaniem się krajobrazów liminalnych (np. przestrzeni pustych i nie-

miejsc) i potrzebie tworzenia konkretnych przestrzeni życia.  

 

22 Por. hasło ekspresja w: Słownik języka polskiego PWN [online]. 

 

23 Ingarden (2020) definiuje: abstrahujący kontekstualizm jako zachowanie ciągłości morfologicznej, zgodności skali i formalne 

abstrahowanie (celowe pomijanie oraz wyodrębnianie i podkreślanie form, elementów uznanych za istotne, w lokalnym kontekście); 

neowernakularyzm jako interpretację elementów i wzorów, charakterystycznych rozwiązań materiałowych obecnych w lokalnej 

tradycji (powrót do tradycyjnych doświadczeń materiałów i form); umiejscowiony modernizm –  (…)operowanie uproszczoną formą 

modernistyczną i odejście od kompozycji zwartej (..) w stronę uwzględniającą lokalność [nawiązanie do skali sąsiedztwa, charakteru 

i tradycji miejsca]  i materialność [odbiór przez zmysł dotyku].  

 

24 O genius loci w krajobrazie szerzej pisze  Norberg-Schulz (1979). 
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budowania tożsamości grup społecznych, kulturowym nacechowaniu wszystkich przestrzeni, 
uznając budowane krajobrazy graniczne za jedne z ważnych świadectw współczesnej kultury. 

*** 

Na koniec problemowego przeglądu stanu badań warto przytoczyć tezę Aureliego i 
Giuidici że u zarania bieżącego kryzysu klimatycznego leży koncepcja własności [ziemi]: 
wszechobecny aparat zarządzania, który przez wieki rugował społeczności z [przestrzeni] źródeł 
ich utrzymania, zastępując etos opieki tym opartym na eksploatacji (Aureli i Giudici 2019: 1). 
Może przestrzenie dostępne publiczne, organizowane na peryferiach, będą krokiem w kierunku 
szerszego poparcia dla etosu opieki nad krajobrazem. 

 

VIII. POJĘCIA PODSTAWOWE 

Przytoczone poniżej pojęcia, uszeregowano według powiązań znaczeniowych, stosownie do 
argumentacji prowadzonej w pracy. 

● Definiowanie miejsc znaczących - całość działań architektonicznych, urbanistycznych 
i planistycznych odpowiadających za proces: wyboru, określania, formowania i nadawania 
znaczeń przestrzeniom, które z przestrzeni nieużytkowanych (lub użytkowanych poniżej 
potencjału – przez niewielką liczbę osób, nie ukazując znaczeń i pełnej wartości) są 
przekształcane w przestrzenie dostępne publicznie. 

 

● Przestrzeń - część obszaru trójwymiarowego, nieograniczonego25. 

Pojęcia powiązane z urbanizacją: 
● Centrum – ośrodek, obszar, w którym dochodzi do koncentracji26 (np. usług, obiektów 

realizujących konkretne potrzeby społeczne itp.). 

● Przestrzeń centralna – śródmieście; najważniejsza (centralna) część kompaktowego 
miasta (tradycyjnego układu urbanistycznego). 

● Peryferyjny – oddalony od punktu centralnego, położony na uboczu, mniej ważny27. 

● Peryferyjność – cecha określająca przestrzeń o mniejszej gęstości zaludnienia, niskim 
poziomie urbanizacji, o małej intensywności zabudowy (oceniana przez porównanie 
z przestrzenią centrum). 

● Przestrzeń peryferyjna, peryferia – część obszaru trójwymiarowego, nieograniczonego, 
odległa od centrum miasta. Odległość jest rozumiana jako parametr wskazujący na 
geograficzny dystans lub relatywnie trudny dostęp. 

● Przestrzeń publiczna -  obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb 
mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów 
społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne28. 

●  Peryferyjna przestrzeń dostępna publicznie – obszar służący zaspokojeniu potrzeb 
społeczności lokalnych i ponadlokalnych, który jest dostosowany do potrzeb 

                                                           
25 Por. hasło przestrzeń w: Słownik języka polskiego PWN [online]. 

 

26 Por. hasło centrum w: Słownik języka polskiego PWN [online]. 

 

27 Por. hasło peryferyjny w: Słownik języka polskiego PWN [online]. 

 

28 Por. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art. 2 pkt 6.  
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odwiedzających przez celowe formowanie, zlokalizowany poza obszarami zabudowanymi. 
Peryferyjne przestrzenie dostępne publicznie, omawiane w pracy, to obszary dostępne 
publicznie, zlokalizowane na peryferiach, wyposażone w obiekt budowlany (często 
o niewielkich gabarytach), podkreślający architektonicznie ukryte walory lokalizacji 
(przyrodnicze i kulturowe). 

Pojęcia związane z środowiskiem: 

 

● Tereny niezurbanizowane – tereny o charakterze przyrodniczym, które nie są obszarami 
zurbanizowanymi, najczęściej w wyniku prawnej ochrony przed urbanizacją lub trudnej 
dostępności (np. przeszkód topograficznych). 

● Tereny pozamiejskie – tereny, które leżą poza miastem, poza granicami 
administracyjnymi miast.  

● Środowisko o charakterze przyrodniczym – ogół elementów otoczenia, w którym 
przewagę mają te o cechach przyrodniczych (naturalnych lub indukowanych). 

● „Natura” przestrzeń o charakterze przyrodniczym. Słowo pisane w cudzysłowie ma 
podkreślać konieczność interwencji człowieka by środowisko przyrodnicze zachować 
naturalne, pozbawione ludzkiej ingerencji. 

● Zrównoważony dostęp – organizowany architektonicznie dostęp, który za cel stawia 
zachowanie równowagi pomiędzy potrzebami ochrony środowiska i potrzebą 
zapewnienia do niego dostępu, w celu zagwarantowania zaspokojenie potrzeby kontaktu 
z krajobrazem społeczności lokalnych i ponadlokalnych29.

Pojęcia związane z percepcją przestrzeni: 

 

● Krajobraz, krajobraz kulturowy – postrzegana przez ludzi przestrzeń, zawierająca 
elementy przyrodnicze i wytwory cywilizacji, ukształtowana w wyniku działania czynników 
naturalnych i działalności człowieka30. 

● Doświadczanie przestrzeni – proces poznania i konstruowania rzeczywistości przez 
jednostkę, będący kombinacją uczuć i myśli przy pomocy zmysłów (Tuan 1987: 19-31). 

● Lokalne wartości kulturowe – elementy kultury tworzące potencjał endogeniczny 
regionu. 

● Treści kulturowe – zbiór wątków (rozwijanych tematów) związanych z lokalnością, 
tożsamością i dziedzictwem danego obszaru. 

● Promocja, promocja wartości kulturowych przez architekturę  działanie, zmierzające do 
zwiększenia częstości odwiedzania danego obszaru przez budowę obiektów 
architektonicznych wspomagających prezentację, upublicznianie, uświadamianie 
i rozpowszechnianie komunikatu kulturowego związanego z konkretną lokalizacją. 

● Memetyczność obiektu – zespół własności obiektu takich jak: charakterystyczność 
(odróżnialność), lapidarność, atrakcyjność i komunikatywność, łatwość reprodukcji, które 
wywołują odczucia i wyzwalają proces dalszej dystrybucji informacji o działalności 
człowieka lub jego wytworach (komunikatu kulturowego) zachęcając do pogłębienia 
wiedzy.  

                                                           
29 Por. definicja zrównoważonego rozwoju w: Ustawa Prawo Ochrona Środowiska art. 3 pkt 50. 
30 Por. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami art. 3 pkt 14. 
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  „Dobry” mem, o którym traktuje praca, jest formą przestrzenną, która ma zdolność do 
powielania i dystrybuowania wartości kulturowych. „Dobry” mem przez swą 
komunikatywną i atrakcyjną reprezentację skutecznie rozprzestrzeniania komunikat przez 
obraz, który jest ikoniczną reprezentacją wartościowych treści. 

● Obiekty kulturowej ekspresji – obiekty architektoniczne organizujące doświadczanie 
krajobrazu, będące syntezą obiektywnych i subiektywnych treści kulturowych w tym 
krajobrazie. 
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1.1 O DOSTĘPNOŚCI TERENÓW NIEZURBANIZOWANYCH NA TLE PRZEMIAN TERENÓW 

POZAMIEJSKICH 

1.1.1. Ochrona i udostępnianie  środowiska a zmiany przestrzeni pozamiejskich i ich 

użytkownicy 

Wykorzystanie zasobów środowiska dla bieżących potrzeb, w tym jego udostępnianie 
dla celów turystycznych, ma związek się z jego – bardziej lub mniej subtelną – zmianą, co 
niejednokrotnie staje się zarzewiem konfliktu. Przekształcenie przyrody wiąże się z utratą jej 
naturalności i zastąpienia ją nową, sztuczną strukturą lub formą. Należy w tym miejscu 
podkreślić, że naturalność i sztuczność są w tym kontekście terminami odnoszącymi się do 
materiału interwencji (a nie środowiska jako całości). Uzasadnienie zagospodarowania terenów 
niezurbanizowanych jest dyskutowane zarówno w oparciu o argumenty racjonalne, jak 
i irracjonalne (przekonania, wierzenia, tradycje itp.). Za racjonalne działania można uznać – 
niezależnie od celu jakim może być udostępnianie lub utrudniania dostępu – dbałość o ład 
przestrzenny, ochronę przyrody i zrównoważony rozwój. Skutki interwencji w środowisku, 
celujące w zaspokojenie potrzeby, najczęściej powstają i pozostają w ścisłym związku z tym co 
potrzebne tu i teraz. Jednak świadomość petryfikacji aktu przez obiekt budowlany, sprawia, że 
celowość zaspokojenia potrzeby może być, i często jest, poddawana w wątpliwość. Trudno 
o konsensus – czy, a jeśli tak, to jakie zmiany są potrzebne, konieczne, właściwe. Stają się one 
przedmiotem negocjacji pomiędzy tymi, którzy chcą przyrodę chronić, istotnie ograniczając 
dostępność, a tymi którzy chcą ją szeroko udostępniać, i są analizowane w odniesieniu do 
konkretnego przypadku. Warto się jednak zastanowić nad podobieństwami postaw mających na 
celu ścisłą ochronę środowiska przyrodniczego i stanowisk promujących jego publiczne 
udostępnianie, których efekty mają odzwierciedlenie w zagospodarowaniu terenów 
pozamiejskich31. 

W prowadzonych w tej części pracy rozważaniach najważniejszy jest aspekt przestrzenny 
zjawiska – sposób zagospodarowania terenu, a nie architektura obiektów. Przedmiotem badań 
pozostają wybrane formy organizacji przestrzeni w obszarze niezurbanizowanym, jako 
odzwierciedlenie racjonalnych i irracjonalnych (opartych na emocjach) decyzji oraz przenikania 
sfery natury ze sferą kultury. 

Przestrzenie pozamiejskie, są terenami szczególnie istotnymi z uwagi na zachodzące tam 
przemiany społeczne i ekonomiczne – konsekwencje zmian własnościowych i presji 
inwestycyjnej. Zmiany te ulegają uprzestrzennieniu np. w formie rozpierzchania się zabudowy 
(miejskiej i wiejskiej). Projektujący i kierujący przemianami terenów, które dzięki budowie 
struktur i form przestrzennych, wprowadzają lub podtrzymują tzw. miejski styl życia32, mierzą 
się z problemem zagospodarowania obszarów podmiejskich i wiejskich, w których ten styl jest 
coraz chętniej praktykowany, choć wyjściowo nieplanowany. Poszukiwane są rozwiązania o 
wysokiej jakości, które pozwalają wpisać się w zastaną rzeczywistość. Wiele argumentów 
przemawia za tym, by w obrębie terytoriów, które są częściowo zainwestowane, promować 
zwiększanie: gęstości zabudowy, dostępności do usług (np. kultury), a równocześnie poszukiwać 
tożsamości, lokalności i je podkreślać, zarówno w skali urbanistycznej jak i architektonicznej. 

                                                           
31 Należy podkreślić, że mowa tu o skali pojedynczych inwestycji, a nie skali planistycznej. Podobny spór – między zwolennikami 

konserwacji budynków opuszczonych, a tymi którzy optują za wyburzeniami – został opisany i przeanalizowany w kontekście 

architektury poprzemysłowej i zdiagnozowany jako przyczyna upowszechnienia fasadyzmu, odrodzenia neo- styli i spekulacyjnej 

konserwacji jako pochodnych ochrony, która ogniskuje uwagę na fizjonomii, a w szczególności na sylwecie (Krivy, 2011: 58-59). 

Wysoce prawdopodobne jest, że obecnie komercyjne przedsięwzięcia, bazując na sentymencie do obiektów starych (niekoniecznie 

zabytkowych), są w stanie uzyskać wyższą stopę zwrotu z inwestycji. Bez wątpienia w przypadku obiektów budowanych 

w przestrzeniach niezurbanizowanych mamy również do czynienia z komercjalizacją – w tym z komercjalizacją ochrony przyrody i 

chronionego krajobrazu. Podobnie mocny nacisk kładziony jest na fizjonomię środowiska, w tym jego sylwetę.  

 

32 Miejski styl życia bazuje na pozarolniczych dochodach, wiąże się z oczekiwaniem łatwości dostępu do usług i infrastruktury. 
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Zauważa się zarówno niewielką dostępność atrakcyjnych terenów pozamiejskich, jak 
i peryferyjnych przestrzeni publicznych, a wyraźnym kontekstem tego problemu jest wartość 
materialna krajobrazu pozamiejskiego i presja na jego komercyjne wykorzystanie. 

 Znanych jest wiele badań dowodzących, że środowisko ma istotny wpływ na dobrostan 
człowieka, a odpowiednio zaprojektowane, może nawet pomóc rozwiązywać problemy 
społeczne (m.in. Bańka 2002). Krajobraz często określany jest jako fizjonomia środowiska 
(Bogdanowski 1989: 5) – to jego wygląd daje nam informacje o błędach w gospodarowaniu, ale 
nawet najpiękniejszy, może nie wystarczyć by aktualne problemy rozwiązać. Bez wątpienia brak, 
lub niewystarczająca dostępność do przestrzeni otwartych, pozamiejskich lub peryferyjnych, 
może potęgować konflikty w przestrzeni. Trudno krajobraz traktować jako środek do 
rozwiązania problemów, jest on raczej uprzestrzennionym ich wynikiem, w których rozwiązanie 
projektanci aktywnie się włączają. W kontekście tego rozdziału pracy najistotniejsze wydają się 
te związane z trudną dostępnością miejsc (np. dla osób mniej sprawnych, osób starszych). Wielu 
zauważa, że kontakt z krajobrazem niezurbanizowanym – najlepiej wyidealizowanym – 
harmonijnym i zielonym, jest pożądany dla realizacji potrzeb wyższego rzędu (duchowych, 
estetycznych) i podejmowania aktywności ruchowych (np. Alexander 2008: 37-40). Jednak, gdy 
bliżej przyjrzymy się zagadnieniu, okazuje się, że realizacja deklarowanych potrzeb i korzystanie 
z przestrzeni niezurbanizowanej nie jest powszechna. Co więcej, istnieją obiektywne przyczyny 
tego stanu rzeczy. Pomimo rozwoju systemów i środków transportu, przestrzenie 
niezurbanizowane, pozostają trudno dostępne, a dla osób mniej sprawnych lub niesprawnych, 
są niedostępne. Bywa, że trudna dostępność środkami transportu indywidualnego jest celowa 
i planowana (m.in. Zuziak 1976) – służy ochronie atrakcyjnych zasobów przyrodniczych, 
krajobrazowych i utrzymaniu ich dobrego stanu. Niemniej brak alternatywy i niewielka ilość 
miejsc atrakcyjnych krajobrazowo, dostosowanych do powszechnego użytkowania, również ma 
swoje przestrzenne skutki. Potrzebę bardzo często wypełniają  przedsięwzięcia nastawione na 
masowy ruch turystyczny, o założonej konwencji, nie pozostawiając szerszego pola dla 
spontanicznych kontaktów: społecznych, z przyrodą i realizowania potrzeb wyższych. 

Jak zasygnalizowano na wstępie, problemy: ogólnej dostępności miejsc atrakcyjnych 
krajobrazowo w przestrzeniach pozamiejskich, peryferyjnych – ściśle wiążą się z prawem 
własności oraz postępującymi zmianami sposobów użytkowania przestrzeni. W czasach, gdy 
każda działka ma właściciela, a z uwagi na przestrzenny zakres jaki obejmuje pojęcie krajobraz, 
właścicieli (zazwyczaj) jest wielu – nazywanie krajobrazu dobrem publicznym, mimo wielu 
wysiłków i uregulowań planistycznych, często pozostaje bardziej postulatem, niż opisem 
rzeczywistości. Jeśli przekłada się ten postulat na konkretne działania – to w ograniczonym 
i (często) kontestowanym przez zainteresowanych zakresie33. Z drugiej strony należy zauważyć, 
że coraz częściej za otaczaniem ochroną terenów atrakcyjnych, wbrew obiegowym opiniom 
i stereotypom, opowiadają się w równej mierze turyści, rezydenci i mieszkańcy (Böhm 2006: 
213-214). Jednak i to działanie może niepokoić jako nastawione na eksploatację, w tym wypadku 
turystyczną, atrakcyjnego środowiska, którego fizjonomia, dzięki ochronie niezmienna, może 
zostać skomercjalizowana34. 

                                                           
33 Za przykład istotnego, ale często kontestowanego systemowego działania, można uznać Ustawę z dnia 24 kwietnia 2015 r. 

o zmianie niektórych ustaw, w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu i wciąż rzadko (szczególnie w mniejszych 

ośrodkach) powstające w oparciu o nią Uchwały Krajobrazowe (ograniczające wystawianie reklam na widok publiczny). Warto 

podkreślić, że architektura postmodernizmu wpłynęła na upowszechnienie postrzegania znaku reklamowego jako części obiektu 

architektonicznego i krajobrazu miejskiego. Jednakże działanie celujące w ograniczenie aktywności reklamowej, która w swej istocie 

nie należy do instrumentarium ani architekta, ani urbanisty (a przedsiębiorcy, marketingowca itp.) pozostaje poza polem 

zainteresowania tej pracy.  

 

34 Zjawisko przemian historycznych miasteczek i miejscowości w atrakcyjnych klimatycznie (ciepłych) regionach Europy, w ośrodki 

„wymierające” po sezonie turystycznym (bo pozbawione stałych mieszkańców), jest poważną konsekwencją oparcia gospodarki 
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Dane statystyczne (Polska Agencja Prasowa 2020) pokazują, że ludność wsi rośnie, 
mimo, że Polska boryka się z kryzysowo ujemnym przyrostem naturalnym. Ponadto, obserwując 
tendencje osadnicze można wysnuć wniosek, że struktura społeczna terenów pozamiejskich, 
a administracyjnie wiejskich, się zmienia – ludność napływowa stanowi coraz większy procent, 
w stosunku do tych którzy na danym terenie się urodzili. W skali świata, zgodnie z prognozami 
Organizacji Narodów Zjednoczonych (2018 r.), odsetek ludności miejskiej ma się zwiększać (do 
68% w 2050 r.), a zjawisko rozwoju miast ma być potęgowane przez przyrost naturalny. Ludność 
wiejska, ilościowo, ma pozostać na podobnym poziomie, ale jej udział w całej populacji ma się 
drastycznie zmniejszyć. Brak jest kompleksowych statystyk ujmujących dane o własności 
polskich terenów pozamiejskich35, ale obserwatorzy terytorium są zgodni – działki gruntu 
zmieniają właścicieli. W miejsce tych, którzy przez pokolenia byli na obszarze obecni, 
sprowadzają się osoby przybywające z różnych stron – a skala tych transferów jest istotna. Rem 
Koolhaas (OMA), Samir Bantal (AMO), Troy Conrad Therrien (kurator) w ramach wystawy 
w nowojorskim Guggenheim Museum (2020) – Countryside, The future36 odnoszą się 
bezpośrednio do tego zagadnienia wykazując, że to zjawisko funkcjonuje we wszystkich skalach: 
od regionalnej do międzynarodowej. Autorzy twierdzą, że zmiana praw własności terenów 
pozamiejskich łączy się z mnogością i szybkością postępujących przemian, które są toksycznym 
mixem: genetycznych eksperymentów, przemysłowej nostalgii, sezonowej imigracji, 
terytorialnego szału zakupów, ogromnych dotacji, okolicznościowego zamieszkiwania, zachęt 
podatkowych, politycznego zamieszania, (…) elastycznych upraw, gatunkowej homogenizacji … 
inaczej mówiąc [obszary pozamiejskie są] bardziej zmienne niż najbardziej przyspieszające [w 
rozwoju] miasta… (Koolhaas 2012). Monumentalność skali zmian jest z jednej strony 
przerażająca, z drugiej fascynująca. Według danych prezentowanych na wystawie (bazujących 
na wspomnianych szacunkach Organizacji Narodów Zjednoczonych) miasta zajmują jedynie 2% 
powierzchni Ziemi. Gęstość zaludnienia miast i terenów pozamiejskich, jest diametralnie różna 
– przestrzenie pozamiejskie, w porównaniu z miastem są niemal niezamieszkane, i mają, według 
szacunków, takie pozostać. A co szczególnie ważne37, struktura zawodowa mieszkańców 
terenów pozamiejskich i miejskich jest niemal identyczna. Do historii przeszedł podział na 
mieszkańców miast zatrudnionych w przemyśle i usługach, i mieszkańców wsi – żyjących 
z rolnictwa. Te zmiany uwidaczniają się również w rodzimej przestrzeni. 

Zjawisko rural sprawl wiąże się z problemem dostępności do terenów o charakterze 
przyrodniczym. Zazwyczaj niewielka (w porównaniu do miast) gęstość zaludnienia nie idzie 
w parze z pustką w kategoriach przestrzennych – brakiem zainwestowania. Główne kierunki 
przekształceń (w skali globalnej) to: powstawanie wielkopowierzchniowych obiektów 
związanych z przemysłem i uprzemysłowieniem rolnictwa (i innych inwestycji niechętnie 
widzianych w miastach) oraz znaczny przyrost ilości nowych budynków mieszkalnych – często 

                                                           
jedynie na turystyce, która może wyprzeć inne działalności, prowadząc do szczególnej gentryfikacji na rzecz letników. W tych 

przypadkach instrumenty ochrony mogą mimowolnie przyczyniać się do degradacji społecznej miejscowości.  

 

35 Jedyny dostępny (styczeń 2021 r.) opracowany i podsumowany Powszechny Spis Rolny, zawiera dane  z 2010 r. (Główny Urząd 

Statystyczny 2011). Już z tego spisu, odległego czasowo wynika, że ilość ziemi rolnej się zmniejszyła, powierzchnia średniego 

gospodarstwa zwiększyła, zmalała ilość gospodarstw najmniejszych, a zmiany sięgają ok 10% - w stosunku do 2002 r. Można 

przypuszczać, że zarysowane tendencje umocniły się przez ostatnie dziesięciolecie.  

 

36 Koolhaas – w nagraniu dźwiękowym stanowiącym wprowadzenie do wystawy – tłumaczy wybór terminu Countryside jako 

rozwiązanie kompromisowe, wynikłe z nieznalezienia odpowiedniejszego terminu (w ikonografii wystawy pojawia się rozmazany 

pytajnik po tym słowie). W języku polskim najbardziej zbliżonym terminem są określenie „wiejska okolica” lub „krajobraz” jednak 

i one nie oddają właściwego znaczenia. Słownik Cambridge wyjaśnia, że countryside to grunt poza miastem, które nie jest terenem 

przemysłowym, nie jest wykorzystywany rolniczo lub pozostawiony w stanie naturalnym. Wystawa jest podsumowaniem badań 

obszarów terytorialnie odpowiadających countryside, udowadniając, że zacytowana definicja jest przestarzała i nieadekwatna, na 

skutek bardzo szybkich i ciągle następujących zmian. Koolhaas precyzuje – konstrukcją negatywną – countryside jako tereny nie 

zajęte przez miasta, które leżą poza miastem. 

 

37 Analiza porównawcza dla Niemiec, gdzie różnica w zatrudnieniu – w danym sektorze gospodarki – pomiędzy mieszkańcami wsi 

a miasta dla np. rolnictwa, budownictwa, turystki, usług edukacyjnych wynosi mniej niż 2%.  



ROZDZIAŁ 1: PERYFERYJNE PRZESTRZENIE DOSTĘPNE PUBLICZNIE 

 

32 
 

dla „uciekinierów” z miast, kierowanych nostalgią, modą i nadzieją na lepszą jakość życia, 
w mniej intensywnie zagospodarowanym środowisku. Ten drugi kierunek jest szczególnie 
widoczny w Małopolsce, gdzie gęstość zaludnienia obszarów wiejskich jest największa w skali 
kraju38, zbliżona do współczynnika dla całego terytorium Polski tj. 123 os/km2 (Szymańska 
i Biegańska 2011), a powstawanie drugich-domów najliczniejsze (Heffner i Czarnecki 2011: 22). 
Zjawisko drugich-domów, domów nierolniczych, jest rozpoznane w polskiej literaturze 
naukowej pod względem rozkładu terytorialnego, wpływu ekonomicznego i wpływu na 
środowisko. Konsekwencje urbanistyczne są opisywane głównie jako suburbanizacja 
i rurbanizacja, skutkujące rozrostem struktury osadniczej (m.in. Kowicki 2010: 15-41). Obszerna 
literatura przedmiotu dotyczy urbanizacji terenów pozamiejskich, problemu niekończącej się 
reprodukcji zabudowy mieszkaniowej i wypoczynkowej oraz organizacji (lub jej braku) 
przestrzennej i architektonicznej, terenów społeczno-usługowych je obsługujących39. 
Motywacją wewnętrznych migracji (z miasta w kierunku terenów pozamiejskich) – której 
skutkiem jest opisywane zjawisko – jest potrzeba dostępu do terenów wolnych od zabudowy 
(lub o ograniczonym jej udziale w krajobrazie), co jest powszechnie artykułowane. W tym 
kontekście suburbanizację i rurbanizację można postrzegać jako uprzestrzennienie problemu – 
braku możliwości publicznego dostępu do terenów o charakterze przyrodniczym, uznawanych 
za atrakcyjne, przyjmującego formę zindywidualizowanych taktyk mających ten problem 
rozwiązać (il. 1.1). 

 

Il. 1.1 Rurbanizacja, Małopolska (2021) 

                                                           
38 Zdając sobie sprawę, że pełzające przedmieścia mają znaczący wpływ na zawyżenie tego współczynnika, warto podkreślić korelację 

z udziałem procentowym drugich-domów (18% ogólnej liczby w woj. Małopolskim – dane z 2002 r.) – charakterystycznych dla 

obszarów atrakcyjnych przyrodniczo i krajobrazowo (pozwala to zyskać pełniejszy obraz opisywanego zjawiska – inspirowanego nie 

tylko bliskością aglomeracji).  

 

39 Immanentną cechą centralnej (lub raczej centralizującej) rynkowej przestrzeni publicznej, będącą historyczną przyczyną jej 

budowania i funkcjonowania jest komercyjność. Jej geneza opiera się o funkcję handlową, rynkowy model działania, nastawiony na 

osiągnięcie zysku. Nie odrzucając pozytywnej roli jaką te przestrzenie mogą odegrać w planowaniu odnowy obszarów pozamiejskich 

(w tym wsi), warto zauważyć, że ich wprowadzanie jest aplikowaniem konstruktu przestrzennego, typowego dla układów miejskich 

(niecharakterystycznych dla wsi jak zauważa np. Kowicki 2011: 61). 
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1.1.2. O trwałości w zagospodarowywaniu przestrzeni i wyglądzie krajobrazu w 

kontekście użytkowania przestrzeni pozamiejskiej 

Problematyczność transformacji środowiska przyrodniczego, może być związana 
z trwałością i nieodwracalnością przekształceń przyrody, przez materialne struktury należące do 
domeny kultury. Trwałość i podatność na zmiany są zagadnieniami istotnymi w kontekście 
procesu urbanizacji. Z badań wynika, że szczególne znaczenie ma decyzja o lokalizacji obiektu – 
definiowana przez kontur wynikający z ukształtowania terenu lub stosunków własnościowych – 
wydzielając prywatne od publicznego. Brand (1994: 13-18) twierdzi, że granica między 
budynkiem i ulicą – jest wieczna i dalece przekracza trwaniem cykl życia samego obiektu. 
Usytuowanie obiektów, zdaniem Branda, stanowi decyzję określającą ramy tego co wspólne, 
wpływa na sferę publiczną, determinuje kolejne operacje w przestrzeni. Krawędzie budynków, 
dowodzi, są najbardziej stabilnymi w czasie elementami zagospodarowania terenu. 
I rzeczywiście, czytelne i znaczące pozostają np. cardinēs i decumānī, układy lokacyjne, mimo że 
działki, budynki przy nich zlokalizowane – zarówno w formie jak i funkcji – wielokrotnie się 
zmieniały. Brand odnosi się do trwałości układu urbanistycznego skrystalizowanego przez 
budynki, co nie wyczerpuje katalogu obiektów, które ten stan rzeczy determinują.  

Hommels (2005: 343-344), inaczej niż Brand, podejmuje próbę zgłębienia zagadnienia 
trwałości, analizując przestrzenie niezabudowane miasta, a nie budynki. W jej badaniach 
poruszany jest aspekt wieloznaczności przestrzeni komunikacji – niedostrzeganej megamaszyny, 
którą kształtuje nie tylko technologia, a uwarunkowania społeczne i instytucjonalne. Hommels 
łączy nauki techniczne i społeczne przypisując rolę fiksatywów w urbanistyce: konsensusowi 
interdyscyplinarnej wiedzy eksperckiej – która została ukształtowana w procesie negocjacji 
pomiędzy specjalistami z różnych dziedzin, reprezentujących różne systemy wartości; procesowi 
zakorzeniania – w którym to pierwotny projekt był rozbudowywany, a następujące zmiany – 
rozciągnięte w czasie – legitymizowały wcześniejsze decyzje; oraz wspólnej tradycji – jako 
praktyce społecznej, która dostosowuje techniczne rozwiązania, by wpisywały się 
w ukształtowane kulturowo wzorce, archetypy. W tym świetle, infrastrukturę komunikacji 
należy postrzegać jako sieć materialno-semiotyczną – łączącą istniejące fizycznie obiekty, ze 
znakami (których znaczenie jest kształtowane przez ludzi i ich kapitał społeczny).  
Komunikatywność, czytelność elementów tej szerokiej przestrzeni, jest z drugiej strony 
uwarunkowana zdolnością od odkodowywania tych znaczeń przez odbiorców (publiczność).  

Jak zaznaczono wcześniej, to w obrębie tych niezabudowanych szlaków rozgrywa się 
mediacja między tym co prywatne, a tym co wspólne, której konsekwencją jest życie, nie tylko 
między budynkami. Przestrzeń komunikacji jest nie tylko stykiem relacji prywatnych i ich 
dopasowania (lub nie) do oczekiwań reprezentujących wspólne dobro, ale przede wszystkim 
materialną granicą, utrwaloną zabudową. Infrastruktura drogowa, we właściwym nam 
geograficznie kontekście – europejskich ulic, stanowi – przestrzeń komunikacji rozumianej 
wielorako, jako: przestrzeń transportu, reprezentacji, konfliktu i kontaktu (Giudici 2014: 14)40. 
Giudici poszerza pulę badań dotyczących trwałości w urbanistyce, dowodząc, że ulice 
reprezentują idee i wartości, powiązane z momentem historycznym, a obiekty, które przy nich 
są zlokalizowane, choć istotne, nie są warunkiem koniecznym dla ich trwania. Potwierdzeniem 
tej tezy w skali terytorium są np. Via Appia, szlaki paneuropejskie – do dzisiaj czytelne, mimo że 
nie stanowiły odniesienia dla przyległej zabudowy – budynki wobec nich sytuowane były 
swobodnie, zdecydowanie nie tworząc miejsc zaprojektowanych. Jednak pełniły one funkcję 
komunikacyjną – transportu, wymiany handlowej, ale przede wszystkim wymiany: informacji 

                                                           
40 Korytarze transportowe, pełniące jedynie funkcję transportową (jak np. kolej), mimo swej niewątpliwej trwałości, stanowią formy 

eksterytorialne i bariery urbanistyczne, nie pełniąc funkcji komunikacyjnych, mających potencjał łączenia ze środowiskiem. 

 

https://en.wiktionary.org/wiki/cardines#Latin
https://en.wiktionary.org/wiki/decumani#Latin
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i idei przekazywanych (również promowanych) na peryferia. Trwałość planowanego41 układu 
drogowego i parcelacji nie dotyczy więc tylko miasta, ale i terenów pozamiejskich. Świadomość, 
że rolą niezabudowanych przestrzeni komunikacji, było propagowanie idei politycznej42 – idei 
określającej formę i rolę przestrzeni publicznej – zoperacjonalizowane przez projekty ulic, dróg 
i placów – charakteryzujących się największą trwałością dziejową, jest fundamentalna. Nadaje 
ona odpowiednią wagę odczytaniu tych elementów, w kontekście rozważań o umożliwianiu 
dostępu do krajobrazu, które stanowią element umożliwiający praktykowanie miejskiego stylu 
życia na peryferiach. Wcześniej jednak, skonkretyzowania wymaga przestrzeń, o której 
udostępnianiu, mowa. 

Tereny niezurbanizowane to obszary, które nie zostały, do tej pory, zagospodarowane 
kubaturowo – nie zostały skonstruowane obiekty, co nie wyklucza istnienia przestrzeni 
komunikacji. Przyczynami tego braku zainwestowania są, w przeważającej liczbie przypadków: 
ukształtowanie terenu – sprawiające że inwestycje w innych lokalizacjach były łatwiejsze 
technicznie do realizacji; peryferyjne położenie – będące swoistym zapleczem urbanizacji 
(np. przestrzeniami eksploatacji Ziemi, deponowania odpadów itp.) i prawo własności, które 
przesądzało o pozostawaniu w dyspozycji podmiotów, w których interesie nie leżała ich 
zabudowa. Przez ten deficyt zabudowy, z punktu widzenia zewnętrznego obserwatora, tereny 
te mogą wydawać się naturalne, autentyczne, dzikie. Jednak akceptacja takiej percepcji 
przestrzeni pozamiejskiej byłaby – jeśli nie błędem, to uproszczeniem.  

Na początku należy zaznaczyć oczywistą, choć często pomijaną lub nieuświadamianą 
prawdę – to, że przestrzeń wygląda na dziką (bezludną), naturalną (nieuprawianą) i autentyczną 
(nie zmienioną przez człowieka) nie jest dowodem, że (ona) taka w rzeczywistości jest. Co więcej, 
jeżeli nawet w danej chwili można ją tak scharakteryzować, jest to opis związany z danym 
momentem, niemożliwy do określenia jako uniwersalny, prawdziwy w całej rozciągłości czasu. 
Krajobraz – rozumiany jako fizjonomia powierzchni ziemi, będąca syntezą elementów 
przyrodniczych i działalności człowieka (Bogdanowski 1976: 16) najczęściej analizowany jest 
przez pryzmat kategorii estetycznych – w szczególności piękna i wzniosłości, jako cech 
opisujących kompozycję obrazu środowiska. Podkreślając ogromną, pozytywną rolę takich 
badań, warto zwrócić uwagę na ryzyka płynące ze światopoglądowego uwarunkowania ocen 
estetycznych. Bourdieu (2006) zwraca uwagę, że światopogląd estetyczny jest warunkowany 
przez kapitał gospodarczy i kulturowy jednostki, przez co może stanowić narzędzie dominacji bo 
oceny estetyczne są również kształtowane przez czynniki ideologiczne, pozaestetyczne (np. 
przedmioty cenne bywają uznawane za piękne). Królikowski (2006: 155) twierdzi, że ujęcie 
partykularne43 spotykane w interpretacjach politycznych pozwala na (…) podporządkowanie 
form krajobrazowych bardzo określonej wymowie ideologicznej. Krajobraz pojawia się wtedy 
jako towar, co prowadzi do redukcji znaczeń, a co za tym idzie – także i form, oraz do relatywizacji 
wartości i kanonów. Jeżeli więc światopogląd warunkuje ocenę estetyczną trudno wymagać, by 
ich percepcja nie pozostawała z nim w związku zależności – możliwe są interpretacje wybiórcze, 
uproszczenia i redukcje dla wyklarowania zaplanowanego wcześniej komentarza. W każdej 
z interpretacji projektowych krajobrazu – dobra wspólnego, dobra określonej społeczności – 
uprzestrzenniona zostaje określona ideologia (sankcjonująca lub – rzadziej – podważająca 

                                                           
41 Warto podkreślić rozróżnienie między planem tutaj rozumianym jako idea organizacji przestrzeni, a projektem, który jest 

materialny, operacyjny. Drogi o których mowa, nie zawsze były projektowane, ale bez wątpienia planowane (w odróżnieniu od tych 

powstających samorzutnie – nieprojektowanych i nieplanowanych).  

 

42 Polityczna, rozumiana jako będąca wynikiem procesu decydowania o tym co wspólne, nie prywatne. W pracy przyjmuje się 

definicję polityki jako prawa (udzielonego) do decydowania o tym co wspólne (za: Nawratek 2008). 

 

43 Prawdopodobnie autor miał na myśli staropolskie znaczenie słowa – partykularny jako forma rzeczownikowa od dawn. osoba 

prywatna, A nie w znaczeniu podstawowym odnoszący się, należący do pewnej części kraju (za Słownikiem języka polskiego 

pod red. W. Doroszewskiego). 
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aktualne stosunki społeczno-gospodarcze) zbieżna z przekonaniem decydującego44. Krajobraz 
jako konstrukt powstający w długim okresie oraz rozległej przestrzeni, budują formy właściwe 
różnym ideologiom. Królikowski podkreśla negatywne aspekty podporządkowania krajobrazu 
obowiązującej (aktualnej) ideologii, Bermingham (1989) zaś zwraca uwagę na wizualnie 
atrakcyjne przykłady dominacji ideologii45 nad krajobrazem. Sięgając do historii malarstwa 
krajobrazowego i  badając okoliczności powstania stylu krajobrazowego w ogrodnictwie 
(np. ogrodów Uvedala Pricea czy Capability Browna) dowodzi, że popularność projektów 
wyglądających na naturalne nieprzypadkowo zbiega się w czasie z rewolucją przemysłową. Im 
bardziej miasto, warunki życia ludności, a także tereny pozamiejskie, zmieniały się 
w konsekwencji uprzemysłowienia – stając się coraz mniej naturalne, tym popularniejsze, wśród 
wyższych sfer, stawały się projekty prywatnych przestrzeni – poprawionej, wyidealizowanej, 
wyreżyserowanej natury46. Powiązanie piękna krajobrazu z moralnością społeczeństwa, 
rezonuje do dzisiaj (szczególnie w debacie publicznej, co jednak wykracza poza zakres tego 
opracowania). Bez wątpienia analiza tego jak krajobraz pozamiejski wygląda, nie jest dogłębna, 
bez badania dlaczego tak wygląda – bez odniesienia do ideologii jaka za tym wyglądem stoi. 
Olwig (1996) sugeruje, że przyczyną postrzegania krajobrazu jako scenerii, jest semantyka słowa 
krajobraz, który w wielu językach (również w polskim) jest powiązany właśnie z „krajem” 
i z „obrazem”. Takie dosłowne rozumienie, nie oddaje etymologii i pierwotnego merytorycznego 
znaczenia, które wyrażało proces kształtowania ziemi przez człowieka, pozostając w związku 
z takimi pojęciami jak: wspólnota, kultura, prawo i zwyczaj – czyli krajobraz kulturowy, 
przekształconą i przekształcaną przez człowieka przestrzeń.  

Wobec powyższego, problem udostępniania krajobrazu, który wygląda na naturalny, 
autentyczny i dziki, powinien być rozpatrywany nie tylko jako problem estetyczny, ogniskując 
uwagę na formach, które zmieniają kompozycję (krajo-)obrazu. Równolegle należy rozważyć, 
publiczną dostępność do niego – w tym jak organizowane są przestrzenie publicznego dostępu 
ułatwiające lub ograniczające dostępność do naturalnych, autentycznych, dzikich (z wyglądu) 
obszarów pozamiejskich, tworzących krajobraz kulturowy. 

65 lat temu Nyka (1956: 79) pisząc o jednym z niewielu tak interesujących zakątków 
w Tatrach – Dolinie Rybiego Potoku (Morskiego Oka) – podkreśla jego znaczenie gospodarcze 
i skomplikowane stosunki własnościowe: w Dolinie Rybiego Potoku nie ma ziemi bezpańskiej. Od 
wylotu po turnie była ona lub jest użytkowana gospodarczo, a każda, nawet najbardziej jałowa 
piędź figuruje w aktach katastralnych i ma swojego właściciela. Gdyby to jeszcze jednego! – całe 
kompanie właścicieli, zorganizowane w spółki o stosunkach wewnętrznych zagmatwanych 
w węzły nie do rozplątania. 

To co dzisiaj zasługuje na zaakcentowanie, w zacytowanym fragmencie, to oczywista dla 
autora, produkcyjna rola terenu (aktualna lub przeszła). Dolina nie jest strefą sacrum –
poświęconą i wyłączona z użytkowania z nadzieją zyskania innych korzyści47. W monografii 
mowa między innymi o łowiectwie, wypalaniu węgla i pozyskiwaniu kopalin na tym obszarze. 
Warto jednocześnie zauważyć, że pierwsze przepisy dotyczące ochrony przyrody zaczęto 
                                                           
44 O bardzo ograniczonych możliwościach wyrwania się architektury spod wpływu dominującej ideologii szeroko dyskutuje się od 

l.60. XX w (m.in. Tafuri 1969, Jameson 1985, Certeau 2008, Žižek 2010), wskazując jej podporządkowanie w procesie wdrożenia. 

 

45 Ideologia jest rozumiana jako system łączący grupę o podobnym światopoglądzie (podobnych poglądach i ideach dotyczących 

rzeczywistości, przeszłości i przyszłości), którego wpływ jest widoczny w zbudowanych formach, najczęściej służący wzmacnianiu 

władzy i dominacji gospodarczej.  

 

46 Bermingham tłumaczy to zjawisko jako uprzestrzennienie potrzeby legitymizacji władzy – jako „naturalnej”, sankcjonujące 

jednocześnie, w imię tworzenia atrakcyjnych estetycznie, naturalnych ogrodów, przesiedlenia ludności wiejskiej i pogarszające się 

warunki egzystencji w miastach. 

 

47 Np. materialnych, umocnienia władzy, zamanifestowania przewagi moralnej. O rytuałach, funkcjach ofiary piszą Hubert i Mauss 

(2005), podkreślając warunek wyłączania (jej) ze swobodnego używania. 
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wprowadzać od poł. XIX w, więc stosunkowo niedawno. Dzisiaj często podnosi się potrzebę 
ochrony terenów pozamiejskich, kontroli dostępności i (przynajmniej częściowego) ograniczenia 
użytkowania. Problem udostępniania, również dla celów turystycznych i krajoznawczych, wiąże 
się z ryzykiem osłabienia (lub zniszczenia) przyrody w obszarze zagospodarowania, ale też 
z wpływem na społeczności, których interes gospodarczy jest, był, mógłby być lub będzie 
zmieniony. Tereny pozamiejskie pełniły przez wieki ważną gospodarczo rolę – przestrzeni 
produkcyjnej, pomocniczej, technicznej. Nawet prześledzenie historii najcenniejszego 
przyrodniczo obszaru Polski – Białowieskiego Parku Narodowego ujawnia wielowiekową 
tradycję użytkowania go jako terenu łowieckiego, obszaru pozyskiwania drewna, miodu. Tereny, 
nawet najbardziej atrakcyjne estetycznie – piękne – długo pozostawały w strefie użytkowej. 
Historia urbanizacji, opiera się na idei wykorzystania terenów pozamiejskich jako terenów 
z których czerpane są zasoby, na potrzeby przestrzeni bardziej wydajnych ekonomicznie 
i jednocześnie będących w relacji zarządczej do nich. 

Co istotne, aktualnie akcentowana potrzeba ochrony miejsc dotyczy coraz większych 
obszarów – jedną z przyczyn jest pewnie fakt, że Polacy, większą wagę przypisują ochronie 
naturalnych procesów ekologicznych, niż obecności rzadkich i tzw. charyzmatycznych gatunków 
(Żylicz 2017: 120-121) rozszerzając zbiór potencjalnie wskazywanych obszarów do ochrony48. 
Jednak z punktu widzenia właściciela, teren który jest objęty ochroną, jest  takim, na który 
zostały nałożone ograniczenia. W tym kontekście pojawiają się protesty zarówno wobec 
rozszerzania obszarów ochrony, jak i inicjatywy – co może niektórych dziwić – które domagają 
się ich zwiększenia. Nakładanie ograniczeń bowiem, nie tylko służy ochronie przyrody sensu 
stricto, ale jest instrumentem spekulacji, pozwalającym zwiększyć wartość komercyjną 
sąsiadujących terenów – włączając je w pole gospodarki turystycznej 
(o czym szerzej np. Rewiński 2018). Zgadzając się w pełni z niezbędnością ochrony przyrody, nie 
można zapominać o społecznej i gospodarczej funkcji terenów pozamiejskich. 

Rozdzielenie kultury (w tym kwestii społeczno-gospodarczych) i natury, 
prawdopodobnie ma korzenie w pracach antropologicznych, określających w skrócie te dwa 
światy – ludzkich wartości i celów z jednej strony, a fizycznych obiektów z drugiej – mianem 
kultury i natury (Ingold 2018: 49). Ingold, antropolog społeczny, przekonuje, że polaryzowanie 
natury i kultury jest odrodzeniowym konstruktem ideowym, charakterystycznym dla 
zachodniego kręgu kulturowego. Ich przenikanie się, jak dowodzi, niezależnie od dyskursów, ma 
odwzorowanie w przestrzeni w postaci zadaniobrazu. Tworząc neologizm, Ingold podejmuję 
próbę odmiennego zdefiniowania krajobrazu – jako przestrzeni natury, której kształt nadają 
działania (np. przemieszczanie, zamieszkiwanie, gospodarowanie), a nie charakterystyczne 
cechy wyglądu, jak w przypadku krajobrazu (Ingold 1993). Przejawy działania elementów i sił 
należących do świata natury oraz praktyk kulturowych są ze sobą ściśle, powszechnie powiązane 
i historycznie zmienne. Podsumowując – relacje społeczne i artefakty przenikają przestrzeń 
przyrodniczą nieustannie, jednak ich znaczenie zwykliśmy, w naszym kręgu kulturowym, pomijać 
(il. 1.2). Nie inaczej bywa w przypadku planowania: zarówno dostępu do terenów 
niezurbanizowanych jak i ochrony ścisłej, gdzie ideał rozdzielenia natury i kultury przyjmuje 
charakterystyczne formy organizacji przestrzeni, wspierające dwubiegunowy podział w skali 
urbanistycznej. 

                                                           
48 Żylicz przytacza m.in. badania wartości polskich lasów publicznych, których wyniki wskazują, że Polacy są gotowi do zapłaty za 

rekreację w lesie więcej niż mieszkańcy Europy Zachodniej, A atrakcyjność rekreacyjna [dla badanych] zależy od takich atrybutów 

jak skład gatunkowy czy wiek, ale również – co nie było na wstępie oczywiste – od (umiarkowanej) obecności martwego drewna. 

Atrakcyjność ta ulega redukcji w przypadku jednostajnego rozmieszczenia drzew (sadzonych w rządkach), ale też w przypadku 

występowania wysokiego runa albo podszytu.  
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Il. 1.2 Fludd R. Integrae Naturae Speculum. Artisque Imago (1617-1619) 

1.1.3 Przestrzeń sacrum, przestrzeń nieprofanowalna a formy przestrzenne związane 

z ścisłą ochroną terenów cennych przyrodniczo 

W tym miejscu rozważań dotyczących dostępności przestrzeni konieczne staje się 
odniesienie się do pojęcia umuzealnienia i terminów powiązanych: sacrum i profanum. 
W polskiej literaturze przedmiotu, sacrum opisywane jest jako manifestacja religii 
w rzeczywistości świeckiej, które przyjmując architektoniczną postać (budynków i obiektów, 
głównie sakralnych) tworzą kanon znaków i symboli, form, przedmiotów znaczących 
(historycznie, a nawet geograficznie, relatywnie powtarzalnych wzorców). Znaki i przedmioty 
znaczące, mogą być rozpoznawane przez obserwatora jako zmaterializowanie uczuć, emocji 
i wyobrażeń związanych z świętością (m.in. Bańka 2005). Pojęcie profanum – przeciwnie – 
łączone jest z codziennością, poznaniem zmysłowym. W takim ujęciu sacrum i profanum, nie są 
deskryptorami obiektywnych własności przestrzeni, stają się zagadnieniami z zakresu 
pragmatyki architektury – stają się przedmiotem badań skuteczności funkcjonowania 
komunikatu w odniesieniu do celu, który w danym miejscu jest spodziewany. 
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Agamben przenosi dyskusję dotyczącą sacrum – profanum ze sfery znaków i symboli, 
w sferę zagadnień przestrzennych. Sięgając do rzymskiej definicji słowa, zwraca uwagę na jego 
dwoiste znaczenie: (…) przymiotnik sacer oznacza zarówno ,,czcigodny, poświęcony bogom", jak 
i "przeklęty, wykluczony ze wspólnoty" (Agamben 2005: 99). Powszechnie wiadomo, że elementy 
przyrody w krajobrazie stanowiły miejsca sacrum od czasów najdawniejszych. Włoski estetyk 
dalej wyjaśnia,  że miejsca święte charakteryzowało ograniczenie – nie można było nimi obracać 
ani swobodnie rozporządzać: sprzedawać, pożyczać pod zastaw, puszczać w dzierżawę, ani 
ustanawiać na nich służebności. (…) Poświęcać (sacrare) oznaczało przenieść rzeczy poza sferę 
prawa ludzkiego; profanowanie było zatem restytucją, ponownym przekazaniem ich ludziom, do 
swobodnego użytku (Agamben 2005: 93). 

W kontekście tych słów teren objęty ścisłą formą ochrony przyrody – poświęcony 
i wyłączony z użytkowania, niedostępny do swobodnego użytku – spełnia założenia sfery 
sacrum. Teren chroniony, który zostaje przekazany do swobodnego użycia ulega profanacji. 
W tym miejscu zamiast dyskredytować użycie, warto rozważyć formy zagospodarowania 
terenów pozamiejskich, w których działanie polegające na używaniu (inaczej mówiąc 
profanacja), mogłaby odnieść pozytywny skutek. Idąc dalej za myślą Agambena – rozważyć 
należy zaistnienie takiego aktu (profanacji), w obszarach gdzie krajobraz, przyroda zostały 
umuzealnione – przeniesione w (…) oddzielony wymiar, do którego przenosimy to, czego nie 
uznajemy już za prawdziwe i fundamentalne (…) pojęcie to oznacza bowiem ekspozycję 
niemożliwości użycia, mieszkania, zdobywania doświadczeń (Agamben 2005: 106). Filozof 
zauważa, że współcześnie „muzeum” stają się miasta, regiony, a nawet społeczności (w wyniku 
procesów komercjalizacji przestrzeni również ludzie stają się zredukowanymi do określonej, 
merkantylnej niby-użyteczności). Przedmiotami ekspozycyjnymi w dzisiejszym świecie stały się 
też przestrzenie pozamiejskie – i mowa tu nie tylko o atrakcyjnych, wymagających ochrony, np. 
parkach narodowych – ale zwykłych, poddanych interesownej muzealizacji, z uwagi na obecny 
pierwiastek naturalności. Te przestrzenie, dla których zazwyczaj brak jest pomysłu na włączenie 
społeczne lub gospodarcze (poza ich umuzealnieniem), są wyzwaniem dla profanacji, jako 
działania przywracającego użytek krajobrazom, których głównym sensem stało się wystawienie 
na widok, na konsumpcję wzrokową. Podkreślając potencjalne zalety czynnej i biernej ochrony 
przyrody, należy zauważyć, że zarówno tereny pozamiejskie udostępniane turystyczne jak i te 
których eksploracja jest niemal niemożliwa, z uwagi na wartość przyrodniczą, zasadzają się na 
ograniczonej użytkowości społecznej i gospodarczej – na ich przeniesieniu w inny, muzealny 
wymiar. 

Obszary ochrony ścisłej w obrębie parków narodowych, będące terenami najbardziej 
rygorystycznych zakazów, to tereny całkowicie wyłączone ze swobodnego użytkowania, 
przestrzenie sacrum, oddzielone od świata zewnętrznego otuliną, która również podlega 
ograniczeniom, by minimalizować efekty swobodnego użytkowania przestrzeni zewnętrznej na 
chronioną ziemię.  Przestrzennie wygrodzony obszar, bariera dla zagospodarowania – należą do 
innego wymiaru rzeczywistości – w której ziemia nie jest miejscem gospodarowania, 
zamieszkania, a miejscem poświęconym. Stanowi wspólne dobro, które zadecydowano chronić 
przed wpływem bieżących zdarzeń. Warto podkreślić – są to obszary, w których zawieszeniu 
ulega egzekwowanie nie tylko praw własności, ale  też praw do dysponowania, pozostające – 
w swej przestrzennej, materialnej formie – poza obszarem życia społecznego. Międzynarodowa 
Unia Ochrony Przyrody (IUCN), najstarsza organizacja zajmująca się wieloaspektową ochroną 
przyrody, określa swoją misję jako: wpływać, przekonywać, wspierać społeczeństwo. A dalej 
stwierdza: praca polityczna jest kluczowa dla możliwości oddziaływania na światową ochronę 
[przyrody] (IUCN 2018). IUCN, mająca istotny wpływ na organizację różnych form konserwacji, 
deklaruje, że jej głównym podmiotem działań jest społeczeństwo, przez różnego rodzaju akty 
legislacyjne. Zachowanie „naturalności” jest bowiem współcześnie możliwe (tylko) dzięki 
połączeniu procesów przyrodniczych i intensywnych zabiegów legislacyjnych, wypracowania 
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mechanizmów nadzorowania i egzekwowania zasad – ograniczających (lub nawet 
uniemożliwiających) publiczny dostęp do najcenniejszych obszarów. Wpływ człowieka i natury 
się przenika, trudno więc, nawet w takich przypadkach, mówić o naturze sensu stricto – raczej 
o przestrzeni, która dzięki intensywnym zabiegom ochronnym i skutecznemu wydzieleniu (z 
całości, w której obowiązują inne zasady) – dzięki wytyczeniu granic – może pozostawać 
pamiątką po czasach minionych. W skrajnej formie, zachowywana w imię wspólnego dobra, 
pozostaje przestrzenią niedostępną dla ogółu, możliwą do eksploatacji dla jednostek, których 
obecność ma uzasadnienie w prawie (np. badaczy, służb ochrony przyrody). 

Takie wydzielenie skutkuje jeszcze (co najmniej) jedną operacją w przestrzeni – 
wygradzaniem miejsc „innych”, operacją która jest niezbędna by, wpływać, przekonywać 
i wspierać społeczeństwo. Mowa tu o obszarach, które Foucaulta (2005) nazwałby 
heterotopiami kompensacji – efektowanie odgrywanej utopii. To tereny wydzielone 
i udoskonalone, przez umiejscowienie pożądanych elementów w przestrzeni, bez konieczności 
utrzymania ciągłości czasowej czy przestrzennej. Stanowią przykład działania ze sfery kultury, 
które ma mistyfikować naturę. Do takich miejsc możemy zaliczyć np. rezerwaty pokazowe, 
muzea przyrodnicze, ogrody zoologiczne, botaniczne. Są to przestrzenie, które dając wrażenie 
otwartych i publicznych, cytując Foucaulta, skrywają osobliwe wykluczenia, pozostając 
miejscami wyidealizowanymi, sztucznymi. Obszary te można określić jako przestrzenie 
tolerowanego dostępu, które kompensują niedopuszczenie do tego, co rzeczywiście jest 
chronione. Ich funkcją jest edukowanie, udostępnianie, zarówno grupom jak i jednostkom 
przestrzeni kompensacji, umożliwiającej utrzymanie izolacji przestrzeni „prawdziwych” od 
społeczeństwa – miejsc cenniejszych, umuzealnionych, „pamiątek” (il. 1.3). Przestrzenna 
organizacja ochrony najcenniejszych zasobów przyrodniczych, opiera się więc na formach, które 
decydują o wykluczeniu tych zasobów z życia społecznego i gospodarczego – grodzenie, kontrolę 
dostępu i utrzymywanie dystansu, dzięki którym teren chroniony może pozostawać rewirem 
„natury”. 

 

Il. 1.3 Rezerwat pokazowy Białowieża (2021) 
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1.1.4. Formy przestrzenne związane z udostępnieniem przestrzeni 

niezurbanizowanych oraz formy wzmacniające doświadczanie natury 

Celowe udostępnianie terenów niezurbanizowanych, cennych przyrodniczo i (lub) 
krajobrazowo powinno, przede wszystkim, uwzględniać potrzeby ochrony środowiska 
i krajobrazu. Należy w tym miejscu przypomnieć, że udostępnianie, wynika z potrzeb 
społecznych i gospodarczych, mimo że ich wpisanie w krajobraz, może sprawiać, że jest 
postrzegane jako naturalne49. Konkretne rozwiązania w dużej mierze zależą od przeznaczenia 
terenu, umotywowanego potrzebami grupy docelowej – z których główne to: turystyczne, 
krajoznawcze, sportowe, rekreacyjne, edukacyjne. We wszystkich jednak mamy do czynienia 
z działaniami umożliwiającymi: fizyczny dostęp do przestrzeni niezurbanizowanej i ruch 
potencjalnie dużej liczby użytkowników, którzy w niej będą przebywać okresowo. 
Zagospodarowanie takich przestrzeni winno brać pod uwagę cyrkulację i charakter środowiska, 
ale już sam akt oznakowania szlaku, sprawia że obecność wielu osób – w terenie 
niezurbanizowanym – staje się prawnie dopuszczona. Planowanie przestrzenne jest w tym 
wypadku instrumentem, który czyni środowisko przyrodnicze i krajobraz dostępnymi dla ogółu, 
nieprywatnymi. Zwraca się uwagę, że przestrzenie komunikacyjne, szlaki, dzięki którym możliwy 
jest dostęp do terenów o walorach przyrodniczych, mogą pełnić – podobnie do miejskich ulic – 
role przestrzeni reprezentacji (np. władzy, ideologii), konfliktu (np. dobra prywatne vs dobre 
publiczne) i kontaktu. Szlaki turystyczne, zarówno historycznie jak i obecnie powstające, są 
materialnymi przejawami sposobów organizacji nie tylko transportu, ale też czasu wolnego, 
mogą wyrażać ludzkie potrzeby, chęci, aspiracje.  

Historycznie ujmując, w wyniku: uprzemysłowienia, unormowania czasu pracy, 
ustanowienia dni wolnych, rozwoju kolei – ruch turystyczny, z elitarnego, ukierunkowanego 
zewnętrznie – stał się masowy i wewnętrzny (Niewczas, Zborniak, Szmyd, 2017a: 19). W Polsce 
rozbiorowej wyznaczanie szlaków i  turystyka krajoznawcza były traktowane jako przestrzenie 
reprezentacji, wykreowane przestrzenie „symbolicznie polskie”, służące praktykowaniu 
patriotyzmu. Podobną patriotyczną funkcję miały relacje z  tych pobytów w utworach 
artystycznych: wierszach, opowiadaniach, malarstwie (Niewczas, Zborniak, Szmyd, 2017b: 47-
50). Planowanie szlaków można więc postrzegać również jako działanie ideologiczne, 
przypisujące krajobrazowi, fizjonomii środowiska rolę elementu kształtującego tożsamość50. 

Jak zauważa Znaniecki (cytowany przez Jałowieckiego 2010: 24) przyznanie człowiekowi 
prawa obecności w pewnej przestrzeni wchodzi w skład jego stanu socjalnego – w kontekście 
tych słów, ogólnodostępne szlaki w terenach przyrodniczych, można postrzegać jako działania 
mające na celu poprawę warunków życia i tworzenia egalitarnych miejsc kontaktu. Krótko 
wspominając o cechach przestrzeni (które powstają jako reprezentacja poglądów na przestrzeń 
publiczną w krajobrazie, przestrzeń kontaktu), nie można zapominać, że ten rodzaj użytkowania 
rubieży – jako przestrzeni wspólnych – ingeruje w prawo własności (każdy, nawet najbardziej 
ustronny kawałek ziemi ma bowiem właściciela) więc bywał w historii źródłem poważnych 
konfliktów (np. walki Ramblers w Wielkiej Brytanii), które do dzisiaj pojawiają się w polskiej 
debacie politycznej51. Szlak, nie jest strukturą neutralną – jego istnienie i funkcjonowanie jest 

                                                           
49 Nawet jeśli udostępnienie przyrody jest działaniem, które wpisuje się w program ochrony przyrody to nie można mówić o ochronie 

sensu stricto, a o działaniu z zakresu edukacji, które ma tę ochronę promować. 

 

50 Można zauważyć, że historycznie – rozpoznanie społecznej użyteczności terenów pozamiejskich (np. Tatr) doprowadziło do ich 

wywyższenia w kulturze – nad przestrzeni kontrolowanych przez główne (zaborcze) siły polityczne. Działania te można też określić 

jako próbę legitymizacji polskiej władzy, jako naturalnej, w obszarach charakterystycznych i ważnych dla tożsamości narodu.  

 

51 Prace nad „prawem szlaku” (polegającym na możliwości ustanowienia na nieruchomości służebności powszechnie dostępnych  

szlaków, dopuszczonej ze względu na szczególne walory krajobrazowe, przyrodnicze, lokalizacji i ukształtowania terenu lub tradycji 

korzystania z danego terenu) – odpowiednikiem: Right of way (ang.), Allemannsretten (norw.), Allemansrätten (szw.), 

Jokamiehenoikeus (fin.), dyskutowane publicznie od wielu lat, zostały zarzucone w 2018 r. 
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przestrzenną reprezentacją potrzeby kontaktu z przyrodą i materializacją wyniku (lub przebiegu) 
konfliktu między właścicielami, a użytkownikami w przestrzenni. Szlak, jest symbolem mocno 
zakorzenionym w kulturze, jako infrastruktura służąca praktykowaniu „wolności”, ważna dla 
jednostkowego przeżycia i samodoskonalenia (np. szlak pielgrzymkowy). Z drugiej strony bywa 
kojarzony z przestrzenią użytkowaną przez włóczęgów, flâneurów, próżniaków, wagabundów – 
jako przestrzeń ucieczki od problemów codzienności, do aktywności nieproduktywnych, a nawet 
wywrotowych. To zwrócenie w stronę wartości metafizycznych sprawia, że szlak może być 
rozumiany jako jeden z archetypów przestrzeni publicznych – alternatywny zarówno wobec 
przestrzeni oficjalnych jak i tych codziennych, przestrzeni wewnętrznego protestu i rytuałów – 
aktywności opartych na ruchu, którym towarzyszy świadome przeżywanie. Szlak pozamiejski jest 
kształtem w przestrzeni, najczęściej pozbawiony jest formy52 – nie powstaje jako układ 
skoordynowanych, regularnych elementów, które mają tworzyć określony typ przestrzeni 
(il. 1.4). Jeśli już operuje formami, to w mniejszej, architektonicznej skali. 

Można rzec, że szlaki wyłamują się z kultury, jaką tworzą tradycje planistyczne oparte na 
kompozycji. Ich rola w kształtowaniu tego co jest użytkowane publicznie, jest redukowana do 
oznakowanej struktury liniowej, umożliwiającej bezpieczne doświadczanie przestrzeni i dostęp 
do celu (którym może być piękny, malowniczy lub wzniosły okaz czy widok53). 

 

Il. 1.4 Szlak do Morskiego Oka (2021) 

                                                           
52 Kształt jako efekt improwizacji i wykorzystania szansy, diametralnie różni się w planowaniu od formy, która powstaje w wyniku 

procesu świadomego komponowania (więcej w: Aureli 2004). 

 

53 Opisanie pojęcia wzniosłości (sublime) jako przeżycia estetycznego odmiennego od piękna, przeżyciu majestatycznej wielkości 

i strachu przypisuje się Edmundowi Burke (1757). 
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Szlak jest strukturą, która umożliwia dostęp do środowiska (w tym przypadku 
pozamiejskiego), rytualizuje ruch, który można analizować w ramach relacji: krajobraz – 
przestrzenna organizacja ruchu. Najbardziej charakterystycznymi elementami szlaku, 
występującymi w każdym z typów, jest droga umożliwiająca bezpieczny i możliwie „higieniczny” 
ruch oraz oznakowanie wskazujące kierunki i odległości od punktów węzłowych – celu wędrówki 
oraz jej początku. Z jednej strony znakowanie lub tyczkowanie drogi zmienia infrastrukturę, 
zazwyczaj wcześniej istniejącą drogę gospodarczą (Stasiak, Śledzińska, Włodarczyk, 2014: 192) – 
w szlak, z drugiej – sprawia, że oddalone, „dzikie” miejsca zostają włączone w sieć przestrzeni 
użytkowanych przez większą grupę, pochodzących z zewnątrz, użytkowników. Dlatego mogą być 
postrzegane jako obiekty urbanizujące terytorium, umożliwiające dostęp do środowiska 
przyrodniczego, osobom praktykującym miejski stylu życia. W niedalekiej przeszłości, gdy piesze 
wędrówki były w złym tonie, ciągi planowano, nie jako piesze, a umożliwiające transport 
spragnionych przyrody turystów – droga stanowiła przestrzeń, dostępnego dla wybranych, 
rytuału54. Dziś dostęp wymaga większej sprawności, jednak mamy do czynienia z modelem 
zagospodarowania, które bierze pod uwagę ograniczenia i przyzwyczajenia użytkownika, ale, co 
istotne z punktu widzenia tej pracy, nie niweluje całkowicie trudności przebywania 
w środowisku pozamiejskim. Szlak – trasa i obiekty ułatwiające ruch po niej (schody, poręcze, 
drabiny, klamry, łańcuchy, wiatrochrony, deszczochrony i schroniska55), najczęściej starają się 
nie zmieniać fizjonomii „naturalnej” scenerii – wtapiają się w otoczenie lub formami nawiązują 
do architektury regionalnej. Wygląd krajobrazu przekształconego (krajobrazu kulturowego) 
współgra tu z oddzieleniem w przestrzeni – utrudnienie fizycznego dostępu,  peryferyjność, 
pozwala zachować pożądany, naturalny wygląd, w który architektura się wpisuje (materiałem, 
formą). 

Często z projektowaniem w krajobrazie łączy się pojęcie malowniczości. Gilpin, 
popularyzator pojęcia, stworzonego dla zobiektywizowania piękna, określił je jako szczególny 
rodzaj piękna, które może być przyjemne w obrazie (1781: XII). To określenie stało się ogromnie 
popularne w sztuce projektowania ogrodów, w których stosowano różne zabiegi kompozycyjne, 
czyniące naturę bardziej malowniczą. Projektowania szlaków nie można uznać za prostą 
kontynuację tego pojęcia, poprawianie krajobrazu nie należy do arsenału działań, 
charakterystycznych dla tego modelu zagospodarowania przestrzeni. Jednak celowe 
minimalizowanie elementów zagospodarowania wzdłuż szlaku, można postrzegać jako działanie 
zasadne dla utrzymania wrażenia (w obrazie właśnie), przyrodniczości i niezmienności 
przestrzeni. 

Arbitralność naturalności, dystansowanie się od urbanizującej roli szlaku (czyniącą 
przyrodę dostępną, pozwalającą na jej komercjalizację), dotyczy kształtowania wyglądu. 
Jednocześnie w kontekście planowania coraz ważniejsze są: wydajność ekonomiczna 
(podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu) i ograniczenie dostępności (korzystać z nich 
można w oparciu o regulamin, wskazujący przeznaczenie, wprowadzający nakazy i zakazy 
dot. bezpieczeństwa, obyczajnego zachowania, etc.). Organiczny kształt w krajobrazie, mimo 
braku uformowania jest narzędziem gospodarowania przestrzenią, umożliwiającym kontrolę 
i organizację świadomego ruchu. Szlaki to obiekty organizujące rytuał dostępu do przestrzeni 
niecodziennej, stosunkowo trudno dostępnej (lub o ograniczonej dostępności), które jedynie 
częściowo go ułatwiają. Szlak jako model zagospodarowania przestrzeni, podobnie jak obszar 

                                                           
54 Przykładem takiego szlaku, który miał zapewnić odpowiednio „eleganckie” warunki dla ruchu turystycznego, jest droga Oswalda 

Balzera do Morskiego Oka.  

 

55 Obiekty kierujące swą ofertę do turysty-wędrowca – których główną funkcją jest umożliwienie przenocowania by następnego dnia 

ruszyć na szlak. 
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ścisłej ochrony, może być więc postrzegany jako rodzaj zagospodarowania utrzymującego 
oddzielenie przestrzeni natury od codziennego życia.  

Omówione wyżej sposoby zagospodarowania, których celem jest ścisła ochrona 
przyrody, jak również te pozwalające na udostępnianie terenów przyrodniczych, mimo że zostały 
stworzone jako instrumenty do realizacji – jak mogłoby się wydawać – przeciwnych celów, 
sprowadzają się do podobnego działania: wizualnego i fizycznego oddzielenia przestrzeni natury 
od przestrzeni codziennego życia. Walory środowiska nie są traktowane obszarowo, a jako 
rewiry, punkty-cele.  Podporządkowanie szlaku celowi – szczególnie atrakcyjnemu obiektowi lub 
widokowi, skutkuje formą przestrzenną konieczną tu do odnotowania. Jeżeli z jakichś powodów 
cel szlaku zostaje uznany za niewystarczająco oddziałujący na percepcję użytkowników – szlak 
otrzymuje zwieńczenie w formie obiektu charakterystycznego. W tym świetle pragmatyczne 
obiekty – punkty orientacyjne (Lynch 2011: 90-96), powstające licznie w polskim krajobrazie 
w okresie ostatnich dwudziestu lat, mogą być postrzegane jako logiczna konsekwencja 
zarysowanego problemu – podkreślania, jeżeli nie jedynie – to głównie, walorów wizualnych 
i przyrodniczych peryferyjnych lokalizacji. Miejsca uznane za niewystarczająco atrakcyjne56 by 
przyciągnąć odwiedzających na peryferia, będące mało satysfakcjonującą „nagrodą” wycieczki 
w obszar terytorium, potrzebują architektonicznego wzmocnienia. Wieże widokowe to 
specyficzne formy w przestrzeni, które umożliwiają obserwację z innej perspektywy, różnej od 
tej która towarzyszy ludziom na co dzień – można je określić jako formy wzmacniające 
doświadczenie natury. Pozostając w materialnym związku z miejscem, umożliwiają zwiększenie 
dystansu i oddzielenie użytkownika od niego. Przez swoją wybitność ogniskują uwagę na sobie 
i odciągają ją od faktycznego miejsca. Jednocześnie oznaczają cel szlaku w przestrzeni, który 
staje się charakterystyczny na skutek wprowadzenia elementu, który zmienia charakter i wygląd 
obszaru (często też sylwetę) – niezależnie od jego pierwotnych walorów. Z drugiej strony 
sprawiają, że obiektem obserwacji staje się dużo szersza perspektywa, pozbawiona detalu, 
a z pola uwagi wyłączany jest sam punkt widokowy. Mamy więc do czynienia z formą, która 
tworzy centrum na peryferyjnym obszarze i udoskonala naturę w odbiorze, przez jej 
odseparowanie i oddalenie od miejsca obserwacji. 

