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Europejski Zielony Ład w kontekście 
zrównoważonego rozwoju miast jako  
remedium na kryzys ekologiczny i pandemię
The European Green Deal in the context of 
sustainable urban development as a remedy for  
the ecological crisis and the pandemic
Streszczenie

Doświadczenie pandemii COVID-19 oraz narastający kryzys klimatyczny wymusiły podjęcie skutecz-
niejszych działań naprawczych. Jednym z nich jest strategia Europejskiego Zielonego Ładu definiująca 
podstawowe obszary problemowe i zakres niezbędnych zmian. Artykuł przedstawia tendencje w dzia-
łaniach proekologicznych i postpandemicznych, mające wpływ na współczesny paradygmat urbanizacji 
w skali miasta „sąsiedzkiego” przy jednoczesnej trosce o środowisko.

Słowa kluczowe: Europejski Zielony Ład, rozwój zrównoważony, miasto postpandemiczne, urbanistyka 
„post-2020”, kryzys klimatyczny

Abstract

The experience of the COVID-19 pandemic and the growing climate crisis have forced us to take 
more effective corrective actions. One of these is the European Green Deal strategy, which defines 
areas of concern and the scope of changes that are deemed necessary. This article aims to review 
the trends in pro-ecological and post-pandemic activities that affect the contemporary paradigm of 
urbanisation on the scale of a “neighbourhood” city with concern for the environment. 

Keywords: European Green Deal, sustainable development, post-pandemic city, “post-2020” urban 
planning, climate crisis
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1. WSTĘP 

Kryzys ekologiczny jest globalnym zjawiskiem o charakterze poziomym, obejmującym 
wszystkie kontynenty, ale również i pionowym, obejmującym zagadnienia biologiczne, spo-
łeczne, gospodarcze i polityczne. Artykuł dotyczy państw Unii Europejskiej i spraw związa-
nych z Europejskim Zielonym Ładem w zakresie ograniczeń zanieczyszczeń przemysłowych, 
emisji dwutlenku węgla, powstania nowych źródeł energii oraz porusza problematykę po-
gorszenia się psychofizycznej sytuacji człowieka z uwagi na pandemie COVID-19. 

Brak troski o ekologię ze strony człowieka, klimatyczne zmiany i wzrost temperatury na 
Ziemi spowodowany emisją gazów cieplarnianych skutkują ekstremalnymi zjawiskami pogo-
dowymi, topnieniem lodowców, powodziami czy falami upałów. Przeciętna temperatura na 
naszej planecie jest wyższa o ponad 1°C w porównaniu do poziomów sprzed epoki przemy-
słowej1. Jako istotny pierwszy element walki ze zmianami ekosystemu w grudniu 2019 roku 
Komisja Europejska przedstawiła strategię służącą neutralności klimatycznej zaplanowanej 
na rok 2050. Jest to Europejski Zielony Ład, w którym najważniejszym elementem jest zero-
wy poziom emisji zanieczyszczeń na rzecz nietoksycznego środowiska. Sposobem na neutral-
ność klimatyczną jest środowisko, w którym nie będą emitowane nowe zanieczyszczenia, jak 
również wprowadzone zostaną działania mające na celu redukcję i usunięcie istniejących już 
zanieczyszczeń. Unia Europejska postanowiła lepiej monitorować zanieczyszczenie powietrza, 
wody, gleby czy produktów konsumpcyjnych oraz informować o tych zanieczyszczeniach, za-
pobiegać im i usuwać ich skutki. W maju 2021 roku Komisja Europejska przyjęła plan działania 
na rzecz eliminacji zanieczyszczeń wody, powietrza i gleby. Przedstawiono zintegrowaną wizję 
świata do 2050 roku, w którym zanieczyszczenia środowiska zostają zredukowane do pozio-
mów, które nie są już szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i naturalnych ekosystemów. Drugim 
ważnym elementem po neutralności klimatycznej jest wzrost gospodarczy przy zahamowa-
niu zużycia surowców naturalnych. Do 2030 roku wszystkie opakowania używane na terenie 
Unii Europejskiej mają mieć możliwość ponownego przetworzenia, aby uzyskać gospodarkę 
o obiegu zamkniętym (Grendys, 2021). Plan łączy wszystkie odpowiednie polityki Unii Euro-
pejskiej w tym zakresie oraz przewiduje przegląd unijnego prawodawstwa pod kątem lep-
szego wdrażania (GOV, Europejski…). Trzecią grupą istotnych zagadnień jest problematyka 
energetyczna – rozwój systemów ekologicznych nieingerujących w ekosystem.

Najtrudniejszym do rozwiązania problemem dla naszej planety i jej środowiska jest szyb-
ko rosnąca liczba ludności na świecie. Według prognoz ONZ do końca wieku populacja na 
świecie osiągnie poziom 10,9 miliarda (Nosarzewska, 2020). Wzrost populacji bardzo silnie 
wpływa na wszystkie aspekty polityczne, gospodarcze i globalny ekosystem. Zmiany klima-
tyczne powodowane między innymi zanieczyszczeniami technologicznymi, przemysłowymi 

1 Dane podane według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego 
(IMGW, 2020).
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i znaczącym wzrostem gazów cieplarnianych stają się coraz trudniejsze i bardziej dotkliwe 
dla życia miejskiego. Skutkować to może mniejszym dostępem do żywności oraz wody pitnej. 

Pandemia przyspieszyła sytuację, w której zarówno obywatele, jak i politycy zaczęli do-
magać się zrównoważonej transformacji miast i większego kontrolowania wpływu dewelo-
perów i grup przemysłowych na rozwój cywilizacyjny. Koniczne jest przywrócenie szacunku 
do ekosystemu globalnego i mikrolokalnego we współuczestnictwie w różnorodnym kultu-
rowo społeczeństwie, otwartym na pokojowy rozwój. Architekci i projektanci mogą mieć na 
to ogromny wpływ, ponieważ projektowanie jest potężnym narzędziem do wprowadzania 
zmian w przestrzeni sąsiedzkiej, które są niezbędne do zatrzymania degradacji interspołecz-
nej oraz degradacji ekosystemu. „Zielony ład” nie jest już tylko abstrakcyjnym sloganem, ale 
podstawowym elementem przyszłej rzeczywistości. Cywilizacja postindustrialna nie może 
się opierać tylko na paradygmacie cywilizacji technologicznej. Pomimo zaawansowanej 
technologii, rozwoju komunikacji międzyludzkiej poprzez media społecznościowe, globalna 
pandemia sprawiła, że jakość życia – w tym relacje społeczne – uległa degradacji. Koniecz-
ne jest przywrócenie tradycyjnego poczucia więzi sąsiedzkiej i identyfikacji lokalnej poprzez 
partycypacje nie tylko pasywną, lecz i aktywną w lokalnym projektowaniu przestrzeni spo-
łecznych. Działania takie winny opierać się na neuronauce oraz psychologii i socjologii.

2. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ MIAST

Miasto zrównoważone to miasto przyszłości. Do stworzenia miast zrównoważonych, w któ-
rych jakość życia będzie zgodna z psychicznymi i fizycznymi potrzebami człowieka w możli-
wie naturalnym środowisku, należy zredefiniować koncepcję rozwoju. Innowacja nie powinna 
oznacza tylko „nowości”. Nowy, lepszy świat jest pojęciem dalece abstrakcyjnym i definiowa-
nym w różny sposób w zależności od grupy społecznej, której dotyczy. Działania powinny być 
inkluzyjne, dzięki temu będziemy w stanie stworzyć najlepsze warunki bytowe dla wszystkich 
mieszkańców. Pandemia spowodowała eskalację wykorzystania technologii cyfrowej, co skut-
kuje też zmianą sposobu użytkowania mieszkań, budynków i miast. W projektowaniu zrówno-
ważonego miasta i reorganizacji miast współczesnych należy uwzględnić wyniki badań proeko-
logicznych i antypandemicznych. 

Abyśmy mogli mówić o ekologicznym rozwoju naszej planety, należy zmienić kulturę oraz 
sposób myślenia. Do roku 2050 musimy obniżyć emisję gazów cieplarnianych o 50%. Powin-
niśmy zastanowić się nad główną przyczyną podwyższonych wskaźników CO2 i skuteczną ich 
redukcją. Obecnie stosujemy rozwiązania, które w większości retuszują źródłowe problemy, 
kiedy powinny je rozwiązywać.

Wdrażanie systemów wodorowych w transporcie oraz energetyce przyczyni się do dekar-
bonizacji miast. Wodór uznawany jest za jeden z filarów wdrażania Europejskiego Zielonego 
Ładu. Polska zajmuje trzecie miejsce, zaraz po Niemczech i Holandii, pod względem całkowitej 
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zdolności produkcji wodoru w Unii Europejskiej (Skłodowska, 2020). Jednym z 11 miast, które 
zaczynają wdrażać taki system, jest Gdynia. Została ona beneficjentem programu FCH Regions 
EU, wspierającego wdrażanie wodoru w transporcie i energetyce w krajach Unii Europejskiej 
(Sozosfera, 2019). Głównymi założeniami będzie wykorzystanie autobusów, pociągów i ma-
łych promów zasilanych wodorowymi ogniwami paliwowymi w komunikacji miejskiej. Woje-
wództwo śląskie ma szansę stać się wodorowym liderem w Polsce. Dostało ono dofinanso-
wanie na zakup 20 autobusów zasilanych wodorem (Tabaka, 2021). Czas ładowania takiego 
autobusu zajmuje poniżej 10 minut, a jego zasięg przekracza 500 km (Skłodowska, 2020). 
Zasilanie transportu wodorem jest wydajniejsze od transportu elektrycznego. 

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej wymusza transformacje energetyki. Energia jądro-
wa jest stabilnym, bezpiecznym i czystym źródłem energii, które umożliwi dekarbonizację. 
Możliwość zmagazynowania paliwa jądrowego na długi czas może poprawić niezależność 
energetyczną danego kraju. Energia jądrowa nie emituje CO2, co pozwala na osiągnięcie 
celów klimatycznych Unii Europejskiej. Jest ona jednym z najtańszych źródeł wytwarzania 
energii. Elektrownie jądrowe występują w wielu państwach Unii Europejskiej. Spółka  joint 
venture Orlen Synthos Green Energy została powołana w celu komercjalizacji w Polsce tech-
nologii mikro i małych reaktorów jądrowych. Pierwszy mały reaktor jądrowy powstanie 
w Polsce do 2030 roku, wówczas koszty produkcji energii elektrycznej będą o około 30% 
niższe niż w przypadku energii gazowej (PKN Orlen, 2021).

3. URBANISTYKA 

Współcześnie projektując rozwój miasta, powinniśmy zastanowić się, jak zwiększyć ja-
kość środowiska mieszkaniowego w jego wszystkich aspektach biologicznych, kulturowych, 
społecznych oraz funkcjonalnych i zminimalizować zużycie energii we wszystkich fazach ist-
nienia budynków, mieszkalnych, biurowych, usługowych. Współcześnie miasta rozrastają się 
bardzo szybko, a zapotrzebowanie na nowe mieszkania jest bezgraniczne. Z dnia na dzień 
zielone przestrzenie w około miast zamieniają się na betonowe osiedla zabudowy mieszka-
niowej. Brak w nich zieleni, podstawowych usług, przedszkoli, szkół czy miejsc pracy. Z po-
wodu bardzo dużej ekspansji na tereny zielone niszczymy ekosystem. Jednym z problemów 
związanych z mieszkaniem za miastem (miasta-sypialnie), kiedy pracuje się w mieście, jest 
indywidualny transport – samochody. Codzienne dojazdy samochodem zanieczyszczają śro-
dowisko, jak również przyczyniają się do zmniejszenia naszego wolnego czasu, który mogli-
byśmy poświęcić rodzinie. Skutkiem rozproszonego budownictwa mieszkaniowego są korki, 
które są źródłem codziennego stresu. Zrównoważona transformacja wymaga ograniczenia 
indywidualnego transportu samochodowego oraz zmiany źródła zasilania w pojazdach ko-
munalnych. Powinniśmy zmienić nasze miasta na takie, w których wszystko, czego potrze-
bujemy, znajduje się w odległości spaceru lub przejazdu rowerem – miasto „sąsiedzkie”. 
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Epidemia wymusiła zmianę naszych nawyków. W czasie lockdownów większość czasu spę-
dzaliśmy w domu, przemieszczanie było ograniczone, dlatego bogatsi o doświadczenie, które 
może się powtórzyć, widzimy potrzebę posiadania wszystkich niezbędnych funkcji życiowych 
blisko naszego miejsca zamieszkania. W mieście sąsiedzkim dostęp do szpitali, aptek, szkół, 
kultury jest dużo łatwiejszy, znajdują się one zawsze niedaleko od miejsca zamieszkania. 
Pandemia zmieniła także sposób korzystania z przestrzeni publicznej. Zamiast podróżowania 
środkami transportu publicznego – spacerujemy, jeździmy rowerem. Ponadto warto tutaj 
wspomnieć o spotkaniach w parku – na przestrzeni otwartej zamiast kawiarni czy centrów 
handlowych. Atrakcyjne parki i przestrzenie publiczne, ścieżki rowerowe i chodniki są dla 
miasta ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Podczas pandemii COVID-19 małe place miej-
skie, na których znajdują się lokalne sklepiki, są dużo lepszym rozwiązaniem niż duże centra 
handlowe. Zapewniają one lokalnym mieszkańcom dostęp do podstawowych artykułów spo-
żywczych oraz ograniczają ryzyko infekcji. Zcentralizowanie podstawowych usług miejskich 
i ośrodków administracji zabiło lokalne place i rynki z obiektami o takim przeznaczeniu funk-
cjonujące od lat. Pandemia uzmysłowiła nam, iż model miasta „piętnastominutowego” jest 
elastyczną koncepcją, którą każde miasto powinno wdrożyć. „Miasto kwadrans” to koncep-
cja współtworzona przez francusko-kolumbijskiego naukowca Carlosa Moreno (Paris, 2021).  

Il. 1. Wprowadzenie zieleni do przestrzeni publicznej na przykładzie MFO w Zurichu. Fot. autorka



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

Taki model zakłada redukcję liczby zbędnych transferów oraz zapewnia bliskość sześciu pod-
stawowych funkcji społecznych: mieszkanie, pracę, opiekę zdrowotną, sklepy, szkoły oraz 
rekreację. Zapewnia wzmocnienia poczucia wspólnoty. Ważnym elementem takiej koncepcji 
jest, aby w każdej dzielnicy były dostępne różne typy mieszkań, zapewniające każdemu moż-
liwość zamieszkania, oraz dostęp do terenów zielonych. Decentralizacja życia i usług miej-
skich poprawi zrównoważony rozwój miast. 

Przestrzenie publiczne, parki naturalne, ścieżki rowerowe, chodniki dla pieszych są klu-
czowymi elementami dla naszego zdrowia oraz dobrego samopoczucia. Przyczyniają się do 
budowania marki miasta, jak również do osiągnięcia bioróżnorodności, zapobiegania powo-
dziom i falom upałów na terenach miejskich. 