1.1.5. Znaczenie granicy terenów niezurbanizowanych i sposoby jej kształtowania 

Dotychczasowa analiza prowadzi do refleksji o znaczeniu granicy terenów i sposobów jej 
kształtowania, jako formy przestrzennej, która utrwala podział między tym co naturalne – a tym 
co ma pochodzenie antropogeniczne, oddzielającej to co użytkowane – od tego co chronione, 
i jako taka, łączy różne podejścia do przestrzeni atrakcyjnej przyrodniczo. Jedną z takich praktyk, 
opartych na kształtowaniu granicy jest tworzenie ograniczonych przestrzeni w krajobrazie 
(wnętrz krajobrazowych), których ściany buduje tworzywo roślinne, inną – urządzanie ekranów 
zieleni izolacyjnej, pozwalających zachować oddzielenie – zarówno fizyczne jak i widokowe tego 
co wartościowe od tego co niepożądane w krajobrazie (pozwalając na korektę niepożądanych 
elementów w przestrzeni). Innym działaniem związanym z kształtowaniem granicy jest 
wprowadzanie otulin. Otulina, oprócz funkcji osłaniającej obszar chroniony od wpływów 
środowiska zewnętrznego, pełni istotną rolę niwelując lub rozmywając widoczność zmian jakie 
wprowadza restrykcyjna forma granicy – stanowi obszar buforowy, który pozwala tworzyć 
krajobraz płynnej zmiany – od terenów zagospodarowanych według wolnej woli użytkowników 
czy właścicieli, do cennych, sakralizowanych. Kolejnym sposobem jest kształtowanie budowli 
wymuszających zmianę perspektywy, oddalenie punktu obserwacji od celu, powodujące 
reorientację pola widzenia – zmniejszenie znaczenia obiektów bliskich i przeniesienie uwagi na 
dalsze plany (tym samym rozszerzenie granic przestrzeni przyciągającej uwagę obserwatora). 

                                                           
56 Abstrahuję tu od adekwatności sądów. 
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Izolowanie, wyznaczanie otulin i zmienianie perspektywy to sposoby kształtowania 
architektoniczno-planistycznego pomocne w kształtowaniu zarówno przestrzeni 
udostępnianych, jak i chronionych – przez kształtowanie fizjonomii środowiska, budowanie 
krajobrazów „naturalnych” – oddające prymat ich wizualnym walorom. 

Powyższa analiza zapewne nie wyczerpuje wszystkich wariantów przestrzennej 
organizacji dostępu i  ochrony do cennych przyrodniczo terenów. Przykłady zostały 
potraktowane jako wyabstrahowane modele, ogniskujące najważniejsze cechy danego rodzaju 
zagospodarowania, a nie jako konkretne realizacje. Wszystkie, mimo deklarowanych różnych 
celów względem środowiska, łączy przestrzenna organizacja polegająca na oddzieleniu lub 
wydzieleniu „natury” z przestrzeni codziennie wykorzystywanych. W każdym z  tych działań 
teren niezurbanizowany, przyrodniczy jest sakralizowany lub umuzealniony – traktowany jako 
przestrzeń o ograniczonej dostępności, przedmiot – głównie – wzrokowej konsumpcji. Punktem 
wyjścia do dalszych rozważań jest uświadomienie sobie ścisłego, historycznego, powiązania 
zabiegów planistycznych i prawnych: zarówno form ochrony jak i udostępniania przyrody 
(szczególnie turystycznego) – ich wspólnych celów, którymi była ochrona gruntów przed 
prywatyzacją (a nie wprost ochrona przyrody)57. 

Współczesne znaczenie podejmowania takiej analizy jest wielorakie: z jednej strony 
zwraca się uwagę na podobieństwo estetyki form zagospodarowania przestrzeni, które 
realizując różne cele, czerpią inspiracje z przyrodniczego otoczenia – odwołując się do 
elementów istniejących, zakorzenionych; z drugiej strony – stanowi przyczynek do refleksji nad 
możliwościami gospodarowania przestrzenią niezabudowaną, w ramach zrównoważonego 
rozwoju – jako przestrzenią „chronioną przez użytkowanie”. Namysłu wymaga również problem 
preferowania do udostępniania miejsc o  ustalonych wartościach przyrodniczych lub 
turystycznych – brak starań przełamania ich monopolu, jako przestrzeni kontaktu z przyrodą 
i krajobrazem niezabudowanym, prowadzi do pogłębiania nierówności w przestrzeni. W tym 
kontekście architekci, urbaniści i planiści mogą odegrać istotną rolę: sankcjonując lub 
podważając istniejące dysproporcje. Bez aktywnego przeciwdziałania regiony turystyczne 
prawdopodobnie będą coraz bardziej rozwijać się w kierunku turystycznym, a te bez odkrytych 
walorów mogą stawać się coraz bardziej ubogie kulturowo (np. przez brak inwestycji), 
przyrodniczo (np. przez brak troski o zasoby). Istotne wydaje się także przemyślenie form 
zagospodarowania, które umożliwiają włączenie obszarów o walorach przyrodniczych, 
turystycznych, w sieć przestrzeni użytkowanych (a nie tylko obserwowanych) przez lokalne 
społeczności. Podkreśla się potrzebę poszukiwania sposobów udostępniania środowiska o 
charakterze przyrodniczym, które przez przestrzenną organizację mogą implikować ochronę 
krajobrazu – łączenie ochrony i udostępniania, wydaje się zarówno historycznie praktykowane, 
jak i aktualnie uzasadnione. 

                                                           
57 Tu warto przytoczyć fakt, że sztandarowy przykład zwolenników ochrony przyrody  – Yosemite Park Act z 1864 r., został podpisany 

po analizie, która doprowadziła do wniosków, że teren ma małe walory gospodarcze, a duże turystyczne – czego konsekwencją było 

utworzenie parku (i określenie granic), uniemożliwiającego zasiedzenie terenu przez prywatnych przedsiębiorców. Już w 1855 r. 

Dolinę Yosemite zaczęto zagospodarowywać turystycznie. Runte (1993: 12) badacz Yosemite dowodzi, że: obserwacja [jej 

ułatwienie], nie ochrona, była pierwotnym celem [zagospodarowania](Runte 1993: 12). Co więcej zaznacza, że w tym okresie brak 

było świadomości potrzeby ochrony przyrody czy widoku, ale już w 1850 r. istniała świadomość konsekwencji nieplanowanego 

zagospodarowania turystycznego, które prowadzi do utraty miejsc (w tym utraty możliwości czerpania z nich zysków), czego 

przykładem była okolica Niagara Falls (Runte 1993: 15). Brak możliwości zasiedzenia terenu, uniemożliwiał prywatyzację, ale teren 

mógł być przedmiotem dzierżawy, przyznawanym przedsiębiorcom. Pod koniec lat 50. XIX w. zaczęto też dostrzegać możliwość 

kompensacji braku narodowej historii przez liczące tysiące lat cuda natury, nieobecne w Europie i przyciągające międzynarodowe 

zainteresowanie (Runte 1993: 16). Ważnym ustaleniem Yosemite Park Act było zapewnienie, że park nie będzie obciążał budżetu 

centralnego (Runte 1993: 20-21). 
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1.2 O TERENACH NIEZABUDOWANYCH I ZIELONYCH W URBANISTYCE 

Wiek XIX to czas popularyzacji publicznych ogrodów, a następnie parków, w strukturze 
miasta – jako elementów uzasadnionych ze względów sanitarnych, społecznych, estetycznych 
i ekonomicznych, a nawet wymaganych przez prawo58. Tereny zieleni stały się wyspami 
„natury”, obowiązkowymi częściami planu  – przestrzeniami wprowadzanymi dla prawidłowego 
funkcjonowania, mającymi wspierać proces socjalizacji – coraz liczniejszych grup – mieszkańców 
miast. 

Karta Ateńska (Le Corbusier 2017), opublikowana w oryginale w 1943 roku, oparta 
została na Corbusierowskiej triadzie słońce-przestrzeń-drzewa, jako elementach które 
szczególnie powinno uwzględniać projektowanie urbanistyczne. Powierzchnia terenów 
niezabudowanych w obszarach miejskich oceniona zostało jako zbyt mała, podkreślono presję 
inwestycyjną na tereny niezagospodarowane i ich niepewną kondycję – trwanie w obliczu 
zagrożenia zabudowaniem. Zaakcentowano problem braku dogodnego dostępu do terenów 
peryferyjnych, które mogłyby służyć jako publiczne tereny wypoczynkowe. W ramach działań 
naprawczych postulowano wyburzenia, planowano wolnostojące jednostki mieszkalne, 
otoczone przez dostępne, rozległe tereny zieleni, chronione przed zainwestowaniem. 

W 1955 roku Mies van der Rohe59, akcentuje fundamentalną zmianę – bezpowrotny 
koniec planowanych miast, a nawet – brak możliwości powrotu do formy tradycyjnego miasta.  
Twierdzi, że urbanistyka rozwija się jak las i postuluje konieczność przemyślenia nowych 
warunków by wypracować sposoby działania w dżungli. Oczywiście nie ma na myśli przyrody, 
a urbanistykę – materialne struktury i formy przestrzenne służące wprowadzeniu lub 
podtrzymywaniu miejskiego stylu życia, obecne na coraz większym obszarze – powtarzalne, 
organicznie ekspansywne. Mies nie mówił tylko o zabudowie miasta, ale o totalnej zmianie reguł 
gospodarowania przestrzenią, wykraczających poza nie – „dżungli” w sensie przestrzennym i, co 
równie istotne, społecznym60. Używa tego stwierdzenia dla opisu zabudowy i tworzonych przez 
nią warunków życia, które są: dzikie ale wyzyskiwane, niebezpieczne ale bogate, 
niekontrolowane ale produktywne (Aureli i Giudici 2017: 15). Ta transpozycja reguł jakie rządzą 
urbanizacją, przypisanie jej naturalnego charakteru rezonuje z analizą w poprzednim punkcie – 
wskazującą na „nienaturalność natury”, która wymaga oddzielenia i kontrolowania, by 
zachować naturalny charakter – można rzec, że współcześnie brak zarówno przestrzeni 
całkowicie naturalnych, podobnie jak całkowicie sztucznych.  

Celem nie jest jednak dalsze argumentowanie, że naturalność wymaga planowania, 
przeciwnie do urbanizacji, która samorzutnie się rozwija. Z punktu widzenia pracy bardziej 
interesującymi są przestrzenne formy, będące próbami przystosowania się do tych – relatywnie 
nowych – warunków. W poprzednim punkcie starano się zwrócić uwagę, że dostęp i ochrona 
przyrody, w krajobrazie pozamiejskim, dotyczą terenów o ustalonych walorach turystycznych 
i przyrodniczych oraz łączą się z procesem kształtowania granic, które podtrzymują izolację 
natury od przestrzeni codziennie użytkowanych – przyjmując formy szlaku w głąb natury 
i wygrodzonego obszaru chronionej natury. Analizując plany miast, można zauważyć podobną 

                                                           
58 Np. An Act Promoting the Public Health z 1848 roku, nakładający obowiązek zakładania ogrodów publicznych w miastach 

brytyjskich (Böhm 2006: 45). 

 

59 Ludwig Mies van der Rohe, w wywiadzie z Johnem Peterem (1994: 61), mówi: Myślę że społeczny rozwój, rozrastanie się miast 

i przyrost populacji – myślę że zmieniły niemal wszystko, nie zawsze najlepiej. Ale naprawdę zmieniły. Nie ma co do tego wątpliwości. 

Rozpierzchło się. Nie ma miast, w rzeczywistości, już nie. Ciągnie się tak jak las. To jest przyczyna, przez którą nie możemy mieć 

starych miast już nigdy więcej. Minęły na zawsze, planowane miasto i tak dalej. Powinniśmy myśleć o konsekwencjach, że musimy 

żyć w dżungli i może potraktujemy to rozważnie.  

 

60 Należy zaznaczyć, że powyższy cytat Miesa, Peters (op.cit) umieścił w dziale Społeczeństwo. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Alexander_B%C3%B6hm
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tendencję wydzielania, grodzenia terenów zieleni, które mimo publicznej dostępności, nie 
odgrywają w pełni roli przestrzeni publicznej. W „dżungli” (używając określenia Miesa) 
konieczna jest refleksja nad rolą przestrzeni o charakterze przyrodniczym w zurbanizowanej 
tkance: zarówno w formie parku jak i  idei „zielonego” krajobrazu przenikającego miasto. 
Zamiast jednak przychylać się do krytyki zieleni w modernistycznych planach, lub tradycyjnych 
modeli parku i ogrodu, wartymi głębszej analizy są współczesne przestrzenie, które są wynikiem 
ekspansji urbanizacji na tereny pozamiejskie i w jej ramach eksponują przyrodnicze walory 
środowiska. 

Ochrona krajobrazów łączących działalność człowieka i  zrównoważony rozwój 
środowiska, troska o ład przestrzenny i fizjonomię krajobrazu, pozostają najważniejszymi 
zagadnieniami współczesnej gospodarki przestrzennej. Coraz większa ilość terenów jest 
obejmowana różnymi formami ochrony (przyrody, zabytków i krajobrazu) – przed 
niekontrolowaną urbanizacją. Można jednak stwierdzić, że działania te, jeśli mają wpływ – na 
obszary poza granicami wyznaczonymi do ochrony przez prawo – to prawdopodobnie za mały. 
Aktualność tego rozdziału i omawianych projektów dotyczy balansu między udostępnianiem, 
a ochroną przestrzeni niezagospodarowanych, poddanych presji urbanizacji i przemysłu 
turystycznego. Organizowanie przestrzeni umożliwiających dostęp do środowiska 
niezabudowanego, nawet jeśli krajobrazu (fizjonomii środowiska) nie degraduje, to często 
przekształca – w obszary wykluczone z życia lokalnych społeczności, nad wyraz często 
rezerwowane dla jednostkowego (sprywatyzowanego) doświadczenia. Dalsza analiza jest próbą 
opisania peryferyjnych miejsc dostępnych publicznie, zlokalizowanych poza obszarami 
o ugruntowanych walorach przyrodniczych i turystycznych oraz osadzenia ich w historii 
urbanizacji61. 

1.2.1 Ogród jako poszerzenie granic prywatnej własności 

Ogrody towarzyszyły domostwom od wczesnego neolitu62. Obszerne ogrodzone tereny 
zielone, w których sadzono importowane gatunki, były najprawdopodobniej – nie tylko 
przestrzeniami rekreacji i wypoczynku, ale istotnymi elementami budowania prestiżu już 
w starożytnym Egipcie, Mezopotamii i Persji63. Przestrzenie zielone, będące elementem 
domostwa, stanowiące prywatną własność, były (i do dzisiaj często są) przestrzeniami 
wydzielenia z terytorium, ze strefy oficjalnej. Są enklawami, w których mogą ulec zawieszeniu 
zasady obowiązujące poza nimi, w których reguły postępowania i użytkowania mogą ustalać 
mieszkańcy64. Od najdawniejszych czasów nie są jedynie przestrzeniami prywatnego życia, ale 
insygniami władzy – jej oznakami w przestrzeni. Jako takie – prywatne, zarządzane przez 
właściciela, będące obszarem jego jurysdykcji i budowania prestiżu – bywały udostępniane 
publicznie. Dopiero przeniesienie praw do nich w domenę publiczną, przekształcanie 
w ogólnodostępne tereny zieleni w XIX w. wyznaczyło ich nową rolę – stały się składową 

                                                           
61 W tym sensie podejście różni się od pracy Zachariasz (2014), która podkreśla znaczenie kompozycyjne oraz poprawę miejsc 

i warunków życia w miastach przez tereny zieleni. Omawiane przykłady również mogą być rozważane jako spełniające takie role, 

jednak celem jest zbadanie jak przestrzenie zieleni miejskich wpływają na zmianę struktury miasta, i w konsekwencji na rozumienie 

pojęć centralności i peryferyjności zielonych przestrzeni dostępnych publicznie.  

 

62 Twierdzenie to pozwalają uzasadnić skamieniałości roślinne (np. Noble 2017: 17). 

 

63 Ogrody jako przestrzenie nie naturalne, a stworzone przez człowieka, często w nieprzyjaznym dla wegetacji terenie, wymagały 

doprowadzenia wody – były wyrazem podporządkowania natury władcy. Sadzono w nich obce gatunki roślin (przedstawiają je 

np. płaskorzeźby), co stanowiło manifestację dalekiego zasięgu kontaktów i wpływów. Khosravi (2014) dowodzi, że ogród otoczony 

murem był jedyną przestrzenną formą, która umożliwiała podtrzymanie życia w trudnym, pustynnym terenie, przestrzenią, która 

umożliwiała zakładanie miast – archetypem miasta. 

 

64  Podobną tezę formułuje  Marra (2019: 23) twierdząc, że ogród stanowi archetyp ideologicznego wydzielenia, którego polityczna 

forma pozwala grupie ludzi sformułować i praktykować własny pomysł na życie razem, jednak o ile Marra interesuje archetyp 

przestrzeni wspólnej i możliwości wykorzystania go dzisiaj, dla pracy ważny jest problem przestrzeni przyrodniczej publicznie 

użytkowanej (nie prywatnej użytkowanej przez wspólnotę, w wyniku konsensusu lub kompromisu).  
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złożonego projektu, jaki wtedy zaczął się realizować – projektu urbanizacji. Parki odegrały w nim 
istotną i niezbywalną na rzecz innych przestrzeni rolę – przestrzeni zarezerwowanych dla 
przyjemności, rekreacji i poprawy warunków sanitarnych, która jednak nie była rolą 
najważniejszą – najważniejszą było umożliwienie urbanizacji większych obszarów. 

Zanim jednak publiczne obszary i formy zieleni, jako elementy humanizujące miasto, 
wprowadzili w swych planach Haussmann i Cerdà – idea restauracji miast, za pośrednictwem 
form ogrodowych była dobrze znana. Już w renesansie popularne stały się ogrody o dużej skali, 
związane z ekspansją zabudowy na tereny podmiejskie, zakładane jako element przestrzennego 
remedium na złe warunki zamieszkiwania w miastach, u schyłku średniowiecza. Suburbia, stały 
się atrakcyjną alternatywą dla centrów miast, których szybka „naprawa” nie była możliwa65. 
W tym exodusie istotną rolę odegrało kształtowanie krajobrazu, które zapewniało przestrzenne 
powiązania podmiejskiej posiadłości zarówno z miastem jak i okolicą (np. przez tworzenie ram 
dla dalekich widoków w kompozycjach ogrodowych, alei prowadzących do willi podmiejskich). 
Założenia ogrodowe zwiększały skalę, reprezentacyjność i przestrzenność obiektów (których 
powierzchnia zabudowy była stosunkowo niewielka) – przez dodanie „zewnętrznych pokoi”. 
Budynki były przez formy ogrodowe powiększane – jednak wille stanowiły dominanty, 
wznoszące się ponad otoczeniem. Drogi dojścia do nich, jak w starożytności, były narzędziem 
budowania prestiżu, organizując rytuały przyjmowania gości, właściwe grupie społecznej, którą 
reprezentowali „uchodźcy z miast” (Marra 2019: 131-144). Poświęcenie terenu na uprawy 
ogrodowe (nie włączanie ich w tereny roślinności uprawnej), zakomponowanie ich, było aktem 
koniecznym by obszar uczynić godnym odwiedzjących (il. 1.5) – a im liczniej teren był 
odwiedzany, tym lepiej spełniał swą promocyjną rolę. Powstawanie siedzib na peryferiach, 
związane z kształtowaniem krajobrazu podmiejskiego, doprowadziło prawdopodobnie do 
jeszcze jednej innowacji – udostępnienia dróg ogrodowych publiczności, które rozszerzyły 
funkcje utylitarnych przestrzeni komunikacji, nadając im cechy rekreacyjne (Marra 2019: 174). 
Dzięki tym wysiłkom krajobraz rolniczy, bez uznawanych wartości estetycznych, był zmieniany 
w atrakcyjny, prestiżowy, przyciągający kolejne inwestycje i kolejnych mieszkańców. 

 

Il. 1.5 Matthäus Greuter. Villa Montalto en tuin te Rome (1623) 

                                                           
65 Trend ten był szczególnie mocny na terenie dzisiejszych Włoch, zdziesiątkowanych epidemią dżumy, ale wpisuje się w niego 

również np. Willa Decjusza. 
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1.2.2 Park jako wygrodzona przestrzeń kompensacji społecznej 

Rekreacyjne, „zielone” przestrzenie publicznie, administrowane odgórnie, stały się 
istotną częścią projektów odnowy i urbanizacji Paryża, którymi kierował Georges-Eugène 
Haussmann. Pojedyncze publiczne parki istniały już w tym czasie w Anglii (najstarszy – 
Birkenhead Park, zaprojektowany przez J. Paxtona otwarto w  1847 r.). Wiadomym jest, 
że Napoleon III, w imieniu którego działał Haussmann, był miłośnikiem ogrodów angielskich, 
szczególnie Hyde Parku (np. Schenker 1995:208) – więc formę pierwszego parku publicznego 
uznaje się za inspirowaną rozwiązaniami brytyjskimi. Jednak odróżnieniu od projektów 
paryskich, będących częścią planu zakrojonego na skalę całego miasta – były to pojedyncze 
fundacje lub de facto ogrody (posiadane np. przez Koronę) udostępniane publiczne. Pierwszym, 
zrealizowanym w latach 1853-1858, paryskim parkiem był Lasek Buloński (Bois de Boulogne) na 
zachodnich przedmieściach Paryża. Zarówno Alphand66 jak i Haussmann67 deklarowali, że 
postrzegają parki jako przestrzenie poprawiające warunki sanitarne życia w mieście, i z tego 
względu jako uzasadnione do finansowania.  

Badacze (m.in. Green 1990) zwracają jednak uwagę, że tak ogromne inwestycje nie 
mogą być rozpatrywane w oderwaniu od kontekstu gospodarczego (szczególnie w czasach gdy 
wiedza o mechanizmach przenoszeniu chorób była ograniczona). Warto przytoczyć tu badania 
angielskie dowodzące, że duże parki były zakładane przez najbardziej komercyjnie-myślących 
[przedstawicieli] społeczeństwa (…) Nie były sytuowane w bukolicznej idylli, ale raczej, były 
tworzone między fabrycznymi kominami i osiedlami mieszkalnymi (Layton-Jones 2016: 4). 

Nie inaczej było we Francji. Lasek Boloński powstał wprawdzie na terenie bogatego 
w ślady historii lasu Rouvray, ale zarówno szata roślinna jak i symbole dawnych wydarzeń zostały 
zdewastowane podczas kolejno następujących rewolucji (Ernouf 1886: 302). W czasie 
bezpośrednio poprzedzającym projekt publicznego parku, stał się on schronieniem dla 
włóczęgów i ludzi, którym się w życiu nie powiodło (Alphand 1868: 2), a jego dostępność 
sprawiała, że był postrzegany jako położony na końcu świata (Haussmann 1890: X). Budowę 
parków można postrzegać jako przedsięwzięcia nastawione w równej mierze na realizację 
wyznaczonych celów ekonomicznych68, co społecznych. Bez wątpienia dzięki robotom 
publicznym robotnicy zyskali pracę,  burżuazja pomnażała majątek spekulując 
nieruchomościami, a ten splot korzyści umożliwił powstanie większych skupisk zieleni – budowa 
parków spotkała się z akceptacją kilku grup społecznych, nie tylko jako przestrzeni wypoczynku 
(i prawdopodobnie nie ten czynnik był decydujący). Zaczęto je zakładać w różnych częściach 
miasta69 i świata70, ze świadomością ich zniuansowanej roli – nie tylko poprawiającej warunki 
higieniczne, ale pogłębiającej społeczne nierówności71. 

                                                           
66 Główny inżynier odpowiedzialny za budowę promenad i parków, wspomina, że szerokie ulice i parki są konieczne dla zachowania 

prawidłowej cyrkulacji powietrza w dużym mieście (Alphand 1892: 59). 

 

67 Haussmann pisze m.in. o Lasku Bolońskim jako jednym z wspaniałych, ale drogich darów państwa (Haussmann 1890: 

315), potrzebnych dla zapewnienia zdrowia publicznego (Haussmann 1890: 514). 

 

68 Alphand odnotowuje, że wzrost wartości nieruchomości w sąsiedztwie Lasku Bulońskiego objął działki oddalone do kilometra od 

parku. Ceny z poziomu 1,5- 6 franków za metr wzrosły do 20-100 franków (Alphand 1868: 6). „Samofinansowanie” się parków było 

od początku zakładane. Administracja posiadająca grunty, część przeznaczyła na sprzedaż, część na park. Budowa parku była 

finansowana z zysków ze sprzedaży działek (np. na hipodrom Longchamp), których wartość wzrastała przez publiczną inwestycję.  

 

69 Warto zaznaczyć, że wartość nieruchomości w okolicach Lasku Bolońskiego wzrosła bardziej niż w sąsiedztwie innych parków (były 

takie, których nie można było uznać za opłacalne). Zachodnią część miasta bowiem tradycyjnie zamieszkiwali lepiej sytuowani 

mieszkańcy. 

 

70 Alphanda dokonania dobrze znano również w Stanach Zjednoczonych, starano się go powołać na jurora konkursu na projekt 

Central Parku (co się nie udało). Jedną z osób która wnikliwie badała paryskie (i europejskie) parki był F.L. Olmsted, główny projektant 

Central Parku, który wielokrotnie spotykał się z Alphandem w 1859 r. w Bois de Boulogne (Waldheim 2013). 

 

71 Np. uwagi na spekulację gruntami i gentryfikację okolic. 
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Parki były planowane z myślą o dostępności dla licznej publiczności, ale w tym miejscu 
nie jest celowe rozstrzyganie czy były przestrzeniami publicznymi, w dzisiejszym rozumieniu 
pojęcia72. To co aktualnie wydaje się bardziej istotne, to ich wcześniej zasygnalizowana, rola 
w projekcie urbanizacji. Zarówno Haussmann jak i Cerdà (autor neologizmu urbanistyka)73, 
uwzględniają w swych planach wygrodzone tereny zieleni i zadrzewione ulice. Ich plany to 
niemal schematy, bardzo racjonalne, pozbawione symboliki, nastawione na wydajność 
ekonomiczną, umożliwiające materialny rozrost miast. Ulice to aleje, ale równocześnie 
połączenia obiektów, najkrótszymi możliwymi odcinkami. W parkach przestrzenie komunikacji 
jednak zyskują odmienny charakter – ich forma odpowiada ruchom reżyserowanym w ramach 
rytuałów przyjemności i kształtowaniu malowniczych widoków (il. 1.6).  

Alphand, w swojej rozprawie (1868), podkreśla znaczenie „naturalnego” obrazu parków 
– zarówno we wstępie jak i dalej, zestawiając swoje plany z planszami gwiaździstych 
(wcześniejszych) projektów (Lasku Bulońskiego i Lasku Vinceness) – które powtarzały schemat 
postępowania przyjęty dla pozostałego obszaru Paryża74. Oczywiście architekt krajobrazu 
pozostawał w bliskich stosunkach z Haussmannem, nie można mówić o sabotażu planów 
Barona, deprecjonowaniu gwiaździstych układów ulic. Alphand wyraża jawną dezaprobatę dla  
wcześniejszych interpretacji ogrodów angielskich we Francji (ich kaligraficzną formę 
i przeładowanie zbędnymi elementami), i chwali projekty bazujące na wykorzystaniu rzeźby 
terenu i komponowaniu elementów zieleni, jako wyrazie smaku (Alphand 1868:XXXIII,LIII) – co 
może być postrzegane jako wyraz polaryzacji estetycznej obszarów „natury” i kultury. Finalnie 
w projekcie ujmuje naturalizowane, reżyserowane, malownicze kadry, obudowane szerokimi na 
15-20 m promenadami (umożliwiające ruch pieszych, jeźdźców i powozów), których przecięcia 
tworzą rozległe place. Najbardziej naturalne z wyglądu kadry parków, otacza obszernymi 
przestrzeniami – mieszczącymi największą ilość użytkowników. Mamy do czynienia z pozornym 
paradoksem – przestrzeni projektowanej by wyglądać na naturalną i jednocześnie mogącą 
pomieścić wielu użytkowników. Rozważając działanie projektowe w kontekście projektu 
urbanizacji, jako całości – sprzeczność zanika. Naturalny wygląd obszaru stanowi wizualne 
zapewnienie odwiedzających tłumów o  oddaniu im tej przestrzeni. Ma świadczyć o jej 
poświęceniu przez wyłączenie z obrotu i normalnego tj. komercyjnego, użytkowania. 
Jednocześnie sankcjonuje przekształcenia jakie projekt urbanizacji powoduje na zewnątrz tego 
obszaru. Estetyka, nie jest dowodem faktycznych intencji – oddania terenu „natury” ludziom – 
a przynajmniej skrywa wiele aspektów tego działania. Pozwala promować dalszą urbanizację, 
której zasady nie ulegają zmianie. 

Estetyka „naturalnych” parków, była krytykowana przez współczesnych Haussmannowi 
jako wyraz hołdowania gustom burżuazji (Ernouf 1886: 310). Jednak rolę parku (i innych, 
zielonych obszarów niezabudowanych) w projekcie urbanizacji, można rozpatrywać niezależnie 
od sądów estetycznych i trendów w sztuce ogrodowej, co więcej – niezależnie od stopnia 
spełnienia funkcji kompensacyjnej względem przestrzeni zabudowanej, w ramach realizacji 
której powstał – analizując ich pozycje w strukturze miasta. 

                                                           
72 Dyskusyjna pozostaje dostępność dla niższych warstw społecznych i kontrola dostępu do parków – wiadomo, że do Lasku 

Bulońskiego dostęp był możliwy przez jedną z siedemnastu bram, wyposażonych w pawilony wartownicze i ogrodzeniem typu ha-

ha. Sevilla-Buitrago (2015: 1-22) zwraca uwagę na dydaktyczną funkcję pierwszych parków, które miały stać się miejscem oddzielenia 

aktywności źle widzianych w przestrzeniach ulicznych (np. festiwali, teatrów, biesiad). Parki miały ograniczać zachowania uznawane 

za uciążliwe w przestrzeniach niezbędnych do funkcjonowania miasta, nie tylko przez kontrolę, ale i edukację (przez np. wycieczki 

szkolne z nauczycielem, który instruował jak w takiej „nowej”, publicznej przestrzeni się zachowywać). 

 

73 Mierzą się z podobnymi problemami, niemal w tym samym czasie – Haussmann objął urząd w 1852 r., konkurs na rozbudowę 

Barcelony został ogłoszony w 1859 r. 

 

74 Guidici (2014: 235) zwraca uwagę, że przebudowa Haussmanna nie była de facto planem, a działaniem opierającym się na 

odkrywaniu potencjału ważnych, już istniejących miejsc i łączeniu ich ze sobą, w ramach rzeczywistych możliwości. 
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Il. 1.6 „Naturalne” kompozycje parkowe na tle zgeometryzowanej struktury przebudowy Paryża  
(opracowanie własne, na podstawie: Alphand A. Plan Generalny przebudowy Paryża (1868) 

1.2.3 Wspólne uprawy jako bufor 

Dalszy rozrost miast skutkował poszukiwaniami nowych wzorów urbanizacji. Parki, 
„zielone wyspy” nie poprawiły wydatnie warunków życia w miastach, nie przyniosły 
oczekiwanego rozwiązania problemów społecznych – przez relatywnie trudną dostępność (dla 
uboższych warstw ludności) i niewielką (w stosunku do potrzeb) powierzchnię. Niewiele później 
(po rozpropagowaniu parków), bardziej rozbudowane tereny zielone pojawiły się jako symbol 
postępowego planowania, rozwiązującego problemy społeczne i ekonomiczne w koncepcji 
miast-ogrodów75 i wertykalnych miast-ogrodów. Warto zatrzymać się chwilę w rozważaniach, 
nad rolą zieleni urządzonej w schemacie Howarda – schemacie, którego celem, odmiennie niż 
często się uważa, było rozwiązanie problemów społecznych i ekonomicznych, głównie, przez 
uprzemysłowienie terenów pozamiejskich, a nie poprawę środowiska życia (Tizot 2018). 
Rekomendacje Howarda otrzymują parki o powierzchni oscylującej około 5% całego obszaru. 

Na ich realizację rezerwuje podobny, niewielki procent budżetu (Howard 1902: 58). 
Istotne  w tym kontekście staje się zauważenie, że Howard zakłada realizację terenów 
parkowych na końcu procesu budowy miasta, a do czasu osiągnięcia stabilizacji finansowej przez 
nie, proponuje by obszary wykorzystywać rolniczo (Howard 1902: 63). Słowa „ogród” używa 
jedynie w kontekście ogrodu wypełniającego Crystal Palace oraz pisząc o ogródkach 
działkowych. Nie określa ich parametrów w kontekście zabudowy. Howard ogród więc 
postrzegał przede wszystkim jako archetyp, pierwowzór przestrzeni, dającej szansę na 
stworzenie samo-decydującej wspólnoty, a nie typ przestrzeni realizującej funkcje przyrodnicze, 
czy higieniczne. Podkreślał potrzebę kolektywnego posiadania gruntów i solidarne spłacanie 
zobowiązań, a jego koncepcja bazowała na idei samowystarczalności, jako alternatywnym 

                                                           
75 Idea miast-ogrodów została pierwotnie wyłożona w książce To-morrow! a Peaceful Path to Real Reform (1898), której druga 

edycja, z niewielkimi zmianami merytorycznymi, ukazała się w 1902 r. jako Garden Cities of To-morrow. Zwraca uwagę brak miast-

ogrodów w tytule pierwszego wydania i podwójne podkreślenie czasu przyszłego (w obu sytuacjach użyto słowa to-morrow). Jest to 

jeden z powodów, przez które, zdaniem Tizota (2018) koncepcję miast-ogrodów należy przede wszystkim pojmować jako koncepcję 

społeczno - ekonomiczną (plan kolonizacji terenów podmiejskich przez realizację projektu, który był industrialną utopią, pokładającą 

wiarę w możliwości zmiany społecznej inspirowanej przez przedsiębiorczość) – a nie jako koncepcję urbanistyczną (opis realizacji 

struktury przestrzennej zajmuje jedynie jeden z trzynastu rozdziałów).  
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modelu funkcjonowania – wobec tradycyjnego miasta76. Tereny o charakterze przyrodniczym 
w koncepcji Howarda reprezentują przestrzenie zmienne w czasie i wielofunkcyjne: są 
przestrzeniami produkcji (uprzemysłowionego rolnictwa), handlu,  sportu, wypoczynku. Ogrody 
są przestrzeniami wpływającymi na fizjonomię środowiska zamieszkania – są zieloną 
infrastrukturą, umożliwiającą prawidłowe funkcjonowanie, przede wszystkim przez wydzielenie, 
ograniczonego w skali, miasta – z terytorium. Tereny niezabudowane o charakterze 
przyrodniczym, pełnią w koncepcji miasta-ogrodu rolę najważniejszych symboli poprawy 
warunków życia, które powinna utrzymywać i użytkować mieszkańcy. Ich znaczenie zostało 
określone w dwóch skalach: skali urbanistycznej, tworząc pasy zieleni strefujące wnętrze 
i odgradzające nowe miasto od istniejącej całości, i w skali architektonicznej – wkraczając do 
wnętrza budynku Kryształowego Pałacu. Tereny zielone określają formy w przestrzeni, kształtują 
granicę i tożsamości wspólnoty, ale również wpływają na prawa własności i ograniczają 
możliwości rozwoju.  

Przestrzeń buforowa jest definiowana jako: przestrzeń pomiędzy aktorami, która 

przyczynia się do łagodzenia napięcia. Fizycznie ogranicza możliwość wystąpienia konfliktu 

w przestrzeni i jednocześnie sprawia, że jego istnienie wymyka się doświadczeniu, pozostaje nie-

uprzestrzennione – w innej niż sam bufor formie. Można ją postrzegać jako przestrzeń 

kompromisu – równoczesnej realizacji wspólnego interesu jak i przestrzeń niczyją również w 

miastach-ogrodach. Dla Howarda, obszary zieleni są narzędziami umożliwiające kontrolę 

zabudowy przez tworzenie stref o zakazie lub ograniczonych możliwościach zainwestowania – 

buforami, pozwalającymi na oddzielenie terytorium miasta-ogrodu, od całości o odmiennym 

charakterze (il. 1.7)77. 

 

Il. 1.7 „ Zielony” bufor miasta-ogrodu (opracowanie własne, na podstawie: Howard E. Miasto-ogród, nr 2 (1902) 

                                                           
76 Wszystkie te cechy łączą się w archetypie Edenu – prywatnego (boskiego) ogrodu mieszkalnego, przestrzeni szczęścia, w którym 

obowiązują zasady, konieczne do przestrzegania (wyznaczone przez właściciela).  

 

77 Duże obciążenie wspólnoty konsekwencjami utrzymania przestrzeni współposiadanych mogło wpłynąć na małą popularność 

aplikacyjną tego modelu zagospodarowania, w formie zgodnej z wizją Howarda. Sama nazwa i jej użycie często dalece odbiega od 

wizji wyłożonej w Garden Cities of To-morrow (np. nazwanie miastem-ogrodem krakowskiej dzielnicy Salwator należy postrzegać 

jako wyrażenie kurtuazyjne, o śladowym związku z oryginalną ideą). 
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1.2.4 Zielone łączniki kształtujące tożsamość 

Ekstensywność zabudowy miasta-ogrodu i proponowana decentralizacja, nie stanowiły 
rozwiązania dla dużych miast, którym Le Corbusier poświęcił projekt miasta-ogrodu 
wertykalnego, w którym wieżowce zajmują jedynie 12 procent powierzchni; pozostałe 88 to 
parki; miejsca do uprawiania sportu (…) Na obrzeżach miasto graniczy z polami zbóż, łąkami 
i sadami. Dokoła wieś; wkroczyła do miasta, tworząc „zielone miasto” (Le Corbusier 2013: 198). 
Monumentalne w rozmiarach modernistyczne budynki – symbole racjonalności 
i nowoczesności, zostały zakomponowane w „morzu” zieleni. Znaczący udział przestrzeni 
o charakterze przyrodniczym był deklarowanym celem, którego realizacja miała (kolejny raz) 
poprawić warunki życia, i uzasadnić konieczność zerwania z tradycyjną urbanistyką. Można rzec, 
opierając się na liczbach, że projekty urbanistyczne Corbusiera w większym stopniu polegały na 
tworzeniu ogromnych przestrzeni zieleni, niż na budynkach. Te rozległe „naturalne” obszary, 
w których zaprojektowano konstelację wież, miały zostać podzielone na „publiczne ogrody 
angielskie” (chociaż były to głównie murawy i drzewa) prawdopodobnie stanowiące 
przeciwwagę dla mocnych, symbolizujących nowoczesność i racjonalność budynków78. 

Myli się ten, kto w projektach Le Corbusiera, jego współpracowników i następców widzi 
przestrzenie zielone jako tło, wypełnienie. Ich funkcją jest nadanie tożsamości i czytelności 
projektowi urbanistycznemu. W jedynym zrealizowanym projekcie urbanistycznym – 
Czandigarh79 (il. 1.8) dla Le Corbusiera najważniejsze były dwa jego elementy, którymi się 
osobiście zajmował (Montuori 2012) – budynki na Kapitolu, i co mniej oczywiste, projekt 
zadrzewienia. Projekt zadrzewienia obejmował parki liniowe doliny rzeki N-Choe, równoległe i 
prostopadłe do niej, które łączą wspólne przestrzenie miasta. Parki liniowe łączą też miasto, 
z krajobrazem80 i dzielą je na ortogonalnie sektory81. Arborisation plan zawierał dyspozycje 
dotyczące: przekrojów urbanistycznych (z analizami zacieniania przez drzewa), form drzew do 
nasadzeń oraz wytyczne dotyczące cech charakterystycznych – różne dla poszczególnych 
sektorów. Le Corbusier brał udział w doborze gatunków82: określał wytyczne względem form, 
które miały pomóc w izolacji ruchu kołowego przez zieleń (przez dobór geometrii) oraz 
opracował metodę kształtowania tożsamości sektorów zabudowanych powtarzalnymi 
budynkami, w oparciu o charakterystyczne drzewa83. 

W projektach Corbusiera, charakter przestrzeniom miasta miały nadawać drzewa. 
Budynki zachowują fizyczny dystans od środowiska: wznosząc się ponad nimi na platformach, 
estakadach i kolumnach, są: pozbawione symbolicznych związków z miejscem, abstrakcyjne 

                                                           
78 Warto przypomnieć o wyżej wspomnianej, przestrzennej charakterystyce ogrodów – z gruntu odmiennej od roli zieleni 

w projektach modernistycznych – ogrody są typem przestrzeni pracy „dla przyjemności”, związanych z domem i własnością 

prywatną. W pierwszych projektach urbanistycznych Le Corbusiera można zauważyć mocny wpływ koncepcji Howarda: np. w Cité 

jardin (1925): budynki są relatywnie niskie, a przestrzenie między budynkami wypełniają ogródki warzywne i sady. W projektach, 

które podejmuje równolegle, ale rozwija dalej na przestrzeni lat, planuje jedynie murawy i „morze” drzew (np. Plan Vosin z 1925 r.) 

i Ville Radieuse –z 1930 r.). W Ville Contemporaine (1922) planuje ogród angielski jako przedłużenie serca miast” – ogród ten jest de 

facto parkiem. Projekty i opisy można znaleźć na stronie Fondation Le Corbusier.  

 

79 Proj. Le Corbusier, Pierre Jeannnerrt, Jane Drew, Maxwell Fry, 1951-1965. 

 

80 Łączenie zieleni miejskich w systemy przypada na początek XX w. – czego przykładem jest np. publikacja Crawforda (1905) The 

Development of Park Systems in American Cities propagująca ideę dróg parkowych (parkways). Na tym polu warto wyróżnić 

wcześniejsze: J.C. Loudona Hints for Breathing Places for Metropolis (1829), ujmujący plan zielonych pierścieni wokół Londynu (green 

belts), i dużo późniejsze freeway parki (np.projekt L. Halprina Freeway Park w Seattle (1982). 

 

81 Dla porządku należy dodać, że układ zieleni dzielący sektory był widoczny już pierwotnym projekcie Czandigarh – „planie liścia”, 

A. Mayera i M. Nowickiego – który Corbusier przejął po śmierci Nowickiego (Urbańska 2014). 

 

82 Gdy wybrane gatunki zostały ustalone (Corbusier opinie botaników uznawał za bardzo istotne na etapie projektu), rygorystycznie 

egzekwował zgodność nasadzeń z projektem (Montuori 2012). 

 

83 Autor odwiedził Czandigarh w 2007 r., miasto zamieszkuje dużo większa ilość mieszkańców niż zakładano, wyróżnia się ilością 

drzew (również pomnikowych), na tle innych miast indyjskich.  
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(reprezentują siebie). O ile w rozwiązaniach budowlanych mamy do czynienia z wizualną 
i funkcjonalną reprezentacją nowoczesności (bazującej na obrazach zaczerpniętych z ikonografii 
obiektów przemysłowych), o tyle przestrzenie nie-budynków, związane z gruntem, są 
zachowane dla – aktywności sportowych, komunikacji i kontemplacji. Jeżeli przestrzenie zielone 
miały odgrywać kluczową rolę w mediacji pomiędzy środowiskiem, a formą nowego miasta – to 
widoczna staje się odmienna racjonalność obu aspektów projektu urbanistycznego. Budynkami 
rządzi logika funkcjonalnej formy i estetyka nowoczesności – są obiektami obrazującymi idee 
wspólnej przyszłości i narzędziami dzięki której jest ona wprowadzana (Krivý 2010). Publiczne 
przestrzenie między nimi, odmiennie, są obszarami w ogromnej mierze pozbawionymi funkcji i – 
mimo, że powołane by pełnić społeczne funkcje – nie odpowiadają kształtowanemu profilowi 
odbiorcy-mieszkańca, dla którego użyteczność, funkcjonalność i ekonomika przestrzeni miały 
być kluczowe84. W tym kontekście warto podkreślić jeszcze jedną konsekwencję przestrzenną – 
istotny wpływ na krajobraz, który może kształtować tożsamość, z drugiej strony jednak potęguje 
wydzielenie monumentów nowoczesności, od przestrzeni otaczających, powodując, że każdy 
z nich staje się „wyspą”85. 

 
 

Il. 1.8 Pasma zieleni nadające tożsamość Czandigarh  
(opracowanie własne, na podstawie: Le Corbusier Arborisation, Czandigarh, 1951-1965). 

 
 
 

                                                           
84 Może to tłumaczyć: fiasko przestrzeni między budynkami, które wielokrotnie pozostawały niezagospodarowane, a sukces 

przestrzeni publicznych wewnątrz budynków i na dachach, jako tych, które oddają ducha nowoczesności, nadają funkcję przestrzeni 

dotąd nieużytkowanej, umożliwiając wgląd w krajobraz. O przestrzeni publicznej na dachu Jednostki Marsylskiej Le Corbusiera, jako 

modernistycznej interpretacji przestrzeni publicznej szerzej pisze Sequiera (2015). 

 

85 „Wyspa” jako forma w przestrzeni często jest łączona z pojęciami: wygrodzenia i wykluczenia. Warto jednak zwrócić uwagę na 

niezależność względem zewnętrza (społeczną, ekonomiczną, kształtowania formy itp.) jakim skutkuje. Potwierdzają to badania 

antropologiczno-społeczne, wskazujące na poczucie wspólnoty, podział na ludzi „stąd” i „nie stąd” (w kontekście osiedli 

mieszkaniowych szerzej np. Giovannoni 2016).  
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1.2.5 Wspólne miejskie nieużytki 

W 1961 roku Jacobs publikuje Śmierć i życie wielkich miast Ameryki, będące żarliwą 
krytyką odnowy miast, w ramach której wyburzano i budowano na nowo całe dzielnice obiektów 
w otoczeniu parkowym. Autorka postrzega takie plany jako zagrożenie dla różnorodności, 
w konsekwencji prowadzące do pustoszenia miasta, a w odniesieniu do zieleni – najwyżej ocenia 
formę skweru (Jacobs 2014: 105-126).  W 1972, osiedle Pruitt-Igoe w St. Louis zostaje 
wysadzone w powietrze, co Jenks (1987: 9) uznaje za ostateczny koniec architektury 
modernistycznej. 50 lat wcześniej wierzono, że architektura i urbanistyka z dużą ilością 
dostępnych przestrzeni zielonych rozwiąże problemy społeczne, jednakże już w latach 70. XX w. 
obarczano je (częściowo) winą za niepowodzenie (np. Jacobs 2014: 91, 2014: 278), zarówno 
z uwagi na skalę jak i lokalizację. Nie można przemilczeć, że kryzys modernizmu zbiegł się też 
w czasie z deindustrializacją i problemem powstawania, na dużą skalę, poprzemysłowych 
i miejskich nieużytków. W tym okresie oczywistym stało się też, że zjawiska rozlewania się miast 
nie udało się powstrzymać. Coraz częściej otwarte, zielone przestrzenie, charakterystyczne dla 
urbanistyki modernistycznej, były deprecjonowane – mimo publicznej dostępności, nie były 
bowiem użytkowane tak jak oczekiwano – najczęściej za mało intensywnie, lub wbrew 
przeznaczeniu.  

Jedno z ważniejszych stanowisk krytycznych, dotyczące dokładnie tej kwestii,  wyłożyli 
Rowe i Koetter w Collage City proponując obalenie (…) najbardziej widocznego dogmatu 
architektury współczesnej. To jest założenia że cała zewnętrzna przestrzeń musi być 
w publicznym posiadaniu i [ma być] dostępna dla każdego (…) o ile nie ma wątpliwości że był to 
główny pomysł roboczy, od dawna, stał się biurokratycznym frazesem, należy też zauważyć że, 
wśród repertuaru możliwych pomysłów, nadmierna ważność tego jest w rzeczy samej dziwna 
(Rowe i Koetter 1978:66)86. I dalej: (…) swoboda przestrzenna ville radieuse i jego bardziej 
współczesnych pochodnych są nieciekawe; (…) zamiast być zachęconym do chodzenia wszędzie 
– wszędzie gdzie jest tak samo – prawdopodobnie lepiej jest być obecnym w wydzieleniach – 
ścianach, balustradach, ogrodzeniach, wygrodzeniach, barierach – rozsądnie skonstruowanych 
płaszczyznach podłoża (Rowe i Koetter 1978:66-68). W pismach Rowe i Koetter, wybrzmiewa 
przekonanie, że rozszerzenie koncepcji parku na przestrzeń całego miasta – autorytarne 
zdefiniowanie jako przestrzeni zielonej, wydzielonej z przestrzeni możliwych do zabudowy – 
wyłącza go z przestrzeni aktywności.  

Projekt bezkresnego parku postrzegają jako z gruntu utopijny projekt, nie mogący się 
ziścić – przedstawiający wyidealizowane pragnienie przyszłości, w której przeważająca część 
przestrzeni jest zgodnie współdzielona87. Piszą dalej: (…) Projektowane miasto modernistyczne 
(…), może być widziane jako element przejściowy, jako propozycja, dająca nadzieję, mogąca 
prowadzić do przywrócenia niezmąconego otoczenia (Rowe i Koetter 1978: 50-51). Jednak, 
z punktu widzenia tej pracy, ważna jest obserwacja dotycząca estetyki i formy urbanistycznej – 
zauważenie, że w projekcie miasta modernistycznego nie ma miejsca na żadną przestrzennie 
zdefiniowaną formę pośrednią, ułatwiającą odnowę miasta. Operuje ono dwoma przeciwnymi 
estetykami o zdefiniowanych pozycjach w przestrzeni: krajobrazami przyszłości (wieże, 
infrastruktura) i przeszłości (nieskażona natura). 

To co Collage City wprowadza do dyskursu, to skuteczną krytykę totalności podziału na 
„naturę” i kulturę. Argumentację, zgodnie z którą modernistyczne wydzielenie zieleni od 
zabudowy prowadzi – paradoksalnie – do wykluczenia tego obszaru z przestrzeni użytkowanych. 
Zatracenie sensu i społecznego znaczenia przestrzeni, następuje mimo utrzymania jej 

                                                           
86 Collage City powstawało od lat 50., prawdopodobną inspiracją była hipotetyczna rekonstrukcja Rzymu Piranesiego (Coragonne 

1993: 324). 
87 Znaczące jest tu użycie figury szlachetnego dzikusa, który jako pojęcie wiąże się z bogatą literaturą: zarówno idealizującą człowieka 

pierwotnego jak i traktującą termin jako oksymoron – związaną z refleksją dot. wpływu cywilizacji na człowieka i, szerzej, naturę.  
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niezabudowaną, przyrodniczą i centralną – przez autorytarność takiego planu. Rowe i Koetter 
przekonują, że proporcje między pustkami a masami, przestrzeniami publicznymi a prywatnymi, 
dzikością i cywilizacją nie mogą zostać ustalone raz na zawsze, powinny przewidywać 
emancypację fragmentów i możliwe konflikty interesów – stanowić kolaż, mogący pomieścić 
również małe, prywatne utopie (il. 1.9). Postulują miasto kolażowe, złożone z wielu 
indywidualnych fragmentów88. Jednak i oni przestrzenie o charakterze przyrodniczym widzą 
jako oddzielone od form urbanizacji – wypełniające te miejsca, które nie zostaną zabudowane. 
Jednocześnie torują drogę fragmentacji struktury miasta, które zamiast ogrodów wypełniają 
nieużytki89. 

 

Il. 1.9 „Zielone przerwy” między budynkami na planie Roma Interrotta  
(opracowanie własne, na podstawie: Rowe C. Roma Interrotta. Noli Plate 8, 1978) 

                                                           
88 Na liście stymulantów ( a-czasowych, transkulturowych) wymieniają ogród – jako formę łączącą wydzielone obszary, możliwą do 

wtórnego dzielenia i komponowania, bez konieczności wprowadzania budynków. Inne stymulanty to: zapamiętywane ulice, 

stabilizatory tj. duże obiekty spoiste geometrycznie, potencjalnie nieskończone zestawy części, okazałe miejskie tarasy, 

niejednoznaczne i złożone budynki tj. miejskie mega-struktury i instrumenty wywołujące nostalgię (np. budowle bez funkcji, rzeźby, 

ruiny). 

 

89 Niezabudowywanie, a przekształcanie, nieużytków w obszary ekologiczne, rolnicze i rekreacyjne można postrzegać jako działanie 

zgodne z intencją miasta kolażowego. Warto w tym kontekście zaznaczyć zagospodarowanie terenów poprzemysłowych na parki, 

lub np. trend tworzenia miejskich ogrodów sąsiedzkich wznoszonych, notabene często wspólnym wysiłkiem mieszkańców, 

borykających się z brakiem przestrzeni wspólnych i „zielonych”, zdeterminowanych by przekształcić nieużytek. Za konsekwencję 

kształtowania miasta przez komponowanie z fragmentów, należy też uznać przekształcania nieużytków w tereny chronione. 

Nieużytkami miejskimi, w kontekście bioróżnorodności zajmuje się ekologia miejska (urban ecology). Nie zagłębiając się bardziej 

w tematykę wykraczającą poza pracę, warto w tym miejscu zaznaczyć, że przekształcanie nieużytków w tereny cenne (przyrodniczo, 

społecznie) jest zagadnieniem zniuansowanym społecznie (np. w kontekście postrzegania przydatności „odpadów” przez różne 

grupy społeczne) i ekonomicznie (np. zagadnienie wykorzystania „odpadów” przez słabszych „graczy o przestrzeń”). O jednym 

z zagrożeń pisał też np. Koolhass (2001: 89-90): krajobraz stał się śmieciową przestrzenią, a wegetacja degeneracją. Drzewa są 

torturowane, trawniki służą ukrywaniu ludzkich manipulacji niczym gruba skóra czy wręcz peruka, a zraszacze nawadniają je 

z matematyczną precyzją… (…) Śmieciowa przestrzeń zamienia się w biośmietnik; ekologia staje się ekoprzestrzenią. Ekologia 

i ekonomia połączyły się w śmieciowej przestrzeni, tworząc ekolomię. (…). 
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1.2.6 Zewnętrzna i wewnętrzna krawędź krajobrazu (pomiędzy terenem 

zabudowanym a przestrzenią niezabudowaną) 

Przywołanie powyższych przykładów jest jedynie ułamkiem teorii, które podejmują 
zagadnienie przestrzeni o charakterze przyrodniczym w miastach. Zapewne nie wyczerpują 
typologii i możliwych wariantów, jednak nie taki zamiar stał za tym zestawieniem. Bazując na 
analizie historycznych materiałów źródłowych starano się wykazać, że organizacja publicznie 
dostępnych (lub udostępnianych), niezabudowanych terenów ogrodowych i parkowych, ściśle 
wiąże się z pojęciem oddzielenia – polega na wprowadzaniu zieleni do urbanistyki jako terenów 
o odmiennej charakterystyce, fizjonomii, gęstości zagospodarowania i roli niż obszary 
zabudowy. Granice pozwalają formować przestrzeń o charakterze przyrodniczym, i włączać je 
w strukturę miasta. Tereny rolnicze pomagają zmieniać w ogrody, lasy przekształcają w parki, 
w terenach podmiejskich wydzielają „miasta-ogrody”, nadają znaczenia infrastrukturze 
i przestrzeniom niezabudowanym. Różnicują wartość nieruchomości sąsiadujących. Stają się 
narzędziem realizacji założonych celów – za pomocą zieleni – wśród których warto wymienić: 
poszerzenie zasięgu prywatnych wpływów (w przypadku ogrodów), utworzenie „naturalnych” 
przestrzeni kompensujących warunki życia w mieście (parki), wydzielenie przestrzenne 
zabudowy (buforowymi przestrzeniami niezabudowanymi), nadawanie tożsamości miejscom 
(zielenią towarzyszącą), wykorzystanie nieużytków (ogrodowe zagospodarowanie luk). Cele te 
mogą się łączyć i przenikać.  

To co tu wydaje się szczególnie istotne, to znaczenie samej granicy, która dzieli 
przestrzeń na strefy: „natury” i  urbanizacji, niezabudowane i zabudowane, użytkowane 
i wyłączone ze zwykłego użytkowania, „natury” i pozostałego krajobrazu. Oprócz oddzielania 
przez wyznaczanie granic, zmniejszania jest też dostępność: wizualna, fizyczna lub mentalna. 
Takie intencjonalne, świadome działanie90 przy zmiennej intensywności i mnogości rodzajowej 
procesów urbanizacyjnych, jest coraz bardziej problematyczne91 bo krajobraz rozumiany 
holistycznie [jako wzajemne oddziaływanie czynników przyrodniczych i kulturowych] jest 
zjawiskiem ciągłym (Kulczyk 2013: 34). 

Problem kształtowania i percepcji krawędzi (uwzględniających granice) pojawia się 
w literaturze przedmiotu (często) w kontekście semiotyki, znaczenia dla czytelności przestrzeni. 
Lynch zaznacza: trzeba się liczyć z destrukcyjnym wpływem krawędzi (2011: 74) i dalej: krawędź 
może być czymś więcej niż po prostu wyeksponowaną barierą, jeśli pozwala na jakiś rodzaj 
penetracji fizycznej lub wizualnej; jeśli na pewną głębokość jest niejako wbudowana w rejon po 
którejś ze stron. Staje się bardziej szwem niż barierą – linią wymiany, wzdłuż której dwa obszary 
są ze sobą zszyte (Lynch 2011: 116).  Jacobs (2014: 269 ) dodaje: potężne połacie jednolitej 
funkcjonalnie przestrzeni miejskiej mają ze sobą coś wspólnego. Wytwarzają wokół siebie pasma 
graniczne, które zazwyczaj są w mieście szkodliwymi sąsiadami – i odnosi ten komentarz wprost 
do parków miejskich (Jacobs 2014: 277). Oboje skupiają się na formie krawędzi, która wydziela 
przestrzeń i prawdopodobnie zadowoliłaby ich jej porowatość, co jednak w kontekście rozważań 
nad strukturą miasta (a nie obszarami w relacji oddziaływania – wzajemnego i na użytkownika), 

                                                           
90 Podział krajobrazu na jednostki typologiczne, takie jak np. krajobraz miejski, podmiejski, przyrodniczy, poprzemysłowy, 

inżynieryjny itd. jako proces nadawania cech, które wpisują się w jedną z typologii, może być działaniem z zakresu tematyzacji 

przestrzeni (świadome i intencjonalne nadawanie danej przestrzeni form architektonicznych nawiązujących do czasów minionych lub 

innych kręgów cywilizacyjnych, które może być powiązane z kreowaniem przeznaczonego dla masowego odbiorcy spektaklu 

miejskiego, Lorens 2006: 11). Wygrodzenie fizyczne można wiązać z sakralizacją, co zostało szerzej poruszone w poprzednim 

punkcie. Problem oddzielenia mentalnego wiąże się z procesem kształtowania tożsamości, gromadzenia i przekazywania wiedzy – 

zagadnienie to zostanie poruszone w kolejnym rozdziale.  

 

91 Pisząc o zmienności i mnogości autor uwzględnia równocześnie zachodzące procesy urbanizacji i dez-urbanizacji, polityki wzrostu 

i odejścia od wzrostu, urbanistyki krajobrazowej i zagęszczania miast, tymczasowej i ekologicznej urbanistyki, ruchów DIY itp. 

Procesy nakładają się, są dynamiczne przestrzennie i czasowo. Aktualne odejście od planowania na szczeblu krajowym częściowo 

w tej dynamice znajduje uzasadnienie. 
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o dynamicznych krawędziach nie jest wystarczające. Postrzegając krajobraz jako całość, jako 
wynik różnorodnych procesów, można uznać, że urbaniści, architekci krajobrazu – nie projektują 
krajobrazu per se: krajobraz jest wynikiem ich działalności i masy indywidualnych (mniejszych 
i większych) decyzji, na które mają ograniczony wpływ. Mimo, że deklaratywnie projektują 
przestrzeń – można zaryzykować stwierdzenie, że projektują głównie – widoczne i wyobrażane 
– granice: obrysy, kontury, linie rozgraniczające przestrzenie o różnym sposobie użytkowania, 
a krajobraz powstaje w konsekwencji tych decyzji. Celem prowadzonych tu rozważań jest 
przywołanie przykładów, którymi rządzi inna logika – projektów przestrzeni, w których granice 
zewnętrzne nie są definiowane – które powstały jako reakcja na problem rozproszenia miasta, 
w którym granice z uwagi na dynamikę zmian i wielkość obszarów przekształceń są coraz 
trudniejsze do jednoznacznego zdefiniowania. 

Przykłady, które zostaną scharakteryzowane w kolejnym punkcie nie opisują wszystkich 
możliwych rozwiązań, ale powalają określić cechy przestrzeni publicznie dostępnej, wyposażonej 
w ekspresyjne obiekty, tworzące wewnętrzne krawędzie krajobrazu – definiujące fragment 
(istniejącego) wnętrza, bez dążenia do określania całości i ekspansji ku nowym terytoriom. Zanim 
zostaną przytoczone wybrane współczesne realizacje – układów peryferyjnych przestrzeni 
dostępnych  publicznie o charakterze przyrodniczym, konieczne wydaje się poruszenie tematu 
trudnej do okiełznania urbanizacji, szczególnie w kontekście problemu definiowania granicy 
między terenami zabudowanymi i przyrodniczymi. 
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1.3 POJĘCIE PERYFERYJNEJ PRZESTRZENI DOSTĘPNEJ PUBLICZNIE I JEJ ZNACZENIE 

W KRAJOBRAZIE MIEJSKIM 

Tworzenie przestrzeni o charakterze przyrodniczym, dostępnych publicznie, na terenach 
obrzeżnych dużych miast, nie jest nowe. Analiza materiałów źródłowych pozwala stwierdzić, że 
stan kryzysowy w jakim cyklicznie znajdują się miasta, wielokrotnie próbowano rozwiązać przez 
realizację kolejnych typów przestrzeni, o takich cechach. Obszary o charakterze przyrodniczym 
były planowane jako katalizatory procesu umiastowienia, przyspieszające zmiany wybranego 
fragmentu struktury. Zakładane jako peryferyjne, w stosunku do centrum miasta, z biegiem 
czasu, na skutek urbanizacji i suburbanizacji coraz większych obszarów, zyskiwały na 
centralności. Z jednej strony obszary publicznej zieleni charakteryzuje trwałość (rzadko są 
przebudowywane, jeszcze rzadziej likwidowane), z drugiej zmienność – pozycji w strukturze 
miasta. Zwraca to uwagę, na przemijalność pojęcia peryferyjności w planowaniu przestrzennym, 
mniej lub bardziej rozciągniętą w czasie zmianę peryferyjności – w centralność. Biorąc pod 
uwagę nietrwałość określenia przestrzeni jako peryferyjnej, aktualnie powstające peryferyjne 
przestrzenie dostępne publicznie, można postrzegać jako wpisujące się w znaną od lat ideę – 
lokalizowania infrastruktury rekreacyjnej, na terenach odległych od tradycyjnego centrum (więc 
tańszych i bardziej „naturalnych”). Geneza tych realizacji może być łączona z niewystarczającym 
dostępem do publicznych i przyrodniczych zasobów środowiska w strukturze miast. Jednak, to 
co je wyróżnia na tle przykładów historycznych, to ich odmienna rola w projekcie urbanizacji – 
nie są to przestrzenie zakładane po to by wyznaczać kierunki zabudowy sąsiednich obszarów, 
ale by kształtować lokalne centra – poprawiać jakoś istniejącej przestrzeni rozproszonej 
urbanizacji. W związku z tym można wyróżnić właściwe im cechy charakterystyczne.  

 
 

Przedsięwzięcia te zwracają uwagę na przemiany miasta, jego ekstensywny kształt oraz 
na problem charakteru i skali upublicznianych fragmentów przestrzeni o charakterze 
przyrodniczym. Stanowią próbę rozwiązania problemu użyteczności, terenów nieatrakcyjnych 
dla komercyjnego zainwestowania, których charakter przyrodniczy nie wyklucza 
zagospodarowania (często nie mają wyjątkowych wartości przyrodniczych, ekologicznych, 
krajobrazowych itp.). Ogniskują uwagę na charakterystycznych przestrzeniach – najczęściej 
niepublicznych, nieturystycznych i niechronionych z uwagi na wartości środowiska – miejscach 
zwykłych, występujących powszechnie, w rozproszonej tkance urbanistycznej, które mają 
potencjał budowania większej całości – zielonej infrastruktury92. 

 
 

Warto podkreślić ich rolę w kontekście zrównoważonego rozwoju. Powstają 
w przestrzeniach, które nie są licznie odwiedzane – co nie świadczy o braku ich atrakcyjności, 
a o braku dostrzeżenia ich potencjału (przez estetyczną nieoczywistość, lub właśnie peryferyjną 
lokalizację). Ich zagospodarowanie jest próbą przeciwdziałania przestrzennym nierównościom – 
które są wyrazem ugruntowanego historycznie postrzegania przestrzeni jako mniej lub bardziej 
atrakcyjnych. Za ich powstaniem stoi spostrzeżenie, że każda przestrzeń ma swoją historię, 
zazwyczaj ważną dla lokalnej społeczności, wartą zauważenia i wyeksponowania93. Peryferyjna 
przestrzeń dostępna publicznie, jest powoływana by przeciwdziałać nieważności przestrzeni i –
(przeciwnie do przestrzeni publicznych) nie wymaga stałego użytkowania94, jej organizacja 
powinna być bardziej bogata w formy i treści niż innych przestrzeni o charakterze 
przyrodniczym. 

                                                           
92 Zielona infrastruktura to sieć publicznie dostępnych przestrzeni o charakterze przyrodniczym umożliwiających komunikację 

rekreacyjną w obrębie rozproszonego miasta. 

 

93 Szczególne zasługi na tym polu mają tacy artyści jak: Ed Ruscha (autor albumów Twentysix Gasoline Stations z 1963 r. i Every 

Building on the Sunset Strip z 1966 r., które uznaje się za bezpośrednią inspirację dla Uczyć się od Las Vegas Venturiego, Scott-Brown 

i Iznoura z 1972 r.) oraz Robert Smithson (autor Tour of Monuments of Passaic opublikowanego w 1967 r., nazywający tereny 

wyeksploatowane monumentami współczesnych mu czasów).  

 

94 Potrzeba intensywnego użytkowanie przestrzeni publicznych jest cechą, z której aspekt przyrodniczy zwalnia.  
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Brak zwartej zabudowy na terenach, na których są zakładane sprawia, że nie mają 
określonych architektonicznie, zewnętrznych granic. Nieustalanie sztywnych granic, 
a planowanie połączeń, jest bardzo istotne w kontekście kształtowania krajobrazu kulturowego 
przez nie – poszerza znaczenie tej peryferyjnej przestrzeni o kontekst krajobrazowy. Jest to 
szczególnie ważne w przestrzeniach mniej eksponowanych, lub takich bez wcześniej uznanych, 
zauważanych, usankcjonowanych wartości, gdzie ocena tych (krajobrazowych) walorów, nie jest 
w związku tym dokonywana. Bez wątpienia cechuje je jednak zniuansowany charakter – mogą 
kształtować tożsamość obszarów jej pozbawionych, z drugiej, mogą też, wbrew celowi 
powstania, stanowić impuls do rozwoju zabudowy w ich sąsiedztwie i wygradzania coraz 
większych terenów.  

Peryferyjne przestrzenie dostępne publiczne, to obszary publicznie dostępne, 
zlokalizowane na peryferiach, wyposażone w obiekt budowlany (często o niewielkich 
gabarytach), podkreślający architektonicznie ukryte walory lokalizacji (przyrodnicze 
i kulturowe). 

Przywołanie: sieci Landmarków Emscher Park, projektu odzyskiwania Tudela-Culip,  
i systemów tras turystycznych (Norweskich Dróg Widokowych) jest próbą scharakteryzowania 
zjawiska upubliczniania przestrzeni peryferyjnych95. Skupienie uwagi na tych przedsięwzięciach, 
w rozważaniach na temat urbanistyki, może wydawać się działaniem sprzecznym. Jednak 
zogniskowanie uwagi na problemie nadawania lub wzmacniania tożsamości obszarów, 
tworzenie przestrzeni dostępnych publicznie i dalekich od centrum, nieatrakcyjnych dotąd do 
zainwestowania  – jest istotne w kontekście rozważań nad ontologią współczesnego miasta, 
które przestało mieć zwartą strukturę96. 

1.3.1 Urbanizacja nie-do-zastopowania 

 Przywołanie projektu No-Stop City. Residential Park. Climatic Univeral Systems97, 
Archizoom Associati (1970) – krytycznej98, pop-artowej wizji, wydaje się w tym miejscu 
uzasadnione co najmniej z dwóch względów. Z jednej strony, pop-art jako kierunek w sztuce, 
łączy technikę kolażu z ekspresyjnym abstrakcjonizmem, więc projekt można postrzegać jako 
łączący idee zawarte w Mieście kolażowym z urbanistyką modernistyczną99 (również w zakresie 
kształtowania przestrzeni przyrodniczych). Z drugiej strony  No-Stop City to wizja miasta nie-do-
zastopowania, więc bez ustalonej granicy ekspansji. Projekt powstały na początku lat 70-tych, 
wyznacza trzecią drogę: stanowi zarówno krytykę modernistycznego (totalnego) rozdziału 

                                                           
95 Obiekty powstające na odległych od miast terenach, pełniące funkcje turystyczne, można uznać za przejaw urbanizacji – promocji 

miejskiego stylu życia – bazującego na pozarolniczych dochodach i dostępności infrastruktury oraz miejskiego korzystania 

z krajobrazu (jako obiektu estetycznego, wyposażonego w zaplecze usługowe). 
96 Wymienione projekty wpisują się w nurt urbanistyki krajobrazowej. Urbanistyka krajobrazowa jako nurt badawczy i projektowy 

powstała na przełomie XX/XXI w. W omawianym w pracy aspekcie, dotyczącym formy miasta, które utraciło zwartą formę, można 

Landscape Urbanism uznać za kontynuację, wcześniej wspomnianej, idei miasta kolażowego – szczególnie projekty rewitalizacji 

miast poprzemysłowych, łączące zagadnienia: użyteczności, zachowania śladów pamięci i poprawy ekologicznej (Corner 1999: 1-25). 

Za pierwsze forum idei w tym zakresie, uznaje się konkurs na park La Villette. Teoretycy nurtu (np. Waldheim 2006: 292-303)  

ujawniają inspiracje takimi projektami miast jak np. Broadacre City F. L. Wrighta czy Decentralized City L. Hiberseimera, jako 

modelami ekstensywnej urbanizacji przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Ta praca obiera inny kierunek – ku poprawie 

miasta rozproszonego. 

 

97 Od publikacji w Domus (Archizoom1971a) ten sam projekt pojawia się pod nieco zmienionym tytułem: No-stop City. Residential 

Parking. Climatic Univeral Systems. Zmiana tytułu prawdopodobnie wynika z chęci dopasowania projektu do wątków toczącej się 

debaty publicznej (Capdevila 2014: 117), nie zmienia sensu projektu, który jest zawsze Miastem-Nie-do-Zastopowania, którego plany 

uwidaczniają tę samą rolę elementów o charakterze przyrodniczym, niezależnie od tytułu. 

 

98 Krytyczny w sensie filozoficznym: nie planowany do realizacji i będący teoretycznym ukazaniem problemu społecznego – projekt 

był opracowany jako demistyfikujący systemy logiczne, na których mieszczańskie miasto było oparte (Branzi 2006: 143). 

 

99 Miasto kolażowe ukazało się w druku niemal 10 lat później, jednak należy wziąć pod uwagę, że było rozwijane od lat 50. O ile idea 

kolażu zdeterminowała estetycznie formę miasta kolażowego, projekt No-Stop City łączy idee kolażu i modernizmu. 
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w przestrzeni natury od tkanki urbanistycznej – jak i miasta kolażowego, w którym zieleń 
wypełnia obszary niezabudowane – przyznając prymat ich połączeniu w amorficznej strukturze 
(il. 1.10). 

Projekt No-Stop City ukazuje miasto bez architektury (Branzi 2006: 153). Zaplanowano 
je jako złożenie powtarzalnych modułów, które zrywają z kształtowaniem wizualnego 
komunikatu w krajobrazie i z reprezentacyjną funkcją miasta. To samo miasto – staje się 
krajobrazem bez granic, jak pisze Branzi: krajobraz nie istnieje już jako zewnętrzny fenomen 
(Branzi 2006: 173). Zamiast określać granice, struktura Archizoomu wyznacza wewnętrzne 
przestrzenie o charakterze przyrodniczym. Charakterystyczne dla planu jest maksymalne 
pokrycie powierzchni, wyeliminowanie pustek i brak wypełnienia wnętrza. Zabudowa jest 
całkowicie abstrakcyjna, jest tylko tym czym jest – układem słupów i stropów między 
kondygnacjami. Jedynymi elementami, które wyłamują się z siatki podziałów są obszary 
o charakterze przyrodniczym, których równorzędność i rozproszenie podkreśla brak centrum 
układu. Z jednej strony uwidaczniają problem ekstensywnej urbanizacji, z drugiej propozycję 
doskonalenia i poprawy wydajności funkcjonującego miasto-systemu. Obszary o charakterze 
przyrodniczym nie budują wzoru centralności, nie są katalizatorami dalszego zagospodarowania, 
nie mają przypisanych żadnych funkcji – są to przestrzenie jakich wiele, rozsiane na planie, 
których pozycja jest stała, ale pozostająca bez (indywidualnego) wpływu na całość. Materiał  
ilustracyjny nie pozostawia złudzeń, nie są to przestrzenie o szczególnych walorach – nie są 
monumentalne, symboliczne, wyróżniające w formie. Obecne są: skały, odłamki natury, 
pojedyncze rośliny. Nie tworzą ikonicznego obrazu, godnej reprezentacji miasta, jednak w tej 
amorficznej strukturze są istotne, jako przestrzenie określające wewnętrzne granice 
izotropowego kształtu. Te niewyróżniające się obszary, o skali przeciętnego, prezentowanego 
wnętrza, są stopione w jedną przyrodniczo-urbanistyczną masę. No-Stop City można rozważać 
jako wzorzec zarysowanych przemian miasta, również w zakresie obszarów zieleni, które są 
naturalno-sztucznymi kształtami w totalnej strukturze. 

Celem planowania jest uzyskanie jakości, ładu przestrzennego – zagadnienie ilości 
pojawia się najczęściej w kontekście usprawnienia procesu realizacji. W projekcie No-Stop City 
również ten wątek jest obecny, jednak nie tylko. Co wyjątkowe, mocno podkreślono powiązanie 
znaczenia: ilości i powtórzeń – w kontekście włączonej w urbanistykę „natury”, uwolnionej od 
nie-nierozdzielności od miasta (Branzi 2006: 182). Archizoom (2006: 180-182) zauważa, że 
w sytuacji gdy ilość tkanki miejskiej determinuje formę miasta, zmniejsza się znaczenie 
rozwiązań o wysokiej jakości. Branzi dodaje, jakościowe oceny mają tendencję do bycia 
odwrotnie proporcjonalnymi do wielkości (1973: 12) – zamiarem jest więc zmiana kierunku 
starań, odejście od budowy obiektów: efektownych, dużych, drogich. Celem oczywiście nie są 
rozwiązania o niższej jakości, ale poszukiwanie balansu w wyzwaniu ilości, którą „rzuca” 
struktura współczesnego miasta (Archizoom 1971b). Odpowiedzią Branziego, Morozziego, 
Deganello i Corettiego jest abstrakcyjne miasto bez architektury – zamiast budynków – 
proponują przestrzenie: sztuczno-naturalne, bez właściwości i granic, wszędzie równie ważne. 

Takie odwrócenie logiki, pozwalające zmienić optykę i dostrzec szansę w ilości, jest 
i dzisiaj potrzebne. Każde miejsce bowiem jest jednocześnie ważne i nieważne, 
we współczesnych, rozproszonych miastach. Nawet obiekty o największej architektonicznej 
jakości nie mają takiego znaczenia jak niegdyś, w mieście zwartym, lub chociażby mniej 
rozproszonym. Archizoom zdaje się sugerować, że utrzymywanie „naturalności”, jej 
odgrodzenie, ma ograniczony sens w strukturze, która jest tworem wszystko łączącym 
i wszystko zmieniającym. Wracając do peryferyjnych przestrzeni dostępnych publicznie, warto 
plany ich budowy rozważyć przez ujęcie Archizoomu: jako plan ilościowy – plan, na mocy którego 
miejsca obiektywnie: mniej istotne i mniej wartościowe są również warte architektonicznych 
wysiłków, niekoniecznie o dużej skali. Ważne, aby zwiększać ich liczbę. 
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Il. 1.10 Przenikanie przyrody i formy urbanistycznej  
(opracowanie własne, na podstawie: Archizoom Associati No-stop city. Residential Park, 1969) 

1.3.2 Peryferyjna przestrzeń skonstruowana 

Gdy mowa o dużej liczbie obiektów charakterystycznych, znaczących krajobraz, 
w mieście rozproszonym, nie sposób pominąć landmarki w Zagłębiu Ruhry. O projektach 
zagospodarowania hałd i zbudowaniu na nich „symboli zmian” napisano wiele. Głównie 
podkreślając istotność sztuki dla budowy wizerunku regionu, symboliczną rolę przestrzennych, 
artystycznych znaków (m. in. Christ 2009: 103-114, Rossmann 2012: 57-71), ale też 
o ambiwalentnych efektach skupienia na jednym, historycznym, przemysłowym wątku 
(np. Miles 2020). Ich budowa została zapoczątkowana w latach 90., podczas IBA Emscher Park 
1989-1999, ale nie została zakończona z datą zamknięcia wystawy – do dzisiaj powstają nowe 
obiekty (np. proj. Lippepark  w Hamm, 2020). Mimo, że najczęściej podkreślane jest właśnie 
znaczenie obiektów charakterystycznych, to warto zwrócić uwagę, że z niemal dwustu 
osiemdziesięciu pogórniczych wzniesień100 jedynie kilkanaście zostało wyposażonych 

                                                           
100 Dwieście siedemdziesiąt siedem hałd zostało zinwentaryzowanych przez portal Halden.ruhr (Halden.ruhr b.d.). Niemal 40% z nich 

nie zachowała się do dnia dzisiejszego (Chmielewska 2018: 179). Hałdy to składowiska odpadów poeksploatacyjnych oraz 

poprodukcyjnych. 
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w landmarki (il. 1.11), podczas gdy dostępnych publicznie jest ponad 90% z tych które zachowały 
się do dnia dzisiejszego (Chmielewska 2018: 178). 

Hałdy będące istotnym składnikiem krajobrazu Kohlenpott, to konsekwencje 
intensywnej działalności górniczej na tym obszarze. W nizinnym krajobrazie, w którym niewiele 
jest tradycyjnie ukształtowanych układów urbanistycznych101, te wzniesienia stanowią formy 
charakterystyczne, znaki orientacyjne – elementy determinujące układy współczesnej zabudowy 
i dróg. Są to obszary wyłączone spod zainwestowania, stanowiące odpady przemysłowe 
o monumentalnych gabarytach, niemożliwe do zabudowy i (przynajmniej na ten moment) do 
powtórnego, gospodarczo wydajnego, wykorzystania. To „odpady” pozostałe po epoce prymatu 
węgla, która przeminęła. Te same przestrzenie są poddawane zabiegom rekultywacyjnym, 
zazieleniane i zmieniane w obszary o charakterze przyrodniczym. Są świadectwem skuteczności 
inżynierii wspomagającej naturę, w zasiedleniu roślinnością terenów nieprzyjaznych, 
przekształconych opresyjną działalnością człowieka. Udostępniane do ponownego 
wykorzystania jako tereny rekreacyjne, stanowią wizytówkę regionu – jako symbole przemian. 

Otwarcie poprzemysłowych terenów i uczynienie poprzemysłowych „odpadów” 
z przeszłości (za pomocą remediacji, budowy dróg dostępu i efektownego obiektu na szczycie) 
jest działaniem, które dotyka zagadnienia jakości przestrzeni w rozproszonym mieście. 
Przeznaczenie hałd na tereny publiczne, kwestionuje cechy, z którymi przestrzenie dla 
publiczności były do tej pory kojarzone. Przede wszystkim poddana weryfikacji jest potrzeba ich 
centralnej lokalizacji w strukturze urbanistycznej. Zrewitalizowane zwałowiska znajdują się na 
peryferiach, gdzie dostęp do terenów o charakterze przyrodniczym jest stosunkowo łatwy, brak 
też ekonomicznego uzasadnienia dla takiej przemiany, nie ma również potwierdzenia ich roli 
w katalizowaniu nowej zabudowy. Udostępnianie hałd nie wiąże się z wyznaczaniem nowych 
granic w przestrzeni – przeciwnie, są udostępniane jako otwarte tereny zielone funkcjonujące 
w większym systemie zieleni. Podkreślenie otwartości i przyrodniczego charakteru zyskuje 
najpełniejszą realizację przez włączenie ich w sieć zielonych korytarzy infrastruktury i w park 
krajobrazowy Emscher (Emscher Landschaftspark i Regionalen Grünzügen). Granica między 
procesami inżynieryjnymi a  przyrodniczymi, miedzy pochodzeniem naturalnym 
i antropogenicznym, staje się mniej istotna, gdy zaczynają funkcjonować jako część większej 
całości. Niwelowanie ważności granicy jest też bez wątpienia wynikiem braku możliwości 
i zasadności zabudowy – braku presji inwestycyjnej w peryferyjnej lokalizacji, na nasypowych 
gruntach. Nie bez znaczenia jest zakwestionowanie związku przestrzeni publicznej z faktyczną 
jakością środowiska, jego degradacją, czy nawet skażeniem właściwym konkretnej lokalizacji102. 
W tym kontekście również można mówić o zacieraniu granic: pomiędzy tym co uważane za 
niebezpieczne, a tym co staje się dostępne i użytkowane przez liczną publiczność – w którym to 
procesie obiekty architektoniczne i rozwiązania urbanistyczne aktywnie uczestniczą. Realizacje 
na hałdach wskazują też na możliwości budowania pożądanego wizerunku, niekoniecznie 
wynikającego wprost z historii miejsca, ale z nadziei na przezwyciężenie strukturalnych zmian 
(Auer i Lavier 2010:15). 

Lokalizacje miejsc budowy landmarków nie są ujęte w dokumentach planistycznych i ich 
realizacja zależy od samorządów (Rossmann 2012: 62). Te zbudowane do tej pory projekty 
(rzeźby, obiekty architektoniczno-użytkowe), mają różnych autorów, i różną wartość 
artystyczną103. To co ich realizacja pozwala zrozumieć, i co szczególnie istotne dla tej pracy, to 
nie tyle promocyjną rolę architektonicznych znaków (obiektów lokalizowanych zazwyczaj na 

                                                           
101 Essen, Dortmund to miasta o wielowiekowej historii jednak bardzo przekształcone przez przemysł i zniszczone podczas II wojny 

światowej. 

 

102 Gdy unieszkodliwienie nie jest możliwe, odcięcie np. systemem membran, studni i wymiana warstwy powierzchniowej, pozwala 

doprowadzić do publicznego udostępnienia terenu.  

 

103 Autorzy (m.in. Rossmann 2012: 66) wskazują na brak odgórnej koordynacji jako istotny problem odbijający się na jakości. 
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wierzchołkach, nie wymagających stałej obsługi, o ograniczonych funkcjach użytkowych), co 
proces zmiany użytkowania wzniesień o przemysłowej proweniencji, w peryferyjne przestrzenie 
dostępne publicznie. Udostępniane hałdy są przykładem włączenia terenów wyjściowo 
pozbawionych oczywistych wartości przyrodniczych czy historycznych, w sieć elementów 
krystalizujących strukturę miasta rozproszonego – przestrzeni o charakterze „zielonym”. Formy 
i gabaryty hałd nie są tylko ekspozytorami landmarków, ale też elementami zakorzeniającymi 
(w większości symbolicznie neutralne) obiekty-znaki w lokalnej, przemysłowej historii oraz 
rytuałach spędzania wolnego czasu. Nie można w tym kontekście pominąć ścieżek, szlaków, 
schodów – istotnych elementów zagospodarowania, które reżyserują uważny ruch, zwracając 
uwagę na elementy środowiska poza samą lokalizacją. Landmarki, mimo że tworzone (jak 
wcześniej sygnalizowano), w celu promocyjnym, stały się „dźwignią” uzasadniającą, budowę 
przestrzeni służących lokalnym użytkownikom. Faktem jest, że miejsca te odwiedzają 
w przeważającej większości okoliczni mieszkańcy104. Te peryferyjne przestrzenie dostępne 
publicznie ukazują abstrakcyjność postrzegania walorów terenów: działki niemożliwe do 
zabudowy, o niewielkich walorach naturalnych105 i turystycznych, są przekształcane w publicznie 
dostępne, turystyczne (za pośrednictwem landmarków) i zwiększające zielony kapitał naturalny 
(Kipar i Paluda 2016: 8)106 – tworzą węzły sieci alternatywnych (do ustalonych, drogowych) 
połączeń, o charakterze przyrodniczym.  

Il. 1.11 Lokalizacja hałd z landmarkami (czarne kropki) w Zagłębiu Ruhry 
(opracowanie własne, na tle: Koncepcji przestrzeni otwartej Metropolii Ruhry (2021) 

                                                           
104 Wg badań ankietowych prowadzonych w 5 lokalizacjach, w lipcu 2015 r., na grupie 150 osób (Szewczyk-Świątek 2015). 

 

105 Abstrahuje tu od wartości przyrodniczej sukcesji przyrodniczej.  

 

106 Regionalverband Ruhr (RVR) skupuje hałdy od przedsiębiorstw górniczych celem m.in. zagospodarowania turystycznego. 

Aktualnie (04.2021) RVR posiada 46 hałd, a na kolejne 12 podpisano umowy ramowe.  Cytując Ninę Frenser z Wydziału Środowiska 

i Zielonej Infrastruktury RVR – celem jest udostępnianie hałd jako terenów o charakterze przyrodniczym: Chcemy włączyć hałdy 

w zieloną infrastrukturę Metropolii Ruhry i otworzyć je dla mieszkańców Zagłębia Ruhry i turystów. Stanowią ważny element projektu 

regionu przemysłowego przyjaznego klimatowi (RVR 2021). 

https://www.rvr.ruhr/
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1.3.3 Peryferyjna przestrzeń zdekonstruowana 

Projekty zagospodarowania hałd w dolinie Emscher ukazują możliwości upublicznienia 
peryferyjnych lokalizacji, pozbawionych walorów turystycznych i przyrodniczych. Projekt 
odzyskiwania Tudela-Culip, odwrotnie, jest przypadkiem upublicznienia terenu, który ze 
względu na wysokie walory został wyłączony z powszechnego użytku. Można powiedzieć, 
że w katalońskiej lokalizacji również mamy do czynienia z terenem nieatrakcyjnym – takim, który 
obiektywną atrakcyjność utracił na skutek wcześniejszego zagospodarowania. Miejsce realizacji 
projektu Martí Franch (EMF) i Ardevols Associates (AA) – Cap de Creus, to przylądek, na którym 
w latach 60. zbudowano wioskę wakacyjną (Club Med) z czterystu trzydziestoma niewielkimi 
budynkami (Franch 2017a: 90). Koniec funkcjonowania działającego przez czterdzieści lat 
ośrodka (w 2003 r.) poprzedziło utworzenie parku narodowego na tym obszarze (w 1998 r.) oraz 
uchwalenie prawa o obowiązku zapewnienia publicznego dostępu do morza, oraz nakaz 
stopniowego usuwania budynków ze strefy przybrzeżnej107. Krótko po zamknięciu Club Medu, 
teren o powierzchni ok. dwustu hektarów został wykupiony przez Ministerstwo Środowiska 
(Cooper 2013:76). Na mocy decyzji politycznych, zamiast pozwolić na efektowne 
zagospodarowanie już zurbanizowanego fragmentu wybrzeża108, zdecydowano się zabudowę 
usunąć. Ponownie mamy do czynienia z projektem peryferyjnej przestrzeni dostępnej 
publicznie, która zorganizowana jest w sposób odpowiadający potrzebom użytkowników 
prowadzących miejski styl życia, wyjściowo zagospodarowaną poniżej potencjału lokalizacji 
i wymagającą uprzedniej naprawy, by mogła funkcjonować w sposób bardziej zrównoważony. 

O ile w Niemczech przestrzeń jest „budowana”, w Tudela-Culip konieczne były 
wyburzenia, dla uzyskania pożądanego charakteru obszaru. Zgodnie z zapisami Planu 
Zarządzania Parkiem Narodowym: całkowita rozbiórka i stopniowe usuwanie wszystkich 
konstrukcji, budynków i instalacji (…) oraz ekologiczne odzyskanie przekształconego terenu wraz 
z [odtworzeniem]  gatunków i populacji zmienionego środowiska (Franch 2012) została 
rozpoczęta w 2005 r. (Franch 2017b). Jednak zamiast renaturalizować teren, usuwając wszystko, 
postanowiono: wykorzenić egzotyczną, inwazyjną florę, wyburzyć budynki, zagospodarować 
selektywnie odpady109, przywrócić naturalną dynamikę ekosystemów (usunąć bariery dla 
cyrkulacji wody morskiej) i udostępnić teren odwiedzającym. W ramach projektu EMF nie 
poprzestali na zapewnieniu ochrony przyrody, a zaproponowali stworzenie atrakcyjnej 
przestrzeni dostępnej publicznie, aranżując zbudowane z lokalnych materiałów fragmenty 
byłego ośrodka wakacyjnego. Nieatrakcyjne pozostałości, zostały przekształcone w jedne 
z niewielu elementów zagospodarowania. Wszystko po to by zachować ciągłość historii miejsca, 
a turystę zachęcić do wejścia w rolę zaangażowanego odkrywcy (Franch 2012).  

Ponownie upubliczniony teren, powściągliwie zagospodarowany, zwraca uwagę nie 
tylko na bogactwo natury, ale na przemijającą epokę intensywnej eksploatacji turystycznej 
nabrzeża. Przestrzeń poddana procesowi dekonstrukcji stała się symbolem możliwości 
odwrócenia błędnych decyzji z przeszłości, rozsławiając region (czego potwierdzeniem są 
nagrody np. Rosa Barba Europejska Nagroda  Architektury Krajobrazu 2012, Lila Award 2016). 

Zamiast izolować teren od otoczenia, starano się zintegrować go z okolicą, utrzymując 
jego peryferyjny charakter. Zaakcentowano niegościnną atmosferę przestrzeni, wynikającą z jej 
przyrodniczego charakteru. Skupiono się na podkreśleniu niesprzyjających człowiekowi 

                                                           
107 Prawo zostało zliberalizowane w 2012 r. – pozwalając budynkom w strefie przybrzeżnej funkcjonować kolejne siedemdziesiąt 

pięć lat (Franch 2012). 

 

108 Należy zaznaczyć, że Club Med wygradzał fragment linii brzegowej do wyłącznej dyspozycji gości ośrodka, ale był zbudowany 

z wyjątkowym poszanowaniem charakteru miejsca – budynki były niskie, o niewielkich gabarytach, wpasowane na różnych 

poziomach, pod różnymi kątami, pomiędzy geologiczne formacje. 

 

109 Materiały użyte do budowy Club Med, które pochodziły z terenu parku narodowego, mogły zostać ponownie użyte na miejscu 

(np. do uzupełnień terenu), pozostałe zostały wywiezione. 
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warunków – cech, które czynią przebywanie w nim trudnym (wietrzność, skalistość i wilgotność, 
reżyserowane oślepienie, przez pegmatytowy fragment nawierzchni). Zakwestionowano 
tradycyjne cechy przestrzeni dostępnej publicznie – mimo że obszar jest relatywnie łatwo 
dostępny – nie ma tu mowy o zyskowności, dalszej urbanizacji, czy schlebianiu wygodzie. 
Organizacja ruchu, zwana przez autora choreografią, dyskretnie prowadzi odwiedzających 
w zakątki zdominowane przez naturę, za pomocą subtelnych obiektów, które nie udają form 
naturalnych, ani regionalnych. Przestrzeń zagospodarowana tworzy całość z obszarami parku, 
budując rozległy system infrastruktury umożliwiającej indywidualny i grupowy kontakt z naturą 
i elementami kultury. Obiekty i rozwiązania architektoniczne celowo uczestniczą w zacieraniu 
granic między strefami niedostępnymi i niebezpiecznymi, a przeznaczonymi do użytkowania 
i doświadczania sił przyrody. 

W ramach projektu Marti Franch z zespołem zaprojektowali prawie nic (…) 5 detali (…) 
punkty widokowe w miejscach dawnych bungalowów (…) nie przekraczające ich gabarytów (…) 
dla haptycznego i somatycznego doświadczenia (Franch 2017b; il. 1.12). To co te subtelne 
interwencje (zwane przez autora confetti) uwydatniają i wspomagają – to lokalną percepcję 
krajobrazu. 

W ramach projektu EMF podjęli badania społecznej waloryzacji krajobrazu: zapytali 
miejscową ludność jak postrzegają tę przestrzeń, prześledzili wątki z nią związane (w literaturze, 
filmie, sztuce) – by poznać aktualną i historyczną percepcję tego krajobrazu. Projekt odpowiada 
temu obrazowi – sytuuje się pomiędzy obserwacjami mieszkańców a turystów i przyrodników – 
podkreślając lokalne znaczenie i lokalną wartość miejsca (nie tylko charakterystyczne dla 
obecnej chwili, ale na przestrzeni lat). Cap de Creus zarówno w sztuce wysokiej i opowieściach 
pobliskich mieszkańców jest dziki, nagi, skalisty i niedostępny, ale przede wszystkim istotny 
i obecny. To zakorzenienie w kulturze podkreśla (ważną dla tej pracy) wartość nawet najbardziej 
odludnych fragmentów terytorium, nieużytkowych i nieturystycznych – peryferyjnych, ale dla 
lokalnej ludności stanowiących centrum: ich świata, ich rytuałów. Wspomniana choreografia 
ruchu stawia sobie za cel subtelną podpowiedź, co w tej przestrzeni i w jej otoczeniu jest i było 
ważne. Te przestrzenie dostępne publicznie podkreślają również alternatywny bieg 
geologicznego czasu (który biegnie równolegle  do rządzącego codziennością). Projekt Cap de 
Creus odwołuje się do zmieniającego się krajobrazu kulturowego, jako kształtowanego zarówno 
w szeroko pojętym „tu i teraz” przez człowieka (przez dodawanie i odejmowanie w nim 
elementów), jak i przez naturę, której czasowy układ odniesienia jest diametralnie różny. 

 

Il. 1.12 Lokalizacja obiektów confetti (czarne kropki) na tle projektu Cap de Creus (2010), 
(opracowanie własne, na podstawie: EMF M. Franch, Restoration Project of the Tudela-Culip Site (Club Med), 2021)  
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1.3.4 Peryferyjna przestrzeń zabezpieczająca 

Norweskie drogi widokowe, podobnie jak Cap de Creus, upubliczniają tereny 
przyrodnicze, podkreślając peryferyjność lokalizacji i relatywność czasu: z jednej strony tego, 
który dotyczy przemian w krajobrazie, z drugiej tego bieżącego, który towarzyszy spędzaniu 
czasu dla przyjemności. Kiedy mowa o przestrzeniach dróg widokowych, konieczne staje się 
uwzględnienie dystansu tych form organizacji przestrzeni, zarówno od centrów miast, jak i od 
natury. Umożliwiają komfortową wyprawę w nieznane środowisko – jednoczesne pozostawanie 
w bezpiecznym wnętrzu (własnego środka lokomocji) i kontakt (głównie wizualny)  
z krajobrazem, w indywidualnie określanych ramach czasowych110. Peryferyjne przestrzenie 
dostępne publicznie, zostały stworzone, by wzbogacić anonimową infrastrukturę o  obiekty 
charakterystyczne i przyciągnąć użytkowników na rubieże – ich budowa jest uzasadniana 
narracją o udoskonaleniu przestrzeni niedawno odkrytych, celem tworzenia miejsc (…) które 
zawsze miały potencjał, który niewielu widziało, który niewielu wykorzystywało (Ellefsen 
2007: 16). Przedmiotem i tego projektu są więc przestrzenie oddalone i wyjściowo użytkowane 
poniżej ich potencjału. Takie ujęcie, wskazujące, że przestrzeń miała potencjał, który wymagał 
wykorzystania, może umniejszać znaczenie procesu, który prowadzi do szukania i podkreślania 
go właśnie w peryferyjnych lokalizacjach. Projekt oznakowania i doposażenia starych dróg 
(głównie budowanych między latami 80. XIX w. a 40. XX w.111) w nowe udogodnienia to projekty 
odgórne (Zarządu Norweskich Dróg Publicznych), które zaczęto realizować w 1993 r., 
z zamiarem rozwijania przez trzydzieści lat. 

Wybrano osiemnaście niepołączonych odcinków, o różnej długości, przy których 
docelowo ma zostać zbudowanych około dwieście pięćdziesiąt przestrzeni dostępnych 
publicznie (il. 1.13) o zdefiniowanych funkcjach (m.in. platformy widokowe, miejsca piknikowe, 
pawilony informacyjne). Warto zaznaczyć, że drogi obejmują swym zasięgiem terytorium całego 
kraju, a argumentami przemawiającym za budową była możliwość rozwoju turystycznego na 
poziomie lokalnym (Ellefsen 2015: 65). Co jednak ważniejsze dla tej pracy, to zwrócenie uwagi 
na połącznie architektury i socjo-kulturowych wzorców – w projekcie, którego celem jest 
równocześnie pragmatyczna i artystyczna transformacja obiektów infrastruktury (Ellefsen 2015: 
71). Pośrednio Ellefsen argumentuje, że kunsztowne formowanie zwykłych, służących publicznie 
obiektów, należy postrzegać jako działanie dające świadectwo wyjątkowości norweskiej kultury. 
Idąc dalej tym tropem, realizacja Norweskich Tras Widokowych i budowa obiektów na 
peryferiach w ich ramach, inspirowanych odkrytym potencjałem miejsca, jest wyrazem lokalnej 
kultury. Kultury wysoko ceniącej równomierny rozwój  i architekturę – spełniającą wymagania 
użytkowe, budującą współczesne krajobrazy kulturowe, uwydatniającą odwieczny i ścisły 
związek człowieka z otaczającą przestrzenią natury, oraz budującą pożądany wizerunek 
peryferii112.  

                                                           
110 Projektowi od początku towarzyszy szeroko zakrojona kampania informacyjna, która podkreśla zalety powolnego podróżowania: 

magicznych momentów (..) kiedy siedzisz razem z innymi ludźmi i osobiście doświadczasz płynnej przemiany od ośnieżonych szczytów 

do kwitnących sadów wzdłuż fiordów, wtedy wiesz, że jesteś w podróży (Hjeltnes 2016: 146). Akcentowana jest możliwość 

personalizacji podróży: najpiękniejsze odcinki drogi są blisko, niezależnie gdzie wybierzesz start (Hjeltnes 2016: 147).  Dobitną 

deklarację wyraża slogan promocyjny: twoja własna podróż, twoja własna droga (Hjeltnes 2016: 146). 

 

111 Niektóre z tych dróg zbudowano w XIX w., nie tylko by łączyć zachód kraju ze wschodem, ale z myślą o turystach, np. droga 

Geiranger by umożliwić dotarcie od fiordu Geiranger, do położonego tysiąc metrów wyżej punktu widokowego – pruskiemu 

Cesarzowi Wilhelmowi II i jego dworzanom. Również drogi Trollstigen (1928-38) i Sognefjell (1936-38) powstały by zachęcać do 

podróży dla przyjemności (Larsen 2012: 68). Norwegia jest jednym z pierwszych europejskich krajów, w którym rozwinęła się 

turystyka widokowa (obok Szwajcarii). Oprócz walorów krajobrazowych i geologicznych sprzyjał temu opóźniony rozwój przemysłu.  

 

112 Projekty Norweskich Dróg Widokowych zdobyły wiele krajowych i międzynarodowych nagród, zarówno w dziedzinie architektury 

jak i turystyki. Były tematem wielu wystaw na całym świecie. Więcej o nagrodach na stronie Norweskiego Zarządu Dróg Publicznych 

(Nasjonale Tourist Veger 2021). 
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Il. 1.13 Lokalizacja istotniejszych obiektów architektonicznych (czarne kropki) na Norweskich Drogach Widokowych 
(opracowanie własne na podstawie: Norwegian Scenic Routes The 18 Scenic Routes, 2021) 

Wysoka jakość i wzorowe utrzymanie nawet najbardziej odległych fragmentów, jest 
priorytetowe dla zarządzających projektem. Andresen (2019: 3) stwierdza, że drogi muszą lśnić 
gdy turyści przyjeżdżają. Istotne jest zauważenie tego, że w projekcie, którego celem jest 
udostępnianie terenów o charakterze przyrodniczym tak dużą wagę przykłada się do 
nieskazitelnego wyglądu. Ideałem nie jest wtopienie obiektów w krajobraz, a ich widoczność, 
a nawet lśnienie. Norweskie Drogi Widokowe manifestują zakorzenienie w świecie kultury, która 
nawet w najbardziej peryferyjnych lokalizacjach i niesprzyjających warunkach atmosferycznych 
stanowi widoczną atrakcję (mogącą nawet rekompensować brak widoku środowiska 
przyrodniczego w niesprzyjających warunkach pogodowych). Materiały stosowane do budowy 
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odzwierciedlają te cele – wybierane są trwałe, nieniszczące się113, co można postrzegać jako 
działanie manifestujące ich odrębność  od natury, nie przyrodniczy, a użytkowy charakter. 

Lokalizacja w krajobrazie, i zachowanie wobec niego autonomii to świadome działanie, 
które buduje krajobraz kulturowy, w którym każdy z elementów odgrywa przypisaną sobie rolę: 
projekt łączy górskie krajobrazy, nabrzeża i doliny w jedną dużą wystawę, w której drogi, 
architektura i natura się wzajemnie wzmacniają, stając się częściami tego samego przeżycia 
(Larsen 2016:241). Brak wyznaczenia granic między tymi fragmentami, integrowanie, 
traktowanie holistyczne, daje możliwość „zatopienia się” użytkownikowi w krajobrazie, 
indywidualnego wyboru tego co ważne, tego co preferowane, pominięcia elementów 
pozostałych. Węzły w tej otwartej sieci stanowią miejsca w których łączy się kultura, 
infrastruktura i natura. W tym kontekście centralność w amorficznej przestrzeni, zarówno 
krajobrazu, jak i współczesnego miasta, przestaje być parametrem odległości, bliskości, 
geograficznej lokalizacji. Centralność wynika z decyzji, jest deklaracją tego co ważne, kształtujące 
tożsamość. W takim ujęciu peryferyjne przestrzenie dostępne publiczne, są nie mniej centralne, 
niż tradycyjne centra – zarówno dla poszukujących lokalności turystów, jak i dla mieszkańców, 
którzy, przy obecnym trendzie wzrostów miast, coraz częściej na peryferiach są z wyboru i dla 
przyjemności.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
113 Choć, jak wcześniej przytaczano, generowanie miejsc pracy w konserwacji, jest jednym z deklarowanych celów projektu. 
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 W rozdziale podjęto próbę scharakteryzowania publicznych projektów łączących naturę 
i kulturę, w przestrzeniach pierwotnie nieuczęszczanych. Zaczęto od scharakteryzowania zmian 
pozycji i znaczenia przestrzeni o charakterze przyrodniczym, dostępnych dla publiczności 
w projektach urbanizacji. Powiązano ich pozycję z zagadnieniami: granicy w urbanistyce 
i nierówności (społecznych i ekonomicznych) reprodukowanych przez urbanistykę. Dowodzono, 
że przestrzenie o charakterze przyrodniczym, udostępniane publiczności wielokrotnie były 
realizowane jako elementy katalizujące procesy urbanizacyjne, a ich pozycja w strukturze miasta 
ulegała zmianie – z peryferyjnych stawały się centralne. Wychodząc od przekonania, że pozycja 
przestrzeni o charakterze przyrodniczym we współczesnym mieście rozproszonym jest równie 
istotna, scharakteryzowano pojęcie peryferyjnej przestrzeni dostępnej publicznie. Podkreślono 
jej znaczenie dla zrównoważonego rozwoju (społecznego i gospodarczego) terenów poza 
ustanowionymi od lat centrami, obszarami które nie są uznawane za turystyczne i wymagające 
szczególnej ochrony. 

Nie można też nie zauważyć, że peryferyjna przestrzeń dostępna publicznie jest 
narzędziem planowania i gospodarowania odległymi od centrum obszarami. Jako ogólnie 
zarysowany wzorzec reprezentuje – ideowo i użytkowo – centralną przestrzeń publiczną na 
peryferiach: o wysokiej jakości architektonicznej, publicznej dostępności, zapewniającą 
bezpieczeństwo w dzikich (bezludnych) obszarach. Przestrzenie te tworzą układ, w miarę 
równomiernie rozlokowanych węzłów, które pomagają zapewnić społeczną stabilność114 
np. podtrzymując sensowność zamieszkania, organizując miejsca pracy w turystyce, 
budownictwie i konserwacji. Peryferyjne przestrzenie publiczne odgrywają więc ważną 
polityczną rolę, którą nie jest urbanizacja, a przeciwdziałanie depopulacji. Mogą więc mieć 
ogromne, choć może nieuświadamiane powszechnie znaczenie dla lokalnych społeczności, nie 
tylko budując lokalną kulturę i tożsamość, ale i zabezpieczając ich przetrwanie. 

Projekty landmarków w Zagłębiu Ruhry konstruują przestrzenie dostępne publicznie na 
nieużytecznych terenach poprzemysłowych, które łączą przyrodniczy charakter, rekreacyjne 
funkcje ze staraniem o zachowanie śladów tożsamości regionu. Cap de Creus to przestrzeń 
zdekonstruowana – upubliczniona dzięki decyzji o rozbiórce zabudowy, odtworzeniu dynamiki 
ekosystemów i wskazaniu wątków kultury w dzikim (bezludnym) środowisku. Norweskie Trasy 
Widokowe to z kolei realizacje, które otwierając się na ruch turystyczny ubezpieczają ciągłość 
lokalnej kultury. Dzisiejsze znaczenie tych projektów jest wielorakie. Kwestionują dominujące 
znaczenie centralności, wprowadzają do dyskursu przestrzenie peryferyjne – centralne dla 
lokalnych społeczności. Podkreślają, że każde miejsce ma swoją historię, która może stać się 
ważnym elementem promocji regionu i kraju, niezależnie od odległości dzielącej je od ośrodków 
urbanizacji. Wszystkie wykorzystują wcześniejsze elementy infrastruktury i znajdują dla nich 
nowe sposoby użytkowania, dowodząc że w budowie krajobrazów kulturowych może zostać 
wykorzystane nawet najbardziej problematyczne dziedzictwo. Przez peryferyjność nie stanowią 
przestrzeni pewnego zwrotu dla inwestycji (w kategoriach finansowych), więc nie powodują 
dalszej urbanizacji, ciążąc ku szeroko rozumianej kulturze. Jednocześnie zachęcają do 
odwiedzenia terenów, które wcześniej nie były użytkowane, lub nie w pełni był wykorzystywany 
ich potencjał. Wszystkie zacierają podziały na centra i peryferia, przestrzenie natury 
i przestrzenie urbanizacji, przestrzenie turystyczne i nieatrakcyjne, obszary niedostępne 
i publicznie użytkowane. 

                                                           
114 Kontrola rozległych terytoriów przez budowę infrastruktury drogowej i kolonie przy nich, była wielokrotnie praktykowana 

w historii np. w czasach starożytnego Rzymu za pomocą dróg i regularnie rozlokowanych mutationes i mansiones (o czym szerzej 

Giudici 2014: 55-94), czy np. w realiach średniowiecznej Polski – zamków na szlakach.  
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2.1 POTRZEBA MATERIALNEJ EKSPRESJI KULTURY: OD WEWNĘTRZNYCH KRAWĘDZI 

KRAJOBRAZU DO „TEATRÓW PAMIĘCI” 

Analiza przypadków – landmarków w Zagłębiu Ruhry, projektu odzyskiwania Tudela-
Culip, Norweskich Tras Turystycznych – oparta na dokumentach i wnikliwej analizie form, 
prowadzi do wniosku, że realizacja peryferyjnych przestrzeni dostępnych publicznie i, w ich 
ramach, obiektów kulturowej ekspresji, jest wynikiem starań o uwidocznienie bogactwa 
aspektów przyrodniczych i wątków kulturowych, jako wartości możliwych do „odnalezienia” 
w każdym miejscu. Zarówno wątki kulturowe jak i podkreślane aspekty przyrodnicze mają 
prowadzić do stworzenia sieci przestrzeni dostępu do krajobrazu oraz promocji regionu. 
Działania projektowe opierają się na reżyserii przestrzeni115, w przestrzeniach bez publiczności. 
Sama kreacja obiektu zainteresowania w obszarze, który nie istniał w publicznej świadomości 
jako atrakcyjny, zasługuje na wyraźne podkreślenie116, jako działanie pomagające zamienić 
przestrzeń w miejsce117 we współczesnej rozproszonej urbanizacji lub ruralizacji. 

Mówiąc o projektach udostępniania przestrzeni o charakterze przyrodniczym, można 
mieć na względzie inwestycje na dziewiczych terenach, które zostają zagospodarowane po raz 
pierwszy. Jednakże biorąc pod uwagę rozproszoną strukturę współczesnej urbanizacji, coraz 
częściej – co wskazują przykłady z poprzedniego rozdziału: zazielenionych hałd, nabrzeża po 
rozbiórce ośrodka wakacyjnego czy dróg z udogodnieniami w otwartym krajobrazie – mamy do 
czynienia z przestrzeniami przebudowanymi, by zyskały bardziej przyrodniczy charakter. Te 
projekty metamorfozy wiążą się również z powstawaniem przestrzeni i obiektów 
udostępnianych publicznie. Hałdy, tereny rozbiórek, pobocza dróg – peryferia – nie słyną 
z atrakcyjności, jednak w omawianych przypadkach udało się zachęcić odwiedzających do wizyt. 
Jedną z przyczyn jest prawdopodobnie fakt, że ponowne wykorzystanie gruntów pozwala na 
zaproponowanie rozwiązań publicznych, które nie muszą być wydajne ekonomicznie. Jednak 
przemiana terenów bez uznawanych wartości – w tereny publiczne jest strategią zyskującą na 
popularności. Warto więc się zastanowić nad tym co te peryferyjne przestrzenie wnoszą do 
projektów przestrzeni dostępnych publicznie i jak są zagospodarowywane.  

2.1.1 Wewnętrzna krawędź krajobrazu na peryferiach i definiujące ją obiekty 

organizujące doświadczenie (współczesnej) wzniosłości 

Wprowadzenie w tym miejscu pojęcia wewnętrznej krawędzi krajobrazu, służy scaleniu, 
doprecyzowaniu i opisaniu realizacji w peryferyjnych przestrzeniach o charakterze 
przyrodniczym, podkreślających niewidoczne wątki kulturowe (głównie z przeszłości), 
oddziałujących na emocje i tą krawędź definiujących. Analizując te realizacje pod rozwagę należy 
wziąć znaczenie odkrytych potencjałów przestrzeni (które nie były publicznie użytkowane) oraz 
ich wpływ na formę, funkcje i rodzaje obiektów kulturowej ekspresji (obiektów uczytelniających 
ukryty potencjał oraz organizujących doświadczanie krajobrazu będącego syntezą obiektywnych 
i subiektywnych treści kulturowych w tym krajobrazie). 

Rolą obiektów architektonicznych (o których mowa) jest formowanie wewnętrznej 
krawędzi krajobrazu w przestrzeni bez granic, organizowanie wnętrza obszaru, określanie jego 

                                                           
115 Pojęcie „reżyseria przestrzeni” używane w pracy odwołuje się do definicji sformułowanej przez Frantę (2004: 29): Reżyseria 

przestrzeni jest projektowaniem relacji przestrzeń-człowiek w przewidywanym elastycznie „teatrze życia codziennego” – 

dynamicznym procesie użytkowania przestrzeni urbanistyczno-architektonicznej: przedmiotu z intencji pięknego, trwałego, 

użytecznego, komunikatywnego w odbiorze.  

 

116 Jak już wspominano, podkreślanie lokalnych wątków kulturowych, jest działaniem mającym duże znaczenie dla zrównoważonego 

rozwoju, jako wspierające równomierny rozwój obszarów. Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni dostępnych publicznie w regionach 

bez uznanych i zakorzenionych w publicznej świadomości wartości, jest aktywnym przeciwdziałaniem pogłębianiu się nierówności 

w gospodarowaniu przestrzenią. 

 

117 Przyjmuje  się przestrzeń jako nieograniczony obszar, który nie jest niczyją własnością, a miejsce jako „uczłowieczoną przestrzeń” 

(Tuan 1987: 13) – przestrzeń przetworzoną (fizycznie, mentalnie), we własną.  
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charakteru i wartości, zagospodarowanie go od środka (il. 2.1). Budowle formujące wewnętrzną 
krawędź krajobrazu, to obiekty o stosunkowo niewielkich gabarytach, które generują, definiują 
lub modyfikują: sens, znaczenie i odbiór niezabudowanej przestrzeni wokół nich, najczęściej 
o charakterze przyrodniczym. Warto zauważyć, że podejmują interakcję z krajobrazem – 
estetyczną, przekładającą się na odczucia emocjonalne i sensoryczne użytkowników.  

Budowa peryferyjnych przestrzeni dostępnych publicznie, wyposażonych w budowle lub 
budynki o skromnych gabarytach, wydaje się coraz popularniejszym sposobem na przyciągniecie 
turystów w rzadko odwiedzane tereny. Obiekty te nie są planowane jako katalizatory 
urbanizacji, wręcz przeciwnie – mają ją w sąsiedztwie powstrzymywać, podkreślając 
przyrodniczo i kulturowo istotny charakter „odkrytych” krajobrazów. W ich ramach tworzone są 
celowe zagospodarowania przestrzeni, które przez wiele lat znajdowały się poza głównym 
nurtem zainteresowania architektów i urbanistów: w terenach poprzemysłowych, objętych  
sukcesją przyrodniczą (np. obiekty widokowe –Tetraedr, il. K1; Tiger&Turtle Magic Mountain, 
il. K2), na terenach powojskowych (np. pawilon podziwiania zwierzyny – Tverrfjellhytta, 
Norwegian Wild Reindeer Pavilion, il. K6), na obszarach rozbiórkowych (np. trasa widokowa Cap 
de Creus, il. K5), w miejscach opuszczonych (np. wojenny magazyn amunicji Gornitak, il. K8,) 
i trudno dostępnych (np. mini-muzeum w strefie arktycznej Steilneset Memorial, il. K7). 
Krajobrazy i wnętrza krajobrazowe „chronione” przez obiekty kulturowej ekspresji, często są 
budowane w przestrzeniach, którym brak perfekcji, a ich piękno nie jest oczywiste. Nierzadko 
jednak są to krajobrazy, które wywołują przeżycia estetyczne, oddziałują na psychikę 
i sensorykę. 

Zauważenie powiązania doświadczeń estetycznych z krajobrazem, którego główną cechą nie jest 
piękno, sięga XVIII wiecznego traktatu Burke (1757) i wyłożenia w nim znaczenia wzniosłości 
(sublime)118. Wzniosłość jest pojęciem wiążącym podziw z lękiem (a nawet przerażeniem), 
bezgranicznością, bezkresem i niepoliczalnością119. Od połowy XX w.120  wielu badaczy  i artystów 
regularnie zastanawia się co aktualnie może powodować uczucia łączące lęk z podziwem. Jedną 
z najbardziej istotnych, w kontekście krajobrazu i urbanizacji, propozycji odpowiedzi na tak 
postawione pytanie dają prace Edwarda Burtynskyego, który w swych zdjęciach porusza 
problem wpływu człowieka na krajobraz. Oprócz najbardziej znanych prac dotyczących 
przemysłowej wzniosłości, prezentuje te dotyczące agresywnej urbanizacji przestrzeni 
o walorach przyrodniczych (il. 2.2). O ile w ujęciu Burke wzniosłość jest uczuciem, które 
podkreśla małość człowieka w spotkaniu z naturalnym krajobrazem, to prace Burtynskego – 
akcentują sprawczość jednostki wobec nienaturalnych konsekwencji w krajobrazie (naszych 
działań, jako gatunku, który przemysłowo wykorzystuje planetę).  

Projekty podejmujące wyzwanie definiowania wewnętrznej krawędzi krajobrazu można 
rozpatrywać jako powołane dla dostarczania doświadczenia wzniosłości odmiennego rodzaju – 
jako sprawczości ludzi, w tworzeniu „naturalnych” krajobrazów (na „przemysłową” skalę) 
i jednocześnie braku sprawczości gdy równowaga w naturze zostaje zachwiana. Przez włączanie 
się w działanie zgodne z ideą budowania krajobrazów, zapobieganiu dewastacji środowiska, idea 
wzniosłości jest przez działania urbanistyczne121 i architektoniczne kontynuowana. 

                                                           
118 Pojęcie wzniosłości ma dużo dłuższą historię sięgającą traktatu Pseudo-Longinusa (z I w. n.e.), wcześniej jednak było łączone 

z retoryką, moralnością i religijnością oraz wielkością, dopiero Burke powiązał je z krajobrazem i odczuciem strachu. O dziejach 

pojęcia przed pismami Burke pisze szerzej Hamlett (2013). 

 

119 Równolegle do Burkea wzniosłością zajmował się Kant, dla którego cechami wzniosłości jest nieograniczona bezkształtność 

i skupienie na dużej ilości, podczas gdy piękno na skończonej formie i jakości (Kant 1987: 98). 

 

120 Po latach mniejszego zainteresowania wzniosłość wróciła na wokandę w 1948 za sprawą eseju Barnetta Newmana The sublime 

is now. Należy w tym miejscu też zaznaczyć problem współczesnego łączenia (pojęć) piękna i wzniosłości w dyskursie, dwóch 

pierwotnie odrębnych kategorii (o czym szerzej pisze Bell 2013). 

 

121 Szczególne znaczenie ma tu nurt urbanistyki krajobrazowej  (landscape urbanism). 
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Il. 2.1 Schemat wewnętrznej krawędzi krajobrazu (opracowanie własne, 2016) 

 

Il. 2.2 Burtynsky E. Cape Cora l#1, Lee County, Florida, USA (2012). © Edward Burtynsky, dzięki uprzejmości Galerie Springer, 
Berlin /  Nicholas Metivier Gallery, Toronto.  
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2.1.2 Przestrzenie turystyczne na peryferiach i lokalni mieszkańcy a przestrzenie 

nieużytkowane i kolekcjonerstwo 

Potrzeba przeżycia, zarówno piękna jak i wzniosłości krajobrazu, ściśle wiąże się 
z turystyką. Branża turystyczna odpowiada za ponad 10% PKB Unii Europejskiej (Pernice 
i Debyser 2020), jej wpływ na zagospodarowanie środowiska jest więc znaczący. Łatwo się 
zgodzić, że turystyka jest istotnym przemysłem, który w skali masowej dewastuje środowisko122, 
spłyca miejscową kulturę i ignoruje lokalne społeczności. Z drugiej strony przynosi korzyści 
społeczne, poprzez wzrost zbiorowej świadomości różnorodności cywilizacyjnej, wzrost wiedzy 
ogólnej, tolerancji. W wyniku bogacenia się społeczeństw, rozwoju środków transportu 
i zwiększenia się ich dostępności, wiele uznanych atrakcji traci na znaczeniu. Poszukiwane są 
miejsca w których – pozornie – jeszcze nikt nie był. W skali globalnej taki trend jest realnym 
zagrożeniem dla dobrostanu środowiska. 

W tym kontekście warto rozważyć jak peryferyjne przestrzenie publiczne i obiekty je 
generujące, jednocześnie kształtujące wewnętrzne krawędzie krajobrazu, włączają się w nurt 
alternatywnej turystyki – w obszarach nielicznie odwiedzanych. Opierając się na analizie 
zawartej w pierwszym rozdziale, tradycyjne realizacje w cennym krajobrazie (nie dewastujące 
środowiska) cechuje: z jednej strony wyspecjalizowanie (wymagające np. przygotowania 
fizycznego lub wyrzeczeń w zakresie komfortu), z drugiej kameralność, co za tym idzie – niska 
chłonność odwiedzających takich atrakcji. Specyficzny dostęp i oddalenie obiektów od wygód 
cywilizacji, również ogranicza potencjalnych zainteresowanych. 

Z drugiej strony, jak wcześniej zaznaczano obiekty na terenach peryferyjnych mają 
szczególne znaczenie, w kontekście obserwacji zawartych w poprzednich rozdziałach – o tym że 
mieszkańcy peryferyjnych obszarów są coraz częściej pół-mieszkańcami–pół-turystami: 
zamieszkują wybrane miejscowości jedynie przez określoną część roku (o czym świadczy wzrost 
udziału w zabudowie tzw. drugich-domów)  i wybierają lokalizację z uwagi na jej atrakcyjność 
(przyrodniczą, kulturową).  Czy obserwacje związane ze zmianami w rozlokowaniu zabudowy 
mieszkaniowej, można połączyć z tymi dotyczącymi alternatywnej turystyki – sformułować 
uogólnienia dotyczące zagospodarowania terenów dotąd nieodwiedzanych lub rzadziej 
odwiedzanych i niezabudowanych?  

Jednym z istotnych trendów jest upublicznienie przestrzeni przywracanych naturze, 
dzięki skomplikowanym zabiegom inżynierskim,  przeciwstawianie się dewastacji środowiska, 
włączanie się obszarów w gospodarkę o obiegu zamkniętym (np. jako tereny turystyczne). 
Zapewne nie każdy użytkownik zdaje sobie sprawę z mechanizmu, o którym mowa i nie 
bezpośrednio takie działanie przyciąga go na peryferia. Warto jednak podkreślić, że takie 
projekty – w terenach przekształconych (wykorzystujące elementy dawnego 
zagospodarowania), nadające przedsięwzięciom charakter przyrodniczy i akcentujące 
peryferyjność lokalizacji, wpisują się w potrzeby znaczącej grupy użytkowników poszukujących 
„alternatywnych” sposobów spędzania wolnego czasu, o czym świadczą np. badania 
użytkowników Norweskich Tras Widokowych (Díez-Gutiérrez i Babri 2020: 400), potwierdzające 
się również w danych zbieranych w polskich warunkach (o czym więcej w ostatnim rozdziale). 

Innym trendem, dotyczącym nie samej przestrzeni a jej oddziaływaniu na użytkowników, 
jest kształtowanie oferty turystycznej opartej nie na samym oglądaniu, ale też na przeżyciach 
(Pine II i Gillmore 2011: 22-23). W tym kontekście najbardziej znaczące jest poczucie 
przebywania w krajobrazie, co omawiane dalej formy architektoniczne wzmacniają – pozwalając 
użytkownikom dostać się w miejsca „niemożliwe” (np. za wodospad – np. Steindalsfossen, 
il. K26; nad przepaść np. Trollstigen, il. K18 itp.) – być w środku procesów, a nie biernie 
je obserwować. MacCannell (2002: 33) zauważa: coraz częściej wytwarza się i sprzedaje czyste 
                                                           
122 Przyjmując też obraz zagospodarowania – jak na przytoczonej wcześniej fotografii Burtynskyego. 
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doświadczenie, które nie pozostawia śladów materialnych. To spostrzeżenie zawiązuje 
kłopotliwą relację pomiędzy ekspresją kultury w krajobrazie, a zagadnieniami marketingu 
turystycznego. MacCannell pisze o turystach, jako o nowej klasie próżniaczej (nawiązując do 
Veblena, 2008) – grupie kolekcjonującej nie obiekty, a dowody podróżowania (np. zdjęcia), 
poszukującej „autentyzmu”. Edensor podkreśla rolę znaków w turystyce i odmiennej ich 
interpretacji przez różne grupy społeczne, a Urry skłania się do stwierdzenia, że turysta nie 
obserwuje, a się gapi (za: Podemski 2005: 72-75). To co ich łączy, to bardziej łaskawa ocena 
miejsc różnorodnych (takich, które nie są jedynie sceną turystycznej inscenizacji). W świetle 
badań marketingu w turystyce (np. Olearnik 2016) uwierzytelniona zostaje celowość 
materializacji oczekiwanych przez rynek potrzeb – przeżycia przygody, doświadczeń 
niespotykanych w innych okolicznościach, poczucia przynależności „do kręgu 
wtajemniczonych”. Ważnym elementem „wtajemniczenia” i budowania doświadczeń, 
obserwowania, zrozumienie miejsca (jako działania przeciwnego konsumpcji – gapieniu się) 
i przestrzennego zrównoważenia, może być wcześniej wspomniane wykorzystanie pozostałości 
dawnego urządzenia obszarów. Inne czynniki, które warto podkreślić, to odwołania do lokalnej 
kultury, niełatwych doświadczeń (poczucia strachu i wzniosłości). Zrozumienie mechanizmów 
turystyki nie zapewnia skutecznej ucieczki od komercjalizacji projektowanych przestrzeni. 
Prawdopodobnie największe szanse na sukces przestrzeni (i zamianę w miejsce) daje budowanie 
z myślą o lokalnych społecznościach, w tym samym stopniu co o turystach, oraz myślenie o 
potrzebach tych pierwszych jako o podobnych do tych drugich – tworzenie przestrzeni ważnych, 
umożliwiających nie-masowy kontakt  z środowiskiem, lokalnymi wątkami kulturowymi 
i pełniących role wspólnych miejsc. O ile sprawa społecznego poparcia dla „alternatywnych” 
przedsięwzięć turystycznych, tworzenia miejsc służących lokalnym wspólnotom, wydaje się 
stosunkowo logiczna, to wyjaśnienie mechanizmu nadawania wartości – statusu miejsc kultury 
miejscom niepotrzebnym, nieużytkowanym, pozostaje konieczna do wyjaśnienia. Pomóc 
naświetlić problem może rozważenie przedsięwzięć przez pryzmat ilości i formowania połączeń 
– kolekcji.

Tereny nieodwiedzane można – idąc za tokiem myślenia Boltanskiego (2011: 27-31, 
nawiązującego do społecznego życia rzeczy Appaduraia (1986: 3-63) – uznać za rzeczy, które 
mają szansę być postrzegane jako dzieła, a nawet ikony. Pozwala to rozszerzyć refleksję z zakresu 
socjologii i ekonomii sztuki (a dokładnie kolekcjonerstwa) – na architekturę i urbanistykę. 
Boltanski zauważa, że ważność – istotność dla konkretnych, przywiązanych osób, użyteczność 
i funkcjonalność oraz własność nie ma decydującego wpływu na postrzeganie rzeczy jako dzieł. 
Dalej wyjaśnia, że by rzecz stała się dziełem musi zostać wybrana – uniknąć losu śmiecia. Selekcja 
więc z rzeczy czyni okaz, który jako przedmiot o walorach artystycznych może zostać uznany za 
godny figurowania w kolekcji. Podsumowując w wyniku wyboru do kolekcji – rzecz zyskuje 
status okazu, który formuje obiekt (…) aby stworzyć dobrą kolekcję, przedmioty (…) muszą być 
zestawione w jakąś logikę (…). Jednocześnie muszą (…) charakteryzować się jak największą 
możliwą różnorodnością w celu zachowania pojedynczości (…) każdego z nich. Wtedy nie są one 
jednak dziełami, mimo że wkroczyły już na odpowiednią ścieżkę. Aby rzecz mogła być naprawdę 
postrzegana jako dzieło, musi przejść kolejną fazę przemiany (Boltanski 2011: 30-31). Dalej 
francuski socjolog twierdzi, że za przemianę rzeczy w dzieło odpowiada przypisanie autorstwa 
procesowi rozpoznania-przemiany. Za ikonę uznaje dzieło, które oddziela się niejako od swego 
autora i otrzymuje tożsamość, intencjonalność i sprawczość (Boltanski 2011: 31) czyli ma wpływ 
na przekształcanie innych rzeczy w dzieła. Wracając do przestrzeni można zauważyć, że podobne 
reguły rządzą procesem przekształcania nieużytkowanych peryferyjnych przestrzeni („odpadów-
śmieci”) w peryferyjne przestrzenie dostępne publicznie. Mimo, że żadna z omawianych, w tej 
pracy, realizacji nie posługuje się wprost teorią Boltanskiego, analiza planowania, projektowania 
i budowy konkretnych przedsięwzięć prowadzi do wniosku, że proces inwestycyjny odpowiada 
zarysowanym przez niego etapom. Mamy do czynienia z selekcją lokalizacji przez gremium, 
które wskazuje, że przestrzeń jest godna przekształcenia, łączy je z innymi miejscami w sieć, 
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która buduje kolekcję przestrzeni o podobnym charakterze (np. landmarków, confetti czy 
„udogodnień” – odwołując się do projektów z poprzedniego rozdziału). Po wyborze następuje 
decyzja dotycząca przypisania autorstwa wyselekcjonowanym architektom (artystom), którzy 
mogą nadać przestrzeni charakter według własnego uznania („odkryć ją”123). Przestrzenie, 
w których zostanie osiągnięta wysoka wartość artystyczna stają się ikonami, uzasadniającymi 
podjęcie kolejnych inwestycji i rozwijanie sieci  (włączanie kolejnych nieużytkowanych miejsc 
w kolekcję). 

2.1.3 „Teatry pamięci” jako formy materialnej ekspresji kultury 

Zanim zostanie przedstawiona bardziej szczegółowa analiza konkretnych obiektów 
ekspresji kulturowej, należy wyjaśnić na czym może polegać architektoniczne odkrycie 
potencjału przestrzeni i jaką funkcję odgrywa kulturowa ekspresja w terenach peryferyjnych.  

Zdaniem Ingolda społeczeństwa łowiecko-zbierackie pojmowały swoje terytorium jako 
konstelację obiektów charakterystycznych, którymi były: góry, jeziora, łowiska itp. – a nie przez 
wyznaczanie granic (Ingold 1987: 130-164). Aureli i Giudici (2019: 2) zauważają, że wyjątkowe 
obiekty przyrody były traktowane jako „miejsca święte”, służyły jako miejsca spotkań, 
które obudowywano monumentalnymi obiektami kultu – zanim jeszcze ludzie zaczęli prowadzić 
w pełni osiadły tryb życia. Charakterystyczne przyrodniczo tereny są więc tymi, wokół których 
ludzie zaczęli, używając sformułowania Ingolda (2018: 69) budować w procesie zamieszkiwania 
– budować nie po to by podporządkować sobie ziemię, ale budować kultywując środowisko, 
w ciągłym procesie łączącym naturę z kulturą124. Budowanie jest bardzo ważne – wiemy, że 
wspólnoty, którym brak trwałych form zagospodarowania nie są tak trwałe jak te, które je 
mają125. W przestrzeniach peryferyjnych, nie mamy do czynienia z budowaniem w procesie 
zamieszkiwania. Autorzy projektów stają przed trudnym zadaniem – reżyserii przestrzeni, która 
przez pewien czas (lub nigdy) nie była zamieszkiwana, sytuację ułatwia nieco fakt, że 
wyróżniające się wizualnie przestrzenie o charakterze przyrodniczym, są głęboko 
zakorzenionymi – archetypami miejsc spotkań. Budowa obiektów kulturowej ekspresji 
i tworzenie wewnętrznej krawędzi krajobrazu jest odwoływaniem się do pierwotnych wzorców, 
w sytuacji, gdy wiąże się z obiektami charakterystycznymi w przyrodzie. Co więc w sytuacji 
terenów przyrodniczych, których potencjał jest ukryty, niewidoczny, brak obiektów wizualnie 
atrakcyjnych? 

Nie bez przyczyny kilka linijek wyżej użyto wyrażenia „reżyseria przestrzeni” dla opisu 
działania sprawczego i twórczego, które dopełnia się (…) w kontakcie z odbiorcą (Franta 2004: 
113). Reżyseria w kontekście zagospodarowywania peryferyjnych przestrzeni bez publiczności 
jest działaniem interwencyjnym, w sytuacji, gdy budowaniu w procesie zamieszkiwania brak 
ciągłości126. Jak pisze Franta (2004: 29) reżyseria przestrzeni jest projektowaniem relacji 
przestrzeń - człowiek w przewidywanym elastycznie „teatrze życia codziennego” – dynamicznym 
procesie użytkowania przestrzeni urbanistyczno-architektonicznej: przedmiotu z intencji 
pięknego, trwałego, użytecznego, komunikatywnego w odbiorze. Idąc za myślą Autorki 
„reżyseria przestrzeni” jest takim wytworzeniem sytuacji znakowej by powstał (…) przekaz 
znaczący, stymulujący indywidualny odczyt, zrozumienie i reakcje odbiorcy (Franta 2004: 123). 

                                                           
123 Należy podkreślić paradoks wskazywania przez gremium przestrzeni „z potencjałem”, który (przed koncepcją) jest dla 

wybierających często niewidoczny i nieznany. Można wysnuć wniosek, że niejednokrotnie wybór miejsca nie jest poparty 

„potencjałem miejsca”, ale czynnikami np. ekonomicznymi, lokalizacją itp. 

 

124 Ingold mocno podkreśla, że częste dzisiaj budowanie by zamieszkiwać jest przeciwne naturalnemu procesowi – rozwijania 

z troską. 

 

125 Ta obserwacja dotyczy w równej mierze wrogich zniszczeń (np. wojennych), które nie tylko materialnie uderzają we wspólnoty, 

ale niszczą ich poczucie tożsamości, jak i tymczasowego zagospodarowania – mimo że są tworzone przez zaangażowanych członków, 

bardzo trudno przetrwać im koniec projektu, bowiem budynki podpierają społeczności (m.in. Thomsen, Shultmann, Kohler, 2011). 

 

126 Istotne jest podkreślenie że reżyseria nie zastępuje budowania w procesie zamieszkiwania – nie jest procesem budowania by 

zamieszkiwać, a w omawianym kontekście jest działaniem, które przywraca ciągłość lub inicjuje ten proces. 
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Definicja Franty skupia uwagę na analizie ‘przedmiotu w procesie’ (Franta 2004: 28) – 
w kontekście tej pracy najistotniejsze jest tworzenie przestrzeni „teatru”, w którym proces127 ma 
zaistnieć tam, gdzie (…) kształt przestrzeni, determinuje możliwości działania i wyrazu, wpływa 
na treść przesłania, jest jej składnikiem (Franta 2004: 77). W przypadku obiektów kulturowej 
ekspresji, w peryferyjnych przestrzeniach dostępnych publicznie mamy do czynienia z otwartą 
sceną („kulą”), w której (…) przestrzeń sceniczna staje się twórcza, jest nośnikiem, 
transformatorem własnych znaczeń. Z drugiej strony (…) wewnątrz (…) dokonuje się proces 
uprzestrzennienia (…) znaczeń (Franta 2004: 81). Dalej stwierdza: związek geometryczno-
semantyczny to jedno. Drugie to zasada (…) w konstruowaniu przestrzeni (…) [przyjęcia] pozycji 
‘oko widza’ (…) [lub] odniesienie do rzeczywistości pozascenicznej (…) [lub] człowiek[a] 
w przestrzeni (Franta 2004: 82-83). Wszystkie te ujęcia: dynamicznego procesu użytkowania, 
otwartej sceny i uprzestrzenniania znaczeń oraz przewidywania odbioru przez widza, stanowią 
podstawę do dalszych analiz obiektów kulturowej ekspresji, ich: funkcji, formy, rodzajów, relacji 
jaką obiekty te tworzą z krajobrazem (zarówno relacji krajobraz-użytkownik, jak i krajobraz-
obiekt) oraz analizę generowanych przez obiekt przestrzeni, mających wpływ na jej użytkowanie 
i użytkowników. Szerszego wyjaśnienia wymaga znaczenie twórczej sceny – nośnika 
i transformatora własnych znaczeń, która realizuje się w związkach geometryczno-
semantycznych. Przestrzeń sceniczna, a szerzej ujmując teatr, budują związki geometryczno-
semantyczne, mające szczególne znaczenie dla komunikowania i zrozumienia treści 
kulturowych. Nie inaczej jest w obiektach kulturowej ekspresji, które mogą pełnić rolę „teatrów 
pamięci”. 

 „Teatr pamięci” to szczególna konstrukcja przestrzenna – makieta uprzestrzenniająca 
wiedzę. Początek sztuki pamięci, w ramach której powstawały „teatry pamięci” sięga starożytnej  
Grecji128 (Yates 1977: 7). Sztuka pamięci wchodziła w zakres retoryki – była metodą wzmacniania 
pamięci w celu wygłaszania długich przemówień (Yates 1977: 14). Najpopularniejszy typ metody 
– architektoniczny – polegał na uformowaniu w pamięci układu miejsc i umieszczeniu w nich 
symboli do zapamiętania. Yates pisze (1977: 14-15): starożytnego mówcę powinniśmy sobie 
wyobrażać jako penetrującego swój pamięciowy gmach w trakcie przemawiania 
i wychwytującego z zapisanych w pamięci miejsc wyobrażenia, które w nich umieścił. I dalej: 
Cyceron podkreśla, że wynalezienie przez Symonidesa sztuki pamięci polegało na wykryciu nie 
tylko roli, jaką w zapamiętywaniu odgrywa porządek, lecz także wzroku jako najostrzejszego ze 
wszystkich zmysłów (Yates 1977: 15). W starożytnej sztuce pamięci budynki pełniły rolę 
archiwów pamięci tylko w sferze wyobraźni, ich rola wzrosła w średniowieczu gdy 
zapamiętywanie zostało połączone z nauką. Gotyckie katedry, zanim wynaleziono druk, były 
publicznymi obiektami, o mocno zaakcentowanej funkcji dydaktycznej (np. Jałowiecki 
i Szczepański 2010: 339). Po wynalezieniu druku, forma i rola przestrzennych „teatrów pamięci” 
uległa zmianie – stały się instrumentami porządkowania i łączenia elementów wiedzy. Yates 
zamieszcza opis najsławniejszego Teatru Pamięci Giulia Camilla129 (il. 2.3), który opierał się 
o zmodyfikowany plan teatru klasycznego, w którym normalna funkcja ulega odwróceniu, nie 
ma w nim publiczności oglądającej ze swych miejsc graną na scenie sztukę. Pojedynczy „widz” 
stoi w miejscu, gdzie powinna być scena, i zwrócony ku widowni przypatruje się wyobrażeniom 
zdobiącym czterdzieści dziewięć wrót rozmieszczonych na siedmiu wznoszących się w górę 
stopniach (Yates 1977: 143). Realny budynek teatru (Globe Theater) znalazł zastosowanie we 

                                                           
127 Franta pisze: reżyseria przestrzeni rozpatruje specyficzny przedmiot jakim jest architektura w procesie jego wielorakich relacji z 

człowiekiem: postrzegania (przez), oddziaływania (na), użytkowania (przez). Reżyseria przestrzeni rozpatruje te przewidywane relacje 

przedmiot-człowiek w całym procesie powstawania przedmiotu (jego projektowania i materializacji) oraz w procesie modyfikowania 

przedmiotu w długofalowym użytkowaniu (Franta 2004: 28). 

 

128 Legendarnym wynalazcą sztuki pamięci jest Symonides.  

 

129 Teatr ten nie był budynkiem, a obiektem architektonicznym, do którego mogło wejść dwoje ludzi. 
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wzorcowym „teatrze pamięci” Roberta Fludda130 (Yates 1977: 328), który „teatrem” nazywał 
miejsce, w którym pokazane są wszystkie akcje słów zdań, części mowy, albo też przedmiotów, 
tak jak w teatrze publicznym, gdzie odgrywa się komedie i tragedie (Yates 1977: 329 za: Fludd 
1617). Jego koncepcja gromadzenia wiedzy łączy więc sztukę pamięci z doświadczeniami 
sensorycznymi i motorycznymi w przestrzenny system mnemoniczny. 

Wszystkie te „teatry” wiąże jedna mocna idea – wykorzystania obiektu 
architektonicznego jako nośnika pamięci131, ułatwiającego zapamiętywanie treści uważanych za 
istotne: w celach dydaktycznych (w średniowieczu), dla porządkowania wiedzy (w teatrze 
Camilla) oraz przestrzennej organizacji dla łączenia znaczeń, generowania połączeń (w teatrze 
Fludda). Ta idea rozpropagowywania i upamiętniania elementów kultury jest również obecna 
w budowlach kulturowej ekspresji. Znaczenie zapamiętywania, archiwizowania danych jest 
umiejętnością bardzo istotną, również w kontekście przestrzeni – a obiekty kulturowej ekspresji 
mogą być postrzegane jako swoista kontynuacja „teatrów pamięci” – znajdując wątki 
kulturowe132 (obiektywne lub sugerowane) i obiektami architektonicznymi je podkreślając, 
wskazując lub przypominając o nich. 

                                                           
130 Istotne jeszcze w kontekście tej pracy jest podkreślenie, uznawanie teatrów za specyficzne przestrzenie, łączące „sztukę 

kwadratową” (cielesną, związaną z sztuczną sztuką – kulturą), z „sztuką okrągłą” (magiczną, naturalną), czyli jednością uniwersum 

(Yates 1977: 328). Stwierdzenie to rezonuje z ilustracją świata natury – il. 1.2 (nota bene Roberta Fludda). 

 

131 Dla porządku należy zaznaczyć, że chęć uporządkowania całego świata, zapamiętania (i poznania) wszystkiego spotykała się 

z znaczącym sprzeciwem współczesnych – konstruowanie „teatrów pamięci” skutkowało niejednokrotnie posądzeniami 

o uprawianie magii i okultyzmu. Z drugiej strony patrząc – zainteresowanie kombinatoryką, logiką, „magią” liczb jest uznawane za 

początek metody naukowej (np. zwolennikami „teatrów pamięci” był Fr. Bacon, Kartezjusz, G. Leibnitz (Yates 1977: 365-386). 

 

132 Z uwagi na rolę obiektów w zapamiętywaniu (dydaktycznym i porządkującym wiedzę) i w kształtowaniu krajobrazów kulturowych 

– ujęcie reprezentowane w tej pracy różni się od pracy Marot (2015), który analizuje projekty przez pryzmat ilości warstw 

historycznych w jednym dziele (bazując na materiałach kartograficznych). Mimo, że obiekty opisywane w tej pracy mogą się 

wpisywać w jego definicję „historycznie-przestrzennych” projektów – projektów w których uwidoczniono kilka historycznych 

przemian lokalizacji, to celem jest ukazanie roli obiektów kulturowej ekspresji w przemianach wynikających ze zmiany struktury 

urbanizacji. 