4. ARCHITEKTURA BUDYNKÓW

Zmiany społeczne a także pandemia spowodowały, że rolę budynków w miastach tworzy 
się na nowo. Funkcje budynków są dopasowywane do zmiennych społecznych, socjologicz-
nych i wyzwań technologicznych, a ostatnio nawet do sytuacji epidemiologicznej. Poprzez 
postępujący rozwój technologii cyfrowej, wprowadzającej nas w wirtualny świat, ludzie co-
raz bardziej zagubieni są w przestrzeni realnej i nie potrafią określić swoich prawidłowych 
potrzeb. Aby mówić o zrównoważonym rozwoju miast, musimy zdefiniować współczesne 
paradygmaty budownictwa miejskiego. Nasze potrzeby zmieniają się szybko, co za tym idzie 
– budynki również muszą przechodzić szybkie adaptacje. Pandemia wytworzyła w nas więk-
szą potrzebę elastyczności. Budynki, żeby utrzymać swoją wartość użytkową, powinny być 
przystosowane do zmian. W ciągu ostatnich dwóch lat musieliśmy przetransformować na-
sze domy, miejsca pracy, szpitale, miejsca publiczne czy sklepy. Obecnie mamy potrzebę 
korzystania z domu jako miejsca pracy. Powinniśmy projektować elastyczne i dynamiczne 
przestrzenie, w których można przewidzieć zmianę użytkowania oraz unikanie konieczności 
wyburzania, przebudowy lub znacznej renowacji w celu zapobiegnięcia ich dezaktualizacji. 
Projektowanie przestrzeni mixed-use przyczyni się do rozwiązania problemów martwych 
przestrzeni miejskich oraz uatrakcyjnienia życia miejskiego. Doświadczyliśmy ograniczenia 
liczby osób w budynkach podczas różnych zbiorowych wydarzeń. Powinniśmy projektować 
więcej otwartych przestrzeni, np.: otwarte amfiteatry, place miejskie, aby w przyszłości ła-
twiej było organizować różnego rodzaju wydarzenia kulturalne – ze względu na pojawienie 
się wirusa COVID-19 odwołano spotkania czy koncerty w zamkniętych pomieszczeniach. 
Również budynki należy projektować tak, aby partery tworzyły interakcję pomiędzy wnę-
trzem budynku a zewnętrzną przestrzenią publiczną. Takie rozwiązania będą poszerzać 
relacje między wnętrzem obiektu a zewnętrzem, co spowoduje ponowne uatrakcyjnie-
nie życia społecznego. Myśląc w ten sposób, sprawimy, że budynki nie przeszkodzą nam 
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w spotkaniach, nauce, pracy, wizytach w urzędach, tak jak stało się to teraz podczas pande-
mii COVID-19, ale będą wspierać nowe możliwości. 

Wykorzystanie dostępnych najnowszych technologii, „inteligentnych”, które pomogą zop-
tymalizować użycie energii w naszych domach, jest kluczowym elementem do zmniejszenia 
zapotrzebowania na energię elektryczną z nieodnawialnych źródeł. „Integracja technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w systemie energetycznym może być kluczem do osiągnięcia 
dekarbonizacji zasobów budowlanych i przyspieszenia transformacji systemu energetyczne-
go” (Janhunen i in., 2020). Już dzisiaj jesteśmy w stanie wykorzystać energię słoneczną czy 
wiatrową tylko w ilości, jakiej potrzebujemy, a nadwyżki przekazać do innych budynków. 

Efektywność energetyczna, brak emisji szkodliwych dla środowiska substancji oraz dba-
łość o interakcje społeczne to nowe paradygmaty podczas projektowania, obejmujące nie tyl-
ko fizyczną samowystarczalność budynku i jego ekosprawność, ale również zagadnienie psy-
chologii społecznej i socjologii. Wiele pozytywnych działań jest już realizowanych w Europie.

Il. 2. Wprowadzenie zieleni do przestrzeni publicznej na przykładzie  
Haus E w Zurichu. Fot. autorka
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5. PODSUMOWANIE

Zielony Ład jest umownym określeniem dla wszystkich zjawisk, które są wymagane, aby 
zrównoważony rozwój miast stał się faktem, a nie tylko teorią. Kryzys ekologiczny sprawił, 
że dominujący w postindustrialnym świecie mit rozwoju technologii i techniki musi zostać 
rozszerzony o czynnik biologiczny i ludzki, za którym kryją się tradycje społeczne, akceptacja 
wielokulturowości, interakcje, dostępność do naturalnego środowiska i poszanowanie war-
tości ekosystemu. Globalizacja, technika i technologia winny służyć człowiekowi jako istocie 
ludzkiej nieodłącznie związanej z naturą, nawet w środowisku miejskim. 
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1. WPROWADZENIE

Termin „mieszkanie” oznacza w języku polskim zarówno proces zamieszkiwania (rzeczow-
nik utworzony od czasownika „mieszkać”), jak i „pomieszczenie, w którym się stale mieszka”, 
złożone zwykle z pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju (Szkiłądź i in., 1979). Występująca w obrę-
bie języka polskiego znaczeniowa dwoistość tego terminu dobrze oddaje sens pojęcia mieszka-
nia. Pojęcie to łączy bowiem znaczenie pragmatycznych i techniczno-funkcjonalnych aspektów 
związanych z mieszkaniem jako pewnym obiektem fizycznym z kryteriami psychologicznymi, 
które umożliwiają mieszkańcom identyfikację z własnym miejscem zamieszkania. Do opisania 
tej dwoistości w języku angielskim zwykle używa się dwóch różnych słów, często zestawianych 
ze sobą jako nazwy przeciwstawnych pojęć odnoszących się do dwóch omawianych aspek-
tów mieszkania: house, które oznacza zarówno nieruchomość (property), jak również proces 
mieszkania związany z realizacją określonych praktycznych celów (housing), i home, które 
oznacza pewne „zawłaszczone terytorium” (appropriated territory) i proces zamieszkiwania 
(dwelling), którego celem jest zaspokojenie psychologicznych potrzeb mieszkańców (Dovey, 
1985; Saegert, 1985). Zarówno przestrzeń mieszkania, jak i sposób jego użytkowania mogą 
więc być analizowane w odniesieniu do dwóch całkowicie odmiennych zestawów zmiennych: 
(1) precyzyjnie zdefiniowanych, technicznych i racjonalnych kryteriów (takich jak wielkość, lo-
kalizacja czy cena mieszkania) i (2) mniej wyrazistych, nieostrych kryteriów emocjonalnych, 
związanych z takimi pojęciami jak: „tęsknota za domem”, „indywidualizacja” i „potrzeba od-
osobnienia” (Dovey, 1985; Tall, 1996), które sprawiają, że mieszkańcy mogą się poczuć w swo-
ich mieszkaniach jak w domu (Manzo, 2014). Psychologicznie rozumiany proces zamieszkania, 
który oznacza przekształcenie abstrakcyjnej, „znaczeniowo przejrzystej” (Fortry, 2000) prze-
strzeni fizycznej w znaczącą przestrzeń osobistą wymaga od mieszkańców zaangażowania, ale 
także pewnego obszaru wolności w zakresie decydowania, które elementy mieszkaniowego 
środowiska uważają oni za „właściwe” i „znaczące” (Kuoppa i in., 2019). Proces przekształcania 
mieszkania w dom jest możliwy wtedy, gdy mieszkańcy mogą „przejąć kontrolę nad przestrze-
nią”, używając jako narzędzi „synchronizacji” i „porządku” (Colomina, 1992; Douglas, 1993), 
„małych aktów upiększania”, dodawania lub odejmowania rzeczy i mniej lub bardziej radykal-
nych interwencji architektonicznych; wszystkie te działania mają na celu personalizację i oswo-
jenie utylitarnej formy przestrzeni, a także tworzenie pożądanej domowej atmosfery (Soaita, 
McKee, 2020). Przestrzeń mieszkalna staje się domem, gdy zaczyna odzwierciedlać osobowość 
mieszkańców (Cooper Marcus, 1995) lub, inaczej rzecz ujmując, „dopasowanie” do ich oczeki-
wań, określonych cech i jakości architektury (Alexander, 1964). 

Bez względu na formę (np. willa z ogrodem, mieszkanie w bloku czy mieszkalna barka) 
wszystkie miejsca, które ludzie uważają za swoje mieszkania, pełnią podobne funkcje i zapew-
niają – w różny sposób – realizację ich życiowych potrzeb. Wszystkie mieszkania łączy też to, 
że stanowią one zawsze określoną strukturę architektoniczną, składającą się z: (1) „fasady” 
(określonego uformowania przegrody zewnętrznej), która zapewnia mieszkańcom ochronę 
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przed ingerencją i widokiem ze strony przestrzeni publicznej, i (2) „wewnętrznej przestrzeni 
domu” (Hepworth, 1999). Konfiguracja wnętrza mieszkania – poprzez układ ścian, urządzeń 
czy wyposażenia – buduje „społeczną logikę przestrzeni” (Hillier, Hanson, 1993), definiuje 
różnice pomiędzy prywatnym i publicznym, zamkniętym i otwartym, ale także osadza pewne 
społeczne role i interakcje, takie jak: „spotkania”, „gromadzenie się” czy „unikanie (innych)” 
w przestrzeni mieszkania (Hillier, 1996). Tradycyjna architektura mieszkaniowa tworzona była 
na podstawie wypracowanych w obrębie danej społeczności wzorców kulturowych, w któ-
rych określano zarówno wygląd budynku mieszkalnego i typ relacji przestrzennych łączą-
cych go z innymi budynkami i przestrzeniami otwartymi, sposób umieszczenia wejść i okien, 
rozróżnienie pomiędzy frontem i tyłem, jak również sposób ukształtowania wnętrza domu. 
W tak powstającej architekturze wpływ mieszkańców na jej ostateczny kształt był zdecydo-
wanie większy niż w przypadku architektury nowoczesnej, tworzonej przez profesjonalnych 
projektantów; większy był także poziom społecznej aprobaty dla istniejących wzorców archi-
tektonicznych, architektura z zasady była więc swojska i znacząca. 

Problem korespondencji oczekiwań mieszkańców – w tym zwłaszcza tych w zakresie 
nieostrych, emocjonalnych kryteriów jakościowych architektury – pojawił się w kontekście 
masowej funkcjonalistycznej architektury. Jak pokazały niektóre znane z historii architektury 
przykłady realizacji modernistycznych koncepcji mieszkaniowych, im bardziej skrajnie racjo-
nalne (a zarazem innowacyjne) było myślenie projektantów, tym większy wzbudzało ono 
opór wśród użytkowników. Zaprojektowane przez Le Corbusiera osiedle Quartiers  Modernes 
Frugès w Pessac (1925), składające się z prostych geometrycznych brył w abstrakcyjnych 
kolorach, pozbawione odniesień do tradycyjnych form domu (takich jak: zaakcentowane 
wejście, stromy dach czy wreszcie indywidualny charakter poszczególnych domów) zostało 
z czasem „udekorowane” i przekształcone przez mieszkańców (Boudon, 1969) w taki spo-
sób, że wielu krytyków uznało to zjawisko za faktyczną deformację tej architektury. Z kolei 
inny projekt Le Corbusiera – Unité d’Habitation (1947–1952), którego celem było nie tylko 
stworzenie „świątyni życia rodzinnego”, ale także wzmocnienie „poczucia społecznych wię-
zi” (Jencks, 1982), poprzez umieszczenie w jednej strukturze budynku wielu mieszkań, lokali 
usługowych i wspólnych przestrzeni rekreacyjnych, był krytykowany nie tylko za „zeszpece-
nie krajobrazu”, ale także za minimalizację przestrzeni życiowej ludzi i tworzenie architektu-
ry, która – słowami Lewisa Mumforda – „zdradza humanistyczną treść, by osiągnąć monu-
mentalny efekt” (Fortry, 2000). Jeszcze wyraźniej krytykowane były wielkoskalarne osiedla 
złożone z wielu superjednostek, takie jak Wendell Pruitt and William Igoe Homes w Saint 
Louis, zaprojektowane przez Minoru Yamasakiego i George’a  Hellmutha (1950), czy Robin 
Hood Gardens w Londynie, zaprojektowane przez Alison and Petera  Smithsonów (1968–72). 
Pruitt Igoe, które miało być „rajem na ziemi” dla przybywających do miasta nowych miesz-
kańców, bardzo szybko zamieniło się w „miejsce nędznej egzystencji” wielu ludzi1, a potem 
1 Wypowiedzi mieszkańców osiedla zostały przedstawione w filmie dokumentalnym The Pruitt-Igoe Myth: An Ur-

ban History (reż. Chad Freidrichs, 2011) pokazującym życie osiedla od lat 50. do wyburzenia go na początku lat 70. 
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zostało spektakularnie wyburzone2. Osiedle Robin Hood Gardens, pomimo wielu prawdzi-
wie innowacyjnych pomysłów projektantów, które miały poprawić toczące się w nim życie 
społeczne, takich jak: „podniebne pasaże”, „miejsca wytchnienia”, czy wreszcie wielość ty-
pów mieszkań, także nie stworzyło udanego środowiska mieszkaniowego (Cunha Borges, 
Marat-Mendes, 2019). W 2009 roku podjęto decyzję o wyburzeniu osiedla i realizacji w tym 
miejscu nowego projektu. Uważa się, że przyczyną wyeksponowanego tu problemu była ar-
chitektura, która nie gwarantowała „użytkownikom” wystarczającej swobody działań w ad-
aptacji i interpretacji miejsca zamieszkania, co uniemożliwiało im stanie się autentycznymi 
„mieszkańcami” (Hertzberger, 1991). W realiach polskich ilustracją tego problemu mogłoby 
być osiedle Przyczółek Grochowski (1969–1974) w Warszawie, zaprojektowane przez Oska-
ra i Zofię Hansenów. Jak tłumaczył ten problem sam Oskar Hansen „ludzie (...) dostali co 
innego, niż się spodziewali, zostali wyprowadzenie w pole, bo niestety ich marzenia się nie 
spełniły (...), czy to oznacza jednak, że architekt nie powinien proponować czegoś lepszego 
niż to, do czego człowiek przywykł?” (Hansen, 2005). Opisany powyżej problem jest, jak za-
uważa w dalszym ciągu swojej wypowiedzi Hansen, problemem „moralnym”, który wiąże się 
z wzięciem odpowiedzialności za architektoniczne edukowanie użytkowników i narzucanie 
jednostce praw wygenerowanych przez społeczeństwo do realizacji pewnych obiektywnych 
celów. Dla wielu ludzi – mieszkańców tego typu osiedli, staje się on jednak problemem jak 
najbardziej osobistym. 