ROZDZIAŁ 2: OBIEKTY KULTUROWEJ EKSPRESJI GENERUJĄCE PERYFERYJNE PRZESTRZENIE DOSTĘPNE PUBLICZNIE – ZAGRANICZNE 
DOŚWIADCZENIA REALIZACYJNE 

 

81 
 

 

Il. 2.3 Yates F. (1977) Teatr Pamięci Giulia Camilla (ok. 1510). 
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2.2 OBIEKTY KULTUROWEJ EKSPRESJI – CHARAKTERYSTYKA CECH REALIZACJI STANOWIĄCYCH 

MATERIAŁ BADAWCZY 

2.2.1 Zasady opisu i badania cech obiektów kulturowej ekspresji 

Obiekty stanowiące materiał badawczy, zostały przedstawione w formie kart, których 
treść zorganizowana jest w: bloku tekstowym, diagramie i schematach, opartych o sytuację 
przestrzenną. Analizę uzupełniono fotografiami. Przywołane w kartach obiekty stanowią 
referencyjne przykłady współczesnej architektury Niemiec, Hiszpanii, Norwegii, Włoch – Austrii 
(27 kart, których spis zamieszczona na str. 85). 

Opis został wykonany na podstawie zanalizowanych i wyszczególnionych w tekście 
rozprawy cech (w rozdziale 2.3), które są decydujące w procesie definiowania miejsc znaczących 
w krajobrazie, poprzez obiekty wyrażające i propagujące istotne kulturowo aspekty.  

Część tekstową każdej z kart otwierają podstawowe informacje na temat lokalizacji 
danego obiektu, Inwestora, autorstwa i daty budowy. Główne zagadnienia poruszone w opisie, 
mają na celu bardziej dokładne określenie cech otoczenia, funkcji i formy badanego obiektu (lub 
obiektów), wraz z wzmianką na temat konstrukcji i materiałów użytych do budowy. 
Odniesieniem dla analizy jest zamieszczona na karcie krótka nota projektantów (komentarz 
twórców obiektów), podkreślająca ważne lub wyróżniające (przedmiotowy obiekt) zagadnienia 
dotykające idei: obserwacji związanej z kontekstem miejsca, myśli koncepcyjnej inicjującej 
działanie projektowe – wskazanie istotnych aspektów pracy twórczej. Na kartach przedstawiono 
też punkt widzenia autora dysertacji na temat ekspresji kulturowej obiektów i ich relacji 
z krajobrazem. Uwzględniono dostępne informacje (drukowane, internetowe) i własną ocenę 
opartą o wizje lokalne w miejscach realizacji. Opis zamyka komentarz dotyczący roli obiektów 
w generowaniu przestrzeni dostępnej publicznie.  

Część rysunkowa zawiera trzy elementy: schemat sytuacyjny, diagram i schemat 
sekwencji przestrzeni. 

● Schemat sytuacyjny (górny) 
Uwzględnia obiekt, istotne dla lokalizacji elementy krajobrazu, m.in.: topografię, 

charakterystyczne formy przyrodnicze oraz elementy infrastruktury drogowej lub pieszej.  

● Diagram (środkowy) 
Określa za pomocą kształtu o płynnej obwiedni (kolor zielony), reprezentowalność, 

w formie obiektu kulturowej ekspresji, aspektów krajobrazowych i kulturowych (głównych 
potencjałów lokalizacji obecnych w środowisku). W ten sposób ujęto relację obiektu 
architektonicznego i wykreowanego przez niego komunikatu oraz charakter i intensywność 
oddziaływania na odbiorcę (doznanie i percepcja). Doznanie związane jest przede wszystkim 
z bodźcami odczuwalnymi fizycznie, wyraźnie wpływającymi na motorykę i zachowanie 
użytkownika, związane jest z równowagą, poczuciem wysokości, ruchu i odbiorem zmysłowym. 
Percepcja to interpretacja procesów zmysłowych, wynikająca z indywidualnej wrażliwości, 
wyobraźni i erudycji, oraz procesy skojarzeniowe, przeżycie estetyczne i intelektualne – 
w wyniku kontaktu z obiektem i jego otoczeniem.  

Przebieg odcinka krzywej w ćwiartkach diagramu, związany jest z koherentnością 
i wzajemnym wpływem sąsiadujących: cech środowiska i sposobów oddziaływania obiektu. Jeśli 
krzywa skłania się ku środkowi, spoistość relacji jest niższa, jeśli krzywa wychyla się na zewnątrz 
spójność obu cech jest wysoka. Głównymi, podlegającymi ocenie i oczekiwanymi, są cechy 
obiektów podkreślające relacje: 
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• Kultura – Percepcja 
Ocenie poddano dostępność konotowanych znaczeń – ich wielowątkowość, wieloplanowość, ale 
i lapidarność oraz rozpiętość pozwalającą na wzbogacenie odbioru kontekstu kulturowego, 
zarówno jednostkom mniej zainteresowanym, jak i znawcom. 

• Percepcja – Krajobraz 
Waloryzowano sposoby uczytelnienia wątków kulturowych i tożsamościowych obecnych 
w krajobrazie oraz uprzestrzennienie wartości metafizycznych, emocjonalnych, uwzględniono 
przekazy nieoczywiste, nawiązania symboliczne. 

• Krajobraz – Doznanie 
Oceniono skuteczność ukazania potęgi natury i wykorzystania jej właściwości dla 
zaprogramowania silnego przeżycia podczas użytkowania.  

• Doznanie – Kultura 
Określono skuteczność sposobów przełożenia elementów otoczenia krajobrazowego na zestaw 
bodźców wzmacniających narrację kulturową obiektu i projektowanego otoczenia. 

Liniami prostymi wewnątrz diagramu (kolor ciemno zielony), przedstawiony został 
wpływ potencjałów środowiska, oddziaływania na użytkownika oraz na publiczny charakter 
miejsca. Oddalona od centrum pozycja wierzchołka pary linii, wskazuje na istotną rolę danego 
potencjału środowiska uwzględnionego w projekcie, w stwarzaniu publicznego miejsca 
w krajobrazie, bliskość centrum diagramu – odwrotnie.  

Cenione efekty projektów, wskazujące na odkrycie kluczowych potencjałów przestrzeni 
odnoszą się do pojęć: 

 

• Kultura:  
budowanie tożsamości społecznej; budowanie znaczenia i wyjątkowości miejsca; 
komunikowanie narracji zakorzenionej w lokalności; powiązanie z istniejącymi formami 
organizacji przestrzennej (obecnej lub historycznej); 

• Percepcja:  
budowa przestrzeni o formalnej wyrazistości i komunikatywności znaczeń, zakodowanych 
w kulturze i krajobrazie; wyrazistość przedstawienia; estetyka architektonicznych rozwiązań 
w relacji otoczeniem; preferowanie rozwiązań umożliwiających subiektywny odbiór miejsca 
i jego związku z otoczeniem. 

• Krajobraz:  
wyeksponowanie cech lokalizacji tj. tektoniki, naturalnego otoczenia, materiałów, kolorystyki, 
walorów widokowych, charakterystycznych elementów przyrodniczych. 

• Doznanie: 
ekspozycja na siły przyrody; powodowanie do niecodziennego doświadczenia środowiska; nacisk 
na obecność stymulantów sensomotorycznych. 

Szeroki kąt ramion informuje o obiektywnym i klarownym związku pomiędzy faktem 
wykreowania publicznie dostępnej przestrzeni, a sprawczą (motywująco - inspiracyjną) rolą 
wcześniej opisanych relacji, wąski kąt wskazuje na ich ograniczony udział. 
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● Schemat sekwencji przestrzeni (dolny) 
Przedstawia sytuację z naniesionymi wskazaniami określającymi trzy główne – z punktu 

widzenia postrzegania obiektu i jego znaczącego otoczenia – strefy.  

 

• Przestrzeń przybycia (kolor niebieski) 
Jest to obszar pierwszego kontaktu z obiektem, który wykracza poza kontakt wizualny (odległy) 
–  to strefa w pobliżu obiektu i w obrębie jego inicjacyjnego oddziaływania.  

• Przestrzeń koncentracji (kolor fioletowy)  
To strefa bezpośredniego kontaktu z obiektem, w której odbiór jego samego i otoczenia jest 
dyktowany przez rozwiązania przestrzenne i architektoniczne. Przestrzeń koncentracji 
najczęściej jest miejscem kulminacji ekspresji kulturowej i krajobrazowej, umożliwia zarówno 
indywidualny jak i zbiorowy odbiór narracji. 

• Przestrzeń odbioru indywidualnego (kolor czerwony)  
Jest to (najczęściej) strefa bezpośrednio przylegająca do obiektu lub w jego wnętrzu –

umożliwiająca indywidualne doświadczenie narracji kulturowej w krajobrazie. Stanowi obszar 
kulminacji widokowej i znaczeniowej, umożliwiający doświadczenie znaczeń komunikowanych 
przez detal architektoniczny. Przestrzeń odbioru indywidualnego może stanowić przedpole 
widokowe uwzględniające główny obiekt na tle szerokiego, otwartego wnętrza krajobrazowego. 
Oznaczenie graficzne to strzałki wskazujące kierunek (zaczepione w miejscu, w którym 
element/bodziec jest podkreślany) oraz strefy koncentracji bodźców w zaprojektowanej 
przestrzeni (przyległej do głównego obiektu). 

Dodatkowo wprowadzono oznaczenia: 
• Linia ciągła (najczęściej) przecinająca obszar koncentracji, wskazuje na płynny przebieg 

sekwencji przestrzeni przez obiekt; 
• Szraf informujący o szczególnie silniej relacji przestrzeni przybycia z  przestrzenią 

koncentracji, opartą o wspólną scenę jako wykreowaną obecnością obiektu scenografię; 
• Wypełnienie kolorem  informuje o zauważalnej (nawet pomimo fizycznej bliskości) separacji 

pomiędzy obiema przestrzeniami. 
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2.2.2  Karty prezentacyjno – analityczne badanych obiektów kulturowej ekspresji 

(Niemcy K1 - K3, Austria i Włochy K4, Hiszpania K5, Norwegia K6 - K27) 

 

Str. 87  K1 Tetrahedron (Niemcy) 

Str. 88  K2 Tiger & Turtle Magic Mountain (Niemcy) 

Str. 89  K3  Bruder Klaus Feldkapelle (Niemcy) 

Str. 90  K4  Timmelsjoch – Passo Rombo (Włochy – Austria) 

Str. 91  K5 Cap de Creus (Hiszpania) 

Str. 92  K6 Reindeer Pavilion (Norwegia) 

Str. 93  K7 Steilneset Memorial (Norwegia) 

Str. 94  K8 Gornitak (Norwegia) 

Str. 95  K9 Selvika (Norwegia) 

Str. 96  K10 Snefjord (Norwegia) 

Str. 97  K11 Lillefjord (Norwegia) 

Str. 98  K12 Tungeneset (Norwegia) 

Str. 99  K13 Bergsbotn (Norwegia) 

Str. 100  K14 Bukkekjerka (Norwegia) 

Str. 101  K15 Grunnfor (Norwegia) 

Str. 102  K16 Gardsvatnet (Norwegia) 

Str. 103  K17 Ureddplassen (Norwegia) 

Str. 104  K18 Trollstigen (Norwegia) 

Str. 105  K19 Gudbrandsjuvet (Norwegia) 

Str. 106  K20 Sohlbergplassen (Norwegia) 

Str. 107  K21 Mefjellet (Norwegia) 

Str. 108  K22 Nedre Oscarshaug (Norwegia) 

Str. 109  K23 Utsikten (Norwegia) 

Str. 110  K24 Vedahaugane (Norwegia) 

Str. 111  K25 Stegastein (Norwegia) 

Str. 112  K26 Steindalsfossen (Norwegia) 

Str. 113  K27 Voringsfossen (Norwegia) 
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2.3 OBIEKTY KULTUROWEJ EKSPRESJI – CHARAKTERYSTYKA SYNTETYZUJĄCA 

Zrealizowane obiekty kulturowej ekspresji to budowle133 (rzadziej budynki) 
architektoniczne, organizujące doświadczanie krajobrazu, będące syntezą obiektywnych 
i subiektywnych treści kulturowych, wynikających z endogenicznego potencjału lokalizacji. 

Eksponowanie lokalnych i unikalnych wartości kulturowych jest szczególnie pomocne 
tam gdzie (widoczne) piękno naturalnej przyrody nie jest wystarczającym atraktorem – 
w przestrzeniach peryferyjnych, które potrzebują architektonicznej i urbanistycznej pomocy by 
rozwijać się w sposób zrównoważony i zapewnić zrównoważony (odpowiedni dla miejsca) 
dostęp publiczności do krajobrazu. 

Ekspresja kultury w obiekcie architektonicznym, będąc założeniem początkowym pracy 
architekta – twórcy134, wytycza jego rolę w procesie podtrzymywania ciągłości narracyjnej 
krajobrazu kulturowego w jakim się znajduje. Celowe umiejscowienie obiektu, przedłożenie 
wagi lokalnej odrębności i jej potencjalnej wyraźności, ponad aspekty pragmatyczne, pozwala 
na wzmacnianie przekazu tożsamościowego. Zakłada się, że każda lokalizacja posiada cechy 
indywidualne, będące konsekwencją działalności człowieka w danym miejscu. Są one mniej lub 
bardziej uzewnętrznione, często wymagają odkrycia, a ich manifestowanie przez obiekt może 
budować poczucie jedności społecznej. Tożsamość jest „najgłębszą” zależnością zachodzącą 
między percypowanym przez człowieka krajobrazem (otoczeniem) wraz z jego 
historycznie nawarstwionymi elementami: treścią (kulturą, tradycją miejsca) i formą kanonem 
miejsca (Myczkowski 2003: 24) i jej wzmocnienie lub wytworzenie, jest celem wszystkich 
omawianych inwestycji w przestrzeniach peryferyjnych – narracyjnych obiektów 
architektonicznych rozumianych jako miejsc[a] opowieści poprzez elementy znaczeniowe 
połączone w całość (Wierzbicka 2013: 10), które użytkownikowi dają szansę na podzielenie 
interpretacji twórcy. 

Przynależność do przestrzeni, której prymarnym atrybutem jest przyrodnicza 
supremacja, związana z nią zmienność i lokalna wyrazistość (lub jej brak), wskazuje – zgodnie ze 
zgromadzonym materiałem badawczym, na przewagę obiektów ten krajobraz podkreślających, 
odkodowujących i nadających mu znaczenie. Nawet w przypadkach, dla których krajobraz jest 
tłem, bądź jedną z płaszczyzn odniesienia, zapewnienie widoczności – możliwości widzenia – to 
element obowiązkowy dla nośności znaczeń, ich części lub głównej idei. W oparciu o taki 
związek, zachodzi zaplanowany architekturą proces poznawczy, umożliwiający doświadczenie 
danej narracji w sposób oczekiwany. Część badanych przypadków lokuje postrzegalne elementy 
otoczenia w obrębie realizowanej idei projektowej, nie zawsze w  jej centrum, bywają 
uzupełnieniem przekazu, pomocnymi didaskaliami. 

2.3.1 Funkcja obiektów kulturowej ekspresji 

Analizowane powyżej obiekty wyróżnia celowość, lapidarność i synteza, formalno- 
funkcjonalna koherencja, czego efektem jest relatywnie mała różnorodność funkcji, względem 
profuzji architektonicznych rozstrzygnięć. 

                                                           
133 Budynki to obiekty budowlane, które są m.in. wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, budowle nie muszą 

spełniać tego warunku (por. art. 3 pkt 2 i 3 Ustawy Prawo Budowlane). 
 

 

134 Należy zaznaczyć, że omawiane przypadki łączy też postać świadomego inwestora. We wszystkich omawianych inwestycjach 

inwestorzy stawiali przed projektantami zadanie podkreślając oczekiwanie kreatywnego rozwiązania, pozostawiając dużą dowolność 

zarówno środków wyrazu jak i niezależność w wyborze akcentowanych wątków kulturowych. 
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Pośród analizowanych przykładów architektury kulturowej ekspresji, wyróżnia się trzy 
zasadnicze grupy obiektów z uwagi na ich dominującą funkcję: obiekty widokowe, sanktuaria 
i schrony. 

Większa ilość przykładów referencyjnych, znajduje się w grupie pierwszej, należy jednak 
zaznaczyć, że nie uwzględnia się takich obiektów, których wyłączną właściwością jest 
zapewnienie wizualnego dostępu do krajobrazu. Funkcja widokowa jest jednak często 
atraktorem i bodźcem rozpoczynającym doświadczenie istniejącego w  danym miejscu 
kontekstu.  

● Obiekt widokowy 

Obiekty widokowe różnicują się ze względu na specyficzne warunki implementacji, 
a związek z formami krajobrazowymi do których się odnoszą, decyduje o sposobie użytkowania. 
W tej grupie wyróżnia się platformy, wieże i struktury widokowe, których zazwyczaj 
krawędziowe lokalizacje wywołują określony sposób dostępu. Zgromadzone przykłady 
rozciągają się pomiędzy formami punktowymi, z nasycającymi przeżycie obcowania 
rozwiązaniami funkcjonalnymi (np. platforma widokowa w Bergsbotn, (il. K13), jak również 
takie, których przebieg wymusza inny sposób korzystania np. polegający na przejściu sekwencji 
odcinków budujących silne wrażenia, przed ich kulminacją (jak struktura widokowa przy 
wodospadzie Voringsfossen, il. K27). Utrzymując funkcję widokową, analizowane obiekty 
posiadają własne koncepcje jej realizowania i zindywidualizowane scenariusze użytkowania. 
Ponadto w tej grupie występują miejsca widokowe – realizacje stanowiące funkcjonalne 
połączenie obiektu widokowego i zagospodarowania (bądź przyporządkowania istniejącej 
organizacji) najbliższego terenu (niebędące platformami, wieżami i strukturami). Miejsce 
widokowe charakteryzuje większa swoboda możliwego użytkowania, często równouprawnienie 
w tym aspekcie elementów niebędących jego częścią, a znajdujących się w bezpośrednim 
pobliżu, czego przykładem jest zagospodarowanie w miejscu ujścia fiordu do Morza Północnego 
(Tungeneset na północy Norwegii, il. K12). 

Kategorią dopełniającą są zazwyczaj niewielkie, lub średniej wielkości obiekty, 
funkcjonalnie utrzymujące związek z pojęciem wizualności, ale związane z tym zagadnieniem 
w sposób mniej bezpośredni, raczej metafizyczny niż fizyczny. Różnicę pomiędzy instalacjami 
artystyczno-architektonicznymi, a pozostałymi obiektami widokowymi, stanowi często 
użytkowanie – polegające na korzystaniu z niego, nierzadko z zewnątrz, zamiast przebywania 
w lub na nim. Instalacje artystyczno-architektoniczne są obiektami, których funkcją jest 
ogniskowanie, naprowadzanie lub dookreślanie widoku szerokiego i pozbawionego oczywistego 
komentarza. Za przykład może służyć np. obiekt Mefjellet (il. K21), zlokalizowany na płaskowyżu, 
z widokiem na lodowiec Fanaraken, czy Nedre Oscarshaug (il. K22) – instalacja, której funkcja 
i programowana czynna interakcja, ma w założeniach projektowych relatywizować rolę 
użytkownika krajobrazu. Zgodnie ze słowami architekta: jednym z pięknych aspektów bycia 
turystą, jest przywilej ciągłego zmieniania ról, między uczestnikiem, a obserwatorem 
(Hølmebakk 1997).  

● Sanktuarium 

Sanktuaria są obiektami kubaturowymi lub instalacjami pod gołym niebem, które 
realizują swoją podstawową funkcję – miejsc poświęconych ekspresji kultury – pozostając 
w ścisłej więzi z bliższym i dalszym środowiskiem (krajobrazem). Zawsze są obiektami 
bezobsługowymi, o wyraźnych dyspozycjach dotyczących organizacji bezpośredniego otoczenia, 
skłaniających do użytkowania w sposób intuicyjny. Ich widokowa funkcja jest obecna, ale 
pozostaje pod ścisłym zarządem i traktowana jest jako instrument dopełniający narrację lub 
wprowadzający nową wartość w reżyserowanym przekazie. Przykładem są obiekty na trasie 
przez przełęcz oddzielającą  Alpy Ötztalskie od Alp Sztubajskich (niem. Timmelsjoch, wł. Passo 

file:///C:/Users/Lenovo/Desktop/doktorat/W_praca/rozdział%203/Hølmebakk
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Rombo, il. K4), gdzie proste formy budowlane są również mikro-ekspozycjami przybliżającymi 
historię, chroniącymi cenne dziedzictwo. Sanktuaria posiadają również funkcję kontemplacyjną, 
refleksyjną, intensywnie wyartykułowaną – związaną np. z kultem i wiarą, upamiętnianym 
wydarzeniem. Narracja osadzona jest w obszarze wzniosłości i powagi tematu, niektóre 
upamiętniają prawdziwe wydarzenia, pełnią przy tym rolę informacyjną i edukacyjną 
(np. Steilneset Memorial w Vardo, Norwegia, il. K7).  

● Schron 

Charakterystycznym znakiem w szerokiej przestrzeni prawie niezamieszkałych obszarów 
północnej półkuli, są niewielkie szałasy, służące przede wszystkim przetrwaniu w surowym 
klimacie135. Na podobnej regule – zapewnienia podstawowych warunków schronienia – oparte 
są współczesne bezobsługowe schrony dla osób eksplorujących tereny peryferyjne. Należy 
podkreślić, że obecnie ich rzeczywiste oddalenie od urbanizacji jest umowne np. wystarczająca 
jest izolacja wizualna, symboliczna. Podstawową funkcją tych obiektów jest zapewnianie 
bezpieczeństwa, ochrony przed warunkami atmosferycznymi, czy możliwość ukrycia przed 
zwierzyną. W tej grupie znajdziemy zarówno budowle otwarte stanowiące jedynie przesłonę, jak 
i budynki – przestrzenie umożliwiające zamknięcie, odcięcie od wybranych bodźców płynących 
z środowiska (temperatury, wilgotności, itp.). Obiekty te umożliwiają przede wszystkim 
nocowanie, przeczekanie, czatowanie lub obserwację z ukrycia (np. Gardsvatnet, il. K16). 

Grunnfor Shelter (il. K15) na norweskich Lofotach to modelowy przykład realizacji takiej 
koncepcji. Obiekt dedykowany pieszym, rowerzystom i uprawiającym biegi narciarskie 
w różnych formatach. Zredukowana do minimum forma i funkcja służą jedynie koniecznemu 
postojowi i (w razie potrzeby) noclegowi, przy okazji podbudowując emocjonalną więź 
z krajobrazem, opartą na możliwości podziwiania szerokiej panoramy. Rolą podobnych obiektów 
jest zapewnienie, w sposób możliwie nieinwazyjny, dostępu do miejsc naturalnych, odległych, 
opierając się na osadzonym w tradycji zwyczaju, i formie odkrywania walorów przyrodniczych. 

Niezależnie od głównej klasyfikacji, wszystkie badane obiekty pełnią istotne funkcje 
w sferze odbioru – społecznego i indywidualnego, oraz mające znaczenie dla organizacji 
przestrzeni: 

– promocyjne, popularyzacyjne, utrwalające cechy tożsamościowe (lub je odkrywające je);  
– kompensacyjne, wobec braku przestrzeni (obiektów) o podobnym walorze i znaczeniu 

w peryferyjnej lokalizacji; 
– definiujące wewnętrzne granice krajobrazu. 

Analizowane obiekty występują w połączeniu z infrastrukturą pomocniczą w postaci 
np. zaplecza sanitarnego. Z uwagi na konieczną dostępność i związek z różnymi formami 
komunikacji, wyposażane są w małą architekturę136 i parkingi.  

                                                           
135 Przy braku alternatywnych możliwości schronienia, taka izba pozwalała (i pozwala) plemionom koczowniczym, czy myśliwym, na 

czasowy przystanek, regenerację zasobów przed dalszą drogą. Podstawowym „wyposażeniem” obiektów jest miejsce do spania, 

pracy (zazwyczaj oprawienie zwierzyny), oraz przedmioty użytkowe znajdujące się na stanie, takie jak zapałki, drewno opałowe, sól 

i inne artykuły pierwszej potrzeby. Zasadą jest utrzymanie porządku, powstrzymanie się od zużywania rzeczy niebędących w danej 

chwili niezbędnymi, a jeśli to nastąpi – uzupełnienie ich do stanu sprzed obecności. Szałasy te służą zatrzymaniu się jedynie przez 

czas konieczny, z uwagi na ewentualność i obowiązek zwolnienia przestrzeni dla innego użytkownika w potrzebie. O „miejscach 

przejściowych” w surowym klimacie, charakterystycznych typologiach (np. stoibische, zimov, izbushki, chum) i alternatywnym 

modelu urbanizacji opartej nie na posiadaniu gruntów, a ich współdzieleniu (jako zasobów), ich historii i współczesnym 

funkcjonowaniu piszą szerzej np  Anderson, Ineshin i Ziker (2011). Autor dziękuje p. Andrzejowi Samulakowi, Konsulowi RP w Irkucku, 

za zwrócenie uwagi na to zagadnienie.  

 

136 Niewielkie obiekty, a w szczególności obiekty architektury ogrodowej i obiekty użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu 

porządku (np. piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki; por. art. 3 pkt 4 Ustawy Prawo Budowlane). 
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2.3.2 Forma obiektów kulturowej ekspresji 

Badane obiekty, eksponujące wartości kulturowe swoim architektonicznym wyrazem, 
stanowią szczególną grupę budowli, odznaczającą się formalną różnorodnością – wynikającą 
z reagowania na zawsze odmienny, niepowtarzalny kontekst. Tło krajobrazowe, bliskie 
otoczenie, czy bezpośrednie sąsiedztwo, skłaniają  do architektonicznej deklaracji, której 
charakter może rozciągać się od upodabniania i powściągliwości, do planowanego kontrastu. 
Będąc zredukowanymi w zakresie technicznym i instalacyjnym, dają możliwości 
swobodniejszego kształtowania formalno-użytkowego, wyrażającego zakładane znaczenia 
i idee. 

Analizowane przykłady nie wskazują, aby dowolność ekspresji formalnej skutkowała 
tromtadracją i chaosem, zauważa się dążność do form wymownych, lecz zwięzłych. 
W przeważającej liczbie przypadków operuje się prostymi (bądź posiadającymi geometryczną 
klarowność i zrozumiałość) bryłami, pomimo często wymagających, pod względem 
topograficznym, lokalizacji. Budowane obiekty niejednokrotnie są realizacją bardzo 
zaawansowanej inżynierii i prototypowych rozwiązań. Zebrany materiał badawczy wskazuje na 
dominację form horyzontalnych, o relatywnie niedużej skali, wykorzystujących specyficzne 
cechy lokalizacji, w celu osiągnięcia intensywnej relacji z odbiorcą i otoczeniem jednocześnie. 

W obrębie analizowanych struktur, istotną grupę stanowią formy organiczne, będące 
często podstawą dla radykalnych, bezkompromisowych decyzji materiałowych i takich też 
rozwiązań detali. Architektura i fizyczny kontekst oddziałują na siebie, reakcja formy na otocznie 
jest wyrazem podjęcia dialogu i kontynuacji zastałych elementów przestrzeni: budującej ją 
materii, geometrii i kompozycji.  

Przeprowadzona analiza umożliwia wyodrębnienie sześciu typów obiektów (podium, 
sięgacz, piramidion, rama, trawers, pawilon), z uwagi na ich cechy formalne. Często nie sposób 
oddzielić formy od wyjściowego dla niej planowanego sposobu użytkowania, regulowanego 
przez ergonomię, motorykę, zdolności percepcyjne, jednakże nie jest to jednoznacznie 
determinujący rozwiązania przestrzenne aspekt. W procesie stwarzania form, na poziomie 
koncepcyjnym, z całą pewnością duże znaczenie ma topografia i szeroki widok, które wskazują 
kierunki naturalnych reakcji projektowych – niemniej jednak wybrane obiekty pozostają 
w stosunku krytycznym lub kontestującym najprostsze rozwiązania – jako jedyne możliwe. 

Pośród badanych przykładów występują struktury łączące różne (najczęściej dwa) typy formalne. 
Klasyfikacji dokonuje się z uwagi na przeważające cechy danego – jednego typu.  

● Podium 

To obiekt horyzontalny, zlokalizowany na gruncie lub w niewielkim stopniu wyniesiony 
ponad teren (z którego jest dostępny), nie przełamujący swoją formą, w sposób zdecydowany, 
elementów krajobrazu naturalnego. Podia to formy, których rozwiązania architektoniczne 
rozgrywają się w poziomie przestrzeni komunikacji i elementów zabezpieczeń (np. balustrady), 
w wybranych przypadkach akcentują również tektonikę poniżej – m.in. taras widokowy 
Sohlbergplassen, z przeziernymi kratami podestowymi w płaszczyźnie ruchu (il. K20). Podia to 
najczęściej tarasy i platformy widokowe, wzbogacone o siedziska. Nierzadkie są również 
zagospodarowania terenu z formalnymi akcentami małej architektury, cokołami, krawężnikami 
(np. miejsce widokowe Urreddplassen il. K17). Pośród analizowanych przykładów występują 
niewielkie formy amfiteatralne, przewyższenia względem centrum układu (np. Utsikten, il. K23). 
Podium nie posiada zamkniętego wnętrza, niemniej z udziałem zaangażowanych w scenografię 
form przyrodniczych, może aranżować częściowo zdefiniowaną, przynależną doń przestrzeń. 
Podia są formami koncentrującymi ruch, miejscami, w których przebywanie charakteryzuje się 
równomiernym gromadzeniem się użytkowników (mimo iż posiadają miejsca zaakcentowane – 
celowe kompozycyjnie wobec kontekstu). 
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● Sięgacz 

Obiekty należące do tej grupy zlokalizowane są w miejscach o wyraźnej tektonice, 
w obrębie krawędzi, uskoków i radykalnych zmian topografii najbliższego otoczenia. To 
najczęściej formy podłużne, o horyzontalnym układzie, zaprojektowane na planie prostokąta. 
Sięgacze posiadają dynamiczne, pociągłe kształty, w których rozwiązanie zagadnień 
konstrukcyjnych – piękno racjonalnej konstrukcji, stanowi integralną – strukturalnie i wizualnie, 
część koncepcji architektonicznej. Pośród tych obiektów przeważają punkty widokowe, 
platformy, podesty zawieszone lub wsparte na zboczach jak platforma „balansująca” na 
niewielkim wyniesieniu ponad Bergsbotn (il. K13). Innymi realizacjami są przejścia i łączniki 
pomiędzy dwoma punktami w przestrzeni – przykładem jest pomost wsparty na skałach przy 
wodospadzie Voringsfossen (il. K27).  Zasadą jest eksponowane zerwanie kontaktu formy 
z podłożem, wykroczenie poza strefę naturalnego osadzenia w gruncie. Wybrane sięgacze 
posiadają ażurowe, perforowane lub przezroczyste elementy wykończenia podłóg lub poszycia, 
nasycające przeżycie krajobrazu. Takie rozwiązania zastosowano między innymi w platformie 
widokowej w Stegastein, zlokalizowanej 650 m ponad fiordem Aurlandsfjord, gdzie 
kulminacyjny punkt – balustradę wykonano w lekkim pochyleniu, ze szklanej, całkowicie 
przezroczystej  tafli (il. K25). 

● Piramidion 

Budowle określone jako piramidiony137 są obiektami wieńczącymi, stosowanymi 
najczęściej w sytuacji braku wyróżniającego się topograficznego zwieńczenia. Są to budowle 
o stosunkowo dużej wybitności. Od wież widokowych różnią je proporcje wysokości do 
podstawy. Podstawy piramidionów są rozbudowane. Analizowane przykłady zwracają uwagę na 
jeszcze jedną cechę charakterystyczną – przestrzenie organizowane przez piramidiony (w 
obrębie ich bryły) częściej są dopasowane do potrzeb indywidualnego, niż zbiorowego odbiorcy. 
Wszystkie wymienione cechy można zaobserwować np. w landmarku Tiger &Turtle (il. K2), który 
pełniąc funkcję obiektu widokowego umożliwia indywidualną obserwację z wielu, wzniesionych 
nad grunt miejsc, które nie są najwyższymi punktami tej budowli. 

● Rama  

To forma posiadająca wyraźny trzeci wymiar, często zrealizowana jako bryła, jej 
wysokość przekracza poziom oczu obserwatora. Kompozycja głównej elewacji (od strony 
dostępu) analizowanych obiektów, oparta jest o symetrię lub nieznacznie od niej odbiega, jest 
formą kadrującą. Plan obiektów z opisywanej grupy jest najczęściej prostym kształtem 
geometrycznym, również z osią symetrii. Te obiekty często posiadają wnętrze, zazwyczaj 
dostępne dla obserwatora lub będące strefą dającą możliwość częściowej w niej obecności, np. 
poprzez indywidualny kontakt z elementem służącym do obserwacji (kadrującym). Formalne 
rozwiązania ram wykazują różnorodność, co związane jest z celem: wzmacnianiem lub 
zniekształcaniem widoku (np. Nedre Oscarshaug, il. K22), bądź obrazu. Rama była pierwszym 
obiektem wybudowany w programie Norweskich Dróg Widokowych. Mefjellet w regionie 
Sognefjellet (il. K21) to skalny monolit, o kubaturze bliskiej sześcianowi, naturalnej dla kamienia, 
nierównej fakturze od zewnątrz, i gładkim, wypolerowanym prostokątnym wycięciu w środku. 
Przeciwwagą dla dzieła tak syntetycznego, rzeźbiarskiego, deklarującego związek ze sztuką, są 
betonowe, celujące w krajobraz, lunety widokowe, na trasie przed przełęczą Timmelsjoch (il. 
K4).  

● Trawers 

Charakterystyczną cechą trawersów jest ich długość – zdecydowanie większa niż 
pozostałych form o podłużnej kompozycji – i złożony z odcinków liniowy układ. Ich przebieg 
w przeważającej liczbie przypadków związany jest z terenem istniejącym, odzwierciedlając 

                                                           
137 Piramidion, w ujęciu historycznym, to kamień wieńczący piramidę lub obelisk. 
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ugruntowany tradycyjnym użytkowaniem ciąg dostępu do atrakcji (często przebiegający wzdłuż 
nich). Dopasowuje się do cech lokalnej tektoniki, co w istotnym zakresie determinuje jego 
formę. Na trawersach pojawiają się akcenty i kulminacje, których bardziej ekspresyjne 
formowanie skutkuje punktowym zerwaniem z logiką prowadzenia po terenie. Głównymi 
elementami kształtującymi wyraz architektoniczny są balustrady i powierzchnia komunikacji, w 
przypadku niektórych struktur uwidocznione są elementy konstrukcji kotwiącej trasę do stałych 
elementów otoczenia. W grupie badanych przykładów zaznaczają się dwa, skutkujące formalną 
odmiennością, sposoby rozwiązania detalu podłoża. Większość realizacji w pełnym zakresie 
realizuje na nowo, lub wyraźnie przekształca, płaszczyznę ruchu – zmierzając do uzyskania jej 
najwyższej funkcjonalności (podesty są wykonane np. z drewna lub stali, alternatywnie 
nawierzchnie są utwardzane i wypoziomowane). Wybrane obiekty integrują elementy 
nowoprojektowane z zastałą konfiguracją terenu, co ma znaczący wpływ na formę 
i postrzeganie struktur, jako zespolonych z otoczeniem – będących ich rozwinięciem (czego 
przykładem jest np. północny odcinek trasy przy wodospadzie Voringsfossen il. K27 lub 
wyprowadzenie na skalne nabrzeże, końcówki podestu Tungeneset na wyspie Senja il. K12). 

● Pawilon 

Czytelną cechą pawilonów jest zdefiniowane ścianami i zazwyczaj również dachem, 
jednoprzestrzenne wnętrze. Posiadają prosty rzut, najczęściej oparty na planie prostokąta lub 
kwadratu, jeden poziom użytkowy (może być nieznacznie wyniesiony ponad otaczający teren). 
Jednoznaczne dyspozycje przestrzenne skutkują formami prostopadłościennymi, w niektórych 
przypadkach, są bryłami o wielu płaszczyznach w koncentrycznej relacji. Kompozycja elewacji 
wykazuje cechy horyzontalne, lub zbliżające się do kwadratu, rzadko występują formy 
wertykalne. Przykładem formy pionowej wchodzącej w relacje z pasową kompozycją otoczenia 
jest kaplica brata Klausa (il. K3). Zauważalnym atrybutem jest stosowanie jednego dominującego 
materiału, ujednoliconej kolorystyki, lub kształtowanie rytmu elementów poszycia (zarówno 
konstrukcyjnych, jak i tworzących układ kompozycyjny, na docelowo gładkiej, jednorodnej 
powierzchni). Pawilony jak Steilneset Memorial (il. K7), są przykładami obiektów, w których 
innowacyjne, współczesne technologie i materiały, zastosowane są z unikalnym wyczuciem 
detalu determinującym formę (wiszący membranowy korytarz), lub zestawiane z rzadko 
wykorzystywanym we współczesnym budownictwie materiałem (np. skórą). Są przede 
wszystkim obiektami o prostej, minimalistycznej formie, natomiast aspekt wykonawczy – 
szczególnie w przywołanych przykładach pokazuje rzemieślnicze, jednostkowe – wręcz 
wskazujące na ręczne – wykonanie rozwiązania. Zebrany materiał badawczy ukazuje istotę 
elementów narracyjnych w kształtowaniu tych obiektów, obecność osobliwych detali, znaków, 
symboli, czasem aluzyjnych, bądź przeciwnie – niedwuznacznych przedstawień. Pawilony 
w stopniu minimalnym wykorzystują możliwości jakie daje podłączenie do zewnętrznych źródeł 
zasilania, jeśli to występuje, nie dotyczy wprost iluminacji i emfazy formy, czy aspektów 
użytkowych, a służy budowaniu scenografii i emocji – oddziałuje jedynie uzupełniająco na 
architektoniczny całokształt. 

2.3.3 Rodzaje obiektów kulturowej ekspresji z uwagi na sposób komunikowania 

wątków kulturowych 

Przebadane realizacje usystematyzowano również w oparciu o sposób eksponowania 
przez obiekt założonego komunikatu kulturowego i  jego utrwalania w pamięci użytkowników 
(nawiązując do „teatrów pamięci”). 

Wyróżniono trzy grupy obiektów: 
– teatr faktu i porządku historycznego – obiekty pamięci i historii miejsca; 
– teatr znaczeń przetworzonych kulturowo – obiekty edukacyjno-poznawcze; 
– teatry refleksji i ludyczności – obiekty rekreacji i zabawy. 
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● Obiekty pamięci i historii miejsca 

W grupie pierwszej kontekst historyczny, znaczenie faktu, historii, ważność danego 
wydarzenia, są zarówno obowiązkowym źródłem inspiracji kreacyjnej, jak i kluczem 
interpretacyjnym w poznawaniu konkretnej narracji. Związek krajobrazu, będącego tłem 
wydarzeń, i implantu architektonicznego, rozgrywa się przede wszystkim na płaszczyźnie 
percepcji, rozumianej jako proces intelektualnego i emocjonalnego odczytywania znaczeń. 
Spostrzeganie sensu przedstawianych treści, wiążę się z identyfikowaniem elementów 
znakowych i symbolicznych – zarówno abstrakcyjnych, jak i urzeczywistnionych, empirycznych, 
będących efektem logicznej i wrażeniowej mechaniki poznawczej obserwatora. Kultura zyskuje 
pierwszeństwo przed fizycznym otoczeniem, tak jak percepcja ma prymat nad fizycznym 
bodźcem. Obiekty te upamiętniają wydarzenia, najczęściej o charakterze poważnym, znaczącym 
dla lokalnej tożsamości. Historycznie rolę takich budowli przejmowały różnego rodzaju 
monumenty, pomniki, miejsca kultu, czy inne antropogeniczne formy krajobrazowe, mające 
zazwyczaj wyróżniającą się w otoczeniu skalę. Obiekty kulturowej ekspresji cechuje – oprócz 
funkcji użytkowej, której monumenty najczęściej nie miały – powściągliwość w tym parametrze. 
Interwencja architektoniczna w przestrzeni jest wyraźnie dyscyplinowana – umiejętnościami 
i wrażliwością twórcy oraz przez otoczenie krajobrazowe – utrzymując możliwie bliską oryginału 
(jako tła wydarzenia) fizjonomię. Monumentalizacja (rozumiana jako upamiętnienie) 
dokonywana jest w sposób subtelny dla krajobrazu, odbywa się przez zainstalowanie w nim 
znaczeniowo silnego, ale skalarnie – skromnego monumentu, w czym wyraża się jego 
zrównoważone działanie. Obiekty stają się azylami w majestatycznym otoczeniu, pozwalają na 
uzyskanie dystansu i przeciwwagi percepcyjnej, przywracając zdolność selektywnej, 
kontrolowanej obserwacji i odczuwania. 

Przykładem tego typu obiektu może być Gornitak (il. K8), wykorzystujący pozostałości 
składu amunicji by utworzyć ramę, kadrującą krajobraz kulturowy z pozostałościami 
świadczącymi o burzliwej historii tego terenu w I poł. XX w. 

● Obiekty edukacyjno-poznawcze 

Obiekty edukacyjno-poznawcze sytuują się pomiędzy utrwalaniem znaczeń krajobrazu 
kulturowego, a ceremoniałem użytkowania przestrzeni. Ich związek z ekspresją kultury, 
zdominowany jest przez twórcze podejście do komunikowania obiektywnych wątków 
występujących w szerokim otoczeniu. Istotnym czynnikiem w wyrażaniu tej relacji są działania 
polegające na budowaniu obiektów na pograniczu form architektonicznych i instalacji 
architektoniczno – artystycznych. Wybrane przykłady odwołują się bezpośrednio do związków 
sztuki z konkretnym miejscem w krajobrazie, klamrując swoją obecnością wydarzenie 
z przeszłości, istotne w lokalnej (lub ponadlokalnej) kulturze. 

Obraz Vinternatt i fjellene Haralda Sohlberga, przedstawiający jeden z najbardziej 
rozpoznawalnych widoków pasma górskiego Rondane, stał się pretekstem dla powstania 
platformy widokowej – zlokalizowanej tak by powielić perspektywę malarza (Sohlbergplassen, 
il. K20). Lokalna tożsamość może być oparta zarówno o historię i potwierdzone wydarzenia, jak 
również o fikcyjne, apokryficzne lub legendarne, znane z przekazów ustnych treści. Obiekty na 
cyplu rozdzielającym Steinsfjord i Ersfjord na wyspie Senja (Tungeneset, il. K12), nawiązują do 
lokalnych mitów (Mannen i Ausa, Senjatrollet), symbolicznie wiążąc obiekt z miejscem narracji, 
udostępniając przestrzeń dla jej kontemplacji i promując autochtoniczną odrębność. Edukacyjne 
treści mają też ważną funkcję dydaktyczną – dotykają tematów znaczenia i wartości krajobrazu, 
gospodarowania nim, zrównoważonego rozwoju i ekologii (np. Vedahaugene, il. K24). 

● Obiekty rekreacji i zabawy 

Ostatnia grupa przekazuje komunikat kulturowy, między innymi, dzięki wykorzystaniu 
znanych i odwołujących się do przeszłości sposobów korzystania z przestrzeni. Rytualne 
zachowania, wykształcone w wyniku funkcjonowania (też konieczności przetrwania) 
w specyficznym kontekście społeczno-geograficznym, są często asumptem dla decyzji 
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projektowych, nie tylko w zakresie funkcji obiektów, ale właśnie relacji o obyczajach. Takim 
codziennym obrzędem może być rekreacja (jako forma zadumy i medytacji) podbudowana 
scenografią krajobrazu – dzięki celowo wybranym lokalizacjom i urządzeniom służącym tej 
aktywności. 

Obiekty u ujścia rzeki Snefjord w Norwegiii dostarczają minimalną, ale wystarczającą 
infrastrukturę dla takiej refleksji towarzyszącej rekreacji (il. K10). Nawiązywanie emocjonalnej 
więzi z krajobrazem, może skłaniać do identyfikacji z lokalną kulturą, bądź stojącymi za nią, 
wyobrażanymi wartościami, obyczajami i ludźmi (niezależne wobec czasu do którego odwołuje 
się narracja architektoniczna). Wszechogarniający kontekst przyrodniczy, przywraca dodatkowo 
świadomość zakorzenionego w ludzkiej naturze związku i zależności – człowieka od sił natury. 
Moment idealizacji tej pierwotnej równowagi i pochodzenia, daje szanse na konstatacje 
oscylujące wokół idei harmonijnego współistnienia, równowagi i dbałości o wspólne dobro, 
promując tym samym odpowiedzialne postawy społeczne i ogólnoludzkie wartości. Obiekty te 
stają się „wyrazicielami” takich idei, promując miejsca, z którymi to przeżycie jest kojarzone. 

Magiczna Góra – Tiger & Turtle (il. K2) w niemieckim Duisburgu, zaprojektowana przez 
artystów Ulricha Genth’a i Heike Mutter, przy współpracy biura architektonicznego bk2a 
architektur, formą-znakiem obiecuje niepowtarzalne emocje, niezależnie od formy pierwszego 
kontaktu z obiektem – jest obiektem memetycznym, którego zdjęcia, opisy przyciągają 
użytkowników do nieoczywistego miejsca. Zabawa jest sugerowana wprost, imponujący roller 
coaster jednoznacznie sygnalizuje rozrywkę. Zlokalizowany w niezabudowanej przestrzeni, na 
usypanej z żużlu, zazielenionej hałdzie, wybudowany w ramach rewitalizacji obszaru niegdyś 
przemysłowego, stanowi abstrakcyjny znak obecności człowieka w przetwarzanej przestrzeni 
krajobrazu. Obiekt, posiada również atrybuty lokujące go w narracji kulturowej odwołując się do 
pojęć ciągłości i nieskończoności (zapętlona wstęga T&T) – podkreśla, że formy jakie przyjmuje 
krajobrazowe otoczenie są przejściowe, nieustająco zmieniające się w czasie. Popularność 
landmarku o konotacjach ludycznych, wyraża dodatkowo ważną wizerunkowo, kulturowo 
i społecznie treść oraz wpływa na percepcję tego miejsca przez świat zewnętrzny, stając się 
instrumentem marketingu miejsca. 

2.3.4 Relacja obiektów kulturowej ekspresji z krajobrazem 

Oddziaływanie zachodzące pomiędzy krajobrazem i obiektem kulturowej ekspresji oraz 
wpływ zmiany wywołanej przez zaistnienie obiektu w przestrzeni pozwoliły wyróżnić dwie 
główne relacje (mające wpływ na formowanie obiektu): 

A. relacja krajobraz – użytkownik (w ramach opisu tego oddziaływania wyróżniono obiekty: 
intensyfikujące, ogniskujące i uwrażliwiające użytkownika, związane z percepcją krajobrazu 
i wątków kulturowych); 

B. relacja krajobraz –  obiekt (opisująca wpływ krajobrazu i kultury w krajobrazie na estetykę 
architektury,  w ramach której wyróżniono obiekty: mimetyczne, narracyjne 
i ekwilibrystyczne).  

A. Relacja użytkownik – krajobraz 

Spójność pomiędzy materialnym obiektem, przybliżającym określoną narrację 
kulturową, a integralnym dla niego otoczeniem przyrodniczym, to efekt intelektualnego 
i emocjonalnego przetworzenia pewnej ilości danych, zachodzący (indywidualnie) u odbiorcy 
danej przestrzeni. Odbiorca jest probiercą stworzonej sceny, a zaplanowany wpływ na jego 
działanie, będące ciągiem reakcji na istniejące bodźce, decyduje o podziale na podstawowe 
kierunki uwrażliwiania go poprzez architekturę. 
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A1 Intensyfikacja 

Przykłady obiektów intensyfikujących często są spotykane pośród budowli widokowych, 
gdzie majestat krajobrazu i silne emocje towarzyszące kontaktowi z nim, stawiane są na 
pierwszym miejscu. Koncepcja tych obiektów w przestrzeni zasadza się na zamierzonym 
i konsekwentnie prowadzonym  planie narastania przeżycia, aż do kulminacji, która stanowi 
odczuwalny moment przełamania, akcentując chwilę kondensacji przekazu i wytężenia percepcji 
uczestnika. 

Obiekty tego rodzaju spotykane są również wśród form tworzących relację 
kontemplacyjną i płynną. Jednym z takich obiektów jest Bukkekjerka, na wyspie Andoya (il. K14), 
w północnej Norwegii – miejsce kultu, związane z rytuałami składania ofiar, koczowniczego ludu 
Samów. Artefakty ich kultury mogłyby pozostać niezauważone, gdyby nie elementy 
przestrzenne w postaci obiektów zlokalizowanych na krawędzi drogi. Łamana betonowa wstęga 
okalająca niewielki budynek sanitarny, który dzięki refleksyjnej powierzchni często bywa 
niewidoczny, przeprowadza odwiedzającego na stronę dzikiej natury. Za nim, za pomocą jedynie 
skromnych obiektów, jak belka-pomost, czy prosta ławka – sugerujących konkretną aktywność 
eksplorującemu – narracja kierowana jest na pozostałe w obszarze ślady kultury (np. kurhan) 
i „rozpuszczana” w przestrzeń naznaczoną obiektami przypominającymi o nieodległej 
przeszłości miejsca. Z uwagi na swoje historyczne znaczenie, zagospodarowanie terenu 
planowane było również jako przestrzeń ceremonii (pogrzeby, wesela) i wydarzeń (koncerty, 
spotkania), utrzymując funkcjonalną – osadzoną w historii ciągłość. 

A2 Ogniskowanie 

W krajobrazie znajduje się wiele mniejszych konfiguracji elementów środowiska, które 
mogą przyciągać uwagę obserwatora, a które nie muszą być pożądanymi czy koniecznymi 
elementami scenariusza opowieści wzmacnianej przez projektowany obiekt w tym krajobrazie. 
Ogniskowanie uwagi użytkownika, to działanie dokonywania selekcji wątków kulturowych 
zespolonych z szerokim otoczeniem i przesuwania ich w przestrzennym spektaklu na pierwszy 
plan. W efekcie takiego działania, atencja obserwatora powinna umiejscowić się w konkretnym, 
wybranym do eksponowania wycinku. Obiekty skupiające uwagę, to najczęściej: ramy, formy 
kadrujące i wskazujące istniejące w krajobrazowych wnętrzach kształty i kompozycje. Należy 
podkreślić, że same obiekty kulturowej ekspresji stanowią istotną część krajobrazu kulturowego. 
Ogniskowanie realizowane jest w autorski sposób a cel uwagi użytkownika jest wskazywany, 
otaczany, obejmowany, bądź kadrowany, w zgodzie ze słowami Żórawskiego (1973: 66) zależnie 
od uformowania kulminacja może być punktem głównym albo układem z wielu części, albo 
przestrzenią ujętą w ramy z form. Rozważając pojedynczy obiekt charakterystyczne jest, że 
„lokalna kulminacja” (rozumiana jako obiekt architektoniczny, a nie jako element środowiska 
o charakterze przyrodniczym) organizuje przestrzeń w sekwencję. Dzieli ją na obszar przybycia, 
koncentracji i indywidualnego przeżycia – wzmacniając swoją rolę w krajobrazie. Jak wcześniej 
wspomniano obiekty ekspresji kulturowej często tworzą zbiory obiektów – łączą przestrzenie 
peryferyjne w jedną kolekcję. Poszczególne obiekty ekspresji kulturowej mogą reprezentować 
różne typy kulminacyjne: punkty główne, układy części i przestrzenie ujęte w ramy. Tworząc 
spójną kompozycję elementów skupiających (kulminacyjnych lokalnie), wybrany/wybrane 
budowle mogą stanowić kulminację na poziomie kolekcji – ogniskując uwagę na szczególnie  
wyróżnionym elemencie.  

Obiekty na trasie Timmelsjoch (il. K4) stanowią taką kolekcję (pięć obiektów to: mini-
muzeum, podwójny teleskop, ścieżka, przemytnik, granat). Podwójny teleskop ukazuje się 
w malowniczym otoczeniu, jako geometryczna dystrakcja, wyeksponowana rzeźba w naturze, 
w zbliżeniu ukazując celowość swojej pozycji, proporcji i dwoiste umocowanie w kontekście. 
Jedna część wskazuje lodowiec, druga alpejskie wioski na trasie i drogę ku przełęczy, przez wieki 
wykorzystywany przez przemytników. W kompozycji całej trasy największe znaczenie ma inny 
element – dynamiczna bryła mini-muzeum na przełęczy, formą podkreślająca zarówno 
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położenie na styku dwóch krain (formach przyrodniczych) jak i na „szlaku przemytników” (formie 
kulturowej). 

A3 Uwrażliwianie 

Wieloznaczność zawiązanego z obserwatorem doświadczenia (zarówno na poziomie 
formalnej reprezentacji w otoczeniu, jak i komunikatywności obiektów architektonicznych) to 
charakterystyczna cecha obiektów uwrażliwiających (użytkownika). Działania architektów 
wobec przyrody przyjmują formę dialogu, w konsekwencji którego (w procesie architektonicznej 
interpretacji) następuje odkodowanie i uczytelnienie znaczeń.  

Ma to miejsce między innymi na przylądku Cap de Creus w Hiszpanii (il. K5), gdzie przy 
okazji restauracji ekologicznej, wyeksponowano wątki związane z kulturą wysoką, jak 
i zwyczajowe ludyczne rytuały – wszystko w niezwykle charakterystycznym krajobrazie. 
Podporządkowanie kreacji architektonicznej miejscu docelowej obecności dzieła – jego 
widzialnemu kontekstowi – uwydatnia autorską percepcję mającą źródła w samoświadomości 
kulturowej (strefie znaczeń określających tożsamość i eksplikowanych poprzez interpretacje 
architektoniczną). Cap de Creus jest przykładem wieloaspektowej rewitalizacji 
wyeksploatowanego działalnością turystyczną obszaru. Natomiast nadanie odmiennego 
znaczenia, tak niegdyś intensywnie zagospodarowanej przestrzeni, dopełnione zostało dzięki 
objaśnieniu zakodowanego obrazu.  Zapewniono tym samym zapamiętanie i utrzymanie 
historycznej ciągłości miejsca. Uwrażliwienie opiera się na sugestiach dla poszukiwania i w 
odczytywaniu cech morfologii zwierzęcej ukrytej w formach krajobrazowych. Działanie odwołuje 
się do interpretacji – takiej samej od pokoleń, więc możliwej do zbiorowego odczytania – 
elementów krajobrazu. Kulturowy wymiar postrzegania środowiska –  nie zawsze dostrzegany, 
ale zawsze obecny – zyskał reprezentację w formach małej architektury, podkreślając lokalność. 

B Relacja obiekt – krajobraz 

Druga – po omawianej wyżej relacji użytkownik-krajobraz – relacja obiektu 
z krajobrazem pozycjonuje zagadnienia formalne obiektów na pierwszym planie. Dokonany 
podział wyszczególnia rolę architektury, jako syntezy formalno-użytkowej.  

B1 Obiekty mimetyczne 

Architektura mimetyczna (upodabniająca się) wchodzi w interakcję z materią 
przyrodniczą, jest integrowana z uznanymi za nadrzędne elementami środowiska naturalnego – 
często rezygnując z możliwych emanacji doskonałości i doniosłości wyobcowanego dzieła – na 
rzecz form organicznych (np. Gudbrandsjuvet platform w Valldal, Norwegia, il. K19). Mimetyzm 
organiczny polega na interpretowaniu form i naturalnych cech przyrody – rola obiektu 
w przekazie jest pomocnicza i stawia otoczenie na pierwszoplanowej pozycji. W mimetyzmie 
nieorganicznym upodobnienie się do otoczenia nie ogranicza się jedynie do świadomie 
redukowanej skali obiektów, ich drugoplanowej pozycji, ukrycia lub zasłaniania, imitowania lub 
dopasowania do wyglądu otaczającego środowiska naturalnego. W formach mimetyzmu 
nieorganicznego, dodatkowe znaczenie zyskują decyzje dotyczące zmienności pod wpływem 
czasu, pogody, a zazwyczaj bardzo prosta architektura, pomimo swojego wyodrębnienia 
z otoczenia, umożliwia dopasowanie się do krajobrazu dzięki cechom swojej powłoki. 

Reindeer Pavilion (il. K6) ilustruje powyższe podejście (nieorganiczne) doborem 
reagujących na zmienność aury materiałów, zastosowaną kolorystyką oraz wewnętrzną 
organiczną linią, cofniętą w obrys kubicznej formy (od strony dojścia). Od strony otwarcia 
widokowego widziana jest jedynie w wyjątkowych okolicznościach. Poszycie pozostaje 
neutralne, podąża za zmiennością warunków zewnętrznych i oświetlenia, a jedyna przeszklona 
ściana, całkowicie wypełnia elewację obiektu, odbijając sugestywnie obraz otocznia – dzięki 
czemu obiekt w niektórych ujęciach niemal znika, lub traci większość swojego ciężaru. 
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B2 Obiekty narracyjne 

Narracja architektoniczna rozumiana nie tylko jako struktura danego obiektu, ale też 
jako nić spajająca wszystkie elementy znaczeniowe w obiekcie (Wierzbicka 2013: 33), która – 
pozwala skonsolidować niespójne doświadczenia, dzięki którym człowiek może doświadczyć 
wyższych wartości (Oleś 2009:216), jest reprezentowana w najbardziej złożony i wieloplanowy 
sposób w obiektach pawilonów i sanktuariów. Obiekty te desygnowane są do roli orędowników 
historii i wydarzeń, kiedy opowieść, o bardziej złożonym, czasem wielowątkowym charakterze, 
wymaga erudycyjnego ujęcia. Zapewnienie zobiektywizowanej komunikatywności narracji, przy 
jednoczesnej dbałości o interpretacyjną głębię, obecność semantycznych relacji w strukturze 
architektonicznej, pozostaje w ścisłym związku z krajobrazem. Ta relacja stanowi rdzeń 
efektywności i celowości obiektu, dla którego kulturowa ekspresja jest podstawowym 
tworzywem. Narracja w obiektach kształtowana jest w oparciu o oczywiste aspekty jakimi są: 
historia, miejsce, czas, twórca i cel narracji (Wierzbicka 2013: 34). Często istota opowieści jest 
użytkownikowi znana, jeszcze przed kontaktem z samą architekturą (np. dzięki informacjom 
w przewodnikach, mediach). Posiadane przez odwiedzającego przygotowanie na określony 
komunikat, nie zmniejsza obowiązku narracyjnego architektury, być może czyni go nawet 
większym, z uwagi na konieczną do udowodnienia wyższość fizycznego kontaktu z architekturą, 
nad powierzchownością memetycznego komunikatu138. Ta supozycja przewagi indywidualnego 
kontaktu powodowana jest potrzebą podkreślenia rangi elementu narracji, jakim jest właśnie 
krajobraz – przestrzeń, która ma stymulującą rolę w przeżywaniu, przyswajaniu i przetwarzaniu 
danych przez uczestnika. Obiekty ekspresji kulturowej w krajobrazie, pozostają z nim 
w odbieralnej percepcyjnie i intelektualnie relacji. Jednak najczęściej ujmowana jest warstwa 
znakowa architektury (relacje semantyczne), natomiast pomijana jest koherentna narracja – 
tworzona dzięki powiązaniu obiektu z bodźcami zewnętrznymi (których źródło zlokalizowane 
jest w środowisku przyrodniczym) – budująca całościowy przekaz. 

Wybitnym przykładem takiej syntezy, dokonanej przez twórców, są obiekty Steilneset 
Memorial w Vardo (il. K7). Układ dwóch odrębnych estetycznie elementów, buduje pełną 
napięcia scenografię, która upamiętnia dramatyczne wydarzenia z XVII wieku, związane 
z „polowaniem na czarownice”. Intensywność wyrazu architektonicznego, natężenie 
symboliczne i teatralność przedstawienia, cechują przestrzeń zewnętrzną i wewnętrzną. 
W zależności od pory roku lub pogody, architektura zyskuje odmienny wyraz. Oprócz nawiązania 
do wydarzeń historycznych architektura niesie dodatkowe treści symboliczne i wykorzystuje 
artefakty z przeszłości, związane z miejscową kulturą. Inny rodzaj narracji przedstawia obiekt 
widokowy Selvika (il. K9), który wykorzystując beton architektoniczny buduje formę nawiązującą 
do zabudowań Saamów i ich rzemiosła. 

B3 Obiekty ekwilibrystyczne 

Udostępnianie miejsc krajobrazowych, nacechowanych kulturowo, często związane jest 
z implementacją obcej strukturalnie formy. W naturalnym otoczeniu – obiekt rozwiązujący 
funkcjonalny problem, w punkcie wyjścia stwarza ryzyko spowodowania przewagi strat nad 
korzyściami. Racjonalne rozwiązania inżynierskie, pozwalają zabezpieczyć potrzeby użytkowe, 
natomiast typowe schematy konstrukcyjne, mogą nie zrealizować oczekiwanych ponad-

                                                           
138 Memetyczny komunikat to przekazywana w drodze transmisji kulturowej, syntetyczna informacja kulturowa (na wzór informacji 

genetycznej). Koncepcja memów została stworzona przez Richarda Dawkinsa (1996). Pojęcie zostało wprowadzone do teorii 

architektury przez Nikosa Salingarosa (2006), który wyróżnia dobre i złe memy, kontrastując je z wzorcami (jako informacjami 

o większym stopniu skomplikowania). O ile Salingaros określa architektoniczne memy wskazując na formy znaczące nie określając  

pojęć znaczonych (mem wielkość, mem pustka, mem cienka granica, mem ostra lub mem zmienna geometria). W tej pracy 

rozważana jest komunikacyjna rola memu-znaku. Komunikat memetyczny to znak-obraz, który niesie znaczenie promocyjne: obraz 

jest znaczącym, a znaczonym krajobraz kulturowy i jego przeżycie. Od architektury w tej relacji oczekuje się spełnienia lub 

przewyższenia obietnicy memu. Teorię znaku jako układu znaczącego i znaczonego została sformułowana przez Ferdinanda 

de Saussure (np. Chmielecki 2009). 
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pragmatycznych założeń architektury. Zgromadzony materiał badawczy dowodzi jednak 
możliwości zaproponowania konstrukcji o wysokiej estetyce, symbolicznym związku 
z tożsamością, odpowiadającej na praktyczne zagadnienia – jak kładka przez potok w regionie 
Havoysund (Lillefjord il. K11). Możliwości jakie architekturze daje zaawansowana inżynieria, 
pozwalają na przesuwanie naturalnej granicy w przestrzeni, zmieniając do tej pory ustalony 
punkt widzenia – na bliższy (dosłownie i symbolicznie) natury i kultury, przyjęcie niedostępnej 
pozycji na ekwilibrystycznej strukturze. 

Ukończony w 2020 r. pomost, nad doliną Mabodalen, na dno której spada wodospad 
Voringsfossen (il. K27), jest przykładem śmiałej i ekspresyjnej w formie inżynierii, obiektem 
odrywającym widza od dotychczasowej pozycji biernego (i pozostającego w bezpiecznym 
oddaleniu) obserwatora. Taka koncepcja wzbogaca doświadczenie wzniosłości i potęgi 
krajobrazu, zbliża do niego, wystawia na jego siłę przez fizyczny kontakt z nawiewanymi kroplami 
wody. Dzięki temu daje silne pozory uczestniczenia w zjawisku, które zwrotnie zaciera fakt 
istnienia zaplanowanego i asekurującego obiektu. Badane obiekty o ekwilibrystycznej formie nie 
wykorzystują swoich możliwości wywyższając obserwatora, izolując od autentyzmu i bodźców 
rzeczywistości – przeciwnie, lokują go wewnątrz, dają impuls i iluzję pierwotnego doświadczenia 
relacji z przyrodą. Obiekty te pozwalają umacniać się tożsamości, przez dumę i przywiązanie do 
zamieszkiwanego krajobrazu. 

2.3.5 Przestrzeń generowana przez obiekty kulturowej ekspresji i tworzone przez nie 

układy przestrzenne a definiowanie miejsc istotnych w krajobrazie 

Organizacja doświadczania obiektów kulturowej ekspresji w peryferyjnych 
przestrzeniach dostępnych publicznie, odpowiada podzieleniu na przestrzeń: przybycia 
(przedpola obiektów stanowiących wewnętrzną krawędź krajobrazu), przestrzeń koncentracji 
i przestrzeni odbioru indywidualnego (generowanej przez obiekt i jego bezpośrednie 
otocznie)139. Ten podział nie jest jednak jedynie zabiegiem estetycznym – determinuje sposoby 
publicznego użytkowania. W tym kontekście należy przywołać Halla (2005), który rozważając, 
w Ukrytym Wymiarze, kwestie z zakresu psychologii architektury, przypomina, że przypisywanie 
przestrzeni ściśle określonych, pojedynczych funkcji jest stosunkowo nowym wynalazkiem. Hall 
skupia się na przestrzeniach domowych, ale nie zapomina o przestrzeniach publicznych pisząc: 
topografia wiosek, miasteczek i miast, a także przedzielającego je pejzażu nie jest przypadkowa, 
wynika z planu, który zmienia się w zależności od epoki i kultury (2005: 163). Odseparowanie 
przestrzeni przybycia od koncentracji i indywidualnego odbioru, w peryferyjnych przestrzeniach 
dostępnych publicznie, można postrzegać jako wynik planowania odpowiadającego 
współczesnej kulturze – strefowaniu i strukturyzacji celem zapewnienia bardziej wydajnego 
użytkowania. Podział pozwala wpływać na zmianę prędkości ruchu użytkownika (co odgrywa 
znaczącą rolę w sytuacji zmiany środka transportu), ułatwia wywołanie emocji (skupienia uwagi 
na ruchu, zaskoczenia). Przestrzenie są projektowane z myślą o zachowaniu dystansu 
społecznego lub świadomym jego zmniejszaniu – co wyraża intencję regulacji czasu przebywania 
w tej przestrzeni. Decyzje celujące w poprawę wartości użytkowych – wpływania na 
intensywność gromadzenia się użytkowników w przestrzeni przybycia (jako skupiających lub 
rozpraszających) w przypadku peryferyjnych przestrzeni publicznych mają szczególnie istotny 
wpływ na percepcję i waloryzację krajobrazu i dostępu do niego (Jałowiecki i Szczepański 2010: 
335). Można przypuszczać, że optymalnie zorganizowana sekwencja przestrzeni umożliwia 
swobodny ruch w przestrzeni przybycia, formuje potoki ruchu i obszary spotkań grupowych 
w przestrzeni koncentracji oraz umożliwia indywidualny kontakt z krajobrazem i wątkami 
kulturowymi w wygenerowanych przez obiekt punktach. 

Miejsca ogólnodostępne w krajobrazie mogą występować samodzielnie, ale też mogą 
tworzyć struktury, w związku z tym można wyróżnić: działania punktowe, obszarowe i struktury. 

                                                           
139 We wszystkich analizowanych przypadkach możemy zaobserwować ten podział. 
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• Działania punktowe 

Działania punktowe to pojedyncze obiekty kulturowej ekspresji, wraz z ich najbliższym 
otoczeniem, tworzące podstawową jednostkę peryferyjnej przestrzeni dostępnej publicznie. 
Mogą występować niezależnie pod względem narracji i obecności w przestrzeni, jak również 
wchodzić w skład większej całości – tj. obszarów i struktur. 

Obiekty pojedyncze, o indywidualnych formach, są jednocześnie (najczęściej) 
budowlami o wysokim poziomie ekspresji kulturowej. Analizując przypadki badawcze rysuje się 
klarowny podział na dwie główne grupy: obiekty o złożonej warstwie narracji kulturowej 
(np. Steilneset, il. K7) i te wskazujące na powiązanie z krajobrazem na pierwszym miejscu 
(np. Bergsbotn, il. K13). Budowle i krajobraz nawiązują przestrzenną relację wpływającą na 
odmienną percepcję otoczenia, względem stanu wyjściowego. Projektowanie form i przestrzeni, 
w nawiązaniu do przyrodniczych: ścian, osi, dominant  (jako działanie intencjonalne, wynikające 
z analizy miejsca) ogranicza negatywny wpływ zainwestowania na krajobraz, jednocześnie 
wnosząc istotny wkład w zrozumienie „natury” i przekazu kulturowego. Należy podkreślić, że 
działania punktowe mają duży potencjał tworzenia przestrzeni społecznie użytkowanych – 
miejsc. 

• Działania obszarowe - zespoły 

Obiekty kulturowej ekspresji połączone tym samym wątkiem kulturowym lub 
przyrodniczym, zlokalizowane w bezpośredniej relacji sąsiedzkiej to zespoły. Zastosowanie 
wspólnej koncepcji programowej i przestrzennej skutkuje realizacją założeń jednorodnych w 
zakresie idei i estetyki. Przebadane realizacje wskazują na charakterystyczny punkt wyjścia dla 
obszarowych działań projektowych, jakim jest reakcja na niezadowalający stan istniejący 
zmienianej przestrzeni. Odnosząc się do najważniejszych obiektów referencyjnych, odnowa 
krajobrazu stanowi ogólny cel interwencji zespołowych (np. Cap de Creus, il. K5).  

• Struktury – kolekcje 

Działania punktowe, projektowane z myślą o budowie sekwencji przestrzeni 
kulturowych lub przyrodniczych najczęściej mają ograniczony (w porównaniu z działaniami 
punktowymi projektowanymi jako indywidualne) zakres przestrzeni dostępnej publicznie. Jako 
publicznie dostępne projektowane jest ich najbliższe otoczenie – dzięki czemu podkreślona 
zostaje nadrzędna organizacja przestrzenna (np. Timmelsjoch, il. K4). Główny wątek (kulturowy 
lub przyrodniczy) służy porządkowaniu i podporządkowaniu obiektów punktowych (miejsc). 
Struktury odpowiadają za zespalanie i nadawanie znaczeń wybranym kontekstom, mogą 
modyfikować znaczenie pojedynczych interwencji. To dzięki połączeniu, struktura 
zróżnicowanych obiektów architektonicznych (punktów o różnej randze i wartości) tworzy 
spójny produkt turystyczny lub architektoniczny (artystyczną „kolekcję”). Co istotne układ 
przestrzenny nie wymaga ani nadania tematu, ani tematyzacji obiektów, by zwiększyć 
oddziaływanie na potencjalnych użytkowników. Można zauważyć, że obiekty w obrębie jednego 
układu pozostają często w silnym związku formalno-materiałowym. Wymiernym efektem 
planowania w większej skali jest tworzenie sekwencji punktów publicznego dostępu dla 
promowania równomiernego (zrównoważonego) dostępu do środowiska o charakterze 
przyrodniczym. 

Bazując na przebadanych przykładach obiektów kulturowej ekspresji można stwierdzić, 
że tworzenie miejsc (przestrzeni publicznie dostępnych) w peryferyjnych lokalizacjach jest ściśle 
związane z budową stosunkowo niewielkich budowli w krajobrazie i kształtowaniem przez nie 
krajobrazów kulturowych (spójnych środowisk łączących naturę i kulturę w terenach odległych 
od tradycyjnych centrów rozwoju).  
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Definiowanie miejsc (jako) istotnych odbywa się dzięki wyeksponowaniu ich ukrytego 
potencjału przez budowę obiektów charakterystycznych, które pozwalają pełniej zrozumieć 
środowisko. Atrakcyjne współczesne obiekty organizują bezpieczną rekreację w środowisku 
o charakterze przyrodniczym, pomagają zapamiętać ważne wątki historii, zwiększyć swoją 
wiedzę o przyrodzie i kulturze, wzmagając doznania i percepcję. 