2. OGÓLNE KRYTERIA OCENY I PREFERENCJI ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ

Problemy z akceptacją i adaptacją dotyczące wielu użytkowników nowoczesnej architek-
tury mieszkaniowej uwypukliły znaczenie przesłanek psychologicznych i oczekiwań miesz-
kańców, które często dotyczyły kwestii zupełnie innych niż te, które w swoich projektach 
brali pod uwagę projektanci. Jakość środowiska mieszkaniowego, sama w sobie stanowiąca 
ważny komponent dobrostanu ludzi (obok takich czynników jak: zdrowie, zamożność, praca, 
przyjaciele, życie rodzinne etc.), jest zwykle oceniana z uwzględnieniem bardzo wielu czyn-
ników, z których tylko niektóre mają związek z obszarem faktycznego projektowania. Amos 
Rapoport (1985) podaje następującą klasyfikację czynników wpływających na jakość środo-
wiska mieszkaniowego z uwzględnieniem pozycji projektu architektonicznego: (1) czynniki 
niemające związku z projektowaniem (klimat i topografia, zanieczyszczenie środowiska, po-
datki, jakość edukacji, czystość, jakość lokalnych usług, poczucie bezpieczeństwa i występu-
jące lokalnie zagrożenia); (2) czynniki związane ogólnie z planowaniem i zarządzaniem (typ 
własności, czynniki społeczne – m.in. społeczny status obszaru zamieszkania, zarządzanie 
i utrzymanie); (3) czynniki mające bezpośredni związek z projektowaniem (m.in.: wygląd 
2 Wyburzenie osiedla stanowi punkt kulminacyjny innego, niezwykłego filmu dokumentalnego o znamiennym 

tytule: Koyaanisqatsi/Life Out of Balance (reż. Godfrey Reggio, muzyka Philip Glass, 1982).
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budynków, intensywność zabudowy, poczucie prywatności, zieleń, typ zabudowy, styl archi-
tektoniczny, detale, przeznaczenie budynków inne niż mieszkalne). 

Złożoność relacji ludzi z miejscem zamieszkania próbują wytłumaczyć różne propono-
wane przez badaczy modele mieszkaniowej satysfakcji (residential satisfaction); sam termin 
oznacza stan, w którym realizowane są oczekiwania jednostki w stosunku do jakości środowi-
ska mieszkaniowego (Dekker i in., 2011). Ten rodzaj potrzeb mieszkańców może być analizo-
wany w odniesieniu do różnej skali środowiska mieszkaniowego (pojedynczego mieszkania, 
zajmowanego pokoju, całego budynku, osiedla mieszkaniowego albo dzielnicy) i konfronto-
wany z wpływem zmiennych indywidualnych (m.in. płeć, wiek, poprzednie doświadczenia 
mieszkaniowe etc.). Projektowane w ostatnich czasach złożone modele satysfakcji mieszka-
niowej i przeprowadzane z ich użyciem badania tłumaczą wpływ poszczególnych zmiennych 
na całościową ocenę środowiska mieszkaniowego. Przykładowo zaproponowany przez włos-
kich badaczy model PREQ (Perceived Residential Environment Quality) zawiera 11 skali, po-
grupowanych w 5 kategorii: (1) cechy architektoniczno-urbanistyczne środowiska, (2) relacje 
społeczne, (3) funkcjonalność, (4) kontekst i (5) więzi sąsiedzkie (Bonnaiuto i in., 2003). Jak 
wynika z badań przeprowadzonych przez ten zespół, najważniejszymi czynnikami architekto-
nicznymi pozytywnie wpływającymi na satysfakcję badanych przez nich mieszkańców Rzymu 
były „piękno i przyjemny wygląd budynków” oraz „wystarczająca ilość przestrzeni pomiędzy 
budynkami”, ale także: odpowiednia przestrzeń do spacerowania, jazdy rowerem i parkowa-
nia samochodu, zielona przestrzeń nadająca się do relaksu, spotkań towarzyskich i zabaw dla 
dzieci oraz dobre połączenie z centrum i innymi rejonami miasta (Bonnaiuto i in., 2003). Jeśli 
chodzi o parametry samej architektury, to najczęściej pojawiającymi się w różnych badaniach 
zmiennymi wpływającymi w istotny sposób na satysfakcję, ale także samopoczucie mieszkań-
ców są: rodzaj zabudowy (Brade i in., 2009; Lewicka, 2010), a także jej wielkość, wysokość 
i intensywność (Bonnaiuto i in., 2003) oraz wewnętrzna aranżacja mieszkania (Galster, 1987; 
Hoffman i in., 2006).

Jeśli chodzi o rodzaj zabudowy, w większości krajów najbardziej pożądanym i pełnowar-
tościowym typem zabudowy mieszkaniowej jest wolnostojący dom jednorodzinny. Za tym 
rodzajem zabudowy przemawiają przede wszystkim względy psychologiczne, ale także spo-
łeczne, a nawet polityczne. Wyidealizowane przedstawienie podmiejskiego domu otoczo-
nego ogrodem stanowiło przez większość XX wieku (zwłaszcza w krajach zachodnich) „mo-
ralną barierę” dla brzydoty kapitalistycznych „realiów produkcji”, którym przeciwstawiano 
„zdrowe i satysfakcjonujące” środowisko życia, stanowiące także – w przeciwieństwie do 
miasta – prawdziwe „przedłużenie osobowości mieszkańców” (Harvey, 1976; Hepworth, 
1999). Ten typ „ideologii domu” łączył się ze szczególnym znaczeniem poszczególnych 
członków rodziny (zwłaszcza matki i żony), a sam dom (reprezentujący żyjącą tam rodzi-
nę) traktowany był jako „jednostka główna” społeczeństwa (Ruonavaara, 1996). Elementy 
architektury tak rozumianego domu miały więc podkreślać jego „centralność” (zaakcento-
wane wejście, pochyły dach), rodzinne „ciepło” (komin i kominek w centrum bryły), ogólną 
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„swojskość” (styl architektury, indywidualny wyraz i detale) połączoną z pewnymi elemen-
tami „złożoności” i „tajemniczości” (m.in.: Lee, 1976; Tognoli, 1987; Ikemi, 2005). Ważnym 
elementem struktury domu był też otaczający go ogród, który zapewniał mieszkańcom kon-
takt z przyrodą i po czucie prywatności, ale także stwarzał dodatkową przestrzeń do odpo-
czynku, zabawy i socjalizacji (Bhatti, Church, 2004; Kuoppa i in., 2019). Zabudowa jednoro-
dzinna sprzyja także nawiązywaniu społecznych więzi dzięki utrzymywaniu wygodnych dla 
mieszkańców odległości między domami i zachowaniu gradacji strefowania od przestrzeni 
publicznej poprzez półpubliczne i półprywatne do prywatnej. Mieszkańcy domów jednoro-
dzinnych są też zwykle bardziej przywiązani do swoich mieszkań i ogólnie lepiej je oceniają 
od osób mieszkających w pozostałych typach zabudowy (Lewicka, 2010, 2012).

Modernistyczne, funkcjonalistyczne budownictwo mieszkaniowe, w postaci osiedla 
bloków mieszkaniowych, nie dość, że stanowi oczywiste przeciwieństwo najbardziej pożą-
danego modelu domu pod względem generalnych celów (zamiast celów indywidualnych 
i osobowości mieszkańców, reprezentuje cele społeczne i obiektywny, pragmatyczny styl), 
to jeszcze generuje problemy związane ze skalą zabudowy. Wielkość budynku wiąże się 
negatywnie z poczuciem „sprawowanej kontroli” nad przestrzenią mieszkalną, poczuciem 
bezpieczeństwa i faktycznym poziomem zagrożeń; mniejsze i niższe budynki są postrzegane 
przez mieszkańców jako bezpieczniejsze (Newman, 1972). Do ogólnego poczucia bezpie-
czeństwa mieszkańców przyczynia się też właściwa proporcja czterech rodzajów przestrze-
ni (publicznej, półpublicznej, półprywatnej i prywatnej): im więcej przestrzeni prywatnych 
i pośrednich, a mniej przestrzeni publicznych w obrębie miejsca zamieszkania, tym poczu-
cie bezpieczeństwa mieszkańców jest wyższe (Newman, 1972; Lewicka, 2012). Ważnym 
predykatorem samopoczucia mieszkańców jest też wysokość budynków. Wysoki budynek, 
a zwłaszcza wieżowiec, stanowi kwintesencję romantycznego wyobrażenia modernistyczne-
go stylu życia, jednak jako miejsce do mieszkania – poza ewentualnymi widokami z górnych 
pięter i (ewentualnie) atrakcyjną lokalizacją (gdy budynek znajduje się w atrakcyjnym cen-
trum miasta) – ma on więcej wad niż zalet (Gifford, 2007). Wieżowce wzbudzają lęk u wielu 
mieszkańców, który ma związek z obawą o ich własne zdrowie i życie; podstawą tych obaw 
jest zarówno fizyczna wysokość budynku (strach przed upadkiem z wysokości, możliwym 
pożarem, trzęsieniem ziemi czy – szczególnie w USA – atakiem terrorystycznym), jak też 
liczba współmieszkańców związana z wielkością budynku (zagrożenie ze strony obcych osób, 
kontakty z dużą grupą ludzi mogą oznaczać szybsze rozprzestrzenianie się chorób), która 
generuje „brak społecznego wsparcia i wspólnoty w tłumie [obcych] ludzi” (Gifford, 2007). 
Mieszkańcy wysokich budynków, częściej niż mieszkający w niskich budynkach, dostrzegają 
też problemy związane z hałasem i poczuciem samotności (Kearns i in., 2012). 

Istotnym kryterium mieszkaniowych preferencji jest wreszcie sam plan mieszkania i spo-
sób jego urządzenia. Te elementy, zdają się mieć zasadnicze znaczenie przy wyborze nowego 
miejsca zamieszkania. Jak wynika z badań przeprowadzonych w Holandii, których celem była 
identyfikacja projektowych priorytetów, czynniki architektoniczne (w sumie zidentyfikowano 
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35 cech) brane pod uwagę przy zakupie domu utworzyły pięć grup priorytetowych zmien-
nych (uporządkowanych tu według częstotliwości pojawiania się danego kryterium): (1) rodzaj 
aranżacji i wykończenie wnętrz – 30%, (2) wielkość domu i wygląd zewnętrzny – 26%, (3) plan 
– 23%, (4) infrastruktura – 12%, (5) otoczenie – 9% (Hoffman i in., 2006). Najwyżej w rankingu 
znaczenia uplasowały się cechy dotyczące wewnętrznej aranżacji domu, takie jak: typ kuchni 
i łazienek, rodzaj wykończenia podłóg i ścian, a zaraz potem infrastruktura techniczna w za-
kresie instalacji elektrycznej i sieci internetowych; najniżej w rankingu uplasowały się cechy 
związane z otoczeniem domu (chodnik, tereny zielone i place zabaw). Wyniki te mogą wska-
zywać, że ocena mieszkania z perspektywy nabywcy różni się od tej, której dokonuje osoba 
mieszkająca w danym miejscu – zwłaszcza w zakresie znaczenia otoczenia, i ten wpływ, co wy-
kazano w innych badaniach, zwiększa się wraz z długością czasu zamieszkania (Lewicka, 2010). 

3. WPŁYW ZMIENNYCH DEMOGRAFICZNYCH NA PREFERENCJE MIESZKANIOWE

Chociaż wiele wskazuje na to, że większość ludzi w krajach Europy Zachodniej, USA i Au-
stralii, ale także w Polsce i pozostałych krajach byłego bloku socjalistycznego – wskazuje wol-
nostojące domy jednorodzinne w podmiejskiej lub wiejskiej lokalizacji jako swój idealny rodzaj 
domu (Brade i in., 2009; Kerr i in., 2019), pewne grupy ludzi preferują inne rodzaje zabudowy. 
Wybory przez nich dokonywane dotyczą zarówno innego typu zabudowy (np. kamienica lub 
apartamentowiec), jak i miejsc lokalizacji – w centrum lub innej preferowanej dzielnicy miasta 
(Karsten, 2007; Opit i in., 2019). Istotny wpływ na wybór miejsca zamieszkania mają poziom 
wykształcenia, status społeczno-ekonomiczny i przyjęty model kulturowy. Ten ostatni aspekt 
może mieć związek z poprzednimi doświadczeniami mieszkaniowymi i rodzajem środowi-
ska, z którym dana osoba była przez dłuższy czas związana (np. centrum miasta, podmiejskie 
osiedle, małe miasto czy wieś); jak pokazały badania, ten rodzaj środowiskowego oddziaływa-
nia wpływa na pewną stabilność w preferencjach mieszkaniowych badanych osób (Feldman, 
1996). Innym rodzajem kulturowego wpływu może być wykształcenie, szczególnie architekto-
niczne. Ocena środowiska architektonicznego przez „architektów” i „nie-architektów” bardzo 
często jest całkowicie różna (Gifford i in., 2002); osoby z wykształceniem architektonicznym 
znacznie częściej preferują budynki nowoczesne (modernistyczne), o minimalnej lub średniej 
złożoności, podczas gdy osoby bez architektonicznego wykształcenia zazwyczaj preferują bar-
dziej tradycyjny, dekoracyjny styl (Imamoglu, 2000).

Bardzo duże znaczenie w kształtowaniu mieszkaniowych preferencji ma wiek, płeć i ro-
dzaj domowego gospodarstwa. Młodzi dorośli zwykle preferują małe mieszkania w dobrej, 
miejskiej lokalizacji, co zapewnia im estetyczne otoczenie, atrakcyjne usługi i „autentyczne” 
miejsca (Opit i in., 2019). Dla części młodych ludzi zamieszkanie na osiedlu jest atrakcyj-
nym „skokiem na trampolinie” do dorosłego życia, chociaż rzadko jest ono wymarzonym 
miejscem mieszkania w planowanej przez nich przyszłości (Musterd, Van Kempen, 2007; 
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Kerr i in., 2019). Rodziny z małymi dziećmi najchętniej wybierają mieszkanie w domu jed-
norodzinnym, ewentualnie mieszkanie na parterze budynku wielorodzinnego, w którego 
otoczeniu znajdują się tereny zielone i miejsca do zabawy dla dzieci (Dekker i in., 2011; 
Kerr i in., 2019). Starsi mieszkańcy są zazwyczaj bardziej przywiązani do swojego miejsca za-
mieszkania, które satysfakcjonuje ich bez względu na typ zabudowy i lokalizację (Toruńczyk-
-Ruiz, Lewicka, 2017). Przeciwieństwem ich podejścia jest zazwyczaj krytyczny stosunek do 
warunków miejsca zamieszkania wyrażany przez młode osoby, kobiety, które kierują gospo-
darstwem domowym i pary z małymi dziećmi (Galster, Hesser, 1981). Jeśli chodzi o wpływ 
płci, różnice dotyczą przede wszystkim sposobu użytkowania przestrzeni mieszkania i zna-
czenia poszczególnych jego komponentów. Kobiety znacznie częściej skupiają się na kwe-
stiach związanych z „atmosferą” domu i wygodą związaną z jego użytkowaniem, podczas gdy 
mężczyźni są szczególnie zainteresowani lokalizacją mieszkania (Smith, 1994). W przypadku 
mieszkających razem rodzin, matki, znacznie częściej niż ojcowie, spędzają czas w różnych 
pomieszczeniach z innymi członkami rodziny (dzieci) i są bardziej związane z całym domem 
lub najważniejszymi jego częściami (kuchnia, pokój dzienny); z kolei ojcowie rzadziej identy-
fikują się z określonymi miejscami w domu, częściej też szukają „swoich” miejsc (np. garaż, 
piwnica), z dala od centrum życia rodziny (Sebba, Churchman, 1983; Horelli, 1997).