Wszystkie obiekty kulturowej ekspresji omawiane w pracy zestawiono tabelarycznie 
(tabela 1, str. 128), zgodnie z kategoriami opisanymi w pracy. Największa ilość reprezentuje 
obiekty o funkcjach widokowych. Rozkład form wskazuje na prymat trawersów i pawilonów. 
Sposobem komunikacji obiektów kulturowej ekspresji jest skłonienie odbiorcy do relacji opartej 
o poznawczo-edukacyjny charakter lub poprzez rekreację w przestrzeni nacechowanej (w mniej 
lub bardziej widoczny sposób) znaczeniami kulturowymi. Należy jednak podkreślić, że mowa 
o najbardziej wyraźnych cechach poszczególnych obiektów, którym często towarzyszą 
pozostałe, scharakteryzowane role. Większość obiektów uwrażliwia odbiorców na krajobraz, 
chociaż liczba tych, które intensyfikują doznania i percepcję oraz takich, których celem jest 
ogniskowanie uwagi – jest niemal równie istotna. Obiekty najczęściej pozwalają przyjąć 
użytkownikowi zwykle niedostępną pozycję w krajobrazie. Podsumowując: specyfika obiektów 
kulturowej ekspresji polega na wzmacnianiu percepcji i doznań wątków kulturowych i 
środowiskowych u odbiorcy, w dużej mierze pozostaje niezależna od formy i funkcji, chociaż 
oparcie doświadczeń o zmysł wzroku jest najsilniej reprezentowane. 

  



ROZDZIAŁ 2: OBIEKTY KULTUROWEJ EKSPRESJI GENERUJĄCE PERYFERYJNE PRZESTRZENIE DOSTĘPNE PUBLICZNIE – ZAGRANICZNE 
DOŚWIADCZENIA REALIZACYJNE 
 

128  
 

 

 

Tabela 1 Zestawienie cech badanych obiektów kulturowej ekspresji 
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*** 

Badanie realizacji zagranicznych doprowadziło do kilku obserwacji, które zostały 
rozwinięte w kolejnych rozdziałach pracy. Warto w tym miejscu podkreślić: 

● Brak (zarówno w opisach autorskich, materiałach inwestorów, a nawet publikacjach 
branżowych) docenienia roli przestrzeni generowanych przez obiekty kulturowej ekspresji 
w strukturze miasta rozproszonego. To spostrzeżenie prowadzi do potrzeby 
zaproponowania programu użytkowego bardziej dopasowanego do pełnienia tej roli. 
Istotnym problemem (brakiem) jest też celowe i świadome włączanie omawianych 
obszarów strukturę przestrzeni użytkowanych.  

● Przestrzenie towarzyszące obiektom ekspresji kulturowej były projektowane głównie 
z myślą o  turystach i kształtowaniu wizerunku marketingu regionów – obserwacja 
funkcjonowania tych miejsc dowodzi, że lokalne społeczności „odzyskują” je poza 
godzinami szczytu, i to wtedy je chętniej użytkują.  

● Duże przywiązanie do walorów przyrodniczych lokalizacji, mimo że obiekty wznoszone na 
terenach „odzyskanych”, wskazują na możliwość kreowania nowych miejsc przez obiekty 
ekspresji kulturowej.  

● Wszystkie z omawianych lokalizacji były przestrzeniami rzadko odwiedzanymi 
(przestrzeniami bez publiczności), które dzięki interwencji architektonicznej stały się 
miejscami odwiedzanymi publicznie – ale nie masowo. 
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3.1 OBIEKT KULTUROWEJ EKSPRESJI W MIEJSKIEJ PRZESTRZENI O CHARAKTERZE 

PRZYRODNICZYM – ZADANIA DYDAKTYCZNE JAKO LABORATORIUM BADAWCZE 

Obiekty ekspresji kulturowej i przestrzenie przy nich, jak wynika z wcześniejszych analiz, 
są obiektami, które mają duże znaczenie w upublicznianiu i unaocznianiu wątków kulturowych 
i tworzeniu miejsc chętnie użytkowanych w przestrzeniach peryferyjnych. W tym sensie obiekty 
kulturowej ekspresji stanowią rodzaj przestrzeni dostępnych publicznie na peryferiach, 
analogicznych do centralnych przestrzeni publicznych – rynków i placów. W Krakowie, mieście 
historycznym, o koncentrycznej strukturze urbanistycznej, współczesnych miejsc akcentujących 
kulturę, poza centrum miasta, jest niedostatecznie wiele. Przestrzenie o charakterze 
przyrodniczym, obecne w planie miasta, dają szansę nie tylko na kontakt mieszkańcom 
z „naturą”, ale mają potencjał by stać się obszarami promocji lokalnej kultury i wzbogacania 
krakowskiego krajobrazu kulturowego. Obiekty kulturowej ekspresji mogą wzmacniać lokalną 
tożsamość i pomagać podtrzymywać życie społeczne. Łączyć tych, dla których dane miejsce 
i „opowiadana” przez nie historia staną się bliskie i centralne (chociażby z uwagi na fizyczną 
bliskość miejsca zamieszkania). Nadając cel spacerom, mogą stawać się ważnymi elementami 
odporu wobec zabudowania. Można podkreślać ich promocyjny i turystyczny potencjał, ale też 
zwracać uwagę na niebezpieczeństwo komercjalizacji. Mając świadomość zagrożeń, warto 
zacytować Cohena (…) nowomodna sztuczka, która w pewnym momencie wydawała się tylko 
inscenizowaną „pułapką turystyczną”, staje się z czasem, i pod pewnymi warunkami, 
powszechnie uznawana za „autentyczny” przejaw lokalnej kultury (Cohen 1988: 380)140. Relacja 
między obiektami promocyjnymi, a miejscami kultury jest więc zniuansowana, a te niuanse 
wymagają szczególnego uwzględnienia. Warto jednak podkreślić, że rola współcześnie 
urządzanych miejskich przestrzeni o charakterze przyrodniczym nie rozwiązuje problemów 
miasta jako całości, w dużo większym stopniu jest narzędziem promocji, niż rozwiązaniem – ale 
daje możliwość uprzestrzennienia miejscowych rytuałów i lokalnej kultury. A taka tradycja, 
gospodarowania przestrzenią o charakterze przyrodniczym łącząca lokalną kulturę i patriotyzm 
z rekreacją jest działaniem głęboko zakorzeniona w krakowskiej kulturze planistycznej, 
nawiązującym do pierwszego ogrodu jordanowskiego141. 

Postawienie problemu badawczego w zadaniu dydaktycznym pozwoliło na uzyskanie 
i zestawienie zróżnicowanych odpowiedzi. Forma zadania projektowego rozpoczynającego 
pracę w semestrze, określona została, jako szybkie ćwiczenie pozwalające na rozeznanie się 
w kontekście otoczenia, ze szczególnym uwzględnieniem elementów drugoplanowych wobec 
podstawowych narzędzi analizy urbanistycznej. Głównym obszarem poszukiwań inspiracji 
i znaczeń, miała być historia miejsca (również ta na pograniczu faktu, bądź będąca całkowicie 
fikcją); ślady działań i wydarzeń z obszaru kultury; współczesne legendy; cykliczna i ulotna 
aktywność społeczna w terenie i oczywiście krajobraz. Obiektywne atrybuty przestrzeni nie 
zostały wykluczone z dyskusji, natomiast oczywistość ich obecności i wpływu musiała zostać 
poddana twórczemu przekształceniu.  

Lokalizacje uwzględniane w ćwiczeniach należały do szerszego obszaru – planowanych 
w toku prac semestralnych, analiz urbanistycznych. Podkreślano wagę formy wizualnego 

                                                           
140 Cohen odwołuje się do publikacji Hobsbawma i Rangera Tradycja wynaleziona (polskie wydanie w 2008 r.). 

 

141 Ogródki jordanowskie to tereny rekreacyjne budowane z myślą o aktywności dzieci i młodzieży. Torowska (2006: 47) pisze, że 

krakowski ogród doktora Jordana to pierwszy tego typu obiekt w Polsce i Europie. W tej samej publikacji prof. Szczeklik opisuje go 

jako pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych w Europie (Torowska 2006: 5). Warto zauważyć, że obiekty kulturowej ekspresji są 

szczególnie chętnie odwiedzane przez dzieci, rodziny z dziećmi, szkoły w ramach lekcji w plenerze itp., często są projektowane 

z myślą o użytkownikach z wózkami – nie tylko dla niepełnosprawnych, ale też dziecięcymi (o czym więcej w kolejnym rozdziale). 
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przedstawienia efektu, które poza informatywnością struktury architektonicznej, posiadać miało 
cechy pracy artystycznej. Zwracano uwagę na właściwości kompozycyjne w przyjętym typie 
prezentacji (plakat), kolorystykę, nośniki znaczeń, równowagę układu (lub jej zaburzenia), 
faktury, pozycję elementów przedstawianych, czy liternictwo oraz ich dialog z intencją przekazu 
Wykonującego. Każdorazowo zadanie miało przybliżyć istotne zagadnienie dla całości przyszłego 
obszaru pracy, wskazując wybrane problemy zadanej przestrzeni i utrzymując związek 
z zasadniczym tematem projektu semestralnego (analizą i projektem urbanistycznym).  

Opisując zadania w prowadzonym dydaktycznym laboratorium badawczym, zapewniono 
przestrzeń i pretekst dla trzech skali interwencji w krajobrazie: wśród opracowanych propozycji 
reprezentowane były działania punktowe, obszarowe i struktury – ostatnie jako teoretyczne 
zagospodarowanie składające się z kilku prac. W zależności od roku akademickiego i grupy, 
wskazywano bardziej precyzyjnie typ obiektu w zadanym terenie (np. szlak, punkt), bądź 
artykułowano pozycję (np. krawędź). 

● Zadanie 1: Poszukiwanie punktowej formy obiektu krawędziowego, o potencjale 

promocyjnym dla elementów dziedzictwa kulturowego i otoczenia przyrodniczego142 

Otoczenie krakowskiego Zakrzówka, jako istotnego terenu przyrodniczego w obrębie 
miasta, z wyraźnymi śladami antropogenicznych przemian, poddawane jest ciągłym naciskom 
inwestycyjnym. Na początku XX wieku Zakrzówek został włączony w granice administracyjne 
miasta Krakowa, jako część dzielnicy Dębniki. Pomimo marginalnego (współcześnie) znaczenia 
gospodarczego wobec centralnego ośrodka administracyjnego, Zakrzówek jest miejscem 
o zróżnicowanej, barwnej historii i pociągającej różnorodności – zarówno jej fizycznych 
przejawów, jak również niematerialnych elementów budujących charakter (i rozpoznawalność) 
tej części Krakowa.  

Największy wpływ na dzisiejsze postrzeganie tego miejsca, miała prowadzona (od 
początku XX wieku do lat 90-tych) eksploatacja górnicza, funkcjonowanie kamieniołomu 
pozyskującego wapień. Zaprzestanie działalności wydobywczej spowodowało stopniowe 
wypełnianie się wyrobiska wodą i powrót charakterystycznej dla miejsca roślinności. Poza 
wątkiem przemysłowym, Zakrzówek był i jest tłem dla wielu wydarzeń kulturalnych, 
społecznych, udostępnia swoją przestrzeń dla codziennej rekreacji i niecodziennych aktywności 
sportowych (np. funkcjonujące od lat centrum nurkowania). Charakterystycznym jest 
przeplatanie się tu historii osób faktycznie żyjących (np. epizod pracującego w latach II wojny 
światowej w kamieniołomie Karola Wojtyły), z wydarzeniami legendarnymi (np. o magii 
i alchemicznych eksperymentach mistrza Twardowskiego). 

Spodziewana koncepcja projektowa miała mieć charakter syntetycznej i wyraźnie 
subiektywnej (autorskiej) odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób formalnie i symbolicznie 
zdefiniować wątki kulturowe w przestrzeni? Dokładna lokalizacja oczekiwanego obiektu, została 
określona precyzyjnie – przy węźle komunikacji kołowej i pieszej – pętli kończącej ulicę 
Twardowskiego, najbardziej uczęszczanym i rozpoznawalnym punkcie dostępu do Zakrzówka. 
Poza rolą zastępczą wobec podstawowych działań z zakresu analizy urbanistycznej, ten etap 

                                                           
142 Zadanie dydaktyczne w semestrze zimowym 2012/2013, było wstępnym ćwiczeniem, sformułowanym dla potrzeb organizacji 

wiedzy i niezbędnych informacji o kontekście lokalizacji, na potrzeby późniejszego projektu zabudowy mieszkaniowej w tym miejscu 

(prowadzący przedmiot: dr hab. inż. arch. Anna Franta, prof. PK, prowadzący grupę: dr hab. inż. arch. Anna Franta, prof. PK i mgr 

inż. arch. Wojciech Świątek). Zadanie prowadzone na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, w Instytucie Projektowania 

Urbanistycznego, w Zakładzie Kształtowania Przestrzeni Komunikacyjnych (A-34). 
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projektowy, był przede wszystkim próbą odkrycia i wyartykułowania elementów znajdujących 
się w szerokim związku ze specyficzną lokalizacją i przyszłą funkcją.  

Architektonicznym celem zadania, było zaprojektowanie stałego obiektu stanowiącego 
przestrzenną informację o tożsamości miejsca w odniesieniu do jego szerokiego kontekstu 
(Kraków). Lokalizacja znajdująca się na granicy obszarów o odmiennym sposobie użytkowania – 
zabudowy mieszkaniowej i terenów zielonych (rekreacyjnych) wokół Zakrzówka, pełnić miała 
rolę „przejścia – portalu” pomiędzy nimi. Obiekt ze względu na swoje umiejscowienie – na 
krawędzi, powinien był wyraźnie wpływać na percepcję odwiedzającego w odniesieniu do 
przestrzeni dostępnej publicznie, której początek był sygnalizowany. Oddziaływanie obiektu na 
postrzeganie różnych od siebie obszarów, należało przewidzieć jako dwukierunkowe.  

Nie stawiano żadnych wytycznych w zakresie funkcji i formy interwencji przestrzennej. 
Jedynym spodziewanym wynikiem pracy, miał być dostrzegalny i przedstawiony w sposób 
wyrazisty, związek z elementami dziedzictwa kulturowego i tła krajobrazowego, oparty na 
ocenie (subiektywnej i selektywnej) kontekstu materialnego i niematerialnego, obszaru. Analizą 
należało objąć czynniki mogące mieć istotne znaczenie dla podkreślenia tożsamości miejsca 
w świadomości mieszkańców i odwiedzających. Istotnym aspektem zadania było wymaganie 
komunikatywności, zakładanych w drodze koncepcyjnych rozważań treści, w sposób 
„chwytliwy” i mający potencjał promocyjny. Właściwością docelowej propozycji, jako 
uzupełniającym komponentem zamierzenia projektowego, miała być zmienność obiektu 
i możliwość interakcji z odbiorcą. 

Kryteria oceny przedstawionych koncepcji projektowych, poza stroną plastyczno-
estetyczną i recenzją (sprawdzeniem) podstawowych założeń natury formalno-prawnej 
i technicznej, były oparte o realizację poniższych grup zagadnień:  

1. Inspiracja, kod źródłowy koncepcji, i ich przetworzenie na język architektury.  
2. Lapidarność i synteza przekazu architektonicznego. 
3. Interpretacja krajobrazu jako świata dwubiegunowego o złożonej tożsamości. 

• Wyniki 

Większość prac preferowała uwydatnienie elementów widzianych krajobrazu, posługując 
się szeroko rozumianym i indywidualnie dobieranym elementem kulturowym jako dodatkiem. 
Dominowały struktury przede wszystkim widokowe, koncepcje opierające się o materialne 
składniki kontekstu, często podlegające wzmocnieniu lub przekształceniu (zogniskowaniu), 
głównie poprzez decyzje oddziałujące na bodźce fizyczne (motoryczne). Niewielka część prac 
ujmowała zagadnienie abstrakcyjnie, bądź dwu lub wieloznacznie – w finalnej koncepcji. 
Mniejszość stanowiła również grupa, skłaniająca się do organizacji przeżycia indywidualnego 
w proponowanych formach. Dwubiegunowość realizowana była w sposób nierówny – 
dominowało ujęcie skierowane na wchodzących w teren opracowania.  

Analiza efektów prac – zarówno plansz, jak i prezentacji ustnej, wskazywała potrzebę 
bardziej radykalnego sformułowania wymagań, uwypuklających rolę jednostkowego przeżycia, 
znaczenia jego intymności. Ponadto zauważono, że warto mocniej akcentować potrzebę uznania 
przez projektujących roli elementów niematerialnych kontekstu, jako równoważnych w procesie 
poszukiwania formalnej reprezentacji. Stwierdzono incydentalne przekroczenia, w aspekcie 
skali akceptowalnej w otoczeniu przyrody, interwencji projektowych – będące wynikiem 
przedłożenia relacji z miastem nad tą rezonującą z bezpośrednio sąsiadującym krajobrazem 
przyrodniczym. 
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● Zadanie 2: Koncepcje obiektu – łącznika, integrującego obszary o odmiennym 

sposobie użytkowania i charakterze przestrzeni143 

Opracowano dwa tematy, uwzględniające podobne, dwubiegunowe oddziaływanie 
otoczenia na formę i formy na otoczenie. Lokalizacja związana była z terenami zielonymi 
o bezsprzecznie wysokiej jakości, nieposiadającymi jednak adekwatnej reprezentacji w formie 
obiektu architektonicznego. Dla obu tematów projektowych przetworzenie istniejących relacji 
przestrzennych i elementów poza-fizycznych działki – na architekturę było zagadnieniem 
podstawowym, które miało na celu zmianę postrzegania miejsca dotychczas obojętnego. 
Zaproponowane rozwiązanie miało wykreować węzeł, zdefiniowany w przestrzeni i stanowiący 
zauważalny punkt odniesienia. 

• Ćwiczenie 1: Promocja wybranych cech dziedzictwa kulturowego w budowaniu 

współczesnej formy architektonicznej: ŁĄCZNIK RE-KREACJI 

Zagadnienie projektowe polegało na stworzeniu obiektu mającego na celu urozmaicenie 
i wzbogacenie sposobu użytkowania terenów Bulwarów Wisły i Parku Dębnickiego. Wskazana 
lokalizacja spajała oba obszary rekreacji o ciągłym i punktowym charakterze ich użytkowania, 
nie posiadające wyraźnego, przestrzennego łącznika. Celem koncepcji było wykreowanie 
struktury integrującej Bulwary i Park w zakresie funkcji i formy oraz poprzez nadanie miejscu 
innej – nowej jakości. Interwencja miała wynikać z niekonwencjonalnego spojrzenia na 
kulturowy kontekst, a opierając się na jego transformacji – ukazywać poprzez architekturę jego 
(kontekstu) zaskakujące, nieznane oblicze. Obiekt należało projektować ze świadomością 
i szczególną wrażliwością w zakresie spójności: idei, rozwiązań formalno–funkcjonalnych jak 
i zastosowanych materiałów. Celem zamierzenia projektowego było wykreowanie punktu 
węzłowego, atraktora, będącego odpowiedzią na potrzeby, jak również na zagrożenia 
wynikające z analizy lokalizacji (wykonanej przez studentów). Znaczącą właściwością propozycji 
projektowej miała być jej atrakcyjność jako wdrożenia, pozwalająca na ustanowienie się 
w przestrzeni miasta, jak również w świadomości użytkowników. 

• Ćwiczenie 2: Promocja wybranych cech dziedzictwa kulturowego w budowaniu 

współczesnej formy architektonicznej: KONDENSATOR KONTEKSTU 

Tu celem było zaprojektowanie stałego obiektu będącego przestrzennym znakiem 
informującym o specyficznym kontekście miejsca. Działkę wskazano w obszarze płynnej granicy 
terenów o odmiennym sposobie użytkowania: zabudowy mieszkaniowej (również planowanej) 
i terenów zielonych (rekreacyjnych) wokół zalewu Zakrzówek. Obiekt ze względu na swoje 
umiejscowienie – na krawędzi – powinien był pełnić rolę struktury wprowadzającej użytkownika 
w teren, oddziaływać na postrzeganie różnicy w przestrzeni i sygnalizować wyjątkowość każdej 
z nich. Lokalizację, jak i założenia projektowe należało określić tak, by struktura architektoniczna 
była pomostem-przejściem łączącym obie strefy. Poszukiwanie funkcji i formy powinno było 
wynikać z analizy kontekstu materialnego i niematerialnego, opierać się o lokalne dziedzictwo 
kulturowe i walory krajobrazowe miejsca. Określenie czynników istotnych dla wzmocnienia 
identyfikacji miejsca w zbiorowej świadomości mieszkańców (również w skali Krakowa) 
i uwydatnienia jego tożsamości, należało uznać za kluczowe w poszukiwaniu koncepcji 
architektonicznej. W procesie projektowym istotnymi do rozważenia były aspekty interakcji 
odbiorcy z obiektem oraz jego zmienność (obiektu) jako istotne czynniki koncepcji 
architektonicznej. Utrzymano oczekiwanie wobec dużego potencjału promocyjnego 
i wyrazistości obiektu dla budowania nowej marki miejsca. 

                                                           
143 W ramach zadania projektowego inicjującego projekt semestralny w roku akademickim 2013/3014 (prowadzący przedmiot: dr 

hab. inż. arch. Anna Franta, prof. PK, prowadzący grupę: dr hab. inż. arch. Anna Franta, prof. PK i mgr inż. arch. Wojciech Świątek). 

Zadanie prowadzone na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskie,j w Instytucie Projektowania Urbanistycznego, w Zakładzie 

Kształtowania Przestrzeni Komunikacyjnych (A-34). 
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• Wyniki 

W lokalizacji pierwszej wykonane prace cechowało stosowanie występujących w miastach 
form architektonicznych, zarówno w materiale, podejściu do trwałości – często jako 
przetworzenie i rozwinięcie pojęcia małej architektury i jej relacji do wnętrz miejskich. 
Lokalizacja wymagająca łączenia odmiennych obszarów, ustawiona dodatkowo w poprzek 
użytkowanego ciągu pieszo-rowerowego, była rozwiązywana (głównie) w dwóch formach: 
prostopadłego połączenia generującego mniej lub bardziej wyraźne skrzyżowanie oraz mikro 
wnętrza – skweru, koncentrującego się na własnej typologii. 

Druga lokalizacja dostarczyła większą ilość kreatywnych rozwiązań, jednak najczęściej 
nadrzędną rolę przypisując informacji w przestrzeni – poprzez dostrzegalną obecność formy 
silnej i manifestującej swą obecność. Pojawiły się propozycje skłaniające użytkownika do 
interakcji, czynnego udziału w obcowaniu z formą (np. elementy przesuwne). Skłonność do 
artykulacji unikalnej przyrody była głównym celem opracowań. 

● Zadanie 3: Koncepcje zespołowe struktur architektonicznych definiujących szlak 

kulturowy144 

Problematyka pozostała zbieżna z zadaniami z poprzednich lat – w ogólnej 
charakterystyce obiektów – jako twórczych interpretacji szerokiego (kulturowego 
i krajobrazowego) kontekstu miejsca, natomiast bardziej zdecydowany nacisk położono na 
punkt interwencji architektonicznej. Lokalizacje wskazywane dla pracy analitycznej 
i projektowej, określono przede wszystkim biorąc pod uwagę bardzo specyficzne relacje 
z otoczeniem. Kluczowymi determinantami wyboru były aspekty topografii: od usytuowań 
skrajnie dramatycznych, przy ikonicznych elementach krajobrazu Zakrzówka; poprzez 
rozmyślnie odmienne – niewyróżniające się mikro-wnętrza w krajobrazie; dopełniając je 
terenami z pozoru pozbawionymi wyraźnych, unikalnych przymiotów.  

Opracowując temat projektowy uwzględniono część działek jako predestynowanych do 
zawiązania współpracy pomiędzy wykonującym ćwiczenia – w parach i większych grupach – dla 
stworzenia ciągu atrakcji, szlaku struktur, funkcjonujących w jednym mikro-systemie – kolekcji. 

W konsekwencji poprzednich zmagań nad zagadnieniem wewnątrz-miejskiego szlaku 
kulturowego opracowano rozbudowaną formę ćwiczenia wprowadzającego – zadania 
podzielonego na trzy podgrupy145.  

Każda z osób w podgrupach miała za zadanie zaprojektować obiekt, znak przestrzenny, na 
wspólnie kształtowanym szlaku kulturowym. Nadrzędnym punktem odniesienia była krawędź 
wyrobiska na Zakrzówku. Projektowany obiekt ze względu na swoje usytuowanie, miał pełnić 
rolę struktury potęgującej postrzeganie naturalnego otoczenia i sygnalizować jego wyjątkowość 
odwiedzającemu. Poszukiwanie funkcji i formy miało wynikać z analizy kontekstu materialnego 
i niematerialnego, opierać się o lokalne dziedzictwo kulturowe i walory krajobrazowe miejsca. 
Zmodyfikowano wymagania – wskazując potrzebę działań dla stworzenia przestrzeni publicznej, 

                                                           
144 Pierwszym podejściem do koncepcji wewnątrz-miejskiego szlaku kulturowego jako elementu strukturyzującego miasto 

(wewnętrzną krawędź miasta), było zadanie zorganizowane w roku akademickim 2014/2015 (prowadzący przedmiot: dr hab. inż. 

arch. Anna Franta, prof. PK, prowadzący grupę: dr hab. inż. arch. Anna Franta, prof. PK i mgr inż. arch. Wojciech Świątek), 

prowadzone na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, w Instytucie Projektowania Urbanistycznego, w Zakładzie 

Kształtowania Przestrzeni Komunikacyjnych (A-34). 

 

145  Zadanie projektowe realizowane na semestrze 5, roku akademickiego 2015/2016 na Wydziale Architektury Politechniki 

Krakowskiej, w Instytucie Projektowania Urbanistycznego, w Zakładzie Kształtowania Przestrzeni Komunikacyjnych (A-34). 

Prowadzący przedmiot: dr hab. inż. arch. Anna Franta, prof. PK, prowadzący grupę: dr hab. inż. arch. Anna Franta, prof. PK i mgr inż. 

arch. Wojciech Świątek. 
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miejsca spotkań i interakcji, marginalizując „marketingową” atrakcyjność wyrazistej formy 
architektonicznej z poprzednich lat. Architektura miała być zdolna do wzmocnienia identyfikacji 
Zakrzówka poprzez uwydatnienie jego cech tożsamościowych. Aspekty zmienności obiektu pod 
wpływem światła, ruchu, warunków atmosferycznych itp., wysunięto jako istotny czynnik 
koncepcji projektowej. 

Grupa pierwsza miała za cel zaprojektowanie struktury architektonicznej oddziałującej na 
doznania fizyczne użytkownika, wywołane bodźcami zewnętrznymi, związanymi z wysokością, 
zmysłem równowagi, odbiorem przestrzeni, poczuciem ryzyka, lęku czy zaskoczenia. Druga 
grupa pracowała nad stworzeniem formy koncentrującej doznania użytkownika na 
obiektywnym kontekście – elementach świata fizycznego, rzeczywistości materialnej, treściach 
związanych przede wszystkim z historią, pamięcią, pełniąc przy tym rolę edukacyjną. Spektrum 
motywacji projektowych ostatniej, trzeciej grupy rozciągało się na świat mitów, symboli, 
wyobraźni, jako przestrzeni inspirującej do zaprojektowania struktury architektonicznej będącej 
formą twórczej interpretacji tego subiektywnie postrzeganego kontekstu. 

• Wyniki 

Koncepcje projektowe dostarczyły zróżnicowanych pod względem formalnym 
i narracyjnym propozycji. Zbiór obiektów został poszerzony i reprezentowalność odmiennych 
działań uległa spodziewanemu wyrównaniu. Spoistość komunikatu generowanego jako efekt 
pracy wspólnej – w obrębie grupy, była przekonywująca bądź kompensowana gamą 
indywidualnych, nietypowych rozwiązań. Rozdzielenie w zadaniu zagadnień wiodących w formie 
architektonicznej, wraz z zawężeniem kursu poszukiwań, spowodowało przyrost oryginalnych 
propozycji, prototypów nie zawsze poprawnych, ale progresywnych w efekcie głębszej analizy 
posiadanej wiedzy o miejscu. 

Podsumowanie 

Laboratorium dydaktyczne można traktować jako ideowe laboratorium badawcze – 
potwierdziło możliwość promocji lokalnej kultury przez obiekty architektoniczne, realizowane 
w przestrzeniach o charakterze przyrodniczym. Zauważono, że miejsca mniej atrakcyjne, 
łączone w kolekcję (przez budowę niewielkich budowli wzmagających percepcję i doznania) jako 
całość (grupa) tworzą synergicznie wartościowy komunikat kulturowy (mimo różnej wartości 
architektonicznej, kulturowej i społecznej poszczególnych elementów). Zaobserwowano 
również tendencję do zbyt ekspresyjnego projektowania poszczególnych elementów szlaku 
(przez różnych autorów, chcących podkreślić wyjątkowość „swojego miejsca”). Wnioskuje się że, 
analogicznie do kolekcji, szlak wymaga kuratora, który określi scenariusz szlaku – znaczenie 
i wagę poszczególnych jego elementów.  
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3.2 OBIEKTY KULTUROWEJ EKSPRESJI INTERPRETUJĄCE KONTEKSTY W PERYFERYJNYCH 

PRZESTRZENIACH DOSTĘPNYCH PUBLICZNIE – PROBLEM BADAWCZY W PRAKTYCE 

PROJEKTOWEJ 

Celem poszerzenia metodologii badawczej o procedurę „sprawdzenia przez 
projektowanie”, w trakcie opracowywania rozprawy doktorskiej, podjęto kilka zadań 
projektowych, których specyfika pozwoliła na przebadanie, w różnej skali i zróżnicowanych 
warunkach, problemu wdrożenia form ekspresji kulturowej w krajobrazie. Koncepcje i projekty 
obiektów wybrano i uszeregowano z uwagi na stopień dokładności i zaawansowania prac nad 
wybranymi zagadnieniami oraz typ wdrożenia. Wspólnym dla badanych przypadków, jest 
pytanie, o adekwatność proponowanego obiektu, bądź przestrzeni, w relacji do zastanych 
wątków narracji kulturowej – ich dobór i hierarchia w procesie projektowania jak i ochrona 
w konsekwencji realizacji. Równie istotnym zagadnieniem jest sposób reakcji na indywidualny 
kontekst krajobrazowy i topografię, przez określenie typu wdrożenia, dostępności, wariantów 
realizacji oraz cech użytkowych. Rozważana jest kwestia związku z miastem, lub inną formą 
zorganizowanej struktury osadniczej, oraz możliwość utrwalania ich cech tożsamościowych 
przez obiekty kulturowej ekspresji. Badane przez proces projektowy interwencje, stanowią 
rozwinięcie i materializację potrzeb obcowania z mniej formalną przestrzenią, posiadającą cechy 
przyrodnicze. 

Akcentuje się związek projektów z problematyką kształtowania współczesnych 
krajobrazów kulturowych oraz zagadnieniem budowy miejsc charakterystycznych (często na 
obszarach niewyróżniających się), podkreślających lokalną, peryferyjną kulturę i mających 
szansę stać się ważnymi przestrzeniami dla miejscowych społeczności. 

Przykłady wybrano kierując się potrzebą ukazania różnorodności wytycznych i możliwych 
reakcji na nie. Projekty wykonywane były w odmiennych warunkach wyjściowych: w terenach 
objętych formami ochrony przyrodniczej, konserwatorskiej, ale też w terenach 
poprzemysłowych, wyeksploatowanych oraz „bez właściwości”.  

3.2.1 Koncepcja mikro-szlaku kulturowego w Dołędze jako kolekcja obiektów 

kulturowej ekspresji 

Szlak kulturowy w Dołędze, rozwijany był w ramach projektu pt. Wykorzystanie zasobów 
przyrodniczych i kulturowych subregionu tarnowskiego dla wykreowania markowego produktu 
turystycznego – Pojezierze Tarnowskie146 – przedsięwzięcia, polegającego na rewitalizacji 
zbiorników pogórniczych. Proces odnowy środowiska miał integrować ślady działalności 
przemysłowej z przyrodą i kulturą – łączyć je w spójną całość szlakami tematycznymi i trasami 
rekreacyjnymi (rowerowymi, pieszymi, konnymi, narciarskimi i żeglownymi). 

Podstawą podjęcia działań badawczych i projektowych były przede wszystkim zbiorniki 
wodne, północno-wschodniej Małopolski, powstające w wyniku górniczej eksploatacji zasobów 
surowcowych. Celem było całoroczne ich zagospodarowanie i zainteresowanie nimi 
mieszkańców147 (il. 3.1). 

                                                           
146 Projekt wykonywany w ramach współpracy z Wydziałem Górnictwa i Geoinżynierii AGH (aktualnie Wydział Inżynierii Lądowej 

i Gospodarki Zasobami). Prace nad koncepcją rewitalizacji rozpoczęto w 2014 r. Kierownikiem projektu była dr hab. inż. Anna 

Ostręga, prof. AGH. Zespół projektowy ulegał zmianom, ale mgr inż. arch. Wojciech Światek, mgr inż. arch. Anna Szewczyk-Świątek 

byli osobami odpowiedzialnymi za rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne przez cały okres trwania projektu (i projektów, które 

powstawały przez kolejne 6 lat jako kontynuacje tej koncepcji). Na wstępnym etapie (2014-2015) zespół wsparł merytorycznie: prof. 

dr hab. inż. arch. J. Krzysztof Lenartowicz. Ze strony AGH, częścią zespołu była mgr inż. Sylwia Cygan.  

 

147 Zbiorniki wodne są wykorzystywane przez mieszkańców w okresie letnim, do kąpieli – często nielegalnie. Zawodnione wyrobiska 

nie są przystosowane do takiego użytkowania – są niebezpieczne, systematycznie zdarzają się przypadki utonięć. 
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Il. 3.1 Teren eksploatacji, zbiornik Jagniówka II powstały w wyniku wydobywania żwiru, nowy element krajobrazu 

(fot. własna, 2014) 

W okresie początkowych działań projektowych nad Pojezierzem Tarnowskim, Małopolska 
plasowała się na drugiej pozycji w kraju pod względem udokumentowanych złóż piasków 
i żwirów (1 846 mln Mg) i trzeciej pod względem ich eksploatacji (12 941 tys. Mg148), które 
skoncentrowane są właśnie w subregionie tarnowskim149. Eksploatacja kopalin odbywa się 
głównie metodą odkrywkową spod lustra wody, czego efektem są zawodnione wyrobiska, 
najczęściej rekultywowane w sposób najmniej kosztochłonny – bez profilowania skarp (co 
uniemożliwia rekreacyjne wykorzystanie i bezpieczny dostęp do wody).  

Należy zaznaczyć, że zagospodarowanie zawodnionych wyrobisk było przedmiotem wielu 
dyskusji pomiędzy zespołem projektowym (górniczo-architektonicznym, w tym autora), 
decydującymi o prawie miejscowym władzami samorządów i przedsiębiorcami górniczymi. 
Wyjściowe, chaotyczne zagospodarowanie terenu nie przyniosło rozwiązania problemów, 
a raczej je nasiliło, szczególnie w zakresie ładu przestrzennego. Bezsprzecznie jednak, zbiorniki 
(ponad 250) stały się znaczącym potencjałem dla rekreacji i turystyki – także przyrodniczej 
i kulturowej. Wiadomo też, że ich liczba będzie wzrastać w miarę eksploatacji licznych, jak 
wcześniej wspomniano, złóż. Antropogeniczne zbiorniki wodne stały się ważnym elementem 
koncepcji i elementem budującym jej scenografię. 

Na wstępie ustalono kluczowe wytyczne do projektowania w obrębie Pojezierza 
Tarnowskiego150: 
• założenie o konieczności opracowywanie kompleksowych koncepcji urbanistyczno-

architektonicznych dla poszczególnych obszarów (po)eksploatacyjnych stanowiących 
Pojezierze, uwzględniających docelową wizję Pojezierza (istniejące i planowane funkcje); 

                                                           
148 Mg – megagram – nazwa popularna tona. 

 

149 Na podstawie Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce, stan na 31.12.2015 r. (Szuflicki, Malon, Tymiński, 2016). w najnowszym 

opublikowanym Bilansie Małopolska utrzymuje tę samą pozycję w kraju (Szuflicki, Malon, Tymiński, 2020). 
150 Por: Ostręga A. (kier.), Lenartowicz K., Szewczyk-Świątek A., Świątek W., Cygan S. (2014); Ostręga, A. (kier.), Szewczyk-Świątek, 
A., Świątek, W., Cygan, S. (2015); Ostręga A. (kier.), Szewczyk-Świątek A., Świątek W., Cygan-Korecka S., Machniak Ł. (2016). 
Koncepcja programowo-przestrzenna rewitalizacji Zakładu Eksploatacji Kruszywa Radłów. Kraków: AGH Wydział Górnictwa 
i Geoinżynierii (praca niepublikowana) i Ostręga, A., Lenartowicz, K., Szewczyk-Świątek, A., Światek, W., Cygan, S. (2015). 
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• bezwzględna potrzeba uwzględnienia perspektywy eksploatacji, struktury własności 
i charakteru otoczenia (koncepcja pokrywała obszar obejmujący docelowy zasięg 
eksploatacji, od początku zwracano uwagę na potrzebę urozmaicania linii brzegowej 
i budowę ew. połączeń pomiędzy zbiornikami); 

• założenie o potrzebie realizacji inwestycji na wysokim poziomie architektonicznym 
z rozwiązaniami chroniącymi środowisko i zachowującymi ład przestrzenny, uznając 
ekosystemy wodne, leśne i krajobraz za niezaprzeczalne atuty Pojezierza; 

• konieczność zachowania spójności i harmonii funkcji w obrębie Pojezierza (celem 
zapewnienia dostępności do usług rekreacyjno-turystycznych dla wszystkich mieszkańców 
subregionu, a dzięki różnorodnej i atrakcyjnej ofercie przyciąganie turystów również 
spoza subregionu i regionu). 

Od początku zespół projektowy kładł duży nacisk na: 

• umacnianie tożsamości poprzez projektowanie unikatowych atrakcji zakorzenionych 

w zasobach lokalnej kultury gmin; 

• tworzenie peryferyjnych przestrzeni publicznych i poszukiwanie wspólnych wątków 
umożliwiających tworzenie szlaków tematycznych, wywołujących ruch turystyczny; 

• równoważenie potrzeb społeczno-gospodarczych i ochrony walorów przyrodniczo-
krajobrazowych, promowanie „łagodnej” turystyki przyrodniczej; 

• zachowanie śladów przemysłu. 

Analiza uwarunkowań skłoniła do zaproponowania działań mających na celu „oswojenie” 
spuścizny przemysłowej, poddanie jej procesom planowanej sukcesji – a nie jej zatarcie 
i przywrócenie stanu sprzed eksploatacji. Podejmowane działania miały na celu stworzenie 
koncepcji, zachowującej i wykorzystującej (w możliwie niezmienionych formach) ślady 
przemysłu wydobywczego przez karnawalizację151 – tworzenie przestrzeni ludycznych na bazie 
deformacji środowiska przez działalność górniczą i poszukiwaniu w niej współczesnej 
wzniosłości. Wykonano analizy obszaru: jego właściwości krajobrazowych, przyrodniczych, stanu 
prawnego nieruchomości, obciążeń wynikających z ciągle funkcjonującego przemysłu – 
wyłoniono tereny o potencjale do asymilacji, nowej narracji opartej o wątki kulturowe 
i przyrodnicze (il. 3.2). Elementem kluczowym dla budowy nowego szlaku kulturowego był 
istniejący, zabytkowy dwór w Dołędze. Dwór mimo peryferyjnej lokalizacji, był ważnym punktem 
na lokalnej mapie mentalnej – źródłem dumy mieszkańców. Niegdyś stanowił miejsce zjazdów 
i hucznych posiedzeń młodopolskiej bohemy. Wyróżniające region bogactwo w dziedzinie 
literatury i wyjątkowa historia spotkań znamienitych osobistości w dołęskim dworze 
zainspirowały prace nad szlakiem kulturowym (il. 3.3) – opartym o obiekty stanowiące 
symboliczny hołd literatom (Stanisławowi Wyspiańskiemu, Lucjanowi Rydlowi, Adamowi 
Asnykowi, Tadeuszowi Boy-Żeleńskiemu, Tadeuszowi Micińskiemu i Włodzimierzowi 
Tetmajerowi). Przeciwwagą dla kultury zakorzenionej i wysokiej, był ciągle przekształcany 
krajobraz. Relacja obu zagadnień w obrębie budowanej idei szlaku kulturowego, była 
sprzecznością inspirującą w zakresie działań projektowych i – nieuniknionych – kolizji 
estetycznych. Należy podkreślić, że przemysł, w jego pozornie nieatrakcyjnej formie, był 
postrzegany jako katalizator procesu przekształceń przestrzeni. Dawało to szansę na odejście od 
rekultywacji post factum w kierunku celowych, projektowanych w czasie trwania eksploatacji, 
zmian. Zaangażowanie każdej ze stron procesu, umożliwiło stworzenie roboczego modelu 
przekształcenia obszaru w użyteczne i dostępne – peryferyjne publiczne przestrzenie152 – 
generowane obiektami dedykowanymi poszczególnym twórcom – tworzące w szlak. 

                                                           
151 Karnawalizacja to rodzaj narracji architektonicznej, posługującej się groteskowymi przedstawieniami (odwołującymi się do 

publicznej wyobraźni, ale dystansującym się do kiczu). Pojęcie karnawalizacji wprowadziła do literatury przedmiotu A. Szewczyk-

Świątek (2014, 2015), współautorka projektu Pojezierza Tarnowskiego. 

 

152 Por. Ostręga A., Szewczyk-Świątek A., Świątek, W. (2019). 
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Il. 3.2 Mozaika przyrodniczo-kulturowa opracowana w ramach poszukiwania znanych, ukrytych, bądź marginalizowanych 

elementów dziedzictwa dla zbudowania spójnego przekazu osadzonego w przeszłości i teraźniejszości (opracowanie własne, 

2016). 

 

Il. 3.3 Schemat szlaku kulturowego w Dołędze. Numerami oznaczono kolejne obiekty ekspresji kulturowej nawiązujące do 

twórczości: 1. Stanisława Wyspiańskiego; 2. Adama Asnyka; 3. Lucjana Rydla; 4. Tadeusza Micińskiego;  

5. Tadeusza Boy- Żeleńskiego; 6. Włodzimierza Tetmajera. Dołęga (opracowanie własne, 2016). 

 

● Obiekt ekspresji kulturowej nawiązujący do twórczości Lucjana Rydla (il. 3.4, A) 

Koncepcja obiektu kulturowej ekspresji została powiązana z osobą i twórczością Lucjana 
Rydla, poety, którego inklinacje zawodowe i osobiste wyraźnie kierowały się ku ludowości. 
Wesele Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną stało się inspiracją dla dramatu Wyspiańskiego, dzieła 
pełnego symboliki i realnych odniesień. Ze względu na konwencję i cechy lokalizacji, 
zdecydowano o budowie inscenizacji bliższej formom artystycznej instalacji, niż obiektu 
architektonicznego. Postacie i przedmioty wykonanie z elementów ruchomych, napędzanych 
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przez obserwatora, ale również nieustannie poddające się siłom przyrody, trwające w ciągłym 
ruchu, przywoływały znaczenia wynikające z relacji świata realnego z imaginacjami. 
Podstawową cechą tych instalacji, była ich nieprzerwana interakcja ze środowiskiem, dzięki 
zastosowaniu rozwiązań opartych o prostą mechanikę. Oddziaływanie wizualne miało być 
intensyfikowane przez ingerencję człowieka i sił przyrody – interakcję niewymagającą zasilania, 
labilną, przypadkową. 

● Obiekt ekspresji kulturowej nawiązujący do twórczości Włodzimierza Tetmajera (il. 3.4, 

B) 

Pozostająca w pewnym odizolowaniu, prosta bryła pawilonu dedykowanego 
Włodzimierzowi Tetmajerowi, miała zostać wykonana z blachy, w formie sześcianu. Lokalizacja 
na krawędzi calizny i zbiornika wodnego miała przyspieszać procesy korozji i (tylko częściowo 
kontrolowanych zamian poszycia) reagując na wilgoć, roślinność i warunki atmosferyczne. 
Wnętrze miało być niemal pozbawione naturalnego dostępu do światła – jedyną perforację 
powłoki stanowiły szczeliny u dołu wynikające z nieznacznego uniesienia bryły. Pomost 
pozwalający na dostęp do obiektu był również podniesiony – także z uwagi na duży stopień 
nieprzewidywalności: sukcesji przyrodniczej i (głównie) poziomu wody. Wnętrze 
zaprojektowano według odrębnego geometrycznie układu odniesienia, dla którego poszycie – 
będące jednocześnie konstrukcją, stanowiło stelaż montażowy. Środek budynku, podzielony 
wzdłuż przekątnych – miał przedstawiać trzy dzieła Twórcy, znanego z polichromii sklepień 
kościelnych. Każdy z trzech punktów obserwacji, był dokładnie określony i wyposażony 
w elementy pozwalające dostosować poziom obserwacji (np. dzieciom) – miał przedstawiać 
polichromie Tetmajera, stwarzając wrażenie iluzji i głębi przestrzennej w niszach. Okalająca 
widza, wewnętrzna warstwa pawilonu zaginała się wobec punktu obserwacji, a perspektywa, 
złudzenia optyczne oraz wpasowane w przedstawianą scenę (niewielkie) perforacje – powinny 
były wzmagać odbiór aplikacji (wykonanych w technologii druku soczewkowego). 

● Obiekt ekspresji kulturowej nawiązujący do twórczości Stanisława Wyspiańskiego (il. 

3.4, C) 

W projekcie obiektu dedykowanego Stanisławowi Wyspiańskiemu, od początku 
zakładano silną rolę kontekstu krajobrazowego typowego dla Dołęgi. Wejście zlokalizowano od 
strony publicznej (od drogi gminnej), gdzie zaplanowano niewielkie przedpole struktury. Forma 
wydłużona, przekryta sklepieniem o profilu łukowym – miała nawiązywać do gotyckiego stylu 
kościoła Franciszkanów, miejsca ekspozycji najdonioślejszych dzieł Wyspiańskiego – witrażysty. 
Obiekt miał stwarzać wrażenie budowli „poza czasem”, łączącej formę charakterystyczną dla 
przeszłości (ostrołukowy profil) z niepokojącymi futurystyczno-postindustrialnymi detalami 
i materiałami, sprzęgając monumentalność i ascetyczność. Wejście poprzez kilkukrotne zmiany 
prześwitów, amfiladę blend i przedsionków, miało skutecznie redukować przepływ światła 
naturalnego do wnętrza obiektu. W podobny sposób zaplanowano układ „komnat” we wnętrzu 
– jako cztery następujące po sobie, oddzielone śluzami pomieszczenia. Każde z pierwszych 
trzech wyposażone zostało w wąskie i wysokie szczeliny po bokach – okna, przez które miało być 
widać fragmenty naturalnego otoczenia. Te okna zaprojektowano jako jedyne doświetlenie 
pomieszczeń, każde z nich miało wpuszczać światło o innej barwie – przez zastosowanie 
odpowiedniego szklenia. Następujące po sobie „komnaty” trzech kolorów podstawowych, miały 
zmieniać obraz świata do jakiego obserwator jest przyzwyczajony – by w ostatnim 
pomieszczeniu wrócić do pełnego, znajomego, widma optycznego. Po odzyskaniu równowagi 
poznawczej, widzowi miał zostać podprowadzony przekaz – zinterpretowany i formalnie 
oprawiony w ramę witrażu-instalacji – kadrujący pejzaż na zewnątrz obiektu. Dodatkowo 
planowano wygłuszenie, pozwalające jeszcze bardziej zdominować przyswajanie otoczenia 
zmysłowi wzroku. Struktura przy okazji zwrócenia zainteresowania na sztukę witrażu i wszelkie 
asocjacje do osoby twórcy, pozwala na intensywne doświadczenie istoty składowych elementów 
palety barw, ale i własnej percepcji. 
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● Obiekt ekspresji kulturowej nawiązujący do twórczości Adama Asnyka (il. 3.4, D) 

Kolejny obiekt na szlaku odwoływał się do okresu utraconej państwowości – podejmował 
tę narrację poprzez osobę Adama Asnyka, poety, którego twórczość pełna była wątków 
patriotycznych. Zaprojektowano budowlę terenową, w formie nieskomplikowanego labiryntu, 
którego przebrnięcie wymaga odrobiny czujności, spostrzegawczości i rozwiązania kilku 
logicznych zagadek. Obiekt celowo oscyluje wokół militarnej estetyki, okopów, elementów 
symbolicznych dla prowadzonej opowieści – o drodze ku wolności. Zwieńczeniem trudu 
pokonania całej trasy, jest prosty podest, wynoszący fizycznie uczestnika gry lekko powyżej 
terenu, pozwalający finalnie na odczucie przynoszącej ulgę i przywracającej równowagę – 
szerokiej przestrzeni. Otoczenie w postaci wykadrowanego pejzażu, przepełnione jest na 
wskroś, elementami charakterystycznego polskiego krajobrazu – lekko pofałdowanego, 
naturalnego i malowniczo rolniczego. Umiejscowienie budowli, wraz z jej punktem 
kulminacyjnym, miało pozwolić na możliwie najbardziej jednoznaczny odbiór – harmonijnego 
krajobrazu, w którym elementy naturalne i działalność człowieka, składają się na scenografię 
bliską doskonałości, sięgającą do archetypicznego wyobrażenia idealnego krajobrazu 
nacechowanego lokalnością. 

● Obiekt ekspresji kulturowej nawiązujący do twórczości Tadeusza Boya-Żeleńskiego 

(il. 3.4, E) 

W trakcie prac i spotkań z beneficjentami projektu Pojezierze Tarnowskie w gminie 
Szczurowa, stwierdzono potrzebę rozwiązań o charakterze użytecznym – wielofunkcyjnych 
i dających różne możliwości użytkowania – o specyficznym charakterze i zakorzenieniu 
w kulturze Dołęgi. Architektoniczną reakcją na tak sformułowane zadanie był amfiteatr 
dedykowany Tadeuszowi Boy-Żeleńskiemu, nawiązujący do jego scenicznej, kabaretowej 
twórczości. Amfiteatr planowano zlokalizować w przestrzeni węzłowej – pomiędzy zbiornikami 
wodnymi, w ich docelowej, poeksploatacyjnej formie. Preferencyjna pozycja została określona 
po analizie docelowego planu przekształcenia obszaru górniczego, a przestrzeń publiczna miała 
być definiowana i rozwijana w tej lokalizacji, nie kolidując z działalnością przemysłową. 
Realizacja obiektu miała stanowić punkt odniesienia dla kolejnych interwencji 
architektonicznych, pełniąc funkcję widokową, umożliwiającą obserwowanie zmian 
dokonujących się w otoczeniu. 

● Obiekt ekspresji kulturowej nawiązujący do twórczości Tadeusza Micińskiego (il. 3.4, F) 

Kontrapunktem w przestrzeni szlaku była struktura projektowana z myślą o mistycznym 
i kontemplacyjnym obliczu twórczości młodopolskiej, reprezentowanej przez osobę Tadeusza 
Micińskiego. Forma swoją geometrią, wskazuje numerologiczne inklinacje, a kameralna 
izolacyjność obiektu skłania do medytacyjnego poznawania jej. 

Efekty wizualno-dźwiękowe jakie spodziewano się uzyskać wewnątrz tubalnej, 
metalowej konstrukcji, miały na celu odrealnienie chwilowego przeżycia, a planowana wewnątrz 
woda jako źródło „zakłóceń” – dodatkowo podbić jego surrealizm. Zastosowane rozwiązania 
były próbą laboratoryjnego przedstawienia architektonicznej rzeźby o charakterze 
ekspresyjnym i jednocześnie introwertycznym, zwróconym na indywidualną wrażliwość 
odbiorcy. 
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Il. 3.4 Wstępne koncepcje obiektów kulturowej ekspresji nawiązujące do twórczości: Lucjana Rydla (A), 

Włodzimierza Tetmajera (B), Stanisława Wyspiańskiego (C), Adama Asnyka, Tadeusza Boy-Żeleńskiego (E), Tadeusza Micińskiego 

(F). Dołęga (opracowanie własne, 2015-2016). 

Podsumowanie 

Projekt szlaku osadzonego w narracji kulturowej Dołęgi, zaplanowano jako rdzeń 
redefiniowanej i odzyskanej do publicznego użytkowania przestrzeni (po okresie wyłączenia) – 
możliwej do rozbudowania w przyszłości. Koncepcja była przedstawiana szerokiemu gronu 
przedstawicieli samorządów lokalnych (również na szczeblu wojewódzkim), prezentowana na 
konferencjach, stanowiła podstawę działań w kierunku uzyskania zewnętrznych subwencji. 
Intensyfikacja wysiłków, spowodowała stosunkowo duże zainteresowanie inwestorów 
prywatnych – wykonano koncepcje uzupełniające dla terenów sąsiadujących. Nawarstwienie się 
kolizji w obszarze projektu, wynikających z partykularnych interesów, stanu własności (również 
nowo pozyskanych w wyniku popularności koncepcji) oraz brak woli beneficjentów projektu do 
koordynacji wykonywanych niezależnie opracowań, spowodowały kryzys we współpracy 
i podział Pojezierza Tarnowskiego (którego elementem był szlak w Dołędze) na niezależne 
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regiony, obalając „kruchy” kompromis dotyczący hierarchii przekształceń. Koncepcja 
przekształcenia terenów poprzemysłowych w kilku gminach straciła ideową homogeniczność, 
spójność w zakresie planowanych (różnych) kierunków rozwoju. Sukcesem prowadzonego przez 
ponad pięć lat projektu, z punktu widzenia prowadzonych w tej pracy rozważań, jest skuteczne 
wykazanie stronom procesu, że w miejscach z pozoru nieatrakcyjnych, można wygenerować – 
za pomocą obiektów interpretujących przestrzeń kultury i „natury”, wartościowe i posiadające 
obiektywną atrakcyjność, formy skierowane do publiczności. Należy stwierdzić, że działania 
inicjujące, w postaci koncepcji architektonicznych i zagospodarowania terenów, pozwoliły na 
zmianę punktu widzenia potencjalnych beneficjentów, wobec przestrzeni problemowej, oraz 
wskazały i uwiarygodniły możliwość stworzenia spoiwa pomiędzy różnymi sferami historii, 
pamięci i dziedzictwa – także z uwzględnieniem tego najnowszego. Istotną wydaje się 
mediacyjna rola architekta w procesie transformacji obszarów – ich odkodowania 
i udostępnienia wielu odbiorcom, dająca szansę na uniknięcie scenariusza inercyjnego 
w procesie przeobrażania. 

3.2.2 Wariantowy model bez-kontekstowej wieży widokowej jako obiekt kulturowej 

ekspresji (działanie punktowe) 

Na przestrzeni lat 2017 – 2020, podjęte zostały dwie, niezależne próby wykonania 

koncepcji projektowej dla wież widokowych. Oba przypadki różniło miejsce proponowanej 

lokalizacji obiektu, w zakresie topografii i cech krajobrazowych, jak również inwestycyjne 

priorytety. 

● Wariant A – wieża widokowa na Lubogoszczy153 (Il. 3.5) 

Góra Lubogoszcz w zachodniej części Beskidu Wyspowego charakteryzuje się 
zauważalną wybitnością i dobrą ekspozycją z dróg publicznych o znaczeniu regionalnym. 
W procesie przyswajania cech charakterystycznych miejsca, oraz oczekiwań Inwestora, 
zgromadzono dane, które miały być wystarczające dla zaproponowania wstępnej koncepcji 
obiektu widokowego na szczycie. Analiza zebranych informacji, skłaniała do konieczności 
dalszego poszukiwania, urealniającego szansę na znalezienie wyraźnego tropu inicjującego 
proces twórczy, umożliwiającego podjęcie próby stworzenia wzoru, pozwalającego na przyszłe 
jego zindywidualizowanie. Kontekst ekonomiczny i wykonawczy skłaniał do wypracowania 
schematu konstrukcyjnego – rdzenia strukturalnego i funkcjonalnego, pozwalającego na 
transport i wykonanie w zadanej lokalizacji. Ograniczenia finansowe i infrastrukturalne 
wymusiły opracowanie konstrukcji powtarzalnej, skręcanej, o niedużych gabarytach 
pojedynczych elementów. Punktem wyjścia była sztywność całego układu, tak dobrana aby 
każdy z pośrednich komponentów miał minimalne – zapewniające bezpieczeństwo i statykę – 
wymiary całościowe, ale również przekrojowe, co wydatnie wpływa na zużycie materiału (koszt) 
i ich wagę (transport). Po uwzględnieniu koniecznych wymagań z zakresu przepisów techniczno-
wykonawczych, rozpoczęto pracę nad zdefiniowaniem powtarzalnego, ale dającego możliwość 
przetwarzania, modułu.  
Lubogoszcz jest wzniesieniem o kulminacji nie posiadającej żadnego charakterystycznego znaku, 
czy obiektu – pozwalającego na pewną orientację w terenie. Szczyt jest porośnięty drzewami, 
widoczność na szersze otoczenie jest niemal zerowa. Wizja lokalna utwierdziła autora rozprawy 
w przekonaniu, że poza oczywistą funkcją widokową, konieczne jest aby szczyt oznaczyć 
i jednoznacznie go wskazać. Uwzględniając kwestie praktyczne i potrzebę odpowiedniej 
reprezentacji charakterystycznego punktu w Beskidzie Wyspowym, wypracowano model – 
graniastosłup oparty o trójkątną podstawę. Taka struktura stanowiła rudyment dla kolejnych 
etapów pracy projektowej. Komunikacja prowadzona przy zewnętrznym obrysie trójkąta, 
generowała zdecydowane zmiany kierunku, co przekładało się na wyodrębnienie ujęć 

                                                           
153 Projekt koncepcyjny (2017). Projekt i opracowanie: mgr inż. arch. Wojciech Świątek.  
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widokowych naturalnego otoczenia. Trójkątny obrys wewnętrznych schodów, umożliwiał 
krótkie i efektywne stężenia konstrukcyjne. Taka forma przestrzenna, niosła wyjątkowy 
potencjał własnej ekspozycji, generując widoki o silnej dynamice w ujęciach perspektywicznych 
(w kierunku narożników), wyraźnie odejmując ciężaru i podkreślając trzeci zbieg bryły. Z drugiej 
strony elewacje boczne, przy szerszym kącie obserwacji, pozostawały nienaruszone w swojej 
prostokątnej kompozycyjnej czystości, pozwalając na uwydatnienie cech materiałowych, faktury 
i światłocienia. Impulsem ku skrystalizowaniu modelu obiektu widokowego było również 
spostrzeżenie, dokonane w trakcie poszukiwań, dające odpowiedź na pytanie o symbol, który 
ustanowi istotność miejsca jakim jest szczyt góry. Trójkątny rzut jest oznaczeniem przełożonym 
z graficznej nomenklatury map i przewodników. 

 

Il. 3.5 Szkic koncepcji wieży na Lubogoszczy (opracowanie własne, 2017) 

 

● Wariant B – wieża widokowa w Obszarze Chronionego Krajobrazu Lasów Przysusko-

Szydłowieckich154 

Drugi wariant architektoniczny modelu wieży „bezkontekstowej” był analizowany dla 
Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Przysusko-Szydłowieckich (OCHKLP-S). Koncepcja 
stworzona dla inwestycji komercyjnej, polegającej na budowie kompleksu rekreacyjno-
edukacyjnego, zawierała wieżę mającą pełnić rolę elementu charakterystycznego. Planowana 

                                                           
154 Projekt koncepcyjny (2020). Główny projektant: mgr inż. arch. W. Świątek. Zespół: mgr inż. arch. A. Szewczyk-Światek, mgr inż. 

arch. Magdalena Caban. 
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była jako punkt kulminacyjny i zwieńczenie szlaku edukacji przyrodniczej i geologicznej, 
prowadzonego w miejscu śladów linii zlodowacenia Odry. Proponowana wieża widokowa, po 
uwzględnieniu sąsiedztwa okolicznych wzniesień – w szczególności nieodległej góry Altana, 
punktu wyższego o ok. 20 m od miejsca potencjalnej inwestycji, została podwyższona względem 
pierwotnych założeń. Na zwiększenie jej wysokości wpływ miała również analiza widoczności 
(wykonana dla kilku wariantów za pomocą narzędzia do tworzenia symulacji panoram (ze strony: 
https://www.udeuschle.de/panoramas/makepanoramas_en.htm) oraz sekwencje 
panoramicznych zdjęć, wykonanych z drona, z zadanych pułapów. Dokonane symulacje 
pomogły ustalić rzędną najwyższej platformy użytkowej – tarasu widokowego, na okolice 50 m 
powyżej terenu przyległego do wieży. Założenia uwzględniono w fazie modelowania 
i optymalizowania konstrukcji, wraz z kalkulacją możliwych opcji materiałowych i rozwiązań 
systemowych, zapewniających bezpieczeństwo użytkowników (jak również osób znajdujących 
się w pobliżu). Potrzeba wykreowania atrakcji o zasięgu ponadregionalnym, wyzwoliła 
dodatkowe działania projektowe, zapewniające większą ilość pośrednich urozmaiceń. Wiązało 
się to nie tylko z chęcią dopełnienia pakietu atrakcji, zanim użytkownik dotarłby na szczyt, ale 
również z konieczności zagospodarowania czasu osób, które z określonych powodów nie mogą 
wejść lub wjechać na samą górę (il. 3.6). Podsumowanie wskazywało na możliwość wykonania 
projektu, ale również na konieczność zwielokrotnienia nakładów finansowych. Stwierdzono, że 
graniczna wysokość budowli – przy uwzględnieniu efektywności konstrukcji i kosztów ogólnych, 
to okolice 25-30 m – przy nieskomplikowanych warunkach gruntowych. Model został użyty do 
wykonania koncepcji wieży o wysokości ponad 50 m, co wskazuje na możliwość jego aplikacji 
w skalarnej rozciągłości, ale też w różnych warunkach geograficznych. 

  

Il. 3.6 Model miejsca użytkowanego publicznie związanego z wieżą widokową, Leszczyny-Budki – wariant B 
(opracowanie 55Architekci, 2020) 
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Podsumowanie 

Dwa odrębne przypadki, pozwoliły na określenie parametrów optymalnych dla projektu 
obiektu, jako typowej struktury szczytowej, której wymiary techniczne i skala mogą być 
dostosowane do miejsca. Budowla wertykalna, o celowym komunikacie formalnym, 
racjonalnym schemacie konstrukcyjnym i użytkowym, adaptowalna dla różnorodnych sposobów 
architektonicznego wyrazu, umożliwia wiele wariantów rozbudowy i wyposażenia. Trójkątny 
plan posiada wiele zalet jako rdzeń obiektu typowego. Wariantowy obiekt szczytowy, wykonany 
został, jako model alternatywnej (do czworobocznej) struktury, o dużej wydajności 
konstrukcyjnej, modyfikowalny w zakresie poszycia i strefy przybycia (adaptowalny do lokalnych 
wątków kulturowych i krajobrazowych). Poza cechami powłoki, zróżnicowanym i 
rozbudowanym oddziaływaniem przyziemia – w koncepcjach wskazano dodatkowe elementy 
struktury, umożliwiające reakcje projektową na specyficzną lokalność: sięgacze, belki, nisze i 
gniazda. Konstrukcyjny moduł trójkąta oraz zestaw w/w elementów dodatkowych, ukazuje 
zdolność do budowania pod-wariantów na podstawie modelu wyjściowego. 

3.2.3 Koncepcja zagospodarowania terenu kopalni w Bierawie jako przykład 

obszarowego zagospodarowania obiektami kulturowej ekspresji155 

Celem opracowania było stworzenie wstępnej koncepcji rewitalizacji funkcjonującego 
Zakładu Górniczego – Kopalnia „Bierawa”, kopalni żwiru, eksploatującej metodą odkrywkową 
spod lustra wody. Zgodnie z perspektywą eksploatacji, zakład planował: sukcesywne wygaszanie 
działalności górniczej, rozpoczęcie procesu rekultywacji i sprawdzenie możliwości docelowego 
zagospodarowania. Teren opracowania leży pomiędzy korytem rzeki Odry, a jej wałami 
przeciwpowodziowymi, na terenie zalewowym – objętym zakazem wznoszenia trwałych 
obiektów. Oczekiwaniem wobec opracowywanego w 2016 roku projektu koncepcyjnego, było 
przedstawienie propozycji projektowej, spójnej z wyznaczonym kierunkiem rekultywacji. Należy 
podkreślić, że zgodnie z przepisami prawa156, rewitalizacja przestrzeni wycofującego się 
przemysłu nie jest obowiązkiem przedsiębiorcy górniczego, natomiast wymagany jest projekty 
rekultywacji obszaru. W tym przypadku przedsiębiorca chcąc opuścić wyeksploatowany teren 
był zobowiązany do rekultywacji w kierunku rolno-wodnym. 

W toku prowadzonych analiz obszaru, wskazane zostały kluczowe dla przyszłego 
kierunku projektowania zasady157: 

• wykorzystanie faktu odkrycia, w trakcie prowadzonych robót, czarnych dębów; 
• zastosowanie wikliny jako materiału służącemu umacnianiu terenów nadrzecznych, ale 

również rośliny uprawnej i ozdobnej; 
• wykorzystanie istniejących i powstałych form przyrodniczych i krajobrazowych – 

zbiorników, grobli, pryzm. 

Podkreślenie wymienionych, stanowiło punkt wyjścia dla utworzenia kompleksowego 
zespołu atrakcji. Za istotne uznano zaplanowanie przestrzeni publicznie użytkowanych, które 
miałyby wpływać na kształtowanie pozytywnych relacji społeczeństwa wobec przyszłej 
działalności górniczej. Spójna koncepcja, wykorzystująca ślady przemysłu, często postrzeganego 
jako proces degradujący, była propozycją zmierzającą do neutralizacji nieprzychylnej percepcji 
miejsca. Zatarcie ogólnie niekorzystnego wizerunku, miało nastąpić, dzięki utworzeniu 
atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu na terenach pogórniczych. Uwzględniono również 

                                                           
155 Projekt wykonywany w 2015 r., ramach współpracy z Wydziałem Górnictwa i Geoinżynierii AGH (aktualnie Wydział Inżynierii 

Lądowej i Gospodarki Zasobami). Kierownikiem projektu była dr hab. Inż. Anna Ostręga, prof. AGH, zespół: mgr inż. arch. Anna 

Szewczyk-Świątek, mgr inż. arch.  Wojciech Świątek, mgr inż. Sylwia Cygan. Koncepcja architektoniczna i urbanistyczna 

zaprojektowana w zespole: mgr inż. arch. Wojciech Świątek i mgr inż. arch. Anna Szewczyk-Świątek. 

 

156 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, art. 129. 

 

157Por. Ostręga, A. (kier.), Szewczyk-Świątek, A., Świątek, W., Caban, M., Cygan, S. (2015). 
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oczywiste walory przyrodnicze terenów po-eksploatacyjnych, między innymi efekty procesu 
naturalnej sukcesji w obrębie wyrobisk. Koncepcja zakładała zestawienie terenów po-górniczych 
i przyrody dla stworzenia form, które ogniskowałyby uwagę na krajobrazie antropogenicznym – 
krajobrazie przekształconym w wyniku działalności człowieka  (il. 3.7). W ramach tej idei wiklina 
(wierzba purpurowa) została uznana za bogate źródło inspiracji. Jako roślina uprawna, wiklina 
wykorzystywana jest w plecionkarstwie, oferuje duże możliwości jej elastycznego kształtowania 
– zarówno żywa jak i ścięta. Ponadto wykorzystywana jest jako faszyna – do umacniania 
brzegów, co w opracowywanej lokalizacji (terenie zalewowym), miało szczególne znaczenie, 
tworząc łącznik pomiędzy przyrodą, tradycyjną technologią, a nawet – co szczególnie 
dopełniające z uwagi na poszukiwany aspekt kulturowy – z kulturą ludową (plecionkarstwo). 
Uwzględniając wymagania MPZP, zakazujące trwałego zagospodarowania, zaplanowano użycie 
wikliny jako żywego materiału budowlanego: nisko-kosztowego i umożliwiającego wdrożenie, 
już na wstępnym etapie inwestycji. Zaproponowano powtarzalne obiekty, w lokalizacjach 
wybranych z uwagi na walory krajobrazowe obszaru – kuliste, wiklinowe pawilony–
obserwatoria. Obiekty mimo niewielkiej skali, jak się wydaje, mogłyby stać się rozpoznawalne i 
mieć potencjał promocyjny, stanowić ważne elementy transformacji terenu poeksploatacyjnego 
w kulturowy krajobraz poprzemysłowy. 

W obrębie zagospodarowania terenu, wytyczono dwie porządkujące osie, o orientacji 
północ – południe i wschód – zachód (częściowo wyznaczone przez groble pomiędzy polami 
eksploatacji). W centrum układu przewidziano plac przy zwałowisku, które przestrzennie 
precyzuje przestrzeń dostępną publicznie. Niezależnie od tego użytkowania, przewidziano 
dookólną trasę tematyczną, związaną z wątkiem czarnych dębów (il. 3.8). 

 

Il. 3.7 Koncepcja „żywego” pawilonu z wikliny, powtarzalnego elementu zagospodarowania terenu kopalni, Bierawa 

(opracowanie własne, 2015). 



ROZDZIAŁ 3: PRZESTRZENNA INTERPRETACJA WYBRANYCH KONTEKSTÓW POPRZEZ OBIEKTY KULTUROWEJ EKSPRESJI – 
POSZUKIWANIA UWARUNKOWAŃ DEFINIOWANIA PERYFERYJNEJ PRZESTRZENI DOSTĘPNEJ PUBLICZNIE 

 

151 
 

 
Il. 3.8 Koncepcja zagospodarowania terenu w Bierawie – działanie obszarowe (opracowanie 55Architekci, 2015) 

Podsumowanie 

Działanie obszarowe, w porozumieniu z przyszłymi beneficjentami (przedsiębiorstwem 
górniczym i władzami samorządowymi), miało zapewnić niezbędną (nie istniejącą w centrum 
wsi) przestrzeń publiczną (o nieformalnym charakterze), być miejscem wzmacniającym 
społeczność, poczucie tożsamości i lokalności, miejsce z którym mogliby się mieszkańcy 
identyfikować. Koncepcja do tej pory nie została wdrożona, ale nie przekreśla się szans na jej 
realizację. 

3.2.4 Projekt obiektu kulturowej ekspresji - Meteor (działanie punktowe w 

strukturze)158 

W ramach porozumienia jednostek samorządowych i lokalnych przedsiębiorców 
wykonano szereg działań zmierzających do stworzenia struktury opartej o obiekty kulturowej 
ekspresji, mającej na celu podniesienie atrakcyjności poprzemysłowego krajobrazu, przy 
wyeksponowaniu wątków nawiązujących do lokalnej kultury. Dziedzictwo kulturowe takich 
postaci jak: S. Mrożek, P. Staśko, St. Przybyszewski, W. Witos, L. Nitschowa, J. Wnęk oraz S. 
Jaracz wykorzystane zostało dla wykreowania wyjątkowych atrakcji – struktur i obiektów 
użytkowych, pozwalających przeżyć twórczość artystów, bardziej, niż o niej przeczytać. 