5. PODSUMOWANIE

Przedstawiony tu przegląd badań dotyczy preferencji mieszkaniowych użytkowników ar-
chitektury, które wynikają z uwarunkowań psychospołecznych ludzi i dlatego mają one cha-
rakter uniwersalny. Ogólna preferencja dla indywidualnego budownictwa mieszkaniowego 
(dom jednorodzinny) jest podzielana przez większość ludzi na świecie, co odzwierciedlają 
chociażby spontaniczne rysunki dzieci (il. 1) i słowo w języku migowym oznaczające „dom” 
i wyobrażające pochyły dach (Silverstein, 1993; Lewicka, 2012). Większość zaprezentowa-
nych tu wyników pochodzi z badań prowadzonych w krajach wysokorozwiniętych według 
wskaźnika rozwoju społecznego: Europy Zachodniej, Ameryki Północnej i Australii. Część 
tych badań miała charakter przekrojowy (np. Dekker i in., 2011) lub porównawczy (np. Brade 
i in., 2009; Lewicka, 2010) i prowadzona była w różnych krajach europejskich (m.in. w Pol-
sce). Wyniki tego rodzaju badań, prowadzonych w wielu krajach – także w krajach byłego 
bloku socjalistycznego, gdzie sytuacja mieszkaniowa przedstawia się nieco inaczej niż w kra-
jach zachodnich (zwłaszcza w USA i Australii), potwierdziły dość jednoznacznie, że większość 
ludzi, bez względu na lokalne warunki mieszkaniowe, preferuje mieszkanie w domu jednoro-
dzinnym. Badania te wykazały także pewną zbieżność (konwergencję) pozostałych wyników 
w zakresie poszczególnych opisanych tu kryteriów preferencji.

Podsumowując te rozważania, wypada podkreślić kilka czynników, które mają szcze-
gólne znaczenie dla kształtowania preferencji użytkowników w zakresie architektury 
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Il. 1. Rysunek siedmioletniego dziecka przedstawiający okolicę zamieszkania – uwagę zwracają wyobrażone dachy 
przykrywające modernistyczne bloki na osiedlu mieszkaniowym. Źródło: archiwum autorki

mieszkaniowej. Po pierwsze znaczenie nieostrych psychologicznych kryteriów odnoszących 
się do architektury domu (i odpowiadających za tworzenie odpowiedniej „atmosfery”), któ-
re dla mieszkańców mogą mieć równorzędne lub większe znaczenie niż obiektywne zmienne 
opisujące parametry przestrzenne (np. wielkość, liczba pokoi) lub funkcjonalność mieszkania 
(np. otwarty plan, typ kuchni). Po drugie obecność i wpływ czynników pozaprojektowych 
w całkowitej ocenie środowiska mieszkaniowego. Po trzecie fakt, że zamieszkanie w danym 
miejscu istotnie wpływa na postrzeganie mieszkaniowych priorytetów (zwiększa się rola 
otoczenia w ocenie miejsca zamieszkania). I wreszcie fakt, że mieszkaniowe preferencje za-
leżą nie tylko od czynników związanych z architekturą miejsca zamieszkania czy określonym 
sąsiedztwem (w sensie zarówno fizycznym, jak i społecznym), ale także i przede wszystkim 
od samych użytkowników i odzwierciedlają różnice indywidualne pomiędzy ludźmi.
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1. WSTĘP

Rozwój cywilizacyjny przynosi nowe możliwości i osiągnięcia w każdej dziedzinie życia, nie-
stety generując przy tym problemy i coraz większe potrzeby społeczeństwa, którym trzeba 
sprostać. Obecnie wznosi się nowoczesne, lepsze i większe obiekty użyteczności publicznej, 
mające nie tylko charakter typowych miejsc pracy, ale także służących handlowi, kulturze czy 
zaspokojeniu potrzeb rozrywki. Budynki przeznaczone do codziennego użytku podlegają cią-
głej eksploatacji i tętnią nieustającym życiem. Co jednak, gdy ogromne areny sportowe mające 
charakter sezonowy, nie są wykorzystywane codziennie lub są budynkami „jednorazowymi”, 
a ich dalsze istnienie generuje większe koszty i straty niż zyski i korzyści? Jednym z generatorów 
takich budowli są światowe imprezy sportowe. Igrzyska olimpijskie lub piłkarskie mistrzostwa 
wymagają wielkich aren widowiskowych, na których potrzeby są modernizowane stare lub 
wznoszone nowe, wielkie budowle. Jakie problemy dotykają te obiekty, gdy wydarzenie, na 
potrzeby którego zostały wybudowane, się zakończy? Opuszczone areny sportowe są mniej in-
teresujące dla użytkowników, a ich gabaryty sprawiają, że tracą one swoją uniwersalność, ceną 
za wynajem skutecznie odstraszając potencjalnych najemców. Wprawdzie zarządcy obiektów 
próbują wykorzystywać je do innych funkcji jak koncerty, imprezy społeczne czy inne rodzaje 
wydarzeń, to jednak nie wszystkie są w stanie być w ciągłym zagospodarowaniu. Dobrym przy-
kładem może być sytuacja dwunastu brazylijskich stadionów po Mistrzostwach Świata w Piłce 
Nożnej w 2014 roku (Manfred, 2015). Stadiony, niejednokrotnie zrealizowane w środku lasu 
tropikalnego, po wykorzystaniu w kilku meczach mistrzostw, przy wydaniu ogromnych ilości 
pieniędzy na ich budowę, stoją nieużywane, niszczejąc, zarastając roślinnością. Igrzyska olim-
pijskie w Atenach, podczas których projektowano i wznoszono najnowocześniejsze na tamte 
czasy areny sportowe, dziś straszą jako ruiny z racji braku pieniędzy na opiekę nad nimi. Sta-
dion Pontiac Silverdome, będący miejscem kultowym, z końcem 2017 roku został poddany 
rozbiórce z powodu braku dalszych perspektyw jego zastosowania1. Problem uwidacznia się 
coraz bardziej wraz z nowymi, wielkimi wydarzeniami sportowymi realizowanymi w różnych 
zakątkach świata, prowadząc do nadwyrężenia budżetu miast w celu utrzymania obiektu, 
a ostatecznie do opuszczenia czy rozbiórki budowli (Szpakowska, 2010).

W nin. artykule autorzy skupią się na problemie ponownego wykorzystania tego typu 
obiektów i analizie możliwości przekształcenia ich w tzw. megastruktury, ze szczególnym na-
ciskiem na problematykę budownictwa mieszkalnego oraz użyteczności publicznej.

1 Na podstawie materiałów zaczerpniętych z: http://www.bryla.pl/bryla/56,85301,16476879,Opuszcz
one_stadiony__wyschniete_baseny__Ateny_10_lat.html (dostęp: 6.03.2021).
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2. METODA BADAWCZA

W badaniach zastosowano jako metodę badawczą analizę wybranych przykładów nie-
udanych inwestycji, zapoznano się z historią obiektu oraz okolicznościami i przyczynami jego 
upadku. Omówione zostały także przykłady już zrealizowanych megastruktur bądź niektóre 
koncepcje teoretycznych założeń. 

3. ANALIZA PROBLEMU NA PRZYKŁADACH

Wioski olimpijskie i stadiony będące nietrafnymi inwestycjami można znaleźć na każdym 
kontynencie. Problemy z nimi związane wydają się mieć bardzo podobne pochodzenie, a ich 
przeanalizowanie może pozwolić w przyszłości uniknąć zaistnienia podobnych sytuacji, bądź 
umożliwić bardziej dalekosiężne planowanie ich późniejszych zastosowań.