Do Dołęgi (gmina Szczurowa) Przybyszewski „wraca” jako rzeźba – struktura 
architektoniczna nad brzegiem zbiornika Jagniówka II. Kulminacją upamiętniającego go pomostu 
jest przekrycie w formie meteoru – skały, która pojawia się w miejscu zaskakującym. Kształt 
zadaszenia końcowego odcinka pomostu symbolizuje zarówno kamień, który „spadł z nieba” jak 
i przez zgeometryzowane cięcia – stanowi odniesienie do eksploatacji kruszywa na tym terenie. 
W projekcie te dwa motywy zostały połączone by stworzyć miejsce kontemplacji i odpoczynku 

                                                           
158 Projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy wykonany w 2018 r., projekt: mgr inż. arch. Wojciech Świątek, mgr inż. arch. Anna 

Szewczyk-Świątek, zespół: mgr inż. arch. Magdalena Caban. 
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nad wodą. Symbolika formy sięga w głąb pisarskiej osobowości Przybyszewskiego, twórcy 
o anarchistycznym usposobieniu, niespokojnie wypatrującego doniosłych zmian. To jego myśli 
o sobie, rewolucji, przemianie światów, nadały znaczenie temu miejscu159. 

Obszar na styku z osadnictwem, zmieniony poprzez proces wydobywczy, poddany 
zostaje znaczącej przemianie – z terenu poprzemysłowego, ma stać się nowym, atrakcyjnym 
zagospodarowaniem. W formie architektonicznej próbowano syntetyzować obecne 
w przestrzeni fizycznej i niematerialnej wątki kulturowe, podczas gdy program funkcjonalny miał 
podsuwać intuicyjnie odbieraną użyteczność. 

Obiekt wieńczący pomost – Meteor – od zewnątrz posiada jednorodną, zabarwioną betonową 
powłokę, „pękniętą” na osi dojścia. Wejście w bryłę odmienia odbiór samego obiektu 
i otoczenia. Wnętrze rozświetlone jest iskrzącymi się fragmentami – odbijających światło 
z otoczenia – kawałków luster. Każdy ruch, wzbudzonej najlżejszym podmuchem wiatru, wody, 
bądź osoby przebywającej w środku, powoduje zmultiplikowany efekt wizualny, dzięki mnogości 
odbijających płaszczyzn. W zależności od pory dnia, charakterystyki naturalnego oświetlenia, 
bryła zmienia odbiór otoczenia przez użytkownika, sama zyskując reprezentacje, bliskie 
literackiemu źródłu idei. Popękana mozaika migoczących punktów ma tworzyć iluzję – ulotny 
moment: szczęścia, sławy, dzięki metaforze rozbłysku kosmicznej skały. Obiekt ekspresji 
kulturowej ma stanowić utrwalony ślad (początku rozpadu, w momencie kulminacji świetności 
sukcesu) – nawiązanie do burzliwego życiorysu i autodiagnozy Przybyszewskiego (il. 3.9). 

 

Il. 3.9 Bryła wieńcząca pomost Meteor, upamiętniająca postać Stanisława Przybyszewskiego, Szczurowa 
(opracowanie 55Architekci, 2018) 

                                                           
159 Pisał: Jestem tylko meteorem, który na chwilę zabłyśnie, na chwilę ludzkość straszy i przeraża, a potem nagle niknie - a szczęśliwy 

jestem, że tym przeświadczeniem żyję. Droga meteorom wyznaczona jest miliard razy dłuższa aniżeli zwykłym gwiazdom (...) Być 

meteorem, to istotna moja tęsknota: zniszczyć na swej drodze kilka światów, roztopić je w sobie, wzbogacić się nimi i po miliardach 

lat znowu powrócić, stokroć gorętszym blaskiem rozpłonąć, wieść nowe przemiany i wywody i znowu zniknąć - to to, co w moich 

najkosztowniejszych snach przeżywam... Niech zgasnę, czym prędzej zgasnę, bym mógł tylko we wzmożonej potędze powrócić... 

A wrócę - wrócę! (Przybyszewski 1926: 295). 
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Il. 3.10 Projekt zagospodarowania terenu dla Meteoru, Szczurowa (opracowanie 55Architekci, 2018) 

Podsumowanie 

Meteor był wielokrotnie przedstawiany jako element tej koncepcji na forach lokalnych, 
regionalnych i międzynarodowych – zyskując motywującą dla stron procesu aprobatę. Pomost 
wraz z przestrzenią wydarzeń publicznych i komercyjnym (o charakterze industrialnym, il. 3.10) 
zagospodarowaniem kąpieliska, uzyskały konieczne przyzwolenia w postaci formalnych decyzji. 
Opracowana pełno-branżowa dokumentacja, wraz z pozwoleniem na budowę, była elementem 
skutecznego wniosku o finansowanie zewnętrzne. Inwestycja niestety nie doczekała się 
realizacji, na etapie finalizowania formalności otwierających drogę do działań budowlanych, 
zaobserwowano rozmijanie się celów, wśród uczestników zamierzenia, co ostatecznie 
spowodowało rozpad partnerstwa. Przypuszcza się, że kumulacja planów inwestycyjnych (z ich 
wewnętrznymi zależnościami), docelowa skala (całego) przedsięwzięcia, ryzyko zwrotu, 
wynikające z miejsca wdrożenia, stały za jego niepowodzeniem. Wydaje się, że Meteor, 
planowany jako inicjatywa pierwsza i otwierająca, opracowana jako wdrożenie, mógłby być 
potencjalnym starterem przemiany przedmiotowych terenów przemysłowych, uruchamiając 
powolny – i prowadzony wspólnie z podmiotami prywatnymi proces. Jednak ryzyko dla 
prywatnych inwestorów okazało się zbyt duże, a inwestor publiczny pozbawiony partnerów 
(i w konsekwencji dofinansowania) musiał odstąpić od realizacji. 

3.2.5 Projekty obiektów widokowych i szlaku tematycznego – obszarowe 

zagospodarowanie Miejskiej Góry w Starym Sączu  

Obszar leśny w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy centrum Starego Sącza, od zawsze 
był jemu przyporządkowaną wartością przestrzenną i jego zapleczem (również 
w ramach gospodarki leśnej). Dzisiejszy kształt tego terenu jest zdefiniowany przez zabudowę 
małomiasteczkową i wiejską, której ekspansja została zdecydowanie spowolniona z uwagi na 
właściwości topograficzne terenu, jak również walory przyrodnicze kompleksu zielonego. 
Charakterystyka terenów przylegających do lasu jest różna – od działek budowlanych 
i zabudowanych, po tereny uprawne, związane z  gospodarstwami. Niemniej, powtarzalnymi, 
występującymi z pewną regularnością elementami, są szczeliny – łączniki, pomiędzy dwoma 
całkowicie odmiennymi obszarami. Lokalizacja jest ważną częścią systemu przyrodniczego 
rejonu, wskazuje na potencjał bycia miejscem docelowym dla codziennej rekreacji. Z uwagi na 
fizjonomię krajobrazu, zespoloną z historyczną sylwetą Starego Sącza możliwe byłoby 
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oddziaływanie w skali ponadlokalnej, jednak obszar jest przede wszystkim postrzegany (przez 
mieszkańców) jako rozwinięcie walorów miasta – miasta powiązanego z naturą. Położenie Parku 
leśnego Miejska Góra – jego bezpośrednie sąsiedztwo wobec struktury miejskiej – stwarza 
pretekst dla jego rzeczywistego udziału we współtworzeniu miejsc wspólnych, rozwijających 
ofertę przestrzeni publicznych miasta. 

Ulica Królowej Jadwigi, wychodząca z południowo-zachodniego narożnika Rynku 
staromiejskiego – w linii prostej – stanowi połączenie z obszarami zielonymi Miejskiej Góry. Na 
omawianym terenie znajduje się zabytkowy XIX wieczny cmentarz choleryczny, występują 
stanowiska traszki karpackiej i traszki grzebieniastej, ślady pozyskiwania materiału 
budowlanego.  Gęsto zalesione wyniesienie topograficzne, na którego tle od wieków 
prezentowała się historyczna sylweta starego miasta – wraz z dominantami klasztornych 
i kościelnych wież – stanowiło przestrzeń umiejscawiania lokalnych legend i na wpół 
legendarnych przekazów historycznych. To w obszarze wzniesienia miało być zlokalizowane 
wczesnośredniowieczne grodzisko, będące elementem systemu kontroli i ochrony szlaku 
handlowego na Węgry, prowadzonego dolinami rzek Dunajca i Popradu. Dziś ten teren jest 
użytkowany spontanicznie, poniżej swojego potencjału, w ramach aktywności rekreacyjnych 
i sportowych. 

● Etap I: obiekt próbny160 

Pierwszą – sprawdzającą społeczny odbiór – interwencją projektową była niewielka 
platforma widokowa przy krawędzi obszaru. Miejsce wybrane nieprzypadkowo, nieopodal 
ścieżki pieszej, dające szansę na zainteresowanie możliwie dużej liczby przypadkowych 
użytkowników. Forma uwzględnia i delikatnie sugeruje zainteresowanie monumentami 
i miejscami ważnymi – w przestrzennej strukturze zlokalizowanego poniżej miasta. Obiekt 
podzielono na dwa poziomy umożliwiające rozdzielenie grup, od użytkownika indywidualnego 
– pozwalając zarówno na kontakt i przeżycie wspólne, jak również bliższe, bardziej osobiste 
obcowanie z kontekstem. Miasto jest obiektem zainteresowania – ten kierunek został uznany za 
pierwszoplanowy i podkreślony w formie. Odżywająca krawędź obu terenów uświadamia 
zatartą przynależność terenów przyrodniczych do zurbanizowanych (il. 3.11). Realizacja 
platformy widokowej, mimo swojej zamierzonej skromności wyrazu i niewielkiej skali, 
spowodowała zauważalne ożywienie w strefie pozbawionej ewidentnych elementów 
charakterystycznych – na styku. Inicjujący inwestycję obiekt stał się trwałem i integralnym 
elementem zagospodarowania Miejskiej Góry. 

 

Il. 3.11 Platforma widokowa („próbna”) na Miejskiej Górze. Stary Sącz (fot. własna, 2013) 

                                                           
160 Projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy wykonany w 2012 r. Autor: mgr inż. arch. Wojciech Świątek w zespole z mgr inż. 

arch. Anną Szewczyk-Świątek. 
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● Etap II: modernizacja 

Kolejnym krokiem była modernizacja infrastruktury komunikacyjnej w lesie, dokonana 
po śladach istniejących dróg leśnych, ścieżek i leśnych przecinek. Dzięki tym pracom obszar 
zyskał status terenu dobrze przygotowanego dla aktywności fizycznych, komplementarnego 
z miastem. W myśl  wstępnej idei wzbogacenia całego obszaru o obiekty, o funkcji poznawczej – 
narracyjnej (przyrodniczej i kulturowej – w odniesieniu do kontekstu poza-przyrodniczego), 
wzmacniającej nawiązaną więź z miastem, zaproponowana została koncepcja szlaku 
przyrodniczego i obiektu widokowego. Nacisk na wyposażenie miejsca w strukturę obiektów 
kulturowej ekspresji, artykułujące lokalną tożsamość, miało stanowić przeciwwagę dla funkcji 
sportowo-rekreacyjnych. Plan taki miał uzasadnienie – stanowił odpowiedź na potrzeby szerszej 
grupy potencjalnych odbiorców, którzy w istotnej liczbie eksplorowali las, w konsekwencji 
wizyty w Starym Sączu. 

● Etap III: analiza oczekiwań 

Wstępne propozycje formy wieży widokowej oscylowały wokół zagadnienia neutralności 
dla krajobrazu Miejskiej Góry i potrzeby uniknięcia naruszenia utrwalonego wizerunku 
organizmu miejskiego – jego ekspozycji zewnętrznej, w której wieża zawsze byłaby obecna. 
Koncepcje zmierzały do rozwiązań mimetycznych wobec cech przylegającej przyrody, 
z jednoczesnymi ruchami redukującymi wysokość obiektu (tak istotną dla efektu 
marketingowego). 
Wobec niemożności znalezienia kompromisowego rozwiązania dla stron procesu, w tym 
również przedstawicieli Służb Konserwatorskich, zgodzono się na rozluźnienie definicji obiektu 
i pozostawienie decyzji projektantowi. Obiektywnymi trudnościami były: potrzeba 
wyeliminowania ingerencji w miejską sylwetę, zagrożenie płynące z kumulacji użytkowników 
w jednym punkcie, oraz znalezienie rozwiązania problemu ograniczenia dostępu (bez wykonania 
dodatkowych urządzeń, których nadplanowa obecność negatywnie wpłynęłaby na postrzeganie 
miejsca jako „naturalnego”). Znaczącą konstatacją była ocena szerszego otoczenia Starego 
Sącza, jako relatywnie mniej atrakcyjnego widokowo (niż porównywalne lokalizacje górskie – 
w aspekcie przyrodniczym). W widoku z Miejskiej Góry przeważają widoki dalekiej, sprawiającej 
wrażenie odizolowanej, scenerii. Relatywnie mniejsza wysokość góry, mogłaby skutkować 
bardziej ofensywnymi decyzjami, wyabstrahowanymi z kontekstu, monumentalnymi 
konstrukcjami – dyskusyjnymi rozwiązaniami, niezależnie od ich możliwej, wysublimowanej 
powierzchowności. Skala miasta, charakter przestrzeni, dostępny kontekst i wyobrażana – 
planowana do zrealizowania – atmosfera, utrzymanie poczucia przebywania w kompleksie 
leśnym, nie pozwoliły na kontynuację prac koncepcyjnych według wstępnych wytycznych 
Inwestora. 

● Etap IV: wstępna koncepcja 

Prace zmierzające w kierunku określenia nowego sposobu udostępnienia walorów 
przyrodniczych i kulturowych Miejskiej Góry i Starego Sącza, zakończono koncepcją opartą 
o dwie formy wdrożenia: poziomą wieżę widokową i szlak płazów161. Druga, dodatkowa funkcja, 
zaproponowana została w celu uzupełnienia i nadania niezależnej formy – wątkom 
przyrodniczym, istotnym w skali kompleksu leśnego (odwołującym się do istniejących w nim 
stanowisk przyrodniczych kumaka górskiego). Lokalizację obiektu o szeroko rozumianej funkcji 
widokowej, zaplanowano w okolicy szczytu wzgórza, natomiast struktury tematycznie  
dotyczące bytności płaza, miały dać możliwość wykształcenia łącznika wnętrza lasu 
z historycznym układem miasta. Analizując: cechy topograficzne obszaru, system wewnętrznej 
komunikacji, możliwości dostępu oraz potrzebę zarządzania ruchem potencjalnie większej ilości 
odwiedzających (w sposób nienaruszający odbioru przestrzeni jako kameralnej i zaspokajającej 

                                                           
161 Wykonano projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze (2013-2016 r.). Główny projektant: mgr inż. arch.  Wojciech 

Świątek. Zespół: mgr inż. arch. Anna Szewczyk-Światek, mgr inż. arch. Magdalena Caban. 
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potrzebę obcowania z kojącym otoczeniem przyrody), zaproponowano roboczą ideę „poziomej 
wieży widokowej” jako obiektu szczytowego tj. obiektu pełniącego funkcje widokowe, 
zlokalizowanego przy wierzchołku wzniesienia, który nie ma sylwety wieży. 

Koncepcja projektowa oparta była o kilka wstępnych założeń: 
• Szczyt wzniesienia jest miejscem topograficznie jednoznacznym, istotnym – należy go 

przestrzennie odnotować (tym bardziej, że stanowił pozbawione jakiejkolwiek informacji 
miejsce węzłowe wykonanych już ścieżek leśnych w obrębie istniejącej niewielkiej polany); 

• Należy zachować dotychczasową sylwetę Miejskiej Góry, bez elementów dodatkowych, 
obcych; 

• Warto odizolować obiekt widokowy, od istniejących traktów. Obiekt może pojawiać się 
jedynie czasami, w planowanych ujęciach i skrzyżowaniach (miało to wzmocnić obecność 
przyrody kosztem zredukowania znaczenia obiektu w każdym z ujęć widokowych), nie czynić 
go w sposób oczywisty głównym celem przybycia do kompleksu leśnego. 

● Etap V: projekt i realizacja 

Zakładając celowość budowli, czyli wykreowanie atrakcji podkreślającej przynależność 
do Starego Sącza, i zróżnicowany, bogaty kontekst miejsca, konieczny do uzyskania był – choćby 
minimalny – wizualny kontakt z miastem, do którego narracje, szczególnie kulturowe, ciążą. 
Zaplanowano kładkę o długości ponad 200 metrów, która przybliżać będzie wybrane ciekawostki 
i historie związane ze Starym Sączem oraz najbliższą okolicą. W celu oznaczenia szczytu, 
zdecydowano się rozpocząć pomost dokładnie w tym miejscu, i utrzymać jego rzędną, przez cały 
przebieg trasy, omijając każde dorosłe drzewo. 

Trakt, o rosnącej wysokości nad gruntem (w wyniku uciekającego w dół zbocza), zmierza 
do krawędzi lasu, gdzie w formie kulminacji zaprezentowany zostanie wykadrowany zielenią 
widok na stare miasto (il. 3.12). Pomost nie naruszy sylwety Miejskiej Góry, pojawi się jedynie 
w swojej najkrótszej elewacji w masie gęstej i ciemnej zieleni wschodniego zbocza. Obiekt 
posługując się kilkoma mniejszymi koncepcjami architektonicznymi, przywoła legendę 
o domniemanym grodzisku na Miejskiej Górze, czasach średniowiecznych, historii pożarów 
(wielokrotnie trawiących miasto i wpływających bezpośrednio na jego rozwój), ale również 
poruszy temat dźwięku – muzyki, która pośród śladów lokalnego dziedzictwa kulturowego 
wydaje się być najbardziej wyjątkowym z nich162 (stąd proponowana nazwa Fonodukt). W ciągu 
kładki, zwiedzający, prowadzony zmieniającym się tłem dźwiękowym, przemieszcza się od 
poziomu terenu, do sfery, w której odgłosy żywego, będącego w ciągłym ruchu lasu przejmują 
jego uwagę. Na jednym z przęseł pomostu zaprojektowano – poprzeczne do jego przebiegu – 
nisze, pozwalające na indywidualną kontemplację dźwięków przyrody i jej medytacyjny odbiór. 
Zwieńczeniem całej struktury jest platforma, która w miejscu najwyższym (względem 
uciekającego w dół zbocza góry), dogodnym dla szerszego wyglądu na zewnątrz połaci lasu, 
puentuje jej związek z miastem. Klamra w postaci widoku na historyczną sylwetę Starego Sącza 
ustanawia go jako punkt odniesienia, zwornik kulturowego przekazu. 

W ramach budowy układu atrakcji i narracji opartych o przyrodę, w kompleksie leśnym 
zaprojektowano  Szlak płazów, trasę złożoną z siedmiu stacji pokazujących, przy pomocy dioram, 
rozwój tych organizmów na przykładzie kumaka. Obudową dla dioram są formy kuliste, 
transparentne o średnicy 3 metrów – mikro-pawilony, do których można wejść. Założeniem było 
uzyskanie wydzielenia, z przestrzeni leśnej, niewielkiej kubatury, w której (dzięki łatwiejszemu 

                                                           
162 Klasztor Klarysek w Starym Sączu, jest dysponentem bodaj najcenniejszego rękopisu muzycznego z okresu średniowiecza w Polsce 

– pochodzącego z XIII wieku – pierwszego w narodowej historii i wybitnego w skali Europy – utworu polifonicznego Omnia beneficia. 

Stały, silny związek Starego Sącza z muzyką, która była i jest znaczącym, tworzącym tożsamość, elementem lokalnej kultury objawia 

się np. przez kultywowanie muzyki dawnej (np. Festiwal Muzyki Dawnej) oraz współczesnej, na przykład o charakterze ludowym 

(festiwal Pannonica). 
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skupieniu) ogniskowana jest aktywność poznawcza – wobec zobrazowanego cyklu rozwojowego 
płaza. Wyizolowanie tej niewielkiej, intymnej strefy, miało być wyraźne, ale także efemeryczne 
– zdefiniowane, przy jednoczesnym utrzymaniu poczucia przebywania w samym centrum 
przyrodniczych zjawisk. Zdecydowano się na najprostszą formę kuli i przezroczysty materiał, 
sugerując odwołania do kropli rosy (wody, która jest fundamentalnym składnikiem przyrody 
i życia), dzięki czemu zaprojektowana struktura staje się immanentną częścią natury, która na 
nią ciągle oddziałuje (il. 3.13).  

 

Il. 3.12 Końcowy odcinek „poziomej wieży widokowej” na krawędzi lasu, zaadresowany na historyczną sylwetę Starego Sącza 
(opracowanie 55Architekci, 2016) 

 

Il. 3.13 Obiekt kulturowej ekspresji o narracji przyrodniczej w starosądeckim lesie (opracowanie 55Architekci, 2016) 
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Podsumowanie 

Pozioma wieża widokowa jako obiekt szczytowy zyskała akceptację zarówno Służb 
Konserwatorskich jak i inwestora oraz pozwoliła zachować niezmienioną sylwetę Miejskiej Góry, 
wskazując wybrane wątki kulturowe związane z krajobrazem kulturowym Starego Sącza (projekt 
w trakcie opracowywania dysertacji, jest w fazie realizacyjnej). Transparentne pawilony szlaku 
przyrodniczego stanowią uzupełnienie, tworzące linearny układ łączący dwie, uzupełniające się 
narracje, w specyficznej przestrzeni. 

3.2.6 Definiowanie miejsc istotnych w krajobrazie w autorskich doświadczeniach 

dydaktycznych i projektowych  

W tabeli (tabela 2) zestawiono cechy zaprojektowanych obiektów kulturowej ekspresji. 
Można z niej wywnioskować, że w rodzimych warunkach oczekiwania inwestorów częściej (niż 
w zagranicznych przykładach) spełniają sanktuaria, które są równie chętnie przyjmowane, co 
obiekty widokowe. W konsekwencji, liczniej reprezentowane są formy pawilonów. Ale ich 
popularność może być tłumaczona wymaganiem mniejszych nakładów inwestycyjnymi, które 
należy ponieść by zrealizować czytelny i indywidualny znak w przestrzeni. Obiekty rekreacyjne 
(popularniejsze za granicą), nieco ustępują miejsca tym nastawionym na upamiętnienie, co może 
odpowiadać potrzebie podkreślania lokalnej odrębności, stosunkowo słabo dotychczas 
reprezentowanej w przestrzeniach peryferii. Zarówno w polskich (badanych przez 
projektowanie) jak i europejskich (badanych, zbudowanych) przykładach największa część 
obiektów kulturowej ekspresji stawia za cel uwrażliwienie odbiorców na krajobraz. Wyraźnie 
częściej podkreślana jest istotna rola narracji. Warto dodać, że prezentowane obiekty nie są 
nastawione na masową, popularną turystykę, ale oferują treści ujęte we współczesną i wrażliwą 
architekturę dla świadomego odbiorcy, promując postawy dociekliwe, poszukujące didaskaliów 
w głównym nurcie informacji (choć i dla masowego odbiorcy mogą być przestrzenią 
satysfakcjonującą i wzbogacającą). Organizacja przestrzenna i skala badanych obiektów wpływa 
na ograniczenie ilości odwiedzających osób, realizując idee zrównoważonego dostępu do 
środowiska o charakterze przyrodniczym oraz wskazując związek pomiędzy wieloma obiektami 
w rozległym systemie, zamiast gloryfikowania pojedynczych – bardziej popularnych realizacji. Na 
koniec należy zaznaczyć, że wnioski oparto na własnych obserwacjach, a obiekty kulturowej 
ekspresji, bazujące na lokalnych zasobach, nie są licznie reprezentowane – z dużym 
prawdopodobieństwem można stwierdzić, że ogromna większość miejsc realizowanych  na 
peryferiach urbanizacji powtarza sprawdzone wzorce, a nawet konkretne rozwiązania, wcześniej 
zrealizowane w innych ośrodkach163. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
163 O powtarzaniu sprawdzonych rozwiązań więcej w kolejnym rozdziale. 
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Tabela 2 Zestawienie cech projektowanych obiektów kulturowej ekspresji 
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*** 

Przedstawione wyżej projekty obiektów kulturowej ekspresji stanowiły laboratorium 
badawcze – są kontynuacją badań teoretycznych i analiz realizacji zagranicznych. We własnych 
projektach starano się – uwzględniając realia inwestycyjne i walory lokalizacji (najczęściej 
ukryte) – zaproponować formy podkreślające lokalną kulturę i przyrodę. W wielu lokalizacjach, 
które z pozoru wydawały się pozbawione potencjałów kulturowych i przyrodniczych, takie 
podejście – zakładające, że wszystkie przestrzenie mają swoją historię i ukryte bogactwo – 
spowodowało, że udało się odnaleźć zaskakujące wątki, które nadały sens działaniom 
projektowym. W efekcie wytyczyły ich kierunek i dały efekt zakorzeniony w miejscu. 
Podkreślenie tego co miejscowe, za każdym razem spotykało się z życzliwym przyjęciem 
inwestorów i władz samorządowych. Osoby, często pierwotnie przekonane, że „nic tu nie ma”, 
po prezentacji koncepcji potwierdzały słuszność wyboru i związek z wybranym wątkiem 
(wątkami), jako lokalnym i zakorzenionym (istniejącym od dawna) w tym obszarze oraz 
deklarowały chęć podkreślenia go przez realizację. Można to postrzegać jako działanie mające 
na celu tworzenie współczesnych krajobrazów kulturowych w  przestrzeniach dotąd 
niezauważanych lub ocenianych jako pozbawione wartości. Projekty okazały się w równym 
stopniu odpowiadać na potrzebę promocji (na zewnątrz), co lokalnym wymaganiom – 
podkreślając tożsamość i „składając obietnicę” stworzenia miejsc, w terenach uznawanych za 
pozbawione jakości. 

Zauważono, że obiekty kulturowej ekspresji skupiają zainteresowanie wokół siebie 
i wokół lokalnego wątku – zarówno mieszkańców (reprezentowanych przez władze 
samorządowe oraz mieszkańców obecnych na spotkaniach informacyjnych) jak i potencjalnych 
odbiorców zewnętrznych (np. przedsiębiorców, którzy deklarowali chęć inwestowania w taki 
projekt) oraz ekspertów wojewódzkich, którzy wysoko oceniali potencjał projektów we 
wnioskach o dofinansowanie. Warto też podkreślić wyjątkową przychylność mediów lokalnych, 
które często i chętnie prezentowały projekty i postępy w pracach nad nimi, często samodzielnie 
inicjując kolejne publikacje164. W przypadku projektów związanych z rewitalizacją czy projektem 
kładki, istotne zainteresowanie wykazywały również portale branżowe165. W ramach 
podsumowania nasuwa się wniosek, że dla realizacji w peryferyjnych terenach, bardzo istotne 
jest aktywne zaangażowanie władz samorządowych, które sprawdzają się w roli inicjatorów 
peryferyjnych przestrzeni dostępnych publicznie. Publiczne inwestycje są postrzegane jako 
gwarant stabilności i oczekiwanej zyskowności działalności komercyjnej, w bądź co bądź, 
stosunkowo ryzykownych inwestycyjnie lokalizacjach. 

 

                                                           
164 Np. Dobry Tygodnik Sądecki (Sekuła 2021); Temi.pl (Czapliński 2018); Radio Kraków (Maziarz 2016). 

 

165 Np. Świat OZE (Wicher 2018); Świat OZE (Rapacka 2017);  Kierunek surowce (Czapliński 2019); Magazyn Kruszywa (Ostręga A., 

Szewczyk-Świątek A., Świątek W. 2016); magazyn Mosty (Kaczor 2019). 
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4.1 NOWE CENTRUM NA PERYFERIACH ZDEFINIOWANE PRZEZ OBIEKT KULTUROWEJ 

EKSPRESJI – PLATFORMA WIDOKOWA W WOLI KROGULECKIEJ166  

Wnioski płynące z przypadków teoretycznych i projektowych można najpełniej 
weryfikować badając realizacje. Poniżej zostały opisane dwa zrealizowane przedsięwzięcia, 
których celem było podkreślenie znaczących miejsc w krajobrazie obiektami kulturowej ekspresji 
w Polsce. Miejsca znaczące zostały wybrane spośród przestrzeni peryferyjnych, znanych 
i docenianych tylko przez nielicznych. Dzięki ich budowie, udało się stworzyć obszary 
podkreślające lokalne wątki kulturowe i przyrodnicze, wykreować przestrzenie o charakterze 
publicznym – licznie odwiedzane (zarówno przez mieszkańców jak i turystów) i rozpoznawalne. 
Realizacje spotkały się z dużym odzewem medialnym od szczebla regionalnego do 
międzynarodowego oraz zostały uhonorowane kilkoma nagrodami branżowymi i nagrodą 
publiczności. 

4.1.1 Charakterystyka Woli Kroguleckiej na tle miejscowości górskich i motywacja 

wyboru lokalizacji167 

Gminy górskie upatrują szansy rozwoju w krajobrazie, którym zarządzają. Jego 
turystyczne wykorzystanie zostaje uprzestrzennione w postaci produktu turystycznego jakim 
(najczęściej) jest wieża widokowa. Takie intencje znajdują potwierdzenie w powstałych (i ciągle 
powstających) obiektach w Beskidach, które z zauważalną regularnością naznaczają sylwetę 
pasm górskich. Oprócz preferowania lokalizacji szczytowych (które czynią je najważniejszymi 
elementami szlaku i znakami aktywności człowieka w środowisku naturalnym) cechuje je 
powtarzalność konstrukcyjno-architektoniczna. Budowle wertykalne, są realizacją założeń 
pragmatyzmu i efektywności konstrukcyjnej, posiadają wmontowaną w ten układ klatkę 
schodową i wieńczy je podest widokowy. Bywają wykonane ze stali lub drewna, co w niewielkim 
zakresie wpływa na formę (choć to poróżnienie jest prawdopodobnie istotne dla percepcji 
obiektu przez użytkownika), mają zazwyczaj dwadzieścia kilka metrów wysokości i miewają 
zadaszenie. Charakterystyka nie ma na celu spłycenia koncepcji podobnych obiektów, 
a wskazanie oczywistych i niemal jedynych, zawsze rozstrzyganych kwestii przy ich tworzeniu – 
co ukazuje absolutna większość realizacji. Niestety, mimo działania w tak bardzo wrażliwej 
przestrzeni, zazwyczaj nie dostrzega się woli – często akcentowanej przez projektantów – aby 
implementowane były koncepcje, odrzucające tylko pragmatyczny model postępowania. 
Powtarzające się dominanty, zazwyczaj na szczycie (wyłaniają się często ponad linią drzew), mają 
podobne proporcje i wygląd. Występujące w krajobrazie formy widokowe, powtarzają 
sprawdzone wzorce i przyzwyczajenia, pełnią rolę „reklamy”, podkreślającej chęć działania 
inwestycyjnego, mającego przyciągnąć odwiedzających – bazującego na nostalgii za 
„prawdziwym” kontaktem z przyrodą. 

Podobne, w punkcie wyjścia, zamierzenie związane było z miejscem widokowym we wsi 
Wola Krogulecka, w gminie Stary Sącz. Położenie na otwartym stoku, na wysokości od 450 do 
530 m n.p.m., w obszarze Natura 2000 (Ostoja Popradzka), na terenie Otuliny Popradzkiego 
Parku Krajobrazowego, potwierdza, że niemal cała miejscowość stanowi cenny przyrodniczo 
obszar, w tym przypadku również szczególnie atrakcyjny widokowo. W sołectwie brak miejsca 
centralnego, a zabudowa koncentruje się wzdłuż drogi. Ogromne walory przyrodnicze 
i kulturowe nie są wykorzystywane – brak jakiejkolwiek infrastruktury turystycznej, mimo że 
przez miejscowość biegną cztery szlaki turystyczne i zlokalizowana jest siedziba Zespołu Parków 
Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.  

                                                           
166 Część informacji zawartych w tym rozdziale została zawarta w publikacji The inner edge of landscape (Świątek 2016). 

 

167 Projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy zostały wykonane w 2012 r. Autor/projektant główny: mgr inż. arch. Wojciech 

Świątek. Zespół: mgr inż. arch. Anna Szewczyk-Świątek. 
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Niewielka polana na lekko wyniesionym wzgórzu, użytkowana była sporadycznie – przede 
wszystkim przez osoby zamieszkujące okolice, jako popularne miejsce spotkań w plenerze. 
Z powodu braku alternatywnej przestrzeni zewnętrznej, stała się punktem ogniskującym życie 
społeczne (głównie młodzieży) – atrakcyjnym widokowo skromnym plateau, miejscem 
publicznym i peryferyjnym, ale ewidentnie powiązanym ze wsią. 

Działka i jej okolica nie posiadały żadnych obiektów, ani urządzeń świadczących o próbach 
zorganizowanego wykorzystania jej potencjału widokowego i dospołecznego. Dostrzegalne były 
jedynie ślady, inspirowanego sytuacją i chwilą użytkowania. Dominującą cechą lokalizacji była 
jej wybitna widokowość (w każdym kierunku), niemniej jej atrakcyjność długo pozostawała 
niepodkreślona. Chęć wykorzystania (przez lokalnych liderów) tego potencjału doprowadziła do 
ujęcia zadania: budowa punktu widokowo – rekreacyjnego, jako I Priorytetu w Planie Odnowy 
Wsi. Cel określono jako potrzeby: stworzenia lepszych warunków zamieszkania i atrakcji dla 
turystów (RMSS 2013: 24) i inwestowania w obszar o szczególnym znaczeniu dla wsi (RMSS 2013: 
6). Warto podkreślić, że działka, według wspomnianego Planu Odnowy, przeznaczona pod 
zabudowę punktem widokowym, została uznana za część obszaru centralnego miejscowości, 
o szczególnym znaczeniu, mimo faktycznego położenia na jej peryferiach (il. 4.1) i braku cech 
wyróżniających ją na tle otoczenia168. 

Ustalenie lokalizacji było wyrazem konsensusu lokalnej społeczności (wyrażanej przez jej 
liderów) – a władzami gminy (przyznającymi środki i prowadzącymi tego typu inwestycje). 
Dyskusja dotycząca potrzeby tworzenia tej przestrzeni łączyła się, z zagadnieniem użyteczności i 
odpowiedzią na pytanie do kogo jest ona kierowana: czy do mieszkańców, czy do przyjezdnych? 

 

Il. 4.1 Przestrzeń „centralna” w Woli Kroguleckiej (opracowanie własne, 2016) 

                                                           
168 Działka jest bardzo atrakcyjna widokowo, ale jak wcześniej wspomniano, większą część działek miejscowości charakteryzuje ta 

cecha. 
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Ustawa169 definiuje przestrzeń publiczną jako tę, która ma szczególne znaczenie dla 
zaspokojenia potrzeb mieszkańców, podkreślając jej funkcję jako miejsca spotkań, 
poprawiającego jakość życia. Jednocześnie, nie brak studiów, w których jest przedstawiana jako 
arena konfliktów, konfrontacyjnych praktyk społecznych dostosowujących ją do różnych 
potrzeb, różnych użytkowników (m.in. Karwińska2009). Powstawanie nowych atrakcyjnych 
przestrzeni publicznych, podkreślających lokalne walory, jest często związane z napływem 
użytkowników z zewnątrz, którzy mogą zarówno zaspokajać możliwość kontaktów, ale równie 
często naruszać spokój, zasady, a nawet tożsamość lokalnej wspólnoty. Ten konfliktowy 
charakter przestrzeni był dostrzegany przez zainteresowanych, również w omawianym 
przypadku: przedstawiciele mieszkańców podkreślali zagrożenia, natomiast osoby z zewnątrz – 
szanse, bagatelizując jej wpływ na życie codzienne. Podczas gdy drudzy skupiali się na potrzebie 
eksponowania bogactwa walorów miejsca, pierwsi widzieli potrzebę ograniczania uciążliwości 
spodziewanego – wzmożonego ruchu turystycznego, jednocześnie licząc, że lokalne problemy 
(komunikacyjne, braki w infrastrukturze technicznej, bezrobocie) uda się rozwiązać przy okazji 
tej inwestycji – jeśli przestrzeń stanie się publiczna tj. otwarta i odwiedzana przez osoby z 
zewnątrz. Peryferyjna lokalizacja była postrzegana jako korzystna dla obu stron, żadna ze nich 
nie zgłaszała zastrzeżeń wobec miejsca powstania obiektu.  

Zanim zdecydowano o ostatecznej formie projektu, Inwestor pozyskał prawomocną 
decyzję lokalizacyjną, zlecił opracowanie podkładu geodezyjnego oraz opracowania 
geologicznego. W trakcie rozmów wstępnych włodarze akcentowali oczekiwanie: podkreślenie 
przestrzeni punktem widokowym – wieżą. Relatywnie niewielka odległość od głównych tras 
komunikacyjnych w regionie i widoczność stoku były postrzegane jako szansa na przyciągnięcie 
turystów. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zawierała szereg 
praktycznych wskazań, również w zakresie obiektów obsługujących inwestycję i małej 
architektury. Dokument precyzował wykonanie przede wszystkim wieży widokowej 
o maksymalnej wysokości do 20 m, powierzchni zabudowy do 100 m2, przykrytej dachem 
stromym, czterospadowym, o jednakowym kącie nachylenia połaci dachowych, min. 20° (il. 4.2). 
Ponadto ustalono parametry wiaty, placu zabaw dla dzieci i toalet170. 

Uzgodniono, że przed wykonywaniem dokumentacji technicznej, torującej drogę do zgód 
i pozwoleń, zostanie przedstawiona koncepcja projektowa – odpowiedź na wyartykułowane 
potrzeby inwestora, skonfrontowane z wynikiem wizji lokalnej.  

 

Il. 4.2 Wizualizacja formy wieży (w przybliżonej lokalizacji), zgodnej z pierwszą  decyzją ULICP (opracowanie własne, 2012) 

                                                           
169 Ustawa o planowaniu i zagospodarowani przestrzennym (por. art. 5 pkt 6). 
 

170 Decyzja Burmistrza Starego Sącza nr 3/2012, z dnia 22.06.2012 r., znak: BP.6733.4.2012. 
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4.1.2 Ewolucja projektu i realizacja obiektu widokowego 

Początek pracy koncepcyjnej, oparł się o konieczną rewizytę na miejscu potencjalnego 
wdrożenia. Pierwsze wrażenie lekkiego wyodrębnienia i przewyższenia – zostało potwierdzone. 
Okolica w promieniu ok. 200 m nie miała żadnych punktów topograficznych przesłaniających 
ogląd w dalszej perspektywie, a (nie licząc niewielkiego wyniesienia od północnego-wschodu) 
panorama sięgała do bardzo odległych planów krajobrazu. Wrażenie to ugruntowała analiza 
map topograficznych. Zwrócono uwagę na zróżnicowany charakter kontekstu, niemniej, we 
wstępnej ocenie wydawał się zdominowany przez przyrodę. W samej działce, ale i wzdłuż dojścia 
do niej, znajdowało się kilka kęp zieleni, poza tym dominowały pastwiska i pola uprawne. 
Sprawdzenie urealnionego obszaru dostępnego widokowo, nie wymagało zaawansowanych 
symulacji – z uwagi na przejrzyste relacje przestrzenne.  W polu widzenia o kącie 
przekraczającym zakres 300 stopni, docelowy krajobraz był dobrze widoczny. Pojedyncze grupy 
zieleni wymagały podniesienia punktu widzenia o nie więcej niż dwa metry (dla uzyskania 
satysfakcjonującego, pełniejszego dla każdego użytkownika, widoku na masyw Makowicy). 
Występujące zadrzewienia w ciągu dojścia do obiektu, przez większość roku stanowiłyby 
niewysoki parawan oddzielający ostatni, krótki odcinek, pomiędzy przestrzenią przybycia 
i lokalizacją dla wieży widokowej. Ponadto należało uwzględnić, że przez teren inwestycji 
prowadzi jeden ze szlaków (ścieżka) na Makowicę (948 m n.p.m.), z możliwością zmiany trasy 
w kierunku innych atrakcyjnych destynacji – między innymi mostu nad Głębokim Jarem 
w Życzanowie. Odrębnym, ważnym zagadnieniem (poruszonym przez Służby Popradzkiego 
Parku Krajobrazowego) był charakter migracji i bytowania zwierząt w okolicy. Działka należąca 
do Południowomałopolskiego Obszaru  Chronionego Krajobrazu – leżąca w otulinie 
Popradzkiego Parku Krajobrazowego, jest miejscem przecinania się szlaków migracji 
drapieżników beskidzkich (m.in. wilk i ryś), podążających za zwierzyną płową, oraz innych 
istniejących korytarzy ekologicznych. Przedstawiciele służby ochrony przyrody zwracali też 
uwagę na potrzebę zachowania naturalnych łąk i pastwisk jako siedliska mniejszych organizmów 
i różnorodności lokalnej flory.  

Jak wcześniej wspomniano, obszar proponowanej lokalizacji wieży, posiadał wyjątkowe 
właściwości widokowe już w stanie przed-inwestycyjnym. Inwentaryzacja dokonana na terenie, 
bez pozorowania efektu wysokości, dostarczyła szeregu obserwacji. Szeroki kontekst, wzbogacił 
pierwotną ocenę, posiadał bowiem wiele elementów należących do sfery kultury, związanych 
z działalnością człowieka. 

W krajobrazie zarysowało się, kilka wyraźnych grup elementów: 

• Elementy krajobrazowe naturalne – całokształt krajobrazu widziany z proponowanego 
miejsca budowy obiektu: pasma górskie i pojedyncze masywy, zróżnicowane formy 
zieleni, rzeka (Poprad) – w układach przede wszystkim horyzontalnych, wyraźną głębią 
i sekwencją planów widokowych; 

• Elementy krajobrazowe antropogeniczne: przejawy działalności człowieka w krajobrazie 
naturalnym – pola uprawne, pastwiska, wyrwa w topografii w postaci kamieniołomu 
i elementy kulturowe – głównie widok na miasta: Stary i Nowy Sącz (ich sylwety 
i charakterystyczne obiekty monumentalne) oraz na mniejsze osady i pojedyncze budynki 
stanowiące akcenty w przestrzeni i ślady kultury (np. ruiny zamku w Rytrze) oraz 
infrastruktura drogowa, kolej. 

 Poza zinwentaryzowanymi w przestrzeni, istotnymi determinantami dla koncepcji 
projektowej, uznano, że niepomijalnym jej składnikiem, jest związek ze szlakiem i kameralność, 
niewielka skala wszystkich form (stworzonych przez człowieka) w bliskim otoczeniu działki. 
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Dokonując przeglądu materiałów fotograficznych i mapowych oraz oceny 
sformułowanych na etapie analizy wytycznych projektowych – zdecydowano o nadrzędnym (dla 
poszukiwań koncepcyjnych) znaczeniu umiejscowienia obiektu w systemie lokalnych szlaków 
i dróg turystycznych. Zmienne i wyraziste ukształtowanie terenu, nieustający, bliski związek z 
przyrodą, łączność wizualna i sensoryczna z krajobrazem – to trwały walor trasy pieszej w pobliżu 
lokalizacji. Jak stwierdzono już przy pierwszej wizycie, budowa wieży nie podniosłaby zasadniczo, 
występujących na terenie, atutów widokowych. Oczywiście zaprojektowanie takiej struktury jest 
kuszącym architektonicznym wyzwaniem, jednak jej implementacja może dokonać stałej i 
zauważalnej zmiany w przestrzeni, którą skutki należy rozważyć podejmując prace. Stawiając za 
obiekty odniesienia wieże obserwacyjne, analizując wybudowane przykłady w regionie, 
dokonano intencjonalnego uproszczenia – dla uzyskania wniosków w wyniku negatywowej 
oceny. Większość tego typu obiektów, materializuje dysonans użytkowania w aspekcie 
aktywności ruchowej w krajobrazie naturalnym, przywołuje związki z pragmatyczną strukturą 
miejską. Akt wspinania się, jest sparametryzowany wymiarami używanych elementów obiektu i 
sformalizowany do powtarzalnego wielokrotnie, wręcz automatycznie, odruchu. Ponadto wieża 
jest kulminacją i zakończeniem (celem), nie tylko formalnie, czy z uwagi na funkcje widokowe – 
jest nim również jako obiekt zmuszający do powrotu, w konsekwencji osiągnięcia celu: dokładnie 
tą samą drogą i w ten sam sposób. Zwieńczeniem formy jest zazwyczaj taras widokowy, 
najczęściej kwadratowy, okrągły lub w innym foremnym, centralnym kształcie, wynikającym 
z praktycznego rzutu. Dojście do finalnej pozycji obserwacyjnej, w efekcie jednostajnej czynności 
ruchowej, z uwagi na konieczność motorycznego wytężenia i zaangażowanej uwagi 
użytkownika, redukuje aktywność procesów poznawczych. Docelowe miejsce, jest najczęściej 
obojętne wobec bogatego kontekstu, a elementy informacyjne w postaci np. drukowanych 
panoram, tablic, czy strzałek, nie są formami wzmagającymi aktywne przeżywanie 
doświadczenia obserwacyjnego (rozumianego jako proces łączący motorykę, zdolności 
percepcyjne, intelektualne), które buduje spójną narrację. Użytkownik pozostaje sam 
z (zazwyczaj) ogromem informacji, co może wpływać na pominięcie istotnych adresów w 
przestrzeni krajobrazu. Pomimo posiadanych dokumentów umożliwiających rozpoczęcie prac 
projektowych od razu, zdecydowano się na poszukiwanie koncepcji formalno-użytkowej, 
opierającej się na intencyjności ruchu i interakcji pomiędzy korzystającym z obiektu i obiektem, 
odrzucając typologię wieży. 

Zamiast wieży zaproponowano spiralną platformę, podium, którego forma jest 

podniesieniem szlaku turystycznego do trzeciego wymiaru (poprzez oderwanie wstęgi ciągu od 

ziemi), podkreślając związek obiektu z lokalizacją (il. 4.3). Wykorzystano położenie na pochyłości 

terenu, będącej naturalnym przełomem, dzięki czemu platforma podtrzymuje wędrówkę, nie 

przerywa jej biegu. 

Pochyłość platformy jest na tyle niewielka (do 12 %), że użytkownik może kontynuować 

kontemplacyjny charakter przemieszczania się, pozostając w stanie skupienia na otoczeniu (a nie 

na samym ruchu). Spiralna forma powoduje planowany – dookólny, sposób poruszania się, co 

ma na celu sekwencyjne dostarczanie bodźców wizualnych korzystającemu, umożliwiając ogląd 

krajobrazu zgodny z motoryką. Po przejściu pełnego okręgu, dochodzi się do kulminacji trasy, jej 

najwyższego punktu, dostając dodatkową szansę na wgląd w najbardziej odległy fragment 

widoku – ujętą w górskie masywy dolinę Popradu (il. 4.4). 

Temu miejscu można poświęcić chwilę, można zwolnić lub w ogóle go nie zauważyć – 
sposób „zarządzania” percepcją i doznaniami użytkownika nie ma formy przymusu, przyswajanie 
wiedzy o środowisku odbywa się w ruchu, w rekreacyjnej formie. Starano się jedynie wzbogacić 
szlak w elementy sugerujące ważność danego momentu, nie zrywając z koncepcją, według 
której, priorytetem jest umożliwienie płynnego przemieszczania się i sekwencyjnego dzielenia 
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uwagi na całe otoczenie. To kierowanie wzroku na tereny wokół, odgrywa ważną rolę 
w kształtowaniu świadomości o stanie otoczenia i pozwala sukcesywnie eksponować wszystkie 
przejawy działalności kulturowej w szerokim kontekście, nie odbierając możliwości zatrzymania 
się w każdym momencie. 

Prace projektowe nad obiektem musiały zostać rozpoczęte na modelu trójwymiarowym, 
aby sprawdzić możliwe konfiguracje giętych, przestrzennych elementów. W wyniku wykonanych 
kilkunastu wariantów, stwierdzono, że najbardziej płynną (i odpowiadającą założeniu 
minimalnej interwencji w teren) formą jest złożenie fragmentu spirali i torusa. Spirala, o zadanej 
wysokości pełnego obrotu równej 5,00 m i promieniu 6,80 m rozpoczynała bieg od dołu, 
w obrębie kąta 195 stopni. Z uwagi na potrzebę powrotu na niższy fragment terenu, zapewnienie 
minimalnego (odczuwalnego) przewyższenia, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganego 
prześwitu dla spacerujących poniżej – konieczne było zastosowanie torusa o większym 
promieniu (8,80 m) i obrocie względem zadanej osi o 6,5 stopnia do góry. W obrębie kąta 165 
stopni, uzyskano lekkie podniesienie i łagodne zejście, oraz spełnienie wszystkich wymagań 
technicznych i przepisów dla ścieżki. Wykonany model został osadzony na wirtualnym terenie, 
celem dostosowania podpór, określenia fundamentów i oszacowania ewentualnych robót 
ziemnych. W ramach międzybranżowej współpracy, określono parametry elementów 
konstrukcyjnych, dostosowując je do typowego przekroju przez kładkę i założeń 
architektonicznych (il. 4.5). Z uwagi na specyfikę lokalizacji (ekspozycja na wiatr), 
zaprojektowano poziomą zabudowę deskami od strony zewnętrznej i zdecydowano się na 
ażurowe elementy zabezpieczeń od środka. Motywację dla takiego działania stanowiła również 
potrzeba wizualnej redukcji obecności użytkowników w krajobrazie, oraz chęć wygenerowania 
formy koncentrującej ich, w częściowo zdefiniowanym wnętrzu, w otwartej przestrzeni. W 
zakresie projektu wykonano także wiatę rekreacyjną, niewielki plac zabaw, oraz obudowę 
maskującą dla przenośnych toalet. 

Realizacja obiektu nie wiązała się z nieprzewidywalnymi sytuacjami – w terenie inwestycji 
wykonano konieczne prace ziemne i fundamenty żelbetowe. Cały obiekt – jako konstrukcja 
stalowa, został przygotowany w zakładzie produkcyjnym i złożony (w hali), w celu sprawdzenia. 
Na etapie projektowania, określono maksymalną wartość prostopadłej cięciwy odcinków 
łukowych na nie więcej niż 2,2 m. Przyjęcie takiej wielkości umożliwiło transport samochodem 
ciężarowym na miejsce montażu, bez użycia helikoptera. Osadzenie słupów konstrukcji stalowej 
odbyło się za pośrednictwem kotew chemicznych, reszta ciężkich elementów (odcinki spirali i 
torusa) zamontowanych zostało przez połączenia śrubowe. Prace wykonawcze prowadzone były 
sprawnie i nie wymagały praktycznie żadnych zmian lub dopasowywania w ich trakcie, 
modułowa struktura umożliwiła złożenie całości i zamknięcie robót po wykonaniu podestów i 
poszycia. 

 
Il. 4.3 Pierwsza (wewnętrzna) koncepcja platformy (opracowanie własne, 2012) 
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Il. 4.4 Koncepcja platformy jako formy trójwymiarowego szlaku umożliwiającego doświadczanie szerokiego kontekstu kulturowego 

(opracowanie własne, 2012) 

 
Il. 4.5 Szkice – założenia konstrukcyjne i detale (opracowanie własne, 2012) 
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4.1.3 Zamierzenie inwestora a odbiór społeczny powstałej peryferyjnej przestrzeni 

dostępnej publicznie 

Dyskusja dotycząca potrzeby tworzenia przestrzeni dostępnych publicznie w obszarach 
peryferyjnych łączy się, również i tu, z problemem ich funkcjonalności i przydatności. W tym 
przypadku konieczna stała się odpowiedź na pytanie: jaką rolę przestrzeń użytkowana publicznie 
ma odegrać w “odnowie” wsi – jaki jest jej sens społeczny, w imię którego przestrzeń jest 
powoływana do życia, a przede wszystkim do kogo jest kierowana: czy do mieszkańców, czy do 
przyjezdnych. Już podczas pierwszych prezentacji koncepcji projektowej ujawniły się odmienne 
oczekiwania wobec przestrzeni publicznej: mieszkańcy podkreślali brak wiary w możliwość 
poprawy ich sytuacji ekonomicznej przez budowę obiektu niekomercyjnego, takiego jak 
proponowana platforma widokowa, przedstawiciele władz – wartość promocji walorów gminy 
i wiarę w jej (pośredni) wpływ na wzrost przedsiębiorczości (Zielińska 2013). W wywiadach: 
i jedni, i drudzy wyrażali przekonanie, że sam obiekt nie będzie wydajny ekonomicznie171. 
Pomimo całkowitego zanegowania wstępnej intencji budowy wieży (na rzecz spiralnej 
platformy), koncepcja zyskała aprobatę Inwestora publicznego. Doceniono zaskakującą formę 
i koncepcję użytkowania, relatywnie niewielki wpływ na krajobraz oraz argumentację o wieży 
jako formo nieodpowiedniej w tej lokalizacji (il. 4.2). Decyzja była tym bardziej 
bezkompromisowa, że skutkowała koniecznością zwiększenia budżetu, oraz zmianą formalnych 
dokumentów (decyzji ULICP).  

Mimo odmiennych oczekiwań wstępnych, po ponad siedmiu latach funkcjonowania 
obiektu, można orzec, że zrealizowany projekt spełnia większość pokładanych w nim nadziei. 
Platforma funkcjonuje jako przestrzeń dostępna publicznie, cieszy się niesłabnącą popularnością 
i stanowi zarówno atrakcję turystyczną promującą walory gminy jak i miejsce spotkań 
mieszkańców (il. 4.6). Potencjał komercyjny budowli został dostrzeżony przez zewnętrznych 
inwestorów, którzy wyrazili chęć budowy obiektu usługowego w sąsiedztwie. W efekcie 
konsultacji pomiędzy przedstawicielami Inwestora, władzami lokalnymi i projektantem 
platformy (autorem rozprawy), uzgodniono, że charakter miejsca widokowego i jego 
bezpośredniego otoczenia nie może zostać zmieniony, a ewentualne inwestycje nie mogą być 
lokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie platformy. Niemniej odwiedzający wyrażają chęć, 
i podkreślają brak: obiektów handlowych, gastronomicznych i noclegowych w okolicy, które 
umożliwiłyby spędzanie na miejscu dłuższego czasu, co do dzisiejszego dnia nie zostało 
(w wyniku spodziewanych oddolnych inicjatyw) zrealizowane. 

Ocena użytkowników utrwalona na portalu mapowym Google172, pozycjonuje platformę 
widokową w Woli Kroguleckiej na wysokiej pozycji (średnia ocen 4,8 / 5,0 przy 1125 głosach). 
Wyższą ocenę mają wybudowane, jako powtarzalne historyzujące formy w konstrukcji 
drewnianej: wieże widokowe w Gorcach173 (średnia od 4,8 do 5,0 przy 12 do 638 udostępnionych 
opinii) oraz punkt widokowy na Czarnej Górze (4,9 / 1236). W regionie beskidzkim południowej 
Małopolski kilka przykładów obiektów widokowych posiada podobne oceny: 

– wieża widokowa Szpilówka – 4,8 / 620; 
– wieża widokowa Beskidzki Raj – 4,8 / 532; 
– wieża widokowa Ferdel 4,8 / 212; 
– wieża widokowa Jaworze 4,8 / 404; 
– wieża widokowa pod Jaworzem 4,8 / 202. 

                                                           
171 Ten brak przekonania o kreowaniu miejsca wydajnego ekonomicznie sprawił, że przedstawiciele władz od razu przyjęli plan jego 

niekomercyjnego udostępniania. Inwestor zakładał wzrost zainteresowania sąsiadującymi terenami i nadzieje na zainspirowanie 

przedsiębiorczości wśród mieszkańców. Samą platformę postrzegał od początku jako przestrzeń otwartą dla wszystkich.  

 

172 Por. Wieża widokowa – Mapy Google.  

 

173 Ocena dotyczy czterech wież widokowych wybudowanych na szczytach: Gorca, Lubania, Koźlarza i Magurki.  
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Niżej ocenione zostały obiekty:  
– wieża widokowa w Muszynie – 4,6 / 132; 
– wieża widokowa w Krynicy – 4,5 / 3871; 
– wieża widokowa Żar – 3,9 / 57; 
– wieża widokowa Bruśnik – 4,7 / 653; 
– wieża widokowa na Polczakówce – 4,7 / 286; 
– punkt widokowy na Radziejowej – 4,5 / 338; 
– wieża widokowa na Mogielicy – 4,7 / 1105; 
– wieża widokowa w Jodłówce Tuchowskiej – 4,7 / 476; 
– wieża widokowa w Suchej Beskidzkiej – 4,5 / 103. 

Istotnym dla interpretacji w/w ocen faktem jest powtarzalna forma wskazanych 
obiektów. Wszystkie wieże wykonane są na rzucie kwadratu lub zbliżonym do kwadratu, 
w konstrukcji stalowej lub drewnianej, jako obudowa czterobiegowych schodów z tarasem na 
szczycie (najczęściej tarasem zadaszonym). Tarasy o prostokątnym kształcie są wykończone 
deskami, podobnie jak balustrady. Taki kontekst badanego obiektu, wskazuje raczej na ryzyko 
niechętnego przyjęcia – jako formy innej, niż jednej z takich, do których się przyzwyczajono. 
Przeanalizowanie ocen obiektów wskazuje na widoczną tendencję – w przypadku innych wież 
i platform widokowych niż w Woli Kroguleckiej, dominuje ocena krajobrazu, widoków, szlaków 
pieszych na końcu których są zlokalizowane i otoczenia przyrodniczego. Natomiast w przypadku 
platformy w Woli Kroguleckiej zdecydowanie największy odsetek recenzji wskazuje wprost na 
obiekt budowlany174.  

Do najczęściej powtarzających się opinii pozytywnych o obiekcie, z pominięciem oceny oglądanej 
przyrody, należą spostrzeżenia w zakresie: 
• formy obiektu (pomysłowość); 
• atrakcyjnych elementów zagospodarowania towarzyszącego (plac zabaw, wiata, grill, 
toaleta); 
• dostępności („łatwo osiągalne” miejsce). 

Najczęściej krytykowane są: 
• za mały / za daleko zlokalizowany parking; 
• zadaszenie wiaty nie zapewnia zawsze i całkowitej ochrony przed deszczem; 
• za mało infrastruktury towarzyszącej. 

Występujące zarówno po stronie pozytywnych jak i negatywnych opinii, stwierdzenia 
dotyczące dostępu do miejsca i oceny związanej z nim infrastruktury komunikacyjnej, wskazują 
raczej na zróżnicowane potrzeby poszczególnych odbiorców, ewentualnie na potrzebę jeszcze 
bardziej ułatwionego dojazdu do atrakcji. Przegląd komentarzy, prowadzi również do 
konstatacji, że bliskość i dostępność miejsca, dodatkowe atrakcje oraz wszelkie ułatwienia 
korzystania z przestrzeni i (prawdopodobnie ukształtowana przyzwyczajeniami obcowania ze 
strukturami miejskimi) wygoda – są mile widziane przez większość odwiedzających. Wpływ na 
taki pogląd ma najpewniej lokalizacja, która pozostaje w zasięgu każdego zmotoryzowanego 
obywatela, oraz proporcjonalne zmarginalizowanie głosów osób, dla których korzystanie ze 
szlaków w sposób bardziej zaangażowany (pieszo, wyprawowo) jest pierwszą formą aktywności 
i impulsem do kontaktu z obiektem. 

Wartą odnotowania jest obserwacja, iż wygenerowana, nowa przestrzeń publicznego 
dostępu, zaistniała również w świadomości nie tylko lokalnych użytkowników. Stała się miejscem 
praktykowania amatorskiej i profesjonalnej fotografii – zarówno w sferze obserwowanych 

                                                           
174 Por. Platforma Widokowa Ślimak – Mapy Google. 
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zjawisk przyrodniczych, jak i stawiania obiektu architektonicznego w centrum zainteresowania. 
Platforma jako obiekt charakterystyczny, stając się elementem popkultury, zyskała własną 
nazwę, pseudonim – Ślimak, zacieśniając związek z miejscem i stając się lokalnym 
identyfikatorem, obiektem charakterystycznym, rozpoznawanym w regionie. 

Platforma widokowa została zauważona i doceniona przez środowisko zawodowe. 
Uzyskała wyróżnienie w konkursie realizacji architektonicznych, w 8 edycji Nagrody 
Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza w 2016 roku, w kategorii Przestrzeń 
publiczna. Ocena Organizatora konkursu uwiarygadnia najbardziej istotne założenia i celowość 
projektowanego obiektu: 

 

Forma obiektu (będącego częścią szlaku pieszego na Makowicę) wymuszając ruch, ma – 
w większej skali – promować turystykę pieszą w rejonie – w mniejszej – pozwalać na płynne 
i konsekwentne przyswajanie otaczającego widoku i indywidualny wybór miejsca obserwacji. 

Cechą charakterystyczną miejsca był i jest widok dookólny i struktura niejako wymusza – 
przez sposób przemieszczania się, zapoznawanie się z szerokim kontekstem. Miejsce biesiadne, 
mały plac zabaw dopełniają ofertę miejsca dla tych, dla których platforma jest celem wizyty. 

Użycie surowego drewna, skromnego i lokalnego materiału integruje obiekt z otoczeniem, 
a grawerowane tablice zintegrowane z balustradą przybliżają, ukryte przed niewprawnym okiem 
bogactwa: fauny, flory i lokalnej kultury175. 

 

Odnotowanie przez Jury konkursu, aspektu uformowania przestrzeni dedykowanej 
indywidualnej kontemplacji, w układzie umożliwiającym równoczesne zbiorową obserwację 
(i użytkowanie) oraz podkreślenie dostosowanie formy do wielowątkowości kontekstu – 
stanowią dla autora cenne potwierdzenie przyjętych i zrealizowanych założeń projektowych.  

W artykule Architektur Aktuell (w austriackim miesięczniku architektonicznym; Stiasny 
2019), pośród kilku wybranych projektów polskiej współczesnej architektury, zaprezentowano 
platformę widokową wraz z obszernym opisem i fotografiami. Zwrócono uwagę na mnogość 
wątków w przestrzeni okalającej miejsce widokowe i łatwość korzystania z obiektu dla każdej 
grupy odbiorców. Skomentowana została powściągliwość w kształtowaniu formy i uniknięcie 
typowej formy wieżowej. 

W polskim miesięczniku Architektura-Murator (Żylski 2017), w związku z głównym tematem – 
Architektura na turystycznym szlaku, zaprezentowano platformę, jako jeden z kilkunastu 
referencyjnych przykładów, innowacyjnych działań w strefie przyrody (przede wszystkim), 
wobec obserwowanej – pozytywnej zmiany, dotyczącej kreowania form architektonicznych w 
polskim krajobrazie. 

 

 

Il. 4.6 Spiralny przebieg platformy będącej trójwymiarową formą szlaku i miejscem spotkań (fot. M. Rola, fragment, 2014) 

                                                           
175 Por. Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza 2016. 
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4.1.4 Refleksja autorska projektanta i badacza dotycząca obiektu jako funkcjonującej 

w przestrzeni struktury 

Peryferyjna przestrzeń dostępna publicznie, atrakcyjna dla osób z zewnątrz, powinna 
uwydatniać kulturowe, lokalne walory miejsca, co może czynić za pośrednictwem obiektu 
kulturowej ekspresji. Mimo niekomercyjnego udostępniania, takie przestrzenią mają wymierną 
ekonomiczną wartość, która wzmaga presję inwestycyjną na tereny peryferyjne. Wybór 
ustronnej lokalizacji, na budowę platformy w Woli Kroguleckiej, pozwolił podkreślić lokalną 
tożsamość, ograniczając wpływ ruchu turystycznego na codzienne życie mieszkańców, 
jednocześnie jednak wzmagając zagrożenie miejsca komercjalizacją – dotąd trudniej 
dostępnego, niepoznanego. Zaprojektowanie obiektu, który przez swoją geometrię koncentruje 
uwagę na otoczeniu, pomaga minimalizować zainwestowanie w bezpośrednim sąsiedztwie, 
uwiarygadniając słuszność wyboru tej formy Inwestorowi. Pozytywny efekt odzwierciedla się 
w ruchu turystycznym, zainteresowaniu lokalną kulturą i miejscowym krajobrazem. 
Pielęgnowanie i utrzymanie obiektu kulturowej ekspresji (który został zaprojektowany tak, by 
tworzyć wewnętrzną krawędź krajobrazu, hamować rozpraszanie się zabudowy i indywidualne 
inwestycje w terenie peryferyjnym) oraz jego oddziaływania, spada na lokalnych mieszkańców 
i włodarzy. To oni finalnie decydują o przeznaczeniu i sprzedaży działek, wydawaniu decyzji 
dopuszczających inwestycje. Analiza wdrożenia wskazuje, że nie ma przyzwolenia społecznego 
– zarówno od strony lokalnych społeczności, jak i władz gminnych – na działania, które mogłyby 
umniejszyć znaczenie nowego symbolu tożsamości, ekspresyjnie (przez formę) ją 
podkreślającego176. Dotychczasowe decyzje pozwalają zachować optymizm – zainteresowani nie 
chcą osłabić oddziaływania nowego znaku i wyznaczają tereny pod kolejne inwestycje (związane 
funkcjonalnie z platformą – np. parking) przy drodze powiatowej, bliżej centrum miejscowości, 
poza polem widoczności z platformy lub w strefie cienia (od elementów krajobrazowych). Obiekt 
wykreował oczekiwane centrum, pozostające w relacji funkcjonalnej z istniejącą strukturą osady, 
ale w alternatywnej do historycznych wzorców lokalizacji – stwarzając dostępne, powiązane 
i nieodległe miejsce publiczne, koncentrujące aktywności społeczne i uwydatniające jego 
geograficzną przynależność.  

W trakcie wielokrotnych wizyt zauważono również, że obiekt ułatwiający dostęp do 
krajobrazu (il. 4.7, również osobom z ograniczeniami ruchowymi), postrzegany przez wiele osób 
za zbędny, okazał się bardzo popularny, szczególnie wśród grup, które właśnie przez te 
ograniczenia, nie miały dotąd możliwości tak bezpośredniego obcowania z krajobrazem 
(np. rodziny z małymi dziećmi, niepełnosprawni, osoby starsze).  

Platforma widokowa była wielokrotnie – pozytywnie, przedstawiana w lokalnych177, 
regionalnych178 i krajowych179 mediach, stanowi materiał o charakterze promocyjnym 
i wskazującym dobrą praktykę, na oficjalnych stronach m.in. Małopolskiego Systemu Informacji 
Turystycznej (MSIT b). Bardzo często jest opisywana na portalach o stylach życia i blogach 
tematycznych180. Szczególnie dużo wpisów jest związanych z tematyką podróżowania z dziećmi 
(i ciągle ich przybywa), co może potwierdzać wstępną obserwację autora, o małej ilości miejsc 
dostosowanych do potrzeb tej grupy użytkowników – poszukujących dostępnych miejsc 

                                                           
176  O czym świadczy fakt, ze inwestycje mogące umniejszać znaczenie platformy jako symbolu (lokowane na jej przedpolu), 

planowane w bezpośrednim sąsiedztwie – nie otrzymały pozytywnej decyzji lokalizacyjnej. Wniosek o wydanie decyzji precyzował 

poważne plany inwestora, poparte koncepcją architektoniczną i wizualizacjami.  

 

177 Np. w Sądeczaninie (Stachura 2020); it.wstarymsaczu.pl (b.d.); nowysacz.naszemiasto.pl (Mrozek 2020).  

 

178 Np. w Gazecie Krakowskiej (Biela 2019, Radziak 2017). 

 

179 Np. w Polityce (Sarzyński 2020). 

 

180 Np. Polskie Szlaki (Piernikarczyk 2015); Mynaszlaku.pl (Grzegorzek 2014); Krakowskie Brzdące (2021); Wolniej.com 

(Dnenfeld 2020). 
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o charakterze przyrodniczym, nie z lenistwa – wbrew np. komentarzowi Sarzyńskiego (2020). 
W opisach przeważają wątki popularyzujące przyrodę i troskę o zdrowie – turystykę 
zrównoważoną, niespieszną, refleksyjną. 

Po realizacji platformy widokowej w Woli Kroguleckiej, powstało kilka obiektów o bardzo 
podobnym sposobie organizacji ruchu i wizualnego dostępu do przestrzeni otwartej przez formę 
architektoniczną181. Wielokrotnie zgłaszano się do autora, o wykonanie tej samej formy w innych 
lokalizacjach, co wskazuje na popularność obiektu, ale również na podążanie przede wszystkim 
za sprawdzonym wdrożeniem, zamiast wolą poszukiwania potencjałów konkretnego miejsca.  

Autorska ocena zrealizowanego obiektu, jest pozytywna w zakresie przełożenia koncepcji 
na formę obiektu – główne cele – uprzestrzennienie szlaku i zintensyfikowanie wrażeń 
odbiorców można uznać za zrealizowane. Refleksja krytyczna projektanta dotyczy kilku 
rozwiązań detali budowlanych – np. połączeń elementów stalowych podpór kładki – zbyt 
widocznych, typowych i wpływających na ocenę estetyczną całości (il. 4.8). Zwraca to uwagę na 
istotę współpracy międzybranżowej (głównie dwóch branż – konstrukcyjnej i architektonicznej) 
w takich obiektach – wariantowe rozwiązania, proponowane w trakcie projektowania, nie 
zostały wprowadzone z uwagi na ich nietypowość: skutkującą spodziewanym, wyższym kosztem 
i koniecznością dłuższego okresu poświęconego modelowaniu i obliczeniom. 

Konkludując – jako badacz – można stwierdzić, że obiekty kulturowej ekspresji, których 
zrealizowanym przykładem jest platforma widokowa na Woli Kroguleckiej, koncentrują uwagę 
na przejawach działalności człowieka w otoczeniu (na krajobrazie kulturowym), tworzą miejsca 
spotkań oraz pomagają utrzymać kontrolę i wpływać na organizację zabudowy w terenach 
newralgicznych – z uwagi na walory krajobrazowe, przyrodnicze i (nowo wytworzone) 
przestrzenie dospołeczne. 

 

Il. 4.7  Krzywizna platformy w Woli Kroguleckiej, intensyfikująca relację użytkownika z krajobrazem i umożliwiając dostęp osobom z 

ograniczeniami ruchowymi (fot. M. Rola, 2014) 

                                                           
181 Np. Prezentowana na portalu ArchDaily czeska platforma w Kobylí (González 2018) czy publikowana w Architektura-Murator 

platforma w Widuchowej (Biskupska-Kosmala 2020). 
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Il. 4.8 Zrealizowany obiekt kulturowej ekspresji oraz przestrzeń dostępna publicznie w środowisku o charakterze przyrodniczym 
w Woli Kroguleckiej (fot. M. Rola, 2014) 
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4.2 PERYFERYJNA PRZESTRZEŃ DOSTĘPNA PUBLICZNIE W ŚRODOWISKU POPRZEMYSŁOWYM 

– ENKLAWA PRZYRODNICZA BOBROWISKO W WIDŁACH DUNAJCA I POPRADU182 

4.2.1 Charakterystyka Starego Sącza na tle miasteczek historycznych oraz wybór 

lokalizacji i jej cechy 

Stary Sącz to jedno z najstarszych miast polskich, najstarsze miasto sądecczyzny, leżące 
na historycznym szlaku handlowym z Węgier do Krakowa. Lokowane w 1257 r. na prawie 
magdeburskim, o dobrze zachowanym układzie urbanistycznym powiązanym z klasztorem 
klarysek ufundowanym w 1280 r. jest miejscem pobytu i pochówku księżnych i królowej polski 
(Jadwigi Bolesławównej), o statusie pomnika historii183. Miasteczko jest położone w odległości 
ok. 10 km od Nowego Sącza, na rzecz którego, już od lokacji w 1292 r., traciło znaczenie. Stary 
Sącz leży w Południowomałopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, w otulinie Popradzkiego 
Parku Krajobrazowego.  

Historycznie ukształtowane place, rynki są bardzo istotnymi przestrzeniami publicznymi 
– miejscami, które chętnie odwiedzają turyści. A priori przyjmuje się, że są one bardzo istotne 
dla mieszkańców, budują ich tożsamość i cieszą się popularnością. Jednak koncentrując uwagę 
na konkretnym miejscu można sformułować bardziej zniuansowane wnioski. Okazuje się, że 
użytkowanie historycznych układów urbanistycznych wielu miast odbiega od tego 
wyidealizowanego wizerunku. W rzeczywistości często mieszczą mało punktów istotnych 
z punktu widzenia życia mieszkańców i są omijane podczas ich wędrówek. Komercjalizacja 
przestrzeni centralnych, do których ciąży ruch turystyczny, stanowi poważne zagrożenie dla 
zachowania tych przestrzeni jako istotnych dla wspólnoty. Niejednoznaczność użyteczności 
przestrzeni publicznej wskazuje na konieczność, poprzedzającej projektowanie, wyważonej 
analizy możliwości i zagrożeń jakie niesie ten model organizacji przestrzeni. Z drugiej strony 
przestrzenie dostępne publiczne na terenach pozamiejskich i peryferyjnych przez długi czas 
znajdowały się poza głównym nurtem zainteresowań planistów. Miejsca publiczne w obszarze 
terytorium, traktowano jako instrumenty promocji i marketingu turystycznego, analizowano 
głównie w skali architektonicznej. Zauważenie niedoceniania ich roli: dla zrównoważonego 
rozwoju (rozwoju równomiernego, który dzięki planowaniu i inwestycjom może podkreślać 
znaczenie ośrodków peryferyjnych) oraz jako przestrzeni dostępu do środowiska o charakterze 
przyrodniczym, było wyjściową konstatacją projektu.  

Stary Sącz jest miasteczkiem ciągle żywym. Jednak świadomość zagrożenia – 
przekształcenia w miejscowość „dla turystów” była jednym z powodów wsparcia inwestycji poza 
centrum miasteczka, poza jego historycznym układem. Enklawa Przyrodnicza Bobrowisko 
znajduje się na peryferiach Starego Sącza. Teren inwestycji znajduje się w obszarze 
administracyjnym miasta i graniczy z obszarem Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami. 
Działka budowlana zlokalizowana jest w widłach Dunajca i Popradu – rzek górskich o zmiennych 
przepływach, w terenie zalewowym, zagrożonym okresowymi podtopieniami. Niebagatelne 
znaczenie dla historii miejsca ma antropogeniczna proweniencja przestrzeni – stawy powstały 
w wyniku eksploatacji żwiru. W wyniku naturalnej sukcesji przyrodniczej obszar poprzemysłowy 
zmienił się w  przestrzeń dziką z siedliskami (m.in. łabędzi i bobrów). Obszar Enklawy położony 
jest w nizinie rzecznej, nie jest widoczny z zewnątrz, nie posiada charakterystycznych cech 
odznaczających go w okolicy. Przedmiotowa przestrzeń jest dobrze połączona komunikacyjnie 
z miastem (również trasami rowerowymi) – mimo fizycznego oddalenia związek ze Starym 

                                                           
182 Projekty (koncepcyjny, budowlany i wykonawczy) zostały wykonane w latach 2017-2018 r. r. Autor/projektant główny: mgr inż. 

arch. Wojciech Świątek. Zespół: mgr inż. arch. Anna Szewczyk-Świątek i mgr inż. arch. Magdalena Caban. 

 

183 Więcej o historii i przemianach układu przestrzennego Starego Sącza piszą Beiersdorf i Krasnowolski (1985), a o historii 

w ogólności np. Migrała (2020). 
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Sączem jest ewidentny, połączenie bardziej ścisłe niż z jakimkolwiek innym terenem 
zabudowanym. 

Pierwszym wrażeniem autora, podczas inicjującej projekt wizji lokalnej (maj 2017 r.), 
było jednoznaczne poczucie przebywania we wnętrzu krajobrazowym – wnętrzu zdefiniowanym 
ścianami, o niewielkiej skali, intymnym i zacisznym charakterze (il. 4.9). 

Odczucie satysfakcji i zadowolenia z przebywania w nim było natychmiastowe 
i utrzymujące się, mimo przewagi zielonej materii, stwarzającej ewentualne zagrożenia 
i niewygody – bycie wewnątrz zapewniało poczucie izolacji i bezpieczeństwa. Możliwość 
prowadzenia długiej obserwacji terenu we wstępnym etapie, podsunęła dodatkowe informacje, 
których znaczenie dla koncepcji okazało się bardzo istotne. W trakcie wielokrotnych wizyt, 
zaobserwowano wyraźne przeobrażanie się przestrzeni wewnętrznej, zachodzące w ciągu doby 
– wpływ na nie miało światło (decydujące o postrzeganiu konkretnych fragmentów przestrzeni: 
barw, głębokich cieni, obszarów pełnej ekspozycji), ale również zjawiska pogodowe (np. mgła, 
deszcz). Wszystkie te czynniki miały decydujący wpływ na odbiór scenografii, w której miał 
powstać obiekt kulturowej ekspresji – Enklawa. Poza doznaniami wizualnymi, natężenie 
dźwięku, zależnie od momentu dnia lub nocy, rosło od niemal całkowitej ciszy do niemal 
symfonicznego zagęszczenia i skali. Ogromnej różnorodności zjawisk i bodźców można było 
doświadczyć w trakcie zmieniających się pór roku. Około dziesięciomiesięczna obserwacja 
lokalizacji, ukazała odmienne oblicza struktury przyrodniczej. W okresie letnim: pełne formy 
zieleni, ich gęstość i bryłowatość, określały wyraźnie parametry wnętrza, korytarzy, ciągów – 
dojść i punktów widokowo wyizolowanych w wyodrębnionym wnętrzu Enklawy. Zimą i w okresie 
bezlistnym, tło zyskało wieloplanowość, przezierność – wyraźniejsza stawała się geometria 
drzew, nowe relacje przestrzenne i akcenty stawały się widoczne (ukryte np. latem, il. 4.10). 
Zauważono dynamikę linii brzegowej wynikającą ze zmieniającego się poziomu wód, ale również 
– lokalnie – w wyniku działalności bobrów. Ich obecność była dostrzegalna niemal od razu: tropy, 
wykonane przez nie kanały a przede wszystkim wyjątkowych rozmiarów żeremie. Różnorodność 
i ilość bodźców była niezaprzeczalna, flora i fauna wespół ze zjawiskami przyrodniczymi, 
wspólnie decydowały o charakterze tego miejsca, jego formie, energii, organizacji i zmienności. 

 

Il. 4.9 Wnętrze krajobrazowe (fot. własne, 2017) 

4.2.2 Ewolucja podejścia od ścieżki dydaktycznej do ekspozytorium przyrody 

Pierwsze rozmowy na temat charakteru inwestycji, wyobrażeń o sposobie 
udostępnienia tego obszaru szerszej publiczności, dotyczyły głównie porównań do istniejących 
ścieżek przyrodniczych. Zaangażowane w proces wstępny (jako merytoryczny przedstawiciel 
Inwestora, w zakresie zagadnień przyrodniczych) służby Popradzkiego Parku Krajobrazowego, 
zwracały uwagę na zasadniczy aspekt: nieinwazyjny charakter interwencji w środowisko – 
konieczność ochrony obszaru przyrodniczego i zapewnienie bezpiecznego dystansu od siedlisk 
i innych cennych form przyrodniczych. W merytorycznej „opozycji” dla takiej optyki, znalazły się 
kwestie kluczowe dla Inwestora publicznego, pragnącego stworzyć miejsce rozpoznawalne, 
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łączące edukacje z zabawą i rekreacją – przede wszystkim atrakcyjne. W dyskusji przywołano 
potrzebę wykonania punktu widokowego, dojścia do niego oraz podkreślono potrzebę 
zastosowanie drewna (jako materiału dominującego). Obiektem do którego się odwoływano, 
była forma zadaszonej i posiadającej ściany ambony, wraz z kładką z obustronnymi 
balustradami. Zaznacza się, że we wstępnym procesie gromadzenia opinii, każda zainteresowana 
strona poruszała kwestie, które sama uznawała za ważne184. 

Inicjujące proces projektowy koncepcje, oscylowały wokół pomysłu wykonania kilku 
sięgaczy od strony terenów użytkowanych (obszar otoczony jest szutrowymi drogami), tak aby 
nie spowodować niechcianej inwazji odwiedzających. Strona południowa, wschodnia 
i  zachodnia były dość dobrze dostępne od strony dróg, natomiast zdecydowanie za bardzo 
oddalone od głównych, przyrodniczych atrakcji. Taka organizacja wiązałaby się z zdecydowanie 
większymi nakładami inwestycyjnymi i co ważniejsze – wymuszałby ingerencję głęboko do 
wnętrza obszaru, przynajmniej w kilku lokalizacjach. Proponowane obiekty nie tworzyłyby 
spójnego układu, ich relacja mogłaby nie być kojarzona z jednym projektem zagospodarowania 
terenu, w związku z tym całość straciłaby na sile, komunikatywności i spójności w budowaniu 
powiązanej, płynnej narracji przyrodniczo-edukacyjnej. Zdecydowano się na przesunięcie 
w planie ciągu spacerowego w kierunku północnym, zbliżając się do brzegu zbiornika wodnego. 
Utrzymano postulat możliwej ochrony przed ujawnianiem się ludzi (jako gości) w miejscach 
najbardziej zbliżonych do siedlisk, z tego powodu też zrezygnowano z typowego obiektu ambony 
widokowej (jako za bardzo widocznej). Pomocnym dla określenia nieprzekraczalnej linii 
prowadzenia trasy były: istniejące, nieużywane molo; ślady okresowego występowania zieleni 
przybrzeżnej (którą uznano za strefę buforową potencjalnie redukującą widoczność 
odwiedzających na  fragmentach trasy). Dokonano szkicowej i fotograficznej inwentaryzacji 
najciekawszych z punktu widzenia użytkownika stanowisk przyrodniczych, miejsc ważnych 
i ciekawostek.  

 

IL. 4.10 Zdjęcia lokalizacji w różnych warunkach pogodowych (fot. własne, 2017) 

                                                           
184 Ustalenia z Inwestorem prowadzone były w formule gabinetowej, po ogólnym rozpoznaniu terenu przez autora. W przypadku 

służb Popradzkiego Parku Krajobrazowego, zorganizowano inicjujące pełniejsze rozpoznanie – dwie wizje lokalne (06.2017 

i 09.2017). Należy podkreślić, że obszar dzisiejszej Enklawy był trudno dostępny, z uwagi na podmokłe tereny otaczające właściwą 

lokalizację oraz bardzo gęstą roślinność porastającą strefę przybrzeżną. W trakcie parogodzinnych wizji lokalnych, stwierdzono 

lokalizację żeremia bobrów, tamy i systemu kanałów, oznaczając te miejsca na szkicu polowym. Na miejscu wskazano miejsca 

potencjalnego dostępu do wnętrza dzisiejszej Enklawy, oraz omówiono zagadnienia podziału terenu na strefy (charakterystyczne 

przyrodniczo, siedliskowe) oraz zasady i warunki zbliżania inwestycji do siedlisk zwierząt (np. odległości). 
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Pierwsza udostępniona Inwestorowi koncepcja, była próbą wykonania najprostszego 
w przebiegu i zlokalizowanego w wycofaniu, pomostu, wraz z poprzecznym traktem 
zakończonym dwoma obiektami obserwacyjnymi. Dwa główne wątki przyrodnicze w terenie 
dotyczyły bobrów i zbudowanego przez nie żeremia oraz niewielkiego stawu, stanowiącego 
miejsce anektowane przez łabędzie w trakcie okresu godowego i początkowego etapu opieki 
nad młodymi. Powtórna ocena i przepracowanie w formie rysunkowej wariantów, wskazało na 
potrzebę bardziej dopasowanego, do linii brzegowej zbiorników, prowadzenia trasy. Takie 
podejście dawało szansę uzyskania lepszego dostępu (zbliżenia), przy podobnym poziomie 
ingerencji (wizualnej) w przyrodę, co zyskało wstępną aprobatę Parku Krajobrazowego (il. 4.11). 

W wyniku analizy zebranego materiału i oceny wykonanych wariantów koncepcyjnych, 
ustalono dwie najważniejsze wytyczne dla skali zagospodarowania w docelowym opracowaniu: 

 

• przebieg trasy powinien być urozmaicony zmianami kierunku i prowadzony w zbliżeniu do 
zbiornika wodnego; 

• należy rozdzielić część spacerową od obserwacyjnej. 

Zieleń nadbrzeżna, o wysokości przekraczającej poziom widzenia człowieka, zapewnia 
izolację pomiędzy obserwującymi, a centrum Enklawy – zależnie od pory roku: częściową lub 
całkowitą. Obecność tej zieleni pozwala na organizację trasy – podział na: szczególne fragmenty, 
w których uwaga użytkownika ogniskowana jest na najbliższym otoczeniu; lub na odcinki, 
odsłaniające szerokie wnętrze, zwracające uwagę na bardziej odległe punkty zainteresowania. 
Lokalizacja żeremia, tamy, powalonych drzew, kanałów i innych śladów działania bobrów miały 
stanowić znaki w przestrzeni, wobec których zaplanowano trasę (kładkę pieszą) – kierując się 
zasadami kompozycji we wnętrzu krajobrazowym, szczególnie dbając o zmienność kierunków 
i utrzymanie charakteru mikro-wnętrz. 

Rozdzielenie trasy rekreacyjnej (spacerowej), od obserwacyjnej (skupionej uwagi), zostało 
zaproponowane w dwóch różnych formach. W uwagi na miejsce występowania najbardziej 
interesujących fenomenów przyrodniczych, zamiast jednej prostopadłej trasy, zaprojektowano 
dwie (niezależne) – związane z dwoma głównymi wątkami przyrodniczymi (bobra i łabędzia 
niemego). Trasy obserwacyjne zaplanowano jako odróżniające się od głównego przebiegu 
ścieżki – odpowiadające ich funkcji i zbliżeniu do bardziej wrażliwej strefy przyrodniczej (il. 4.12). 

 

Il. 4.11. Etapy koncepcji (opracowanie własne, 2017) 
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Il. 4.12 Etap koncepcji – podział na fragmenty spacerowe (otwarte)  i odcinki obserwacyjne (zabudowane), opracowanie własne 
(2017) 

Uwzględniając najważniejsze atrakcje, różnorodność otoczenia, w którym miała być 
prowadzona kładka, zhierarchizowano i ułożono w sekwencje elementy nowego szlaku pieszego, 
biegnącego przez podmokły teren. Opracowano zasady dla projektu kompozycji wnętrza 
krajobrazowego, w którym ciągi, otwarcia, zamknięcia widokowe, korytarze, tunele, krawędzie 
oraz projektowane formy przestrzenne, stanowią wstęp do budowy scenariusza zwiedzania 
(il. 4.13). 

Również trasy obserwacyjne zmodyfikowano – wpisując ich formy w ogólną kompozycję 
całości. Scenariusz kształtowania przestrzeni doświadczenia, opierał się o wyznaczenie 
sekwencji w przebiegu całej trasy, podziału na części charakterystyczne (z uwagi na odbiór 
wizualny), angażowanie motoryczne, skupianie uwagi i czujności użytkownika. Odcinki miały 
uwzględniać charakter zmieniającej się zieleni i starzenie elementów budowlanych (il. 4.14), być 
definiowane przez lokalizację i dzięki niej generować różnorodne doznania – manewrując 
pomiędzy wnętrzami i otwarciami, prowadzić przez miejsca intymne do panoramicznych (w skali 
lokalizacji) otwarć. 

 

 

Il. 4.13 Szkic kompozycji układu (opracowanie własne, 2017) 
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Il. 4.14 Planowana (dez)integracja (opracowanie własne, 2017) 

Ciąg przyrodniczych atrakcji i nieustanne przemiany otoczenia, samoistnie wpływają na 
zróżnicowanie szlaku – aranżują przestrzeń doznań, wynikających z przeżywania piękna 
przyrody, która w procesie sukcesji zawładnęła terenem. Scenariusz głównej trasy, opierał się 
o chęć zwrócenia uwagi (szczególnie w początkowym fragmencie, il. 4.15), na lokalne, punktowe 
i czasem ulotne ślady życia w Enklawie. W układzie naprowadzających i kierunkowych odcinków, 
w środkowym przebiegu, miał dawać możliwość szerokiego oglądu, z różnych perspektyw 
zarówno naturalnego otoczenia jak i obiektu głównej czatowni. W wyniku analiz 
zaproponowano sięgacze obserwacyjne, jako prostopadłe odejścia od głównej trasy, 
zaakcentowane prostą ramą, oznaczającą punkt węzłowy i kadrującą lokalne widoki (il. 4.16).  

Część obserwacyjna ma bardziej rozbudowaną formę: posiada ściany i wizualnie 
zabezpiecza mieszkańców Enklawy – pod tym warunkiem (ograniczenia widoczności) zezwala, 
na wejście gościa w teren prymatu środowiska naturalnego. W początkowym przebiegu ściany 
posiadają perforacje dające możliwość uchwycenia punktów odniesienia w otoczeniu, ale 
perforacje z biegiem trasy stają się rzadsze, i w końcu zanikają – pozostawiając jedynie otwarcie 
od góry i szczelinę na wysokości podestu. Takie działanie ma wieloraki cel: ma zapewnić 
wizualnie stały element wnętrza, chroniąc enklawę przed hałasem i ruchem, ale też uspokoić 
percepcję użytkownika, zredukować jego aktywność (w tym zakresie). Dodatkowo umożliwia 
przepływ ewentualnych wód powodziowych. Przed wejściem do czatowni, by doświadczenie 
wzmocnić, zaprojektowano zadaszenie odcinające dostęp do światła – by zmysły 
odwiedzającego pozbawić wyraźnego celu działania, przedmiotu zainteresowania. W jej 
poszyciu zaplanowano doświetlające cięcia, o nieregularnej geometrii (il. 4.17). To one mają 
wspomóc proces ponownego zaangażowania zmysłów, wyczekujących na ponowną inicjację 
procesów poznawczych – w czatowni ukierunkowanych, wskazujących najbardziej istotne 
elementy przyrodniczego wnętrza (dla pełniejszego, silniejszego wrażenia). Szczeliny do 
podpatrywania, zlokalizowane są na różnych wysokościach, dając szansę każdemu (dzieciom, 
niskim i wysokim osobom) na wgląd w strefę natury. 
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Il. 4.15 Początkowy odcinek trasy oraz rama znacząca początek odcinka obserwacyjnego (fot. własne, 2020) 

 

 

Il. 4.16 Odcinek spacerowy i obserwacyjny (z większą czatownią). Punkt węzłowy oznaczony ramą 
(fot. S. Adamczyk, fragment, 2019) 

 

Il. 4.17 Dynamika penetracji natury i światła do wnętrza. Wnętrze czatowni i  nieregularne cięcia prześwitów obserwacyjnych 
umożliwiające dyskretny wgląd w naturę (fot. S. Adamczyk, fragment, 2019). 
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Główna czatownia ma dostępny wyższy poziom (otwarty taras), z którego możliwa jest 
obserwacja całego wnętrza Enklawy. Wszystkie stanowiska obserwacyjne wykonano jako 
wydzielone od świata zewnętrznego (ściany stanowią parawan) o wysokości optymalnej z uwagi 
na funkcję, z szczelinami i podestami dostosowanymi do wzrostu młodszych użytkowników. 

W odmienny sposób zaplanowano przebieg głównego ciągu spacerowego, całkowicie 
rezygnując z balustrad, w zdominowanym przez formy organiczne otoczeniu. Taka koncepcja 
zwiedzania w zamierzeniu autora ma skłaniać do większej uważności, ostrożności i świadomej 
obecności – wspomagając doświadczanie i utrwalanie w pamięci. 

Jedynymi formami o zdecydowanym architektonicznym wyrazie w całym założeniu 
(il. 4.18), są dwie czatownie, wraz z zespolonymi z nimi sięgaczami obserwacyjnymi. Rozwiązania 
funkcjonalno-przestrzenne, jak wcześniej wspomniano, odzwierciedlają kompozycję otoczenie 
– przegrody ze szczelinami do podglądania, zorientowane są na cele obserwacji, a rzut 
ukształtowany jest przez sumę przestrzennych relacji (il. 4.19). Bryła dookreślona została 
z uwzględnieniem miejsc preferencji widokowej (górny taras, poziomy patrzenia), oraz jej 
ekspozycji na zewnątrz. Generalną wytyczną w projektowaniu poszycia była chęć 
zgeometryzowania występujących w przestrzeni organicznych form, w celu mimetycznego 
wobec tej przestrzeni podejścia (il. 4.20). 

Dla wzmocnienia – z czasem – tego wrażenia, zastosowano materiał naturalny i poddający 
się zmianom w wyniku wystawienia go na warunki środowiska i atmosferyczne (il. 4.21). Tak 
rozumiany mimetyzm formy, jest działaniem celowym, nawiązującym relację z krajobrazem, ale 
również wynika z historii miejsca oraz z imperatywu pokazania bezpośredniego oddziaływania 
sił przyrody (il. 4.22), mimo ludzkiej obecności w krajobrazie. Dodatkowo, elementy poszycia 
obiektów – intencjonalnie, narażono na powolny rozpad, poprzez zaprojektowanie ich 
fizycznego kontaktu z wodą. 

 

Il. 4.18 Zrealizowane wpisanie w krajobraz założone w koncepcji projektowej (fot. K. Bańkowski, 2019) 
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Il. 4.19 Mniejsza czatownia sugerująca geometrią formy architektonicznej kierunki obserwacji (fot. S. Adamczyk, 2019). 

 

Il. 4.20 Mimetyczna relacja obiektu i krajobrazu – kolor, faktura i struktura poszycia ulegają zmianom w wyniku ekspozycji na siły 
przyrody (fot. własna, 2020) 

 

Il. 4.21 Większa czatownia po dwóch latach współistnienia z przyrodą (fot. własna, 2020) 



ROZDZIAŁ 4: OBIEKTY EKSPRESJI KULTUROWEJ W PERYFERYJNYCH PRZESTRZENIACH DOSTĘPNYCH PUBLICZNIE – AUTORSKIE 
DOŚWIADCZENIA REALIZACYJNE JAKO WDROŻENIA BADAŃ 

187 
 

 

  
 

Il. 4.22 Detal poszycia na styku z wodą i ingerencja sił przyrody w zbudowany obiekt (fot. własne: 2018 – lewe, 2019– prawe) 

4.2.3 Responsywność uczestników w przebiegu procesu projektowo-wykonawczego 

oraz odbiór społeczny zrealizowanej Enklawy 

Zadanie projektowe w punkcie wyjścia wiązało się z jednym formalno-prawnym, ale 
i technicznym problemem – obiekt miał stanąć na terenach zalewowych. Od strony 
proceduralnej i finansowej, utrudnieniem był fakt koniecznej argumentacji wobec parametru 
trwałości projektu (z uwagi na subwencję zewnętrzną). W porozumieniu i przy (koniecznym) 
uzgodnieniu dokumentacji z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie, 
sformułowano zakres niezbędnych dostosowań obiektu do wyjątkowej sytuacji lokalizacyjnej. Za 
niezbędne uznano zapewnienie prześwitu w poziomie podestu o wartości minimalnie 30 cm 
(umożliwienie przepływu niewielkich elementów niesionych przez podniesiony poziom wód) 
i posadowienie czatowni z sięgaczami na palach. Pierwszy warunek spełniono zastępując 
balustrady, przegrodami uniesionymi ponad podest. Zwiększenie ich wysokości pozwoliło 
stworzyć wcześniej opisaną przegrodę wizualną. Drugie obostrzenie wymusiło zastosowanie 
konstrukcji głównej jako szkieletu stalowego, niwelując przy tym ilość pali, większymi 
rozpiętościami stalowego podestu.  

Inwestycja realizowana była w trybie zaprojektuj i wybuduj – pomimo tej formuły, udało 
się utrzymać założenia koncepcji i rozwijać ją zgodnie z określonymi wytycznymi. Jest to bez 
wątpienia zasługa inwestora, który zlecił opracowanie koncepcji i wizualizacji przed ogłoszeniem 
przetargu.  W procesie realizacji dokumentacji, za nadrzędną uznano rolę formy 
architektonicznej, a rozwiązania sprawdzano na trójwymiarowym modelu185. Pomimo 
relatywnie niewielkiego budżetu na inwestycję (1,520,612.10 PLN), udało się osiągnąć bryły, 
których przestrzenna prezentacja spełniała oczekiwania autora i inwestora. 

Zgodnie z zapisami decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, 
umożliwiono działania budowlane w siedlisku przyrodniczym, z zastrzeżeniem wykonania robót 
pomiędzy 15 października (2017) i 15 lutego (2018). Pomimo konieczności wykonania korekty 
na modelu i w dokumentacji, z powodu (stwierdzonych na placu budowy) rozbieżności 
zamówionych elementów stalowych z projektem wykonawczym, udało się zamknąć prace w 
wyznaczonym przedziale czasowym. Termin był ważny nie tylko z powodów proceduralnych, ale 
przede wszystkim przyrodniczych – odradzająca się przyroda i zagospodarowywane siedlisko, 
stanowiły kluczowe aspekty podpierające racjonalność inwestycji, jej wymiar przyrodniczy i 
edukacyjny. W ramach funkcji poznawczo-edukacyjnej, Inwestor zlecił wykonanie koncepcji 
i dostarczenie rozwiązań, które wzbogaciły tę rolę projektu – dostarczono interaktywne 
(mechaniczne) instalacje do poznawania i nauki, oraz wmontowano w poszycie czatowni 

                                                           
185 Wykonawcą była firma Budownictwo Mosty Drogi BMD Sp. z o.o., projektantem konstrukcji mgr inż. Jerzy Gąciarz. 

 



ROZDZIAŁ 4: OBIEKTY EKSPRESJI KULTUROWEJ W PERYFERYJNYCH PRZESTRZENIACH DOSTĘPNYCH PUBLICZNIE – AUTORSKIE 
DOŚWIADCZENIA REALIZACYJNE JAKO WDROŻENIA BADAŃ 

188  
 

dioramy przybliżające trudne do uchwycenia, przyrodnicze zagadnienia oraz historię lokalizacji 
(m.in. funkcjonującą jako wyrobisko żwiru). 

Warto jeszcze zaznaczyć, że podczas realizacji robót budowlanych, doszło do poważnego 
sporu pomiędzy głównym projektantem (autorem niniejszej dysertacji) oraz inspektorem 
nadzoru inwestorskiego186, który  argumentował i przekonywał inwestora o konieczności 
wykonania balustrad w ciągu trasy spacerowej. Stanowisko to, przeciwstawne wobec  rozwiązań 
autora, mogło diametralnie zmienić nie tylko wygląd Enklawy, ale organizację doświadczania 
miejsca. Spór zakończył, odbiór inwestycji przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
i pozwolenie na użytkowanie, ale by do tego doszło, kluczowe było (skutecznie argumentujące) 
pismo Projektanta, o braku prawnego przymusu wykonania takiego zabezpieczenia187. 

Istotnym elementem oceny społecznej zaprojektowanej przestrzeni Bobrowiska jest fakt, 
że była to inwestycja pożądana. Otwarcie obiektu było momentem wyczekiwanym 
i przygotowywanym przez Inwestora (publicznego), co od początku przełożyło się na dość 
intensywny ruch odwiedzających, który utrzymuje się do dzisiejszego dnia. Zgodnie z danymi 
z elektronicznych liczników odwiedzin, uzyskanymi od Zarządzającego obiektem, w czasie od 
01.05.2018 r. do 31.12.2020 r. Bobrowisko wizytowało 151 860 osób (wejście zachodnie) 
i 196 980 osób (wejście wschodnie)188. By  móc scharakteryzować odbiór społeczny budowli 
autor przeprowadził analizę opinii zamieszczanych: na portalach internetowych, 
społecznościowych, turystycznych i branżowych oraz w listach prywatnych. 

Cały obszar Bobrowiska pozbawiony jest monitoringu wizyjnego, ale pomimo jego 
peryferyjnej lokalizacji, w okresie trzech lat od otwarcia, nie zaobserwowano aktów wandalizmu, 
skutkujących pozbawieniem funkcjonalności. Fakt braku dozoru i obiektywnie bardzo dobra 
kondycja obiektów na Bobrowisku – mimo ich wrażliwości strukturalnej, skłania do wniosku, 
że przestrzeń została społecznie zaakceptowana, jest szanowana i wywołuje postawy 
charakteryzujące się dbałością o wspólne dobro. Należy podkreślić, że w obiektach czatowni 
zamontowane są urządzenia edukacyjne (tablice, dioramy), które są wyposażeniem delikatnym 
i podatnym na uszkodzenia, a które do dzisiejszego dnia pozostają nienaruszone, w pełni 
sprawne i w użyciu. 

Enklawa Przyrodnicza Bobrowisko, spotkała się z znakomitym przyjęciem przez 
odwiedzających, ogólnopolskie, regionalne i lokalne media189. Popularność odzwierciedlają 
nominacje i nagrody w skali ogólnopolskiej np.: plebiscyt MocArty 2018 RMF Classic (nominacja 
w kategorii Rzecz z klasą), Kongres Marki Małopolska – Made in Malopolska w Krynicy 
(wyróżnienie za zasługi dla promocji, UMWM 2018c), VIII Nagroda Architektoniczna Polityki oraz 
Nagroda Internautów (Klepczyński 2019). 

Na ogólnodostępnym serwisie mapowym platformy Google Maps, Bobrowisko 
(Bobrowisko-Mapy Google) uzyskało wysoką ocenę 4,6 / 5,0 i 479 opinii. Podobnie jak 

                                                           
186 Inspektor nadzoru inwestorskiego został wyłoniony w ramach procedury zgodnej z prawem zamówień publicznych. 
187 Dokument w zasobach autora – pismo z dnia 20.02.2018 r. Jednak należy podkreślić, że przy obowiązujących przepisach 

i procedurach stanowisko projektanta nie musiało być uznane, ani przez inwestora ani przez służby Nadzoru Budowlanego. 

Stanowisko to wiązało się więc z oczywistym i niebagatelnym zagrożeniem (np. opóźnienia robót, strat finansowych itp.).  

 

188 Dane z roku 2021 są równie znaczące a w okresie od 01.01 do 18.05.2021  ponad 70000 tylko przez wejście wschodnie.  

 

189 Bobrowisko prezentowane było między innymi na platformach: Polskiego Radia (Chrobak 2018); Gazety Krakowskiej (Biela 2018); 

Radia Kraków (Niemiec 2018); Sądeczanina (Stachura 2018); Starosądeckie.info (2018a, 2018b). Prezentacje zawierały opisy, 

fotografie oraz nagrania dźwiękowe. Wśród tych ostatnich wyróżnia się materiał zawierający wywiady (przeprowadzone przez 

Polskie Radio) np. z p. Markiem Kroczkiem (zastępcą dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego) 

i p. Wojciechem Skoczniem (przyrodnikiem z ZPKWM). 
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w przypadku platformy widokowej w Woli Kroguleckiej opinie użytkowników wielokrotnie 
odnoszą się do architektury obiektów. 

Do najważniejszych pozytywnych cech przestrzeni Bobrowiska, skomentowanych przez 
gości, zaliczają się: 

 zapewnienie bliskiego kontaktu z przyrodą; 

 docenienie wyposażenia w elementy edukacyjne i dydaktyczne związane 
z miejscem; 

 ciekawa, nietuzinkowa architektura, zachęcająca do eksploracji. 

Pojedyncze negatywne oceny najczęściej dotyczyły: 

 braku ławek i miejsc do siedzenia; 

 niedostatecznej infrastruktury w zakresie obiektów sanitarnych. 

W komentarzach dotyczących zagospodarowania i architektury zwracano uwagę na 
zaskakującą formę, entuzjastycznie przyjmowaną nowoczesność budowli, atrakcyjność miejsca 
dla najmłodszych użytkowników. Kilkukrotnie odniesiono się do fenomenu Enklawy 
w kontekście jej funkcjonowania w  przekształconym terenie poprzemysłowym, jako inicjatywy 
zasługującej na pochwałę. Odnotowano deklaracje chęci użytkowników do wielokrotnego 
wizytowania Bobrowiska w celach obserwacyjnych i rekreacyjnych, podkreślenia wyjątkowości 
miejsca na tle regionu (w zakresie spełniania potrzeb w tym zakresie).  

Enklawa przyrodnicza, została obiektem promującym zrównoważone korzystanie ze 
środowiska na oficjalnych stronach Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej (MSIT a), 
Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego (ZPKWM b.d.), jest wskazywana 
jako referencyjna realizacja funduszy europejskich190 w zakresie inwestycji związanych z ochroną 
przyrody. 

Bobrowisko wielokrotnie opisywane było na platformach związanych z projektowaniem 
i wzornictwem, turystyką, stylem życia191, podobnie jak Wola Krogulecka, szczególnie często 
w kontekście wycieczek z dziećmi. Można rzec, że miejsce cieszy się niesłabnącą popularnością, 
na co dowodem też są kolejne, nowe wpisy i materiały internetowe (np. Studio DTS 2020, 
DTS 2021). 

W środowisku zawodowym Bobrowisko stało się obiektem rozpoznawalnym. Realizacja 
Bobrowiska uzyskała główną nagrodę – I miejsce, w kategorii przestrzeń publiczna, w IX edycji 
Nagrody Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza w 2018 roku, w ocenie Jury: 

Projekt jest wzorem nieinwazyjnego działania w środowisku przyrodniczym. Kameralna 
skala, wyszukana lokalizacja, pięknie dobrany materiał i oryginalna forma doskonale wpisana w 
krajobraz budują przekonanie, że nasze budowanie może też być częścią natury.192  

 
Zgodnie z autorską intencją wdrożenia badań, nad istotą peryferyjnej przestrzeni 

publicznej jako tworzącej miejsca publiczne, Bobrowisko zostało wyróżnione pierwszą nagrodą, 
przez Stowarzyszenie Architektów RP w 2019 roku, jako najlepsza przestrzeń publiczna 
zrealizowana do końca 2018 w Polsce: 

Enklawa Przyrodnicza Bobrowisko została nagrodzona w kategorii „przestrzeń publiczna” 
za idealne wpisanie obiektu w otoczenie po byłym żwirowisku, znajdujące się w widłach górskich 

                                                           
190  Mowa o projekcie „Ochrona bioróżnorodności poprzez podglądanie przyrody – kompleksowa ochrona i udostępnienie 
środowiska przyrodniczego w widłach Dunajca i Popradu” (UMWM 2018b). 

 

191 NP. na portalach: culture.pl  (Cymer 2020); Elle Decoration (2019); Krakowskie Brzdące (2020). 

 

192 Więcej w: UMWM 2018a. 
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rzek Dunajca i Popradu. Niekonwencjonalne bryły, rozwiązania architektoniczne oraz 
zastosowane naturalne materiały sprawiają, że obiekt ma charakter kameralny i w nieinwazyjny 
sposób zaistniał w naturalnym środowisku bobrów i łabędzi. Przebieg kładki bez balustrad na 
podmokłym terenie i na wodzie wymusza baczną obserwację natury przez odwiedzających. Dwie 
czatownie są zlokalizowane w miejscach, gdzie najczęściej przebywają mieszkańcy Bobrowiska, 
skąd można je w ukryciu podglądać. Konstrukcja sprawia wrażenie integralnej części krajobrazu. 
Jednak najlepszą rekomendację dla obiektu wystawili sami turyści, którzy bardzo licznie 
odwiedzają Enklawę Bobrowisko (SARP 2019). 

Określenie obiektu architektonicznego jako integralnej części krajobrazu czy „częścią 
natury” potwierdza uznanie przez kapitułę konkursu im. Witkiewicza  i SARP, roli obiektów 
kulturowej ekspresji w budowaniu krajobrazów kulturowych. 

Projekt zdobył wiele nominacji nagród i wyróżnień w konkursach branżowych193 co może 
potwierdzać ogólne uznanie dla potrzeby tworzenia przestrzeni dostępnych w środowisku, 
o charakterze przyrodniczym. Szczególnie istotne dla podjętych w tej pracy rozważań jest 
publiczne uznanie Bobrowiska, za pełnoprawną, reprezentatywną dla kategorii – przestrzeń 
publiczną.  

Bobrowisko zostało zaprezentowane w kilku artykułach w prasie branżowej np.: 
dedykowanym artykule zamieszczonym w Architekturze – Murator (Forczek-Brataniec 2018) 
w którym podkreślony został układ o charakterze kompozycji ogrodowej, elementy kulturowe i 
widoki na wielokrotnie przekształcany krajobraz. Opis Enklawy jako miejsca przede wszystkim 
przyrodniczego i docenienie tego charakteru, stanowi potwierdzenie przyjętych założeń, że 
przestrzeń bez szczególnie widocznych wartości – bobrów ogromna większość odwiedzających 
nie widuje – może stanowić atrakcyjną przestrzeń kontaktu z „naturą”194. Co więcej, 

                                                           
193 Projekt zdobył II miejsce w plebiscycie Salon Architektury 2018, organizowany przez Małopolską Okręgową Izbę 

Architektów, spośród wszystkich obiektów zrealizowanych w 2018 r., bez podziału na kategorie (MPOIA 2018b). Bobrowisko znalazło 

się również w finałowej piątce nominowanej do Nagrody Architektonicznej Polityki za rok 2018 (Sarzyński 2019). 

Organizowany od 1995 roku, przez Architekturę-Murator, ogólnopolski konkurs na najbardziej znaczące realizacje 

architektoniczne, wyróżnił Enklawę przyrodniczą Bobrowisko. Do IX edycji konkursu, wskazano 459 obiektów, w tym 53 znalazło się 

w grupie Najlepsza Przestrzeń Publiczna w Polsce w latach 2015-2019. W wyniku dyskusji i głosowania – zgodnie z protokołem 

z  obrad (ŻwA 2020), do kolejnego etapu przeszło 21 obiektów, a do dalszej dyskusji 11 obiektów. Do II etapu dostało się 7 realizacji 

z każdej kategorii, w sumie 49 obiektów z całego kraju ( w tym 7 przestrzeni publicznych). Sędziowie, w efekcie debaty wyłonili 21 

obiektów (po 3 z każdej kategorii), które znalazły się w finale i nominowane zostały do nagród głównych. Bobrowisko znalazło się w 

tym najwęższym gronie, 3 najlepszych przestrzeni publicznych zaprojektowanych i zbudowanych w Polsce w latach 2015 – 2019. 

Nagroda Unii Europejskiej w konkursie architektury współczesnej im. Miesa van der Rohe (European Union Prize for 

Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award), jest przyznawana co dwa lata. Za ten okres, do nagrody wskazano 

20 wybudowanych obiektów w Polsce, w tym oficjalną nominację uzyskała Enklawa przyrodnicza Bobrowisko (EUmiesaward 2021). 

Wystawa Polskiej Sekcji Członkowskiej UIA na Międzynarodowym Kongresie Architektury w Rio de Janeiro, w konsekwencji 

wskazania głównego zarządu Stowarzyszenia Architektów RP, przedstawi – pośród innych wybranych realizacji z terenu Polski 

(z ostatniego dziesięciolecia), wybudowaną przestrzeń publiczną Bobrowisko. 

 Poza wyróżnieniami i nagrodami osiągniętymi wprost za wdrożenie architektoniczne, Bobrowisko (oraz platforma na Woli 

Kroguleckiej) prezentowane było podczas VI edycji Konferencji tematycznej Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP „Architekt, 

Inżynier budownictwa”. Różne zawody – wspólny cel (MPOIA 2018a). Wystąpienie miało na celu wyartykułowanie aspektów 

współpracy międzybranżowej, w kontekście obiektów o wyraźnym indywidualizmie formalnym, oraz zagadnień wrażliwości idei 

architektonicznej na rozwiązania inżynieryjne. 

Powodowany między innymi popularnością realizacji Bobrowiska i platformy widokowej na Woli Kroguleckiej, autorski 

wykład na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej (08.03.2019), służył propagowaniu ogólnej wiedzy 

zawodowej, oraz zwróceniu uwagi na podejmowany przez autora zagadnieniu tworzenia przestrzeni dostępnych publicznie 

w obszarach pozamiejskich i peryferyjnych. 

 

194 Autorka wspominanego artykułu kwituje opis stwierdzeniem: Osobiście bobrów nie widziałam, ale spacer w pięknej scenerii 

zapewnił wystarczającą atrakcję. Może bobry wracają, gdy zapada zmrok, bo wówczas Bobrowiska odwiedzać nie wolno (Forczek-

Brataniec 2018: 055). Stwierdzenie to nie jest prawdą – bobry, owszem to zwierzęta nocne, ale Bobrowisko można odwiedzać po 

zmroku. Regulamin korzystania z Enklawy zawarty jest w Uchwale Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr XLVI/743/2018 z dnia 26 marca 

2018 r. 
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przemysłowa przeszłość terenu bywa całkowicie pomijana, a Bobrowisko opisywane jest jako 
teren stricte przyrodniczy, nawet w artykułach naukowych (Kulig, Przeniczny, Ogórek 2020). 

Wraz z przedstawioną w poprzednim punkcie tego rozdziału platformą widokową, 
przestrzeń Enklawy została opisana na kartach austriackiego magazynu branżowego Archtektur 
Aktuell jako obiekt dostępny, umożliwiający obserwację i kontakt z przyrodą również 
najmłodszych. Autor zamyka artykuł konkluzją: Ich [55Architekci] projekt podejmuje próbę 
zainicjowania dialogu między mikro urbanistyką i Land artem, ich projekt dąży do poddania się 
naturalnym ekologicznym zmianom, zamiast ranić naturę (Stiasny 2019: 101). To odkodowanie 
intencji: stworzenia przestrzeni dostępnej, zakomponowanej, wzmagającej doświadczenie 
krajobrazu i mimetycznie poddającej się wpływom środowiska, pozwala autorowi wierzyć, że 
założenia zostały zrealizowane i mogą być dla użytkowników czytelne. 

Bez wątpienia nagrody i zainteresowanie mediów wpłynęły na promocję samego miejsca 
jak i całego regionu195. Duże zainteresowanie realizacjami ze strony mediów, prasy branżowej, 
przekracza granice kraju, potwierdzając ich promocyjny potencjał. W trakcie opracowywania 
rozprawy doktorskiej, przekazywano materiały do publikacji zainteresowanym, zagranicznym 
magazynom dla profesjonalistów i platformom internetowym o architekturze196. Prezentacje 
obiektu ukazały się również na stronach wielu krajowych platform197. Ponadto świadectwa 
zarówno pracy koncepcyjnej, procesu twórczego jak i realizacji (w postaci szkiców i fotografii) 
mają być prezentowane w ramach wystawy stałej poświęconej polskiej architekturze XX i XXI 
wieku w Muzeum Narodowym w Krakowie198 – co podkreśla znaczenie związku: podbudowy 
teoretycznej (idea), procesu twórczego (szkice) i realizacji (efekt w przestrzeni). 

4.2.4 Refleksja projektanta i badacza dotycząca funkcjonującej struktury Enklawy 

Bobrowisko, w antropologicznym sensie, jest materialnym świadectwem działalności 
człowieka w obszarze przez niego przekształcanym, poddawanym modyfikacjom. Jako obiekt 
kulturowej ekspresji pomaga: zorganizować doświadczenie przestrzeni, która przeszła 
transformację, dostrzec przejawy funkcjonowania tego miejsca – od eksploatacji środowiska do 
rytuałów opartych o symbiotyczną z nim relację. Obrazuje korzystną praktykę ponownego 
wykorzystania obszaru. Obiekty kulturowej ekspresji podkreślające obecność człowieka 
w Enklawie Bobrowisko, są ponadto zapisem progresywnego stosunku do „natury”, w różnych 
okresach czasu. Stworzenie artefaktu było procesem aktualnej dzisiaj potrzeby przystosowania 
się i mediacji w środowisku – obiekty Enklawy są instrumentarium tego dopasowania. W tym 
kontekście projekt w widłach Dunajca i Popradu, rozwijający strukturę przestrzeni o publicznym 
charakterze użytkowania, wpisuje się w nurt badań dotyczących planowania – w ramach idei 
zrównoważonego rozwoju. Powstał bowiem jako próba zagospodarowania przestrzeni 
wyeksploatowanej, ale co w tym kontekście ważniejsze – w celu przeciwdziałania 
(wyprzedzającego) depopulacji małego, historycznie ukształtowanego, miasta, w warunkach 
konkurencji miejsc. Bobrowisko jako peryferyjna przestrzeń publiczna miała podnieść walory 
turystyczne Starego Sącza, ale stworzyć miejsce nie tylko dla przybywających, a przede 
wszystkim dla mieszkańców – i oba te cele, niemal trzy lata po otwarciu, można uznać za 
osiągnięte. Bez wątpienia (wnioskując z relacji zainteresowanych) wybór współczesnych 

                                                           
 

195 W kuluarowych rozmowach przedstawiciele inwestora oświadczają, że realizacja Bobrowiska sprawia że ich pozycja w staraniach 

o środki na kolejne inwestycje jest lepsza, gdyż mogą pochwalić się doświadczeniem i realizacją wzorcowej realizacji.  

 

196 W trakcie opracowywania jest np. publikacja prof. arch. Mario Pisaniego do kwartalnika Abitare la Terra. Dwelling on Earth, oraz 

prezentacja projektu na platformie np. Metalocus (Isaurralde 2021); ArchDaily (Abdel 2021, również w odrębnych sekcjach 

językowych w Chinach i Brazylii); Arhitext #2/2021. 

 

197 Opisy inwestycji publikowane były miedzy innymi na stronach: Architrktura&Biznes (Bies 2020); Bryla,pl (Pressland/WG 2019). 

 

198 Kuratorami tej wystawy są: Jędrzejczyk, M, Grzesiak, W. i Kępiński, K. Wystawa przewidziana na co najmniej cztery lata, ma 

inaugurować otwarcie nowego oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie – Oddziału Architektury i Dizajnu. 
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środków wyrazu architektonicznego i lokalizacja (nie powodująca większych uciążliwości dla 
mieszkańców), przyczyniły się do sukcesu zamierzenia. 

Architektura obiektów poddaje się przyrodzie i upływowi czasu, obiekty przerasta zieleń, 
punktowo podmaka, poszycie z drewna zmienia kolor, szarzeje – organizuje w formie wizualnej 
i sensorycznej doświadczenie przemijania i oddziaływania sił natury – pokazuje „naturę” jako 
ciąg dynamicznych procesów, a nie jedynie zestaw obiektów wizualnej konsumpcji. Za istotne z 
punktu widzenia czasu i oceny obiektu (oraz przestrzeni) użytkowanego, uznaje się umożliwienie 
bliskiego kontaktu z przyrodą, a kategoryczne stanowisko, wobec próby wykonania balustrad 
w ciągu trasy spacerowej – jedną z najważniejszych i słusznych decyzji199.  

Decyzja o dekonstrukcji formy prostopadłościennej (wyjściowa koncepcja), geometryzacji 
dostosowanej do kompozycji całego układu, pozwoliła na ukształtowanie formy wpisującej się 
w lokalny kontekst. Po określeniu optymalnych parametrów obiektów, przebiegu tras, tryb 
współpracy w procesie projektowym, podporządkowany był modyfikowanemu, wobec sytuacji 
przestrzennej, modelowi architektonicznemu. Końcowa forma jest wynikiem uszanowania tej 
hierarchii celów przez Konstruktora/Wykonawcę, pomimo dającej pole do nadużyć procedury 
„zaprojektuj i wybuduj”. 

Analiza obiektów trwających w przyrodzie i używanych od trzech lat, skłania autora do 
refleksji nad wrażliwością materii budowlanej – w hipotetycznej, powtórnej realizacji, 
zdecydowano by się na jeszcze bardziej bezkompromisowe podejście w wdrożonej idei 
„planowanego rozpadu i sukcesywnych uzupełnień”. Łatwość wymiany pojedynczych 
elementów, przy rozciągłości samego procesu dekompozycji fragmentów czatowni, wskazuje na 
możliwość racjonalnego rozszerzenia takiego planu.   

W kategoriach przydatności społecznej i podstawowej (edukacyjnej) roli Enklawy, która 
ma ogniskować uwagę, organizować poznanie i zapamiętanie – wyraz architektoniczny 
Bobrowiska odgrywa podstawową rolę: kieruje wzrok, podkreśla elementy i wysyła komunikat 
(memetyczny) zachęcający do poznania miejsca, osobistego go odwiedzenia. Jego forma, 
indywidualność – wynikająca z lokalności, kształtuje promocyjny komunikat (co potwierdzają 
relacje odwiedzających). 

Z punktu widzenia projektanta-badacza tej realizacji, jako wdrożenia badawczego (w ciągu 
rozważań prowadzonych w niniejszej pracy), znaczenie przedsięwzięcia jest wielorakie. Po 
pierwsze zwraca uwagę na problematykę tworzenia miejsc publicznych na terenach historycznie 
pozbawionych publiczności – terenach powtórnie włączonych w obieg użytkowy, takich jak 
przedmiotowy teren poprzemysłowy, dowodząc że definiowanie miejsc o charakterze 
przyrodniczym jest potrzebne i oczekiwane – i nie ma większego znaczenia proweniencja terenu 
(w tym przypadku „nienaturalna”), czy nawet brak widoczności obiektów cennych przyrodniczo 
(bobrów). Po drugie wskazuje na możliwości ochrony dziejowo ukształtowanych krawędzi i 
zabytkowych układów, postulując planowanie nowych przestrzeni publicznych w fizycznym 
(geograficznym) oddaleniu od historycznego układu urbanistycznego, których funkcjonowanie 
turystyczne może być mniej uciążliwe dla mieszkańców. Ponadto jest elementem strategii 
postulatywnej – kształtowania peryferyjnych przestrzeni publicznych – jako miejsc istotnych dla 
wizerunku i funkcjonowania peryferyjnego ośrodka (jakim gospodarczo i geograficznie jest Stary 
Sącz), odpowiadających na wyzwania przyszłości.

                                                           
199 I mowa tu nie tylko o argumentacji projektanta, ale też o uznaniu jej przez inwestora i służby Nadzoru (zamiast decyzji 

asekuracyjnych, które zawsze są prostsze). Mottem w takich trudnych sytuacjach na budowie są słowa profesora Cęckiewicza: O ile 

projekt jest najlepszym świadectwem talentu – o tyle jego realizacja staje się prawdziwą próbą charakteru (Cęckiewicz 2008: 241). 
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ARGUMENTACJA TEZY I JEJ WERYFIKACJA 

W pracy analizowano rolę obiektów kulturowej ekspresji (budynków i budowli200, które 
podkreślają wątki kulturowe i walory środowiska oraz organizują doświadczanie krajobrazu) w 
peryferyjnych lokalizacjach – w definiowaniu miejsc znaczących, tworzących krajobraz 
kulturowy. W każdym z rozdziałów poruszany jest problem relacji przestrzeni o charakterze 
przyrodniczym i peryferyjnych przestrzeni dostępnych publicznie.  

Argumentuje się, że geneza peryferyjnych przestrzeni dostępnych publicznie jest związana 
z przemianami współczesnego miasta, wynika z potrzeby budowy miejsc publicznych, 
charakterystycznych i umożliwiających kontakt z przyrodą – w rozproszonej strukturze 
zabudowy i terenach niezurbanizowanych. Ponadto dowodzi się, że peryferyjne przestrzenie 
dostępne publicznie odgrywają znaczącą rolę w zrównoważonym rozwoju, wzmacniając 
znaczenie przestrzeni bez renomy, takich których potencjał nie jest właściwie wyeksponowany. 

Na przykładach projektów landmarków w Zagłębiu Ruhry, odzyskiwania Tudela-Culip oraz 
Norweskich Dróg Widokowych podjęto próbę scharakteryzowania struktur urbanistycznych, w 
ramach których te przestrzenie powstały. Określono wpływ środowiska przyrodniczego oraz 
obecnych, ale niekoniecznie widocznych, wątków kulturowych – na formowanie 
architektonicznych obiektów kulturowej ekspresji. Analiza materiału badawczego wskazała 
rozwiązania, umożliwiające dostęp do przestrzeni, których potencjał przyrodniczy i turystyczny 
nie był w pełni wykorzystywany (z uwagi na peryferyjność lub atrybuty lokalizacji) – sprawiając, 
że przestrzenie nieznane, stały się przestrzeniami licznie odwiedzanymi, promującymi pożądany 
wizerunek miejsca, regionu, a nawet kraju. Pracę dopełniło projektowe laboratorium badawcze 
dotyczące peryferyjnych przestrzeni publicznie dostępnych oraz badanie dwóch realizacji autora 
(platformy widokowej w Woli Kroguleckiej i Enklawy Przyrodniczej Bobrowisko), które są 
funkcjonującymi, praktycznymi wdrożeniami badań zawartych w rozprawie. 

Pierwsza faza argumentacji  to jej część teoretyczna. Na początku zasygnalizowano aktualne 
przemiany środowiska pozamiejskiego, wynikające z zabudowy coraz większych terytoriów. 
Podkreślono problemy: ekstensywnej zabudowy, niewystarczającego dostępu do przestrzeni 
pozamiejskiej dla indywidualnych użytkowników; brak łatwo dostępnych pozamiejskich 
przestrzeni publicznych; presję na komercyjne wykorzystanie i prywatyzację terenów 
ocenianych jako atrakcyjne. Sformułowano problem, którym jest niewystarczający publiczny 
dostęp do terenów o charakterze przyrodniczym. 

Zarysowano dwa modelowe podejścia do przestrzeni pozamiejskiej (jako abstrakcyjne), 
którymi są: ścisła ochrona środowiska przyrodniczego i zagospodarowanie (głównie turystyczne) 
– często postrzegane jako przeciwstawne. Argumentuje się, że postawy te w zagospodarowaniu 
przestrzeni związane są z pojęciami trwałości przestrzeni publicznej i krajobrazu – których ocena 
estetyczna może prowadzić do uproszczeń, maskując konfliktowe procesy, je kształtujące. 
W tym kontekście analizowane są przestrzenie publicznego dostępu – ułatwiające lub 
ograniczające dostępność do krajobrazów postrzeganych jako dzikie (bezludne) i naturalne.  

Bazując na wybranych przykładach polskich parków narodowych wskazano, że brak 
użytkowania i utrzymanie dzikiego wyglądu to stosunkowo nowe sposoby zagospodarowania 
przestrzeni, które mogą służyć gospodarce turystycznej (ale i spekulacji terenami 
„naturalnymi”)201. By lepiej zrozumieć konsekwencje przestrzenne dążenia do zachowania 
dzikości (bezludności) przytoczono pojęcia umuzealniania i sakralizacji. Za Agambenem (2005) 
umuzealnieniem określono wyłączenie z użytkowania tego co zostało uznane za niemożliwe do 

                                                           
200 Definicje budynku i budowli, przyjęte w całej pracy, zgodne z Ustawą Prawo Budowlane (szerzej: przypis 132). 
201 O czym szerzej w pkt. 1.1.1 pracy. 
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współczesnego użycia, sakralizacją – poświęcenie możliwości użytkowania dla osiągnięcia 
innego celu. Podkreślono potencjalne zalety czynnej i biernej ochrony przyrody, ale zauważono, 
że zarówno tereny pozamiejskie udostępniane turystyczne jak i te, których eksploracja jest 
niemal niemożliwa (z uwagi na wartość przyrodniczą) ograniczają możliwości społecznego i 
gospodarczego wykorzystania. Co więcej wygradzają te tereny z przestrzeni swobodnie 
użytkowanych202. Stwierdzono, że prowadzi to do podkreślenia znaczenia granicy pomiędzy tym 
co naturalne, a tym co antropogeniczne. Argumentowano, że realizacje stawiające na 
umuzealnienie i sakralizację atrakcyjnych obszarów, uzasadniają podjęcie takich samych działań 
projektowych: kształtowania granic przez izolowanie i maskowanie zielenią, projektowanie 
otulin oraz obiektów umożliwiających pożądaną zmianę perspektywy. Zwrócono uwagę na 
zagrożenia tematyzacją i ujednoliceniem krajobrazów kulturowych. 

Znaczące dla dalszych części argumentacji było ujawnienie problemów, jakich ochrona 
i udostępnianie turystyczne przestrzeni o charakterze przyrodniczym nie rozwiązują. Były to: 
brak zainteresowania przestrzeniami, które nie są przyrodniczo cenne i nie są uznane za 
atrakcyjne turystycznie; pogłębianie nierówności w przestrzeni przez zainteresowanie terenami 
o uznanej marce; brak rozwiązań dla przestrzeni „zwykłych”, umożliwiających codzienny, łatwo 
dostępny kontakt z przyrodą. Dalsza argumentacja podejmuje te wątki, ogniskując uwagę na 
niewyróżniających się (wartościami naturalnymi) przestrzeniach o charakterze przyrodniczym 
w strukturach urbanistycznych. 

Prowadząc teoretyczne rozważania nad pozycją i rolą projektów publicznie dostępnych 
przestrzeni o charakterze przyrodniczym, w planach rozwoju miast, zauważono, że wraz 
z przemianami struktur miast, ku ich rozproszeniu, znaczenie terenów o charakterze 
przyrodniczym rosło. Przestrzenie zielone zaczęto zakładać na terenach podmiejskich, jako 
pomocne narzędzia służące rozwiązaniu problemów ze złą jakością przestrzeni zamieszkania. 
Dowodzono, bazując na materiałach źródłowych, że w kolejnych, kluczowych historycznie, 
projektach przebudowy miast, zieleń była uwzględniana jako element mający przynieść poprawę 
całości planu urbanizacji (nawet jeśli miała terytorialnie ograniczony zakres). Argumentowano, 
że pozycja dostępnych przestrzeni o charakterze przyrodniczym, była zdeterminowana planem 
dalszej zabudowy. Urbanizacja, jako działanie uwarunkowane ekonomicznie, wymagała 
ustalenia jasnych reguł funkcjonowania w przestrzeni, które zostały wprowadzone za 
pośrednictwem narzędzia jakim jest granica. Wygrodzenie, jasne zdefiniowanie co może zostać 
zabudowane, a co poświęcone i niezabudowane, było jedną z ważniejszych decyzji, określającą 
konkretne projekty – ustalającą zasady gospodarowania przestrzenią i jej fizjonomię. Analiza 
dotycząca historycznych planów miast i terenów publicznej zieleni w nich (Bois de Boulogne, 
Garden City, Czandigarh, Roma Interrotta) doprowadziła do wniosku, że zakładano je na 
działkach obrzeżnych, niekoniecznie atrakcyjnych przyrodniczo. Najważniejsze było określenie 
ich pozycji, jako rokujących by stać się katalizatorami dla nowej (lepszej) zabudowy. Wnikliwa 
lektura materiałów źródłowych pozwoliła lepiej zrozumieć zmieniającą się rolę projektów zieleni 
i ich pozycji w planie urbanizacji na przestrzeni stuleci. Zwrócono uwagę na przemijalność 
peryferyjności jako cechy przypisanej do konkretnej lokalizacji, co stało się istotne dla 
zrozumienia aktualnie budowanych, peryferyjnych przestrzeni dostępnych publicznie. Konkluzją 
stało się stwierdzenie, że rola przestrzeni dla publiczności w obszarach bez publiczności, jest 
ściśle związana z przemianami kształtu miasta, które utraciło zwartą formę. Celem dalszej 
argumentacji było ukazanie, jak wykorzystanie instrumentów planistycznych może zapobiegać 
dysproporcjom w dostępności do przestrzeni o charakterze przyrodniczym – nie pogłębiać ich, 
a starać się je niwelować. 

                                                           
202 O ograniczonej dostępności przestrzeni o charakterze przyrodniczym i tendencji do ich wydzielania z przestrzeni codziennie 

użytkowych szerzej w pkt 1.1.3 i 1.1.4 pracy. 
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Przytoczone i zanalizowany projekty: No-Stop City, landmarków w Zagłębiu Ruhry, 
odzyskiwania Tudela-Culip i Norweskich Dróg Widokowych tworzą przestrzenne konfiguracje 
które relatywizują dominujące znaczenie przestrzeni centralnych w planowaniu, oraz 
podkreślają zalety przestrzeni dostępnych publicznie, również peryferyjnych.  

Za peryferyjne przestrzenie dostępne publicznie uznane zostały stosunkowo niewielkie 
obszary publicznie dostępne, zlokalizowane w oddaleniu od tradycyjnych centrów miast (lub 
miast w ogóle), wyposażone w obiekt budowlany (często o niewielkich gabarytach), 
podkreślający ukryte, zapomniane lub zaniedbane walory lokalizacji (przyrodnicze i/lub 
kulturowe) – miejsca, w których przecinają się wzajemne wpływy natury i procesów 
gospodarczych. Zbudowane w przestrzeniach bez publiczności, przez twórczą interpretację 
kontekstu, zmieniły miejsca nie cieszące się należytą uwagą, w miejsca doceniane, pozwalające 
na doświadczenie (a nie tylko oglądanie) krajobrazu, o ujawnionych walorach. 

W kolejnej fazie dowodzono, że te przedsięwzięcia, celowo realizowane są 
w rozproszeniu, w peryferyjnych lokalizacjach, tworząc otwartą strukturę, opartą na dużej 
liczbie małych form (działań punktowych, łączonych w zespoły i struktury). Jako elementy 
planowo lokalizowane, wewnątrz dynamicznie zmieniającego się terytorium, o rozproszonej 
zabudowie, pozostają obiektami odpowiadającymi lokalnym potrzebom i możliwościom. Istotne 
było podkreślenie elastyczności i ich addycyjnego charakteru – kolejne przestrzenie 
zainteresowania mogą być dodawane stopniowo. Nie są to rozwiązania, których celem jest 
sakralizacja lub umuzealnienie przestrzeni, a włączenie odległych (geograficznie lub mentalnie) 
lokalizacji w sieć przestrzeni użytkowanych. Dostrzeżono ich ważną rolę w: inspirowaniu 
użytkowania miejsc o mniejszej (wyjściowo) wartości historycznej i przyrodniczej, tworzeniu 
wielu miejsc umożliwiających swobodny dostęp do krajobrazu pozamiejskiego i peryferyjnego 
(oparty o kameralne przestrzenie i lokalne zasoby, a nie „mega-atrakcje”). Szczególnie istotne 
wydało się zakwestionowanie przez peryferyjne przestrzenie dostępne publicznie 
zdeterminowania konkretnej lokalizacji przez niejednoznaczną atrakcyjność (np. odległą 
lokalizację) czy negatywne atrybuty środowiska (np. jego degradację). Warto odnotować 
podważenie przez nie, postrzegania charakteru przestrzeni jako ściśle powiązanego z 
możliwościami gospodarczego, wydajnego ekonomicznie wykorzystania – na rzecz rozwiązań 
niekomercyjnych, a istotnych dla społeczności oraz dla kształtowania wizerunku i tożsamości 
(sąsiedztwa, regionu, a nawet kraju). Analiza wskazała na architektoniczne i urbanistyczne 
rozwiązania, wykorzystywane jako instrumenty zwiększające intensywność użytkowania 
przestrzeni peryferyjnych. Obiekty kulturowej ekspresji powstałe w ramach starań o poprawę 
rozproszonej zabudowy (albo nawet miasta rozproszonego), promocji dotąd ukrytych 
właściwości miejsc, zrównoważonego rozwoju całego terytorium i zrównoważonego do niego 
dostępu (polegające na umożliwieniu indywidualnego jego doświadczania), stały się 
przedmiotem dalszych dociekań. 

Analiza teoretyczno-historyczna dotycząca upubliczniania peryferyjnych przestrzeni 
o charakterze przyrodniczym, doprowadziła do pytania o to, jakie konsekwencje niesie za sobą 
uznanie peryferyjnych i niepublicznych przestrzeni za kontekst projektu. Na podstawie 
zgromadzonego materiału badawczego (niemieckich i hiszpańskich landmarków, obiektów przy 
włosko-austriackim i norweskich szlakach turystycznych i widokowych) wnioskuje się, że 
projekty te odkrywając nieujawnione potencjały przestrzeni nieużytkowanych nie definiują 
zewnętrznych granic (a formują wewnętrzne). Działania projektowe koncentrują się, w ich 
przypadku, we wnętrzu obszaru – na obiektach o niewielkich gabarytach, które tworzą 
wewnętrzne krawędzie krajobrazu i generują niezabudowaną przestrzeń wokół. Warto 
podkreślić, że obiekty te nie są katalizatorami urbanizacji – wręcz przeciwnie, ich budowa idzie 
w parze z podkreślaniem przyrodniczego, niezabudowanego charakteru obszaru w 
bezpośrednim sąsiedztwie. 
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W następnej kolejności zastanowienia wymagało zagadnienie zmiany atrybucji: proces 
zmiany przestrzeni niepotrzebnych – w przestrzenie uznawane za obszary ekspresji lokalnej 
kultury, ze szczególnym uwzględnieniem roli architektury i urbanistyki w tej metamorfozie. 
Dalsza argumentacja czerpie ze społecznego życia rzeczy Appaduraia, które Boltanski odnosi do 
sztuki. Boltanski tłumaczy, że w procesie przemiany rzeczy – w dzieło istotne, jest uznanie jej za 
godną włączenia w kolekcję. Przemiana przestrzeni niewyróżniających się, w miejsca kulturowej 
ekspresji jest dalej rozumiana jako podlegająca takiemu właśnie procesowi. Peryferyjne, 
nieużytkowane przestrzenie są oznaczone przez budowę niewielkich obiektów, a następnie 
włączane w kolekcję, dzięki czemu zyskują wyższy status. Oznaczenie i włączenie w sieć 
podobnych punktów staje się przełomowym krokiem, który sprawia że przestrzenie nieużytkowe 
stają się użytkowane, co istotne – w sposób zrównoważony. Obiekty kulturowej ekspresji 
odzwierciedlają lokalne, nieodkryte dla szerszej publiczności potencjały, a ich znalezienie, wybór 
i sposób podkreślenia zależy najczęściej od projektanta.  

Zanim podjęto bardziej szczegółową analizę samych obiektów zastanawiano się na czym 
polega „odkrycie potencjału przestrzeni”. Bazując na pracach Ingolda i Franty stwierdzono, 
że przestrzeń, której brakuje ciągłości użytkowania, potrzebuje reżyserii – uprzestrzennienia 
odkrywanych i nadawanych znaczeń. Sięgając do „teatrów pamięci”203 przypomniano, 
że architektura, wielokrotnie w historii, była narzędziem ukazującym i podkreślającym 
znaczenia, instrumentem dydaktycznym, pomagającym zachować określone wątki w pamięci. 

W świetle powyższych ustaleń generalnych dokonano szczegółowej analizy wybranych 
obiektów kulturowej ekspresji. Sklasyfikowano najczęściej reprezentowane funkcje jakie pełnią 
te obiekty (wyróżniono: obiekty widokowe, sanktuaria, schrony) i ich formy (podium, sięgacz, 
rama, piramidon, trawers, pawilon). Ale przede wszystkim badano, jak obiekty kulturowej 
ekspresji przekazują wybrane wątki kulturowe i organizują doświadczanie krajobrazu – w efekcie 
wyróżniono obiekty pamięci i historii miejsca, edukacyjno-poznawcze oraz rekreacji i zabawy. 
Następnie scharakteryzowano typy relacji kształtowane przez opisywane budowle: między 
krajobrazem i użytkownikiem (intensyfikacja, ogniskowanie i uwrażliwianie) oraz między 
wyglądem obiektu a krajobrazem (mimetyczne, narracyjne i ekwilibristyczne). Podsumowując 
stwierdzono, że budowa obiektów kulturowej ekspresji, tworzy miejsca koncentrujące uwagę na 
peryferiach, oraz wzbogaca krajobraz kulturowy – czyniąc przestrzenie, dotąd znajdujące się 
poza polem publicznej uwagi, charakterystycznymi, zakorzenionymi lokalnie, zauważanymi 
i odwiedzanymi. 

Obiekty kulturowej ekspresji to indywidualne budowle, ukazujące (często wcześniej 
powszechnie niedostrzegane) potencjały, łączące naturę z kulturą, pomagające zapamiętać 
ważne wątki historii i zwiększyć wiedzę, wzmagając doznania i percepcję). W tym kontekście 
zwrócono uwagę na odgórnie wspieranie łączenia pojedynczych obiektów kulturowej ekspresji 
w przestrzeniach peryferyjnych – w szlaki i struktury kulturowe, które stanowią narzędzie 
planistyczne i promocyjne, służące przyciągnięciu użytkowników na peryferia, tworzeniu miejsc 
centralnych, z dala od tradycyjnych centrów. 

Kolejna część argumentacji to badanie przez projekty (studenckie i autorskie) 
zagadnienia obiektów kulturowej ekspresji w rodzimych warunkach. Wszystkie podejmują 
problematykę uczytelniania ukrytych potencjałów, kulturowych i przyrodniczych, wszystkie 
znajdują się poza przestrzeniami uznawanymi za centralne (np. w planach miejscowych). 
Projekty studenckie były sytuowane w najbardziej centralnym kontekście (w porównaniu z 
innymi opisywanymi), jednak i tak można je uznać za alternatywne wobec rynków i placów – 

                                                           
203 Szerzej o tradycji łączenia obiektów architektonicznych z procesem zapamiętywania (przez konstruowanie „teatrów pamięci”) 

w pkt. 2.1.3. 
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tradycyjnie uznawanych za przestrzenie publiczne przedmiotowego miasta. Wytyczne 
sformułowane do zadania wskazywały na potrzebę wzbogacenia krajobrazu kulturowego 
lokalizacji, jednocześnie zwracając uwagę na potrzeby: ochrony przed zabudowaniem obiektami 
kubaturowymi i symbolicznego podkreślenia położenia między przestrzeniami o różnych 
sposobach użytkowania. Efektami laboratorium badawczego były projekty budowli o niewielkich 
rozmiarach, uprzestrzenniające miejscowe rytuały (w ocenie autora zadania – za rzadko biorąc 
na warsztat intymne i indywidualne doświadczenie). Odkryto niewidoczne potencjały lokalnej 
kultury (wyraźnie częściej podkreślano wątki materialne niż niematerialne), promując 
indywidualny wyraz architektoniczny i przywiązanie do miejsca. W efekcie skonkretyzowano 
plan, który można określić, jako współczesną interpretację idei ogrodu jordanowskiego – 
przestrzeni rekreacji i lokalnego patriotyzmu. Zaobserwowano, że zaangażowanie wielu 
autorów w jeden projekt szlaku, niesie ryzyko powstania zbioru ekspresyjnych, ale pojedynczych 
– niezależnych obiektów kulturowej ekspresji, nie tworząc ich kompozycji (która wymaga 
kuratora). 

 Przykład autorskiego projektu w Dołędze udowodnił, że nawet na terenach 
poprzemysłowych i wyeksploatowanych można znaleźć wątki kulturowe, będące inspiracją dla 
obiektów kulturowej ekspresji. W trakcie konsultacji z inwestorem i zainteresowanymi stronami 
stwierdzono, że odnajdywanie i podkreślanie lokalnych wątków ma dzisiaj znaczenie dwojakie: 
z jednej strony są przyczynkiem do budowy charakterystycznych, indywidualnych form, które 
przyciągają uwagę do tego co w miejscu unikalne i wyjątkowe; z drugiej strony odpowiadają 
potrzebom mieszkańców, którzy z historiami związanymi z lokalizacją się identyfikują. 
Zaproponowane przestrzenie dostępne publiczne w przestrzeniach pozbawionych publiczności, 
miały zwiększyć akceptowalność spuścizny poprzemysłowej, a obiekty kulturowej ekspresji 
nadawać jej nowe znaczenie, a nie służyć jej zatarciu. Sukcesem niezrealizowanego projektu jest 
potwierdzenie możliwości zmiany postrzegania terenu dzięki działaniom projektowym 
(potwierdzonym zaangażowaniem różnych aktorów), problemem – odpowiedni wybór aktorów 
inicjujących projekt (wskazując na potrzebę inwestycji publicznych). 

 Kolejny badany projekt dotyczył problemu obiektu, którego zasadnicza struktura 
wykazuje dużą uniwersalność, ale może być modyfikowana (dopasowana do lokalnych 
uwarunkowań) dzięki dodaniu elementów drugorzędnych: powłoki oraz podium, sięgaczy, ram, 
trawersów, nisz i gniazd). Rozbudowanie niższych poziomów, a w szczególności poziomu 
przyziemia, pozwoliło na adaptację do lokalnych warunków zarówno w Lubogoszczy jak 
i w Lasach Przysusko-Szydłowieckich. 

 Obiekty kulturowej ekspresji twórczo podejmują problem zagospodarowania terenów, 
w których działalność budowlana jest nieuzasadniona (teren zalewowy w Bierawie) dowodząc, 
że wątki kulturowe i przyrodnicze mogą być uwidocznione w środowisku, dzięki zastosowaniu 
materii roślinnej. Zaproponowane kule z wikliny tworzą charakterystyczne znaki w krajobrazie, 
które mimo że mniej trwałe niż budynki, mogą tworzyć miejsca charakterystyczne. 

 Przypadek Meteora w Szczurowej – kolejny raz wykazał, że w każdym zadanym miejscu 
można odnaleźć potencjał, który odzwierciedla lokalną tożsamość. Obiekt kulturowej ekspresji, 
mimo zgromadzenia dużego zainteresowania nie został zrealizowany, dowodząc, że ryzyko 
inwestycyjne dla prywatnych inwestorów w terenach niepublicznych, bywa zbyt duże. Projekt 
ten może być przyczynkiem do głębszego zastanowienia czy uzależnienie uzyskania 
dofinansowania, od zaangażowania prywatnego kapitału, jest celowe w przestrzeniach 
peryferyjnych. Kazus Meteora wstępnie sugeruje, że inwestycje publiczne powinny poprzedzać 
późniejsze zainwestowanie komercyjne. W tym przypadku, wycofanie inwestora prywatnego 
zniweczyło prace samorządu, który mimo iż przygotował projekt i był zdecydowany na realizację, 
utracił na nią środki – w efekcie teren pozostaje niezagospodarowany (ani publicznie, ani 
komercyjnie, a zastój regionu z czasem się pogłębia). 
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Ostatnia z badanych koncepcji dotyczy projektu, który w trakcie procesu badawczego stał 
się wdrożeniem – wszedł do realizacji. Projekty szlaku i „poziomej wieży widokowej” są 
realizowane dzięki publicznemu finansowaniu – jako obiekty kulturowej ekspresji – 
podkreślające lokalne bogactwo kultury i przyrody, służące tworzeniu miejsc zarówno dla 
mieszkańców jak i zwiększające potencjał turystyczny gminy – w ścisłej relacji ze starym 
miastem. 

Ta faza argumentacji pozwoliła praktycznie zweryfikować najważniejsze założenia pracy: 
możliwość odkrycia potencjałów przyrodniczych i kulturowych w każdej lokalizacji oraz potrzebę 
budowy przestrzeni kontaktu z przyrodą w przestrzeniach peryferyjnych – którą popiera wielu 
zainteresowanych (zarówno z środowisk mieszkańców, jak i potencjalnych odbiorców 
zewnętrznych). Ważnym wnioskiem jest spostrzeżenie, że podkreślanie rodzimych wątków, 
wpływa na wysoki stopień akceptacji propozycji projektowych, a w dyskusjach mocniej 
podkreślana jest lokalna użyteczność – bardziej niż turystyczna (co bardzo istotne, w kontekście 
powtarzającego się przekonania, że teren nie jest turystycznie atrakcyjny). 

Ostatnią fazę argumentacji stanowi badanie przez wdrożenie autorskich projektów 
i obserwację eksploatacji obiektów kulturowej ekspresji. Realizacje dowodzą, że przestrzenie o 
charakterze przyrodniczym tworzone głównie z myślą o lokalnej społeczności, zyskują duże 
zainteresowanie ponadlokalne. Według danych Inwestora Platformę na Woli Kroguleckiej 
odwiedza rocznie ok. 50000 osób, a Enklawę Przyrodniczą Bobrowisko od 01.05.2018 r. do 
31.12.2020 r. odwiedziło 151 860 osób wchodząc przez wejście zachodnie i 196 980 osób 
wchodząc przez wejście wschodnie204. Liczby wskazują, że podkreślenie miejsc istotnych w 
krajobrazie, wcześniej odwiedzanych incydentalnie okazało się – dzięki budowie obiektów 
kulturowej ekspresji – skuteczne i potrzebne. Dzięki bazowaniu na lokalnych potencjałach 
kulturowych i przyrodniczych, udało się stworzyć przestrzenie charakterystyczne 
i rozpoznawalne. 

Platforma widokowa na peryferiach miejscowości Wola Krogulecka, nazwana przez 
odwiedzających „ślimakiem”, podkreśla miejsce widokowe o wyjątkowych walorach – nie 
znacząc sylwety wzniesienia. Estetyka obiektu poprzez swoją powściągliwość, brak 
architektonicznych barier i płynną formę, pozwala skupić większość uwagi na krajobrazie (a nie 
na ruchu i wysiłku). Sprawdzającym się w realizacji założeniem projektowym, było przełożenie 
na przestrzenną, ekwilibrystyczną formę, przebiegającego w tej lokalizacji szlaku. Symboliczne 
utrzymanie użytkownika „wewnątrz natury”, zostało zrealizowane praktycznie – przez 
niewywyższanie jego pozycji w środowisku, utrzymanie bliskiego z nią związku (dzięki zarzuceniu 
planów inwestora i budowę platformy, zamiast wieży). Obiekt stanowi podium dla użytkownika, 
intensyfikuje oddziaływanie krajobrazu, nie pozwalając na obranie wobec niego 
uprzywilejowanej i odizolowanej pozycji. W panoramicznym widoku krajobraz antropogeniczny 
(kulturowy) i przyrodniczy mogą zyskać współmierną uwagę. Forma obiektu, tworzy przestrzeń 
na wzór idei „teatru pamięci”, ułatwiającą dostrzeganie i zapamiętywanie w sekwencyjnym 
procesie motoryczno-poznawczym. 

Miejsce, jak wcześniej wspomniano, jest licznie odwiedzane, co istotne – nie tylko przez 
turystów, ale również przez mieszkańców. Warto podkreślić, że szczególnie widoczną grupę 
użytkowników, stanowią ci o ograniczonych możliwościach ruchowych (np. dzieci), dla których 
przebywanie w „naturze”, oddalonej od przestrzeni życia codziennego jest utrudnione lub 
niemożliwe – a potrzebne (chociażby ze względów zdrowotnych, ale też edukacyjnych). 

Strefa przedpola obiektu, tym samym środowisko o charakterze przyrodniczym, są 
chronione przed zabudową, gdyż ich zainwestowanie zniszczyłoby walory miejsca. O protekcji 

                                                           
204 Dane z zamontowanych czujników zliczających. 
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świadczy chociażby brak aprobaty władz samorządowych dla budowy nowych obiektów 
w sąsiedztwie platformy (mierzalny brakiem zgody na wydanie decyzji lokalizacyjnej). Obiekt 
spotkał się z uznaniem środowiska zawodowego (m.in. konkursie Województwa Małopolskim 
im. St. Witkiewicza 2016) i pozostaje jedną z ważniejszych atrakcji regionu. 

Enklawa Przyrodnicza Bobrowisko umożliwia nieinwazyjną penetrację środowiska 
zapewniając trasę spacerową z odcinkami obserwacyjnymi, zwieńczonymi dwoma czatowniami 
(dającymi schronienie przed czujnym wzrokiem zwierząt), trawersującą dawne wyrobiska żwiru. 
Zlokalizowana na peryferiach Starego Sącza, stanowi przestrzeń dostępną publicznie, 
alternatywną i komplementarną wobec przestrzeni publicznych najstarszego miasta 
Sądecczyzny. Podobnie jak w Woli Kroguleckiej, miejsce jest licznie odwiedzane – nie stwarza 
ograniczeń w zakresie dostępności dla użytkowników. Przestrzeń, mimo turystycznej 
popularności, dzięki swej lokalizacji na obrzeżach miasta, nie powoduje zauważalnych 
uciążliwości dla mieszkańców. Z terenu niemal niedostępnego stworzono miejsce użytkowane 
na co dzień.  

Mimetyczna estetyka podkreśla działanie czasu i sił przyrody na obiekty architektoniczne, 
które poddają się ich wpływowi. Kompozycja układu odczytuje i organizuje przestrzennie 
potencjały lokalizacji. Elementy parawanowe ograniczają i ogniskują percepcję odwiedzających. 
Brak balustrad pomostów wymusza uważny, wolniejszy ruch, skupienie na krajobrazie, którego 
użytkownik, dzięki celowemu zbliżeniu, staje się częścią. Podkreślenie lokalnych walorów 
i utrzymanie wrażenia pozostawania w naturze było celem projektowym, mającym wspomóc 
odczytanie i zapamiętanie miejsca. Zarzucenie planów budowy ścieżki dydaktycznej pozwoliło 
zaproponować zagospodarowanie, które przyciąga użytkowników w celach edukacyjnych, ale 
przekazywanie treści odbywa się przy okazji „bycia” w przyrodzie. 

Ponowne wykorzystanie terenów wyeksploatowanych wpisuje się w zasady 
zrównoważonego rozwoju. Podnosi walory turystyczne gminy, przez co również przyczynia się 
do wyrównania szans mniejszego, peryferyjnie położonego ośrodka. Istotny w tym przypadku 
jest fakt, że atrakcyjność nie płynie wprost z wizualnych walorów lokalizacji (wszak głównych 
bohaterów – bobrów – niewielu widuje), a bazuje na doświadczaniu krajobrazu i dynamiki sił 
przyrody. Jest krokiem w kierunku organizacji zrównoważonego dostępu do krajobrazu – 
umożliwia odwiedzenie miejsca o charakterze przyrodniczym, eliminując architektoniczne 
i naturalne bariery. Celowo nie zaprojektowano ławek, miejsc gromadzenia się odwiedzających 
– by ruch w obrębie Bobrowiska uczynić płynnym, nie sugerując miejsc ważniejszych na trasie 
spacerowej, dać możliwość wyboru indywidualnego miejsca obserwacji – stawiając na 
jednostkowe doświadczenie. Po niemal trzech latach funkcjonowania obiektu, decyzja ta wydaje 
się słuszna (mimo że część użytkowników nie jest zadowolona z braku miejsc odpoczynku). 
Obszar jest na tyle mały, że ich brak nie jest wykluczający dla większości ludzi, a pozwala 
zwiększyć szanse na wykorzystanie miejsca zgodnie z przeznaczeniem. Ta ocena badacza jest 
poparta również artykułowanymi opiniami, podkreślającymi wśród zalet – formę trasy (a nie 
punktu do którego się dochodzi). 

Ścisłe powiązanie kompozycji obszaru i form obiektów z kształtami i elementami 
charakterystycznymi obecnymi w przestrzeni, wpisanie obiektów architektonicznych w lokalną 
przyrodę, pozwoliło stworzyć indywidualne, niepowtarzalne rozwiązania. Ilość zadowolonych 
odwiedzających i oceny specjalistów, że obiekty wpisują się w miejsce, stają się częścią 
krajobrazu – autor ocenia jako największe sukcesy projektu.  Dowodzą one możliwości budowy 
współczesnych krajobrazów kulturowych we wrażliwym otoczeniu – krajobrazów które nie są 
tylko wystawione na wizualną konsumpcję. Pełniąc role edukacyjne, rekreacyjne, użytkowe 
niosą korzyści społeczne – oferują przestrzenie dostępne dla grup wykluczanych (z wielu miejsc 
o charakterze przyrodniczym), tworzą miejsca, ważne dla lokalnych tożsamości i ich promocji na 
zewnątrz.  
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Przedstawiona wyżej argumentacja pozwala na potwierdzenie słuszności postawionej na 
początku pracy badawczej tezy, że  tworzenie peryferyjnych przestrzeni dostępnych publicznie 
dzięki wprowadzaniu  obiektów kulturowej ekspresji, jest przejawem idei  zrównoważonego 
dostępu  przez promowanie wartości kulturowych.  

Obiekty ekspresji kulturowej osadzone (inspirowane i zlokalizowane) w lokalnym 
kontekście kulturowym mogą wspomagać proces kształtowania krajobrazu kulturowego. 
Wykorzystując twórczą transformację istniejącego kontekstu, pełnią istotną rolę w 
generowaniu przestrzeni dostępnej publicznie, jak również w utrwalaniu dziedzictwa 
kulturowego, wzmacnianiu tożsamości miejsca, regionu i jego aktywizacji. 
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WNIOSKI KOŃCOWE 

Celem przeprowadzonego badania było wykazanie, że przestrzenie peryferyjne, o 
charakterze przyrodniczym, pozbawione publiczności, wyposażone w obiekty ekspresji 
kulturowej, stanowią istotny potencjał dla tworzenia miejsc dostępnych publicznie. Badania 
teoretyczne pozwoliły osadzić tą relatywnie nową formę przestrzeni publicznej w historii i teorii 
urbanizacji – co z kolei pozwoliło stworzyć aparat pojęciowy służący ocenie współczesnych 
realizacji oraz rozbudować instrumentarium projektowe i krytyczne. Peryferyjne przestrzenie 
dostępne publicznie można postrzegać (w świetle przeprowadzonych badań) jako alternatywne 
– wobec form ochrony przyrody czy udostępniania atrakcji turystycznych – sposoby podkreślania 
wartości i znaczenia krajobrazu, oraz jako konsekwencje przemiany struktury miasta ku 
rozproszonemu kształtowi. Podczas gdy turystyka i ochrona przyrody skupiają się na 
obiektywnych i ewidentnych wartościach, obiekty kulturowej ekspresji, wznoszone 
w peryferyjnych przestrzeniach mogą promować nieoczywiste wątki kulturowe i mniej 
wartościowe (w ocenie obiektywnej) walory przyrodnicze. Zauważa się, że tereny cenne 
przyrodniczo oddzielane są od przestrzeni codziennego życia (zarówno atrakcje turystyczne jak i 
obszary chronione) – by zachować ich „naturalność” tworzone są otuliny, izolacje. Peryferyjne 
przestrzenie dostępne publicznie łączą charakter przyrodniczy z innymi wątkami obecnymi w 
przestrzeni, a ich budowie często towarzyszy potrzeba tworzenia miejsc użytkowanych na co 
dzień. Przekonanie, że każdy teren ma potencjał do odkrycia, prowadzi do budowy obiektów 
kulturowej ekspresji, które podkreślają lokalne walory – które są uznawane za ważne (lub mogą 
takie być), zarówno przez miejscowych jak i przyjezdnych. Dzięki budowie obiektów kulturowej 
ekspresji przestrzenie, które były znane i odwiedzane przez nielicznych użytkowników mogą stać 
się rozpoznawalne, stać się przestrzeniami o znaczeniu ponadlokalnym. Takie zagospodarowanie, 
oparte o małe obiekty na peryferiach, jest przejawem polityki zrównoważonego dostępu – 
promuje indywidualne doświadczenie, regiony i miejsca – również te, których potencjał 
kulturowy i przyrodniczy nie jest powszechnie znany. Te budowle są ważnym elementem budowy 
współczesnych krajobrazów kulturowych – sprawiają, że nienacechowane wartościami 
środowisko, zyskuje na wartości i jest prezentowane jako przestrzeń połączonych działań: 
i człowieka, i przyrody. Obiekty kulturowej ekspresji są magnesami przyciągającym ludzi na 
peryferia, tworzącymi miejsca centralne i chętnie odwiedzane, alternatywne wobec tradycyjnych 
centrów, są znakiem współczesnych przemian miasta i społeczeństwa oraz potrzeby łatwiej 
dostępnego kontaktu ze środowiskiem przyrodniczym. Mimo, że stanowią charakterystyczny 
przestrzennie element miasta rozproszonego, nie można na tą chwilę stwierdzić, na ile będą 
pomocne w ustanawianiu ładu przestrzennego w ciągle rozrastających się strukturach 
urbanistycznych. 

Wdrożone autorskie projekty badawcze, pozwalają utrzymać optymistyczne rokowania 
(przewidywania) w zakresie wpływu obiektów kulturowej ekspresji na bardziej zrównoważony 
rozwój i publiczną dostępność do terenów o charakterze przyrodniczym, przyczyniając się do 
większej troski o środowisko i gospodarowanie nim. Służy temu rozwinięcie typologii szlaku i 
wieży widokowej – o platformę widokową jako połączenie wymienionych, umożliwiające dostęp 
do walorów środowiska grupom społecznym o ograniczonych możliwościach korzystania z 
przyrody dzikiej. Nawet we wrażliwym, przyrodniczym, sąsiedztwie współczesne, publiczne, 
obiekty architektoniczne mają ważną rolę do odegrania – w ograniczaniu zagospodarowania dla 
jednostkowych potrzeb. Prawdopodobnie nawet większą, w przestrzeniach dotąd 
niezabudowanych i niewyróżniających się. 

Potencjalnie pozytywnym zjawiskiem jest również bliski kontakt ze współczesną 
i eksperymentującą architekturą, przez szerokie grono odbiorców. Przy mediującym udziale 
otoczenia przyrodniczego, pokazuje ona, że może stanowić odpowiedź na zagadnienia i problemy 
przestrzeni, w której jest projektowana. 
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Wydaje się, że wnioskiem z badań powinna być też sugestia o potrzebie rozpatrywania 
wszystkich inwestycji w krajobrazie, również komercyjnych, nie jako masowych atrakcji, a 
przestrzeni zrównoważonego dostępu, ekspresyjnych kulturowo - w myśl potrzeby równoczesnej 
ochrony i udostępniania krajobrazu. 

Sformułowanie wniosków nasuwa kolejne pytania, które stwarzają potrzebę dalszych 
badań. 

W pracy badano rolę obiektów kulturowej ekspresji (na podstawie zgromadzonego 
materiału badawczego) w definiowaniu istotnych miejsc w krajobrazie – peryferyjnym, o 
charakterze przyrodniczym. Szczególnym elementem rozprawy są dwa projekty, których 
realizacja ujawnia kilka nowych kierunków badań. Jednym z podstawowych zagadnień, będącym 
konsekwencją ich budowy jest zbadanie: Czy realizacja miejsc dostępnych w krajobrazie jest 
częścią szerszego ruchu budowlanego na peryferiach urbanizacji? Czy powstaje coraz więcej 
miejsc umożliwiających indywidualny kontakt z środowiskiem przyrodniczym? Analiza rodzimego 
kontekstu dotyczy małej próby. Czy powstające obiekty ekspresji kulturowej przyczynią się do 
bardziej zrównoważonego gospodarowania przestrzeniami peryferyjnymi w skali regionu, całego 
kraju? 

Znane są analizy świadczące o nasileniu (lub zaistnieniu) procesów gentryfikacyjnych 
i komercjalizacji przestrzeni w wyniku budowy przestrzeni publicznych (również parkowych) 
w miastach205. Czy przykłady upublicznianych przestrzeni peryferyjnych, o charakterze 
przyrodniczym, będą stanowić czynnik przyciągający inwestorów i kapitał w przestrzenie, które 
potrzebują inwestycji? Jakie warunki muszą być spełnione by zminimalizować ryzyko 
inwestycyjne i przyciągnąć na peryferyjne obszary prywatnych inwestorów? Jak wpływać na 
gromadzenie wokół projektu inwestorów którym bliskie jest cenienie lokalności, kultury, 
przyrody? Czy prywatne inwestycje będą bazowały na lokalnym potencjale, czy nie zdominują 
lokalnych wątków kulturowych popularnymi treściami? 

 

Czy upublicznianie przestrzeni peryferyjnych jest krokiem w kierunku wzmożonego 
zainteresowania gospodarowania peryferiami? Czy budowa przestrzeni lokalnych przyczyni się 
do aktywnego publicznego zainteresowania takimi inwestycjami? Czy inwestycje w obiekty 
kulturowej ekspresji będą wspierane przez planowanie na szczeblu wojewódzkim? Czy powstaną 
inicjatywy, które będą kierowały łączeniem inwestycji lokalnych i bazujących na lokalnej kulturze 
w kolekcję”? Czy publiczne inwestycje w przestrzeniach niepublicznych będą powstawać jako 
przedsięwzięcia pionierskie, w lokalizacjach które nie przyciągają zainteresowania – by 
katalizować ich rozwój? 

 

Czy budowa takich miejsc jak platforma na Woli Kroguleckiej i Bobrowisko wpisuje się w 
szerszy ruch planowania lokalnych przestrzeni, o lokalnej skali, na skale lokalnych możliwości 
podkreślających lokalna kulturę? Czy ościenne gminy zechcą włączyć się podobnymi 
inicjatywami w budowę lokalnej sieci obiektów ekspresji kulturowej? 

 

Czy budowa publicznych przestrzeni o charakterze przyrodniczym przyczyni się do 
większej ilości rozwiązań chroniących środowisko przyrodnicze przez użytkowanie? Jakie 
typologie mogą wiązać się z realizacją celu określonym jako „ochrona przyrody przez 
użytkowanie”? 

 

Jaki wpływ na życie lokalnych społeczności mają przedsięwzięcia polegające na budowie 
peryferyjnych przestrzeni publicznych? Kto jest beneficjentem takich projektów? 

 

Pełna odpowiedź na zadane pytania wymaga zarówno prac z zakresu architektury i 
urbanistyki jak i analiz interdyscyplinarnych. 

  

                                                           
205 O czym szerzej w pkt 1.2.2 pracy. 
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https://www.google.com/maps/place/Platforma+Widokowa+Ślimak/@49.5077371,20.6716495,18z/data=!4m15!1m7!3m6!1s0x473de2f8d1d6cc5d:0xf754c19131397bfe!2s33-342+Wola+Krogulecka!3b1!8m2!3d49.512265!4d20.6677988!3m6!1s0x0:0x8d27b44b902ee323!8m2!3d49.5073494!4d20.6722211!9m1!1b1
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[dostęp 08-05-2021] Pozycje odpowiadają układowi: inwestor – projektant – opinie branżowe – opinie społeczne. 

Bergsbotn 

• https://www.nasjonaleturistveger.no/en/routes/senja?attraction=Bergsbotn; 

• https://code.no/prosjekter/turistveg-senja/bergsbotn-senja/; 

• https://www.architecturenorway.no/projects/travelling/bergsbotn-2010/;  

• https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g1800180-d12612068-Reviews-Bergsbotn-

Senja_Troms_Northern_Norway.html. 

Bukkekjerka 

• https://www.detail-online.com/article/resting-on-holy-ground-bukkekjerka-by-morfeus-arkitekter-33146/; 

• https://en.vola.com/on-design/bukkekjerka-morfeus-architects/; 

• https://www.nasjonaleturistveger.no/en/routes/and%C3%B8ya?attraction=bukkekjerka; 

• https://pl.tripadvisor.com/Attraction_Review-g1942910-d17548647-Reviews-Bukkekjerka-

Andoya_Andoy_Municipality_Nordland_Northern_Norway.html. 

Cap de Creus 

• https://www.catalunya.com/cap-de-creus-natural-park-17-17001-573533?language=en; 

• http://www.emf.cat/en/projects/l/253-public-reception-project-in-the-site-of-tudel.html; 

• https://divisare.com/projects/207005-j-t-ardevol-emf-landscape-architects-pau-ardevol-tudela-culip-club-med-restoration-

project-in-the-natural-parc-cap-de-creus; 

• https://pl.tripadvisor.com/Attraction_Review-g580326-d288239-Reviews-Cap_de_Creus_National_Park-

Cadaques_Costa_Brava_Province_of_Girona_Catalonia.html. 

Gardsvatnet 

• https://www.70n.no/Lofoten-bird-watching-towers-observation-posts-in-the-landscape; 

• https://arkitekturguide.uit.no/index.php/items/show/1184; 

• https://www.nasjonaleturistveger.no/en/routes/lofoten?attraction=G%C3%A5rdsvatnet. 

Gornitak 

• https://arkitekturguide.uit.no/items/show/1119; 

•https://www.google.com/search?q=gornitak&oq=gornitak&aqs=chrome..69i57j35i39j69i59j46i13i433j0i13j69i60l3.4982j0j4&sou

rceid=chrome&ie=UTF-8; 

• https://www.nasjonaleturistveger.no/en/routes/varanger?attraction=Gornitak. 

Grunnfor 

• https://70n.no/Grunnfor-bicycle-shelter-encountering-the-environment; 

•https://www.archdaily.com/6499/national-tourist-routes-projects-70%25c2%25ban-arkitektur; 

• https://www.nasjonaleturistveger.no/en/routes/lofoten?attraction=Grunnf%C3%B8r. 

Gudbrandsjuvet 

• https://arkitektur-n.no/prosjekter/gudbrandsjuvet-utsiktsplattform?cat=24; 

• https://jsa.no/filter/landscape/Gudbrandsjuvet-bridge; 

• https://www.nasjonaleturistveger.no/no/turistvegene/geiranger-trollstigen?attraksjon=Gudbrandsjuvet; 

• https://www.tripadvisor.com/ShowUserReviews-g1096325-d3853381-r303725785-Gudbrandsjuvet-

Valldal_Norddal_Municipality_More_og_Romsdal_Western_Norway.html. 

Kaplica Brata Klausa 

• https://www.phaidon.com/agenda/architecture/articles/2015/february/04/sacred-stories-bruder-klaus-field-chapel/; 

• https://pl.tripadvisor.com/Attraction_Review-g983802-d7725643-Reviews-Bruder_Klaus_Kapelle-

Mechernich_North_Rhine_Westphalia.html; 

• https://zumthor.org/project/bruderklaus/. 

Lillefjord 

• https://www.archdaily.com/14011/lillefjord-rest-area-footbridge-pushak?ad_source=search&ad_medium=search_result_all; 

• https://www.nasjonaleturistveger.no/en/routes/hav%C3%B8ysund?attraction=Lillefjord; 

• https://www.pushak.no/rasteplass-lillefjord; 

Mefjellet 

• https://www.nasjonaleturistveger.no/en/routes/sognefjellet?attraction=Mefjellet; 

https://www.nasjonaleturistveger.no/en/routes/senja?attraction=Bergsbotn
https://code.no/prosjekter/turistveg-senja/bergsbotn-senja/
https://www.architecturenorway.no/projects/travelling/bergsbotn-2010/
https://www.detail-online.com/article/resting-on-holy-ground-bukkekjerka-by-morfeus-arkitekter-33146/
https://www.nasjonaleturistveger.no/en/routes/and%C3%B8ya?attraction=bukkekjerka
http://www.emf.cat/en/projects/l/253-public-reception-project-in-the-site-of-tudel.html
https://divisare.com/projects/207005-j-t-ardevol-emf-landscape-architects-pau-ardevol-tudela-culip-club-med-restoration-project-in-the-natural-parc-cap-de-creus
https://divisare.com/projects/207005-j-t-ardevol-emf-landscape-architects-pau-ardevol-tudela-culip-club-med-restoration-project-in-the-natural-parc-cap-de-creus
https://www.70n.no/Lofoten-bird-watching-towers-observation-posts-in-the-landscape
https://arkitekturguide.uit.no/items/show/1119
https://www.nasjonaleturistveger.no/en/routes/lofoten?attraction=Grunnf%C3%B8r
https://www.nasjonaleturistveger.no/no/turistvegene/geiranger-trollstigen?attraksjon=Gudbrandsjuvet
https://www.phaidon.com/agenda/architecture/articles/2015/february/04/sacred-stories-bruder-klaus-field-chapel/
https://www.archdaily.com/14011/lillefjord-rest-area-footbridge-pushak?ad_source=search&ad_medium=search_result_all
https://www.nasjonaleturistveger.no/en/routes/hav%C3%B8ysund?attraction=Lillefjord
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• https://nordics.info/show/artikel/fusion-of-art-and-nature-along-norways-scenic-routes/; 

• https://www.on-curating.org/issue-41-reader/national-tourist-routes-project-in-norway-architecture-and-artworks-for-resting-

recollecting-and-reflecting.html#.YJlv2LUzZPY; 

•  https://www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g445035-d3512155-i206002280-Sognefjellvegen-

Lom_Oppland_Eastern_Norway.html. 

Nedre Oscarshaug 

• https://www.holmebakk.no/project/sightapparatus; 

• https://www.nasjonaleturistveger.no/en/routes/sognefjellet?attraction=Nedre%20Oscarshaug; 

• https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g445035-d3512155-Reviews-Sognefjellvegen-

Lom_Oppland_Eastern_Norway.html. 

Reindeer Pavilion 

•https://www.google.com/search?q=Tverrfjellhytta&oq=Tverrfjellhytta&aqs=chrome.0.69i59j69i60l3.228440j0j4&sourceid=chro

me&ie=UTF-8#lrd=0x4614b14c4efde737:0xf36752335991eaa4,1,,,; 

• https://www.miesarch.com/work/2574; 

• https://snohetta.com/project/2-tverrfjellhytta-norwegian-wild-reindeer-pavilion; 

• https://www.villrein.no/nature-interpretation. 

Selvika 

• https://www.architectural-review.com/buildings/selvika-national-tourist-route-in-finnmark-norway-by-reiulf-ramstad-

arkitekter; 

• https://www.nasjonaleturistveger.no/en/routes/hav%C3%B8ysund?attraction=Selvika; 

• https://www.reiulframstadarkitekter.com/work/selvika-national-tourist-route. 

Snefjord 

• https://www.archdaily.com/17466/snefjord-road-stop-pushak?ad_source=search&ad_medium=search_result_all; 

• https://www.pushak.no/rasteplass-snefjord; 

• https://www.nasjonaleturistveger.no/en/routes/hav%C3%B8ysund?attraction=Snefjord. 

Sohlbergplassen 

• https://www.holmebakk.no/project/sohlbergplassen; 

• http://landezine.com/index.php/2009/08/sohlbergplassen-viewpoint/sohlbergplassen/; 

• https://www.nasjonaleturistveger.no/en/routes/rondane?attraction=Sohlbergplassen; 

• https://pl.tripadvisor.com/Tourism-g2200872-Sollia_Tingvoll_Municipality_More_og_Romsdal_Western_Norway-

Vacations.html. 

Stegastein 

• https://www.archdaily.com/7816/aurland-look-out-saunders-arkitektur-wilhelmsen-arkitektur; 

• https://www.nasjonaleturistveger.no/en/routes/aurlandsfjellet?attraction=stegastein; 

• https://www.saunders.no/aurland-lookout; 

• https://pl.tripadvisor.com/Attraction_Review-g12834445-d2108391-Reviews-Stegastein_Lookout-

Aurlandsvangen_Aurland_Municipality_Sogn_og_Fjordane_Western.html. 

Steinsdalsfossen 

• https://divisare.com/projects/310388-jarmund-vigsnaes-architects-nils-petter-dale-steinsdalsfossen-hardanger-norway; 

• http://www.jva.no/projects/medium/tourist-facilities-steinsdalsfossen-waterfall/; 

• https://www.nasjonaleturistveger.no/en/routes/hardanger?attraction=steinsdalsfossen; 

• https://pl.tripadvisor.com/Attraction_Review-g2445058-d2521522-Reviews-Steinsdalsfossen_Waterfall-

Norheimsund_Kvam_Hardanger_Hordaland_Western_Norway.html. 

Steilneset 

• https://divisare.com/projects/273880-peter-zumthor-helene-binet-jiri-havran-helge-stikbakke-jarle-waehler-steilneset-witch-

trial-memorial; 

• https://www.nasjonaleturistveger.no/en/routes/varanger?attraction=Steilneset; 

• https://pl.tripadvisor.com/Attraction_Review-g190468-d7976503-Reviews-Steilneset_Memorial-

Vardo_Vardo_Municipality_Finnmark_Northern_Norway.html; 

• https://zumthor.org/project/steilneset/. 

Tetraeder 

• https://www.baukunst-nrw.de/en/projects/Tetraeder--414.htm; 

https://www.on-curating.org/issue-41-reader/national-tourist-routes-project-in-norway-architecture-and-artworks-for-resting-recollecting-and-reflecting.html#.YJlv2LUzZPY
https://www.on-curating.org/issue-41-reader/national-tourist-routes-project-in-norway-architecture-and-artworks-for-resting-recollecting-and-reflecting.html#.YJlv2LUzZPY
https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g445035-d3512155-Reviews-Sognefjellvegen-Lom_Oppland_Eastern_Norway.html
https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g445035-d3512155-Reviews-Sognefjellvegen-Lom_Oppland_Eastern_Norway.html
https://www.miesarch.com/work/2574
https://www.villrein.no/nature-interpretation
https://www.architectural-review.com/buildings/selvika-national-tourist-route-in-finnmark-norway-by-reiulf-ramstad-arkitekter
https://www.architectural-review.com/buildings/selvika-national-tourist-route-in-finnmark-norway-by-reiulf-ramstad-arkitekter
https://www.nasjonaleturistveger.no/en/routes/hav%C3%B8ysund?attraction=Selvika
https://www.archdaily.com/17466/snefjord-road-stop-pushak?ad_source=search&ad_medium=search_result_all
https://www.pushak.no/rasteplass-snefjord
https://www.holmebakk.no/project/sohlbergplassen
https://www.nasjonaleturistveger.no/en/routes/rondane?attraction=Sohlbergplassen
https://www.nasjonaleturistveger.no/en/routes/aurlandsfjellet?attraction=stegastein
https://www.nasjonaleturistveger.no/en/routes/varanger?attraction=Steilneset
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• https://www.rvr.ruhr/themen/oekologie-umwelt/startseite-emscher-landschaftspark/orte-detailansicht-emscher-

lp/news/tetraeder-halde-halde-beckstrasse-bottrop/; 

• https://pl.tripadvisor.com/Attraction_Review-g227067-d1837494-Reviews-Tetraeder_Bottrop-

Bottrop_North_Rhine_Westphalia.html; 

• https://ui-institut.de/tetraederbottrop/. 

Tiger&Turtle Magic Mountain 

• https://archpapers.com/tiger-and-turtle-magic-mountain-by-heike-mutter-and-ulrich-genth/; 

•https://www.google.com/search?q=Tiger%26Turtle+Magic+Mountain&oq=Tiger%26Turtle+Magic+Mountain&aqs=chrome..69i5

7j69i59l2j0i19j0i19i22i30l6.1134j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#lrd=0x47b8b8e2edbfce4b:0xca90d9ccf3f2dc50,1,,,; 

• http://www.phaenomedia.org/; 

• https://www.rvr.ruhr/themen/oekologie-umwelt/startseite-emscher-landschaftspark/orte-detailansicht-emscher-lp/news/tiger-

turtle-duisburg/. 

Timmelsjoch 

• https://www.dezeen.com/2012/01/09/the-timmelsjoch-experience-pass-museum-by-werner-tscholl/; 

• https://www.timmelsjoch.com/; 

• https://pl.tripadvisor.com/Attraction_Review-g608674-d3582284-Reviews-Timmelsjoch_High_Alpine_Road-

Obergurgl_Tirol_Austrian_Alps.html. 

Trollstigen 

• https://www.miesarch.com/work/2588; 

• https://www.nasjonaleturistveger.no/en/routes/geiranger-trollstigen?attraction=trollstigen; 

• https://www.reiulframstadarkitekter.com/work/trollstigen-visitor-centre; 

• https://pl.tripadvisor.com/Attraction_Review-g190500-d617680-Reviews-Trollstigen-Western_Norway.html. 

Tungeneset 

• https://code.no/prosjekter/utsiktspunkt-tungneset-senja/; 

• https://www.nasjonaleturistveger.no/en/routes/senja?attraction=tungeneset; 

• https://pl.tripadvisor.com/Attraction_Review-g1800180-d12612076-Reviews-Tungeneset-Senja_Troms_Northern_Norway.html; 

• https://trollspotting.wordpress.com/2011/09/28/ntr-senja/. 

Ureddplassen 

• https://unusualplaces.org/ureddplassen-one-of-the-most-beautiful-restrooms-in-the-world/; 

•https://www.google.com/search?q=Ureddplassen&oq=Ureddplassen&aqs=chrome..69i57j69i60l3.12524j0j4&sourceid=chrome&

ie=UTF-8#lrd=0x45df828330adbea5:0x7395b3239589f59a,1,,,; 

• https://www.hza.no/uredd; 

• https://www.nasjonaleturistveger.no/en/routes/helgelandskysten?attraction=ureddplassen. 

Utsikten 

• https://code.no/prosjekter/utsikten-gaularfjellet/; 

• https://www.dezeen.com/2016/08/26/utsikten-viewing-platform-code-arkitektur-gaular-mountain-gaularfjellet-norway-tourist-

route/; 

• https://www.nasjonaleturistveger.no/en/routes/gaularfjellet?attraction=utsikten; 

• https://pl.tripadvisor.com/Attraction_Review-g616211-d12522217-Reviews-Utsikten-

Balestrand_Sogn_og_Fjordane_Western_Norway.html. 

Vedahaugane 

• https://divisare.com/projects/244468-ljb-architecture-and-landscape-vedahaugane-the-den; 

• https://www.ljb.no/bygde/herdla-w526x-n4bm7-3c5gd; 

• https://www.nasjonaleturistveger.no/en/routes/aurlandsfjellet?attraction=Vedahaugane; 

• https://pl.tripadvisor.com/Attraction_Review-g678207-d11671964-Reviews-Vedahaugane-

Aurland_Municipality_Sogn_og_Fjordane_Western_Norway.html. 

Voringsfossen 

• https://www.designboom.com/architecture/carl-viggo-holmebakk-step-bridge-spans-150-feet-over-voringsfossen-waterfall-in-

norway-08-22-2020/; 

• https://www.holmebakk.no/project/voringsfossenmainview; 

• https://www.nasjonaleturistveger.no/en/v%C3%B8ringsfossen-the-most-famous-waterfall-in-norway; 

• https://pl.tripadvisor.com/Attraction_Review-g226923-d2649460-Reviews-Voringsfossen-
Eidfjord_Municipality_Hardanger_Hordaland_Western_Norway.html.  

https://pl.tripadvisor.com/Attraction_Review-g227067-d1837494-Reviews-Tetraeder_Bottrop-Bottrop_North_Rhine_Westphalia.html
https://pl.tripadvisor.com/Attraction_Review-g227067-d1837494-Reviews-Tetraeder_Bottrop-Bottrop_North_Rhine_Westphalia.html
https://www.nasjonaleturistveger.no/en/routes/geiranger-trollstigen?attraction=trollstigen
https://www.nasjonaleturistveger.no/en/routes/senja?attraction=tungeneset
https://pl.tripadvisor.com/Attraction_Review-g1800180-d12612076-Reviews-Tungeneset-Senja_Troms_Northern_Norway.html
https://unusualplaces.org/ureddplassen-one-of-the-most-beautiful-restrooms-in-the-world/
https://code.no/prosjekter/utsikten-gaularfjellet/
https://www.holmebakk.no/project/voringsfossenmainview
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SPIS ILUSTRACJI I ICH ŹRÓDŁA 

Autor dokonał wszelkich starań, aby uzyskać zgodę na opublikowanie ilustracji w pracy naukowej, w 
ramach dozwolonego użytku publicznego. Poniżej, obok tytułu ilustracji podano autora i źródło pozyskania 
kopii. Autorskie prawa majątkowe do prac autorów zmarłych przed 1952 r. lub opublikowane przed tą datą 
uznane zostały za wygasłe.  

 

Współczesne mapy zostały pobrane z serwisów, umożliwiających korzystanie z nich, w ramach użytku 
niekomercyjnego.  

 

Karty obiektów kulturowej ekspresji (rozdział 2) zawierają zdjęcia zestawione w spisie – w kolejności 
od lewej, do prawej. Zdjęcia podpisano nazwiskiem i imieniem autora. Tam, gdzie niemożliwe było dotarcie do 
autora fotografii, umieszczono jedynie link źródłowy.  

 

Schematy i diagramy na kartach są wykonane przez autora, według własnej koncepcji. Przedstawione 
projekty biura 55Architekci są projektami autora lub wykonane we współpracy z Anną Szewczyk-Świątek (udział 
pół/pół). Zapis „opracowanie 55Architekci” oznacza, że projekt został wykonany w ramach praktyki projektowej 
55Architekci w zespole: Wojciech Świątek, Anna Szewczyk-Świątek i (od 2016) Magdalena Caban.  

 

Ilustracja na okładce została wykonana przez autora, na podstawie własnej fotografii obiektu 
kulturowej ekspresji na trasie Timmelsjoch. Fragmenty fotografii: na str. 4 (Steinleset Memorial), str. 70 
(Selvika), str. 128 (Bobrowisko) zostały wykonane przez autora. Wizualizacja na str. 158 (Meteor) – 55Architekci. 

 

Fragment mapy na str. 26: U.S. Army Map Service (1944). Nowy Sacz, Poland. M651, 1:100000, 
Waszyngton D.C.: U.S. Army. 

 

Rozdział 1 

● Część 1.1 
Il. 1.1 Rurbanizacja, Małopolska (2021). Z: wrotamałopolski.pl  [dostęp 14-02-2021]. 

 

Il. 1.2 Fludd R. Integrae Naturae Speculum. Artisque Imago (1617-1619). W: Fludd, R. (1617-1619). Utriusque cosmi 
maioris scilicet et minoris metaphysica atque technical historia. Oppenheim:  Aere J.T. de Bry, typ. H. Galleri. Z: 
https://archive.org/  [dostęp 14-02-2021] 

 

Il. 1.3 Rezerwat pokazowy Białowieża (2021). Z: https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?gpmap=gp0 [dostęp 
14-02-2021]. 

 

Il. 1.4 Szlak do Morskiego Oka (2021). Z: https://mzakopane.e-mapa.net/  [dostęp 14-02-2021] 

● Część 1.2 
Il. 1.5 Greuter, M. Villa Montalto en tuin te Rome (1623). Z: http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.629891 

[dostęp 24-03-2021]. 

 

Il. 1.6 „Naturalne” kompozycje parkowe na tle zgeometryzowanej struktury przebudowy Paryża (opracowanie własne, 
na podstawie: Alphand A. Plan Generalny przebudowy Paryża (1868) 

 
 

Il. 1.7 „Zielony” bufor miasta ogrodu (opracowanie własne, na podstawie: E. Howard. Miasto-ogród (1902) 

 

Il. 1.8 Pasma zieleni nadające tożsamość Czandigarh (opracowanie własne, na podstawie: Le Corbusier. Arborisation. 
Czandigarh (1951-1965). © FLC-ADAGP 
Z: http://www.fondationlecorbusier.fr/corbucache/900x720_2049_1830.jpg?r=0 [dostęp 10-04-2021] 

 

Il. 1.9 “Zielone przerwy” między budynkami na planie Roma Interrotta (opracowanie własne, na podstawie: Rowe C. 
Roma Interrotta. Noli Plate 8  (1978). Z: https://colinroweconference.files.wordpress.com/2014/03/roma-
interrotta084-1.jpg [dostęp 13-04-2021] 

 

Il. 1.10 Przenikanie przyrody I formy urbanistycznej (opracowanie własne, na podstawie: Archizoom Associati. No-stop 
city. Residential Park (1969). Z: https://www.moma.org/collection/works/79 [dostęp 11-04-2021] 

 

Il. 1.11 Lokalizacja hałd z landmarkami (czarne kropki) w Zagłębiu Ruhry (opracowanie własne, na tle koncepcji 
przestrzeni otwartej Metropolii Ruhry (2021) 
Z: https://www.rvr.ruhr/fileadmin/_processed_/e/a/csm_20190516_LB_FRK_klar_f72a4c42e1.png [dostęp 25-
04-2021] 

 

Il. 1.12 Lokalizacja obiektów confetti (czarne kropki) na tle projektu Cap de Creus (2010)  Opracowanie własne, na 

podstawie EMF M. Franch. Restoration project of the Tudela-Culip site (Club Med) in the „Cap de Creus National 

Park”. Z: http://www.emf.cat/en/projects/l/342-restoration-project-of-the-tudela-culip-site-.html [dostęp 25-04-

2021] 

 

Il. 1.13 Lokalizacja istotniejszych obiektów architektonicznych (czarne kropki) na Norweskich Drogach Widokowych 

(opracowanie własne, na podstawie Norwegian Scenic Routes. The 18 Scenic Routes. 2021). 

Z: https://www.nasjonaleturistveger.no/ [dostęp 28-04-2021]. 

 

 

 

https://archive.org/
https://mzakopane.e-mapa.net/
http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.629891
http://www.fondationlecorbusier.fr/corbucache/900x720_2049_1830.jpg?r=0
https://colinroweconference.files.wordpress.com/2014/03/roma-interrotta084-1.jpg
https://colinroweconference.files.wordpress.com/2014/03/roma-interrotta084-1.jpg
https://www.rvr.ruhr/fileadmin/_processed_/e/a/csm_20190516_LB_FRK_klar_f72a4c42e1.png
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Rozdział 2 

● Część 2.1 
Il. 2.1 Schemat wewnętrznej krawędzi krajobrazu (opracowanie W. Świątek, 2016) 
Il. 2.2 Burtynsky, E. Cape Cora l#1, Lee County, Florida, USA (2012). © Edward Burtynsky, dzięki uprzejmości Galerie 

Springer, Berlin /  Nicholas Metivier Gallery, Toronto. 
Il. 2.3 Yates. F. (1977). Teatr Pamięci Giulia Camilla (ok. 1510). W: Yates. F. (1977). Sztuka pamięci. Warszawa: PWN, 

wkładka. 

● Część 2.2 
K1 Tetraeder, Bottrop 

● fot. A Z: https://wp.eghn.org/wp-content/uploads/2016/10/Tetraeder.jpg [19-06-2021] 

● fot. B Z: https://personalnexus.wordpress.com/2018/05/12/tetrahedron-in-bottrop/#jp-carousel-2481 [19-06-2021] 

 

K2 Tiger&Turtle Magic Mountain 

● fot. A Autor: Wojciech Świątek (2015) 

● fot. B Autor: Wojciech Świątek (2015) 

 

K3 Kaplica Brata Klausa 
● fot. A Autor: Wojciech Świątek (2012) 
● fot. B Autor: Wojciech Świątek (2012) 

 

K4 Timmelsjoch/Passo Rombo 
● fot. A Autor: Wojciech Świątek (2013) 
● fot. B Autor: Wojciech Świątek (2013) 

 

K5 Cap de Creus 
● fot. A Autor: Wojciech Świątek (2013) 
● fot. B Autor: Wojciech Świątek (2013) 
● fot. C Autor: Wojciech Świątek (2013) 
 

K6 Reindeer Pavilion 
● fot. A Autor: Wojciech Świątek (2012) 
● fot. B Autor: Wojciech Świątek (2012) 
 

K7 Steilneset 
● fot. A Autor: Wojciech Świątek (2012) 
● fot. B Autor: Wojciech Świątek (2012) 
● fot. C Autor: Wojciech Świątek (2012) 
 

K8 Gornitak 
● fot. A Autor: Wojciech Świątek (2012)  
● fot. B Autor: Wojciech Świątek (2012) 
● fot. C Autor: Wojciech Świątek (2012)  
● fot. D Autor: Wojciech Świątek (2012) 
 

K9 Selvika 
● fot. A Autor: Wojciech Świątek (2012) 
● fot. B Autor: Wojciech Świątek (2012) 
 

K10 Snefjord 
● fot. A Autor: diephotodesigner, PUSHAK AS, Z: https://www.pushak.no/rasteplass-snefjord [07-01-2020] 
● fot. B Autor: Wojciech Świątek (2012) 
 

K11 Lillefjord 
● fot. A Autor: Wojciech Świątek (2012) 
● fot. B Z: https://www.nasjonaleturistveger.no/en/routes/hav%C3%B8ysund?attraction=Lillefjord [05-01-2020] 
 

K12 Tungeneset 
● fot. A Autor: Wojciech Świątek (2012) 
● fot. B Autor: Wojciech Świątek (2012) 
● fot. C Autor: Wojciech Świątek (2012) 
 

K13 Bergsbotn 
● fot. A Autor: Wojciech Świątek (2012) 
● fot. B Autor: Wojciech Świątek (2012) 

 

K14 Bukkekjerka 
● fot. A Morfeus  Z: https://www.morfeus.no/bykkekjerka [02-05-2021] 
● fot. B Morfeus  Z: https://www.morfeus.no/bykkekjerka [02-05-2021] 
● fot. C Morfeus  Z: https://www.morfeus.no/bykkekjerka [02-05-2021] 
 

K15 Grunnfor 
● fot. A Autor: Wojciech Świątek (2012) 
● fot. B Autor: Wojciech Świątek (2012) 
 

https://wp.eghn.org/wp-content/uploads/2016/10/Tetraeder.jpg
https://personalnexus.wordpress.com/2018/05/12/tetrahedron-in-bottrop/#jp-carousel-2481
https://www.pushak.no/rasteplass-snefjord
https://www.nasjonaleturistveger.no/en/routes/hav%C3%B8ysund?attraction=Lillefjord
https://www.morfeus.no/bykkekjerka
https://www.morfeus.no/bykkekjerka
https://www.morfeus.no/bykkekjerka
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K16 Gardsvatnet 
● fot. A Autor: Wojciech Świątek (2012) 
● fot. B Autor: Wojciech Świątek (2012) 
● fot. C Autor: Wojciech Świątek (2012) 
 

K17 Ureddplassen 
● fot. A Z: https://www.nasjonaleturistveger.no/en/routes/helgelandskysten?attraction=Ureddplassen [30-03-2020] 
● fot. B Z: https://www.nasjonaleturistveger.no/en/routes/helgelandskysten?attraction=Ureddplassen [30-03-2020] 
 

K18 Trollstigen 
● fot. A Autor: diephotodesigner.de, Jiri Havran/Statens, Z: https://www.reiulframstadarkitekter.com/work/trollstigen-visitor-
centre [14-03-2020]  
● fot. B Autor: Wojciech Świątek (2012) 
● fot. C Autor: Wojciech Świątek (2012) 
 

K19 Gudbrandsjuvet 
● fot. A Z: https://www.nasjonaleturistveger.no/en/routes/geiranger-trollstigen?attraction=Gudbrandsjuvet [14-01-2020] 
● fot. B Autor: Wojciech Świątek (2012) 
 

K20 Sohlbergplassen 
● fot. A Autor: Wojciech Świątek (2012) 
● fot. B Autor: Wojciech Świątek (2012) 
● fot. C Autor: Wojciech Świątek (2012) 
 

K21 Mefjellet 
● fot. A Z: https://www.nasjonaleturistveger.no/en/routes/sognefjellet?attraction=Mefjellet [02-04-2020] 
● fot. B Autor: Wojciech Świątek (2012) 
● fot. C Autor: Wojciech Świątek (2012) 
 

K22 Nedre Oscarshaug 
● fot. A Autor: Wojciech Świątek (2012) 
● fot. B Autor: Wojciech Świątek (2012) 
 

K23 Utsikten 
● fot. A Z: https://www.nasjonaleturistveger.no/en/routes/gaularfjellet?attraction=Utsikten [28-03-2020] 
● fot. B Autor: Einar Aslaksen, Doi: https://code.no/prosjekter/utsikten-gaularfjellet/ [28-03-2020] 
 

K24 Vedahaugane 
● fot. A Autor: Wojciech Świątek (2012) 
● fot. B Autor: Wojciech Świątek (2012) 
● fot. C Autor: Wojciech Świątek (2012) 
 

K25 Stegastein 
● fot. A Z: https://www.nasjonaleturistveger.no/en/routes/aurlandsfjellet?attraction=Stegastein [28-03-2020] 
● fot. B Autor: Wojciech Świątek (2012) 
● fot. C Autor: Wojciech Świątek (2012) 
 

K26 Steindalsfossen 
● fot. A Z: https://www.nasjonaleturistveger.no/en/routes/hardanger?attraction=Steinsdalsfossen [29-03-2020] 
● fot. B Z: https://www.nasjonaleturistveger.no/en/routes/hardanger?attraction=Steinsdalsfossen [29-03-2020] 
● fot. C Z: https://www.nasjonaleturistveger.no/en/routes/hardanger?attraction=Steinsdalsfossen [29-03-2020] 
 

K27 Voringsfossen 
● fot. A Z: https://www.nasjonaleturistveger.no/en/routes/hardangervidda?attraction=V%C3%B8ringsfossen [14-04-2020] 
● fot. B Z: https://www.nasjonaleturistveger.no/en/routes/hardangervidda?attraction=V%C3%B8ringsfossen [14-04-2020] 

Rozdział 3 

● Część 3.2 
Il. 3.1 Teren eksploatacji, zbiornik Jagniówka II powstały w wyniku wydobywania żwiru, nowy element krajobrazu (fot. 

własna, 2014) 

 

Il. 3.2 Mozaika przyrodniczo-kulturowa. Proces poszukiwania znanych, ukrytych, bądź marginalizowanych elementów 
dziedzictwa dla zbudowania spójnego przekazu osadzonego w przeszłości i teraźniejszości (opracowanie własne, 
2016). 

  

Il. 3.3 Schemat szlaku kulturowego w Dołędze. Numerami oznaczono kolejne obiekty ekspresji kulturowej nawiązujące 

do twórczości: 1. Stanisława Wyspiańskiego; 2. Adama Asnyka; 3. Lucjana Rydla; 4. Tadeusza Micińskiego; 

5. Tadeusza Boy- Żeleńskiego; 6. Włodzimierza Tetmajera. Dołęga (opracowanie własne, 2016).  

 

Il. 3.4 Wstępne koncepcje obiektów kulturowej ekspresji nawiązujące do twórczości: Lucjana Rydla (A), 

Włodzimierza Tetmajera (B), Stanisława Wyspiańskiego (C), Adama Asnyka, Tadeusza Boy- Żeleńskiego (E), 

Tadeusza Micińskiego (F). Dołęga (opracowanie własne, 2016).  

 

Il. 3.5 Szkic koncepcji wieży na Lubogoszczy (opracowanie własne, 2017). 

 

Il. 3.6 Model miejsca użytkowanego publicznie związanego z wieżą widokową, Leszczyny-Budki – wariant B 
(opracowanie 55Architekci, 2020).  

 

https://www.nasjonaleturistveger.no/en/routes/helgelandskysten?attraction=Ureddplassen
https://www.nasjonaleturistveger.no/en/routes/helgelandskysten?attraction=Ureddplassen
https://www.reiulframstadarkitekter.com/work/trollstigen-visitor-centre
https://www.reiulframstadarkitekter.com/work/trollstigen-visitor-centre
https://www.nasjonaleturistveger.no/en/routes/geiranger-trollstigen?attraction=Gudbrandsjuvet
https://www.nasjonaleturistveger.no/en/routes/sognefjellet?attraction=Mefjellet
https://www.nasjonaleturistveger.no/en/routes/gaularfjellet?attraction=Utsikten
https://code.no/prosjekter/utsikten-gaularfjellet/
https://www.nasjonaleturistveger.no/en/routes/aurlandsfjellet?attraction=Stegastein
https://www.nasjonaleturistveger.no/en/routes/hardanger?attraction=Steinsdalsfossen
https://www.nasjonaleturistveger.no/en/routes/hardanger?attraction=Steinsdalsfossen
https://www.nasjonaleturistveger.no/en/routes/hardanger?attraction=Steinsdalsfossen
https://www.nasjonaleturistveger.no/en/routes/hardangervidda?attraction=V%C3%B8ringsfossen
https://www.nasjonaleturistveger.no/en/routes/hardangervidda?attraction=V%C3%B8ringsfossen


SPIS ILUSTRACJI I ICH ŹRÓDŁA 

225 
 

Il. 3.7 Koncepcja „żywego” pawilonu z wikliny, powtarzalnego elementu zagospodarowania terenu kopalni. Bierawa 
(opracowanie własne, 2015).  

 

Il. 3.8 Koncepcja zagospodarowania terenu w Bierawie – działanie obszarowe (opracowanie 55Architekci, 2015).  

 

Il. 3.9 Bryła wieńcząca pomost Meteor, upamiętniająca postać Stanisława Przybyszewskiego. Szczurowa (opracowanie 
55Architekci, 2018).  

 

Il. 3.10 Projekt zagospodarowania terenu dla Meteoru, Szczurowa (opracowanie 55Architekci, 2018).  

 

Il. 3.11 Platforma widokowa („próbna”) na Miejskiej Górze. Stary Sącz (fot. własna, 2013).  

 

Il. 3.12 Końcowy odcinek „poziomej wieży widokowej”, na krawędzi lasu, zaadresowany na historyczną sylwetę Starego 
Sącza. Stary Sącz (opracowanie 55Architekci, 2016). 

 

Il. 3.13 Obiekt kulturowej ekspresji o narracji przyrodniczej w starosądeckim lesie (opracowanie 55Architekci, 2016).  

Rozdział 4 

● Część 4.1 
Il. 4.1 Przestrzeń „centralna” w Woli Kroguleckiej (opracowanie własne, 2016) 

 

Il. 4.2 Wizualizacja formy wieży (w przybliżonej lokalizacji) zgodnej z pierwszą  decyzją ULICP (opracowanie własne, 2012) 

 

Il. 4.3 Pierwsza (wewnętrzna) koncepcja platformy (opracowanie własne, 2012). 

 

Il. 4.4 Koncepcja platformy jako formy trójwymiarowego szlaku umożliwiającego doświadczanie szerokiego kontekstu 

kulturowego (opracowanie własne, 2012) 

 

Il. 4.5 Szkice – założenia konstrukcyjne i detale (opracowanie własne, 2012) 

 

 

Il. 4.6 Spiralny przebieg platformy będącej trójwymiarową formą szlaku i miejscem spotkań (fot. Marcin Rola, fragment, 

2014) 

 

Il. 4.7  Krzywizna platformy w Woli Kroguleckiej, intensyfikująca relację użytkownika z krajobrazem (fot. Marcin Rola, 

2014) 

 

Il. 4.8 Zrealizowany obiekt kulturowej ekspresji oraz przestrzeń dostępna publicznie w środowisku o charakterze 

przyrodniczym w Woli Kroguleckiej (fot. Marcin Rola, 2014) 

 

● Część 4.2 
Il. 4.9 Wnętrze krajobrazowe (fot. własne, 2017) 

 

IL. 4.10 Zdjęcia lokalizacji w różnych warunkach pogodowych (fot. własne, 2017) 

 

Il. 4.11. Etapy koncepcji, opracowanie własne (fot. własna, 2017) 

 

Il. 4.12 Etap koncepcji – podział na fragmenty spacerowe (otwarte)  i odcinki obserwacyjne (zabudowane), opracowanie 
własne (2017) 

 

Il. 4.13 Szkic kompozycji układu (opracowanie własne, 2017) 

 

Il. 4.14 Planowana (dez)integracja (opracowanie własne, 2017) 

 

Il. 4.15 Początkowy odcinek trasy oraz rama znacząca początek odcinka obserwacyjnego (fot własne, 2020) 

 

Il. 4.16 Odcinek spacerowy i obserwacyjny (z większą czatownią). Punkt węzłowy oznaczony ramą (fot. Sylwester 
Adamczyk, fragment, 2019) 

 

Il. 4.17 Dynamika penetracji natury i światła do wnętrza. Wnętrze czatowni i  nieregularne cięcia prześwitów 
obserwacyjnych umożliwiające dyskretny wgląd w naturę (fot. Sylwester Adamczyk, fragment, 2019). 

 

Il. 4.18 Zrealizowane wpisanie w krajobraz założone w koncepcji projektowej (fot. Kamil Bańkowski, 2019) 

 

Il. 4.19 Mniejsza czatownia sugerująca geometrią formy architektonicznej kierunki obserwacji (fot. Sylwester Adamczyk, 
2019). 
 
 

Il. 4.20 Mimetyczna relacja obiektu i krajobrazu – kolor, faktura i struktura poszycia ulegają zmianom w wyniku 
ekspozycji na siły przyrody (fot. własna, 2020) 

 

Il. 4.21 Większa czatownia po dwóch latach współistnienia z przyrodą (fot. własna, 2020) 

 
 

Il. 4.22 Detal poszycia na styku z wodą i ingerencja sił przyrody w zbudowany obiekt (fot. własne: 2018 – lewe, 2019– 
prawe) 



 

 

226  
 

STRESZCZENIE 

W pracy badana jest rola obiektów kulturowej ekspresji oraz cech środowiska 
przyrodniczego i kulturowego przestrzeni peryferyjnych – w  definiowaniu znaczących miejsc 
w krajobrazie. Argumentuje się, że przestrzenie o charakterze przyrodniczym są często 
wyłączane z przestrzeni życia codziennego przez ich umuzealnienie lub sakralizację, natomiast 
potrzeba kontaktu z „naturą” jest jednym z bardziej istotnych powodów suburbanizacji, 
i powoduje wiele zmian (często niekorzystnych) w środowisku. Analizowane są historyczne 
przedsięwzięcia, w których przyrodniczy charakter przestrzeni dostępnej publicznie był 
postrzegany jako cecha pomocna w rozwiązywaniu problemów urbanistycznych. Dowodzi się, 
że przestrzenie dostępne publicznie, o charakterze przyrodniczym, wielokrotnie były 
wykorzystywane jako elementy planu urbanizacji – mające poprawić warunki życia w mieście. 
Współczesne peryferyjne przestrzenie dostępne publicznie, wyposażone w obiekty kulturowej 
ekspresji, bada się jako kontynuację tego nurtu. Na podstawie analiz zagranicznych realizacji 
dowodzi się, że dzięki budowie tych obiektów, zostają wyeksponowane niedostrzegane, 
niedoceniane lub nieznane szerzej walory środowiska i lokalne wątki kulturowe – w przestrzeni 
wcześniej niezdefiniowanej architektonicznie i urbanistycznie. Ich budowa jest także elementem 
promocji i narzędziem mającym przyciągnąć użytkowników do przestrzeni wcześniej 
odwiedzanych przez nielicznych. Bada się przestrzenie peryferyjne, które stały się istotne dla 
społeczności, podkreślając lokalne historie i współtworząc krajobraz kulturowy. Akcentowana 
jest ich rola w wyrównywaniu znaczenia miejsc i dla zrównoważonego rozwoju, 
zurbanizowanego w sposób rozproszony, terytorium. Dociekania teoretyczne zostały wdrożone 
w autorskim laboratorium badawczo-dydaktycznym, projektach i realizacjach, których analiza 
pozwoliła dowieść, że obiekty kulturowej ekspresji mogą definiować znaczące, dostępne, 
zakorzenione w lokalności miejsca, w polskich przestrzeniach peryferyjnych. 

W pierwszej fazie badań analizowane są sposoby dostępu do przestrzeni pozamiejskiej 
o charakterze przyrodniczym i obiektywnej, ogólnie uznawanej, wartości. Argumentuje się, że 
publiczne udostępnianie tych terenów wiąże się z ich: sakralizacją – jeżeli mają wysoką wartość 
przyrodniczą, historyczną lub krajobrazową, lub uzmuzealnieniem – jeżeli ich współczesna 
użyteczność, inna niż turystyczna, jest nisko oceniana. Zauważa się, że w tych działaniach mamy 
do czynienia z częściowym wyłączeniem przestrzeni z codziennego użytkowania. Podkreślono 
praktyki wygradzania obszarów zainteresowania, celem ograniczenia wpływów czynników 
zewnętrznych na chronione wartości – naturalne i estetyczne. Zwrócono uwagę na zagrożenie 
tematyzacją, tendencje do powtarzania rozwiązań tradycyjnych w wydzielanych obszarach. 
Przeanalizowawszy sposoby udostępniania przestrzeni o uznanych wartościach, zauważono 
potrzebę badań dotyczących organizacji przestrzeni, które mają charakter przyrodniczy, ale są 
uznawane za peryferyjne i zwykłe – w konsekwencji niedoceniane, niedostrzegane. Ta 
konstatacja otworzyła pole badań dotyczących roli architektury i urbanistyki w definiowaniu 
miejsc w krajobrazie – których walory są nieodpowiednio, lub w ogóle niewyeksponowane. 

Kolejną część rozważań teoretycznych rozpoczyna analiza roli terenów o charakterze 
przyrodniczym, w planowaniu rozwoju miast. Badanie terenów zieleni publicznej 
w historycznych projektach urbanizacji, prowadzi do wniosku, że zakładano je na działkach 
obrzeżnych, niekoniecznie atrakcyjnych przyrodniczo, planując, że staną się katalizatorami dla 
nowej (lepszej) zabudowy. Przestrzenie te definiowały granice, wyznaczające podziały na 
obszary o charakterze przyrodniczym i tkankę urbanistyczną (zwiększając bezpieczeństwo 
inwestycyjne, ale też zwiększając ryzyko spekulacji gruntami). Wprowadzono pojęcie 
peryferyjnej przestrzeni dostępnej publicznie – jako opis współczesnych przestrzeni bez 
zdefiniowanych zewnętrznych krawędzi, wyposażonych w obiekt ekspresji kulturowej, które są 
narzędziem strukturyzacji rozproszonej urbanizacji. Podkreślono ich rolę w eksponowaniu 
walorów przyrodniczych i wątków kulturowych, które można odnaleźć we wszystkich, nawet 



STRESZCZENIE 

227 
 

 

najbardziej peryferyjnych lokalizacjach. Dalej argumentuje się, że przez otwartą, elastyczną i 
addycyjną formułę zagospodarowania terytoriów peryferyjnych, wyposażonych w (zazwyczaj) 
niewielkie obiekty kulturowej ekspresji, możliwe jest przekształcenie przestrzeni bez 
publiczności, w rozpoznawalne, odwiedzane i podkreślające lokalną kulturę miejsca – 
kształtujące współczesny krajobraz kulturowy. Zaakcentowano dużą niezależność funkcji i formy 
peryferyjnych przestrzeni dostępnych publicznie, od faktycznych atrybutów środowiska (np. 
degradacji, odległej lokalizacji). Zagraniczne realizacje posłużyły jako materiał badawczy dla 
kolejnej tej pracy. Scharakteryzowano rodzaje peryferyjnych przestrzeni dostępnych publicznie 
udostępniających środowisko o charakterze przyrodniczym (pozamiejskie i miejskie): 
skonstruowane, zdekonstruowane i zabezpieczające. Wznoszone w ich obrębie obiekty 
kulturowej ekspresji (obiekty architektoniczne organizujące doświadczanie krajobrazu, będące 
syntezą obiektywnych i subiektywnych treści kulturowych) scharakteryzowano jako 
umożliwiające kontakt z „naturą” (niekoniecznie o wysokiej wartości przyrodniczej) 
konsekwencje przemian struktury miasta i peryferii. 

Dalej podjęto badania wybranych, zagranicznych realizacji obiektów kulturowej 
ekspresji (jako głównych elementów peryferyjnych przestrzeni publicznych). Wykazano, że 
formy obiektów podkreślają lokalne potencjały (uczytelnione wątki kulturowe i przyrodnicze) 
oraz, że są budowane na terenach rzadziej uczęszczanych, które w wyniku tych inwestycji stają 
się przestrzeniami publicznie odwiedzanymi. Podkreślono konsekwencje przestrzenne 
powstania tych budowli (działań punktowych) – tworzenie przez nie stref: przedpola, 
koncentracji i odbioru indywidualnego, oraz aranżowanie przez nie układów: obszarowych i 
kolekcji. Poruszono problematykę nadawania statusu miejsc publicznych przestrzeniom 
nieużytkowanym, wnioskując, że istotne w tym procesie jest tworzenie symbolicznych lub (i) 
materialnych powiązań między obiektami kulturowej ekspresji a krajobrazem. Na koniec 
podkreślono wagę reżyserii przestrzeni i rolę „teatrów pamięci” – form przestrzennych 
podkreślających elementy środowiska warte zapamiętania (i dzięki temu zapisujące je w 
pamięci). Omawiane przypadki zestawiono i opisano według charakterystycznych dla obiektów 
kulturowej ekspresji: form; funkcji; sposobów eksponowania i komunikacji lokalnych wątków 
kulturowych; metod oddziaływania obiektów na użytkowników, kształtujących ich 
doświadczenie krajobrazu oraz relacji obiektów do krajobrazu. Na podstawie realizacji 
europejskich zwrócono uwagę na częste podkreślanie ich funkcji promocyjnej (zewnętrznej, 
turystycznej), przy jednoczesnym marginalizowaniu ich znaczenia dla mieszkańców. 

W kolejnej fazie badano obiekty kulturowej ekspresji w formule laboratorium 
dydaktycznego i autorskie projekty przewidziane do wdrożenia, które w rodzimych warunkach 
podkreślają lokalne wątki kulturowe i przyrodnicze. Potwierdzono obserwację, że obiekty 
kulturowej ekspresji, łączone w kolekcje mogą tworzyć wartościowy komunikat kulturowy. 
Stwierdzono też, że mogą stanowić przydatne narzędzie odmiany miejsc peryferyjnych 
(wydających się początkowo pozbawionymi potencjału) – w miejsca podkreślające (przez 
obiekty budowlane) lokalną tożsamość. Argumentowano, że zmieniając tereny nieużytkowane, 
niedostrzegane, w przestrzenie kulturowe i przyrodnicze, mogą budować współczesne 
krajobrazy kulturowe. Potwierdzono, że obiekty kulturowej ekspresji organizując indywidualny 
dostęp (zrównoważony) – do terenów „natury” (wzbogaconej o wątki kultury), zyskują 
pozytywne recenzje zarówno od mieszkańców, jak i potencjalnych turystów.  

Finalnym stadium badań była analiza dwóch realizacji autorskich, projektów: platformy 
widokowej w Woli Kroguleckiej oraz Enklawy Przyrodniczej Bobrowisko. Te obiekty kulturowej 
ekspresji, podkreślające lokalne wątki kulturowe i przyrodnicze, zbudowane w peryferyjnych 
przestrzeniach, na krawędzi istniejących ośrodków urbanizacji, zmieniły tereny 
nieznane, uczęszczane przez nielicznych – w przestrzenie dostępne publicznie i licznie 
odwiedzane. Przestrzenie peryferyjne stały się ważnym elementem wizerunku o ponadlokalnym 
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znaczeniu – podkreślając wartość i unikalność lokalnego krajobrazu kulturowego. Przestrzenie 
uczęszczane, zarówno przez mieszkańców jak i turystów, stały się miejscami centralnymi – na 
peryferiach, pozwalającymi na zrównoważony (publiczny, ale nie masowy) dostęp do krajobrazu 
o charakterze przyrodniczym – transformując istniejący kontekst, wzmacniając czytelność 
(obecnych w nim) wątków kulturowych i przyrodniczych. 

 