3.1. THE PONTIAC SILVERDOME

Stadion przeznaczony na 82 000 miejsc siedzących został otwarty w 1975 roku w Pontiac 
w stanie Michigan i przez ponad 22 lata był największym tego typu obiektem w Narodowej Li-
dze Futbolowej. Projekt autorstwa pracowni architektonicznej O’Dell, Hewlett & Luckenbach 
oraz lokalnego architekta i urbanisty C. Don Davidsona obejmował obszar 51 hektarów, a koszt 
budowy na tamte czasy wyniósł niecałe 56 milionów dolarów. Służył nie tylko jako arena spor-
towa dla wielu dyscyplin, ale pełnił też funkcję estrady koncertowej i miejsca pokazów. Orygi-
nalny dach budowli dzięki któremu zawdzięczał swoją nazwę, był wykonany z paneli z włókna 
szklanego, powleczonych teflonem, wspartych od wewnątrz ciśnieniem powietrza stadionu. 
Niestety w roku 1985 silna burza śnieżna dokonała zniszczeń w dachu, prowadząc do remontu 
obiektu i zastąpienia istniejącego nakrycia również materiałem z włókna szklanego, tym razem 
podpartego jednak stalowymi dźwigarami. Przy naprawie dokonano kilku ulepszeń w zakresie 
odwodnienia i impregnacji wodoodpornej. Koszty napraw wyniosły prawie 8 milionów dolarów. 
Od początku istnienia do 2002 roku stadion gościł na swojej murawie głównie drużynę futbolo-
wą Detroit Lions. Wraz z przeniesieniem zespołu przestał on posiadać swojego stałego najemcę 
i jego wykorzystanie, a co za tym idzie – zarobki drastycznie spadły. Od odejścia drużyny futbolo-
wej miasto Pontiac doświadczyło poważnych problemów finansowych w ciągu kilku lat. Wysokie 
koszty utrzymania konstrukcji stadionu zmusiły władze miasta do podjęcia kilku nieudanych prób 
sprzedaży. Pontiac Silverdome ostatecznie trafił na aukcję w 2009 roku, gdzie został sprzedany 
za 550 tysięcy dolarów. Sytuacja jest o tyle druzgocąca, że rok wcześniej firma United Assurance 
Company Ltd. składała najwyższą ofertę kupna, oferując 18 milionów dolarów z planami prze-
kształcenia Silverdome w kompleks rozrywkowy w stylu hollywoodzkim. Wtedy jednak odrzuco-
no tę propozycję. Nowy właściciel obiecał przywrócenie stadionu do życia, inwestując w niego 
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miliony dolarów, i już od kwietnia 2010 roku miały tu na nowo miejsce różne wydarzenia sporto-
we. Zarządca rozważał jego renowację i dostosowanie pod drużynę do zawodowej ligi piłkarskiej. 
Niestety brak ofert najmu oraz uszkodzenia dachu z powodu nadmiernego obciążenia śniegiem 
na początku 2013 roku ostatecznie przypieczętowały los Silverdome. W 2014 roku pod licytację 
poddano urządzenia, sprzęt, siedziska, a nawet murawę. Wszystko to sprawiło, że budowla stała 
się miejscem upadłym i opuszczonym (il. 1–4). Obiekt został przeznaczony do rozbiórki, do tego 
czasu jego parking, pomimo braku odpowiednich zezwoleń, służył za składowisko samochodów 
marki Volkswagen z silnikiem Diesla. Z racji tego, że właściciel budynku nie kwapił się do jego roz-
biórki, władze miasta na drodze sądowej wyegzekwowały zburzenie stadionu. Ostatecznie został 
on wysadzony z początkiem grudnia 2017 roku (The Guardian, 2015).

Il. 1–4. Zdjęcia ukazujące historię i los stadionu Pontiac Silverdome. Lewy górny róg – rok 1990 
podczas gry Detroit Lions. Prawy górny – rok 1994, podczas gry pomiędzy Anglią i Niemcami. Lewy 
dolny – rok 2014. Prawy dolny – rok 2015 (The Guardian, 2015)

3.2. STADIONY Z MISTRZOSTW ŚWIATA W PIŁCE NOŻNEJ 2014 W BRAZYLII

Na Mundial w 2014 roku Brazylia zmodernizowała oraz wybudowała łącznie 12 stadio-
nów, pomimo że Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej wymaga od gospodarzy posiadania 
od 8 do 10 stadionów w różnych miastach. Największy z nich miał widownię o pojemności bli-
sko 75 tysięcy osób, a najmniejszy 39,5 tysiąca osób. Koszt inwestycji wyniósł ponad 3 biliony 
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dolarów. Rok po mistrzostwach ich sytuacja nie była korzystna. Niektóre stadiony cierpiały 
z powodu chybionej lokalizacji, położone z dala od bardziej zaludnionych obszarów. Na doda-
tek często miasta nie posiadały wybitnych drużyn piłkarskich będących w stanie przyciągnąć 
odpowiednią liczbę publiczności, a rozgrywanie lokalnej ligi okazywało się zbyt kosztowne. Co 
lepsze zespoły, jak Corinthians, nie czerpią zysków z rozgrywanych meczy na swoim stadionie 
z powodu ciągłego pokrywania kosztów jego budowy. Z kolei najdroższy stadion, czyli Estadio 
Nacional, kosztujący 550 milionów dolarów, został przekształcony na parking dla autobusów  
miejskich (il. 5) (Manfred, 2015).

4. POJĘCIE – HYBRYDY I MEGASTRUKTURY

4.1. HYBRYDA

Kwestia pomysłu zagospodarowania i użytkowania w dłuższej perspektywie czasu wyżej wy-
mienionych obiektów, w celu ich utrzymania bądź ratowania, jest odrębnym problemem. Jednak 
już na poziomie projektowania można podjąć plan zwiększenia początkowych kosztów inwestycji 
w celu późniejszych zysków (Gringhuis i Weisner, 2014). Rozwiązaniem dla wyżej omówionych 
problemów i im podobnych mogą być hybrydy czy inaczej mówiąc obiekty multifunkcjonalne, 
będące połączeniem paru funkcji w jednym obiekcie. O ile sama koncepcja łączenia wielu funkcji 
w jednym budynku może nie wydawać się przełomowa, o tyle w ostatnich czasach nabrała ona 

Il. 5. Estadio Nacional w Brazylii. Fot. REUTERS/Ueslei Marcelino (Manfred, 2015) 
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zupełnie nowego wymiaru. Strefa prywatna ze strefą publiczną, dwa odrębne podzbiory war-
tości zawierające się w jednym zbiorze, jakim jest jedna, zamknięta bryła (Felisberto des Neves, 
2012). Powstaje wewnętrzny mutualizm obydwu podzbiorów tworzący budynek funkcjonujący, 
w pełnym wymiarze czasowym, 24 godziny na dobę (Palej, 2010).

Powstanie terminu „hybryda” w kontekście tkanki urbanistycznej wiąże się w znaczącym 
stopniu z postępem cywilizacyjnym i podążającym za nim rozwojem miast. Główną cechą hybryd 
jest wspomniana multifunkcjonalność, łączenie elementów kilku obiektów w jednym, często 
wskutek przekształceń obiektów zabytkowych lub nadawania im nowych funkcji, dostosowanych 
do zmieniających się potrzeb użytkowników przestrzeni miejskich (Gyurkovich, 2017). Budynki 
hybrydowe mogą łączyć zabytkową i współczesną strukturę, mogą być hybrydowymi centrami 
kultury (łączyć w sobie kilka różnych funkcji kulturalnych) lub być całkowitymi hybrydami funkcjo-
nalnymi (np. łączenie funkcji mieszkalnej i użyteczności publicznej) (Gyurkovich, 2013). Przykła-
dami hybrydowych zespołów kultury są chociażby zlokalizowane w Madrycie Centrum Kultury 
Conde Duque, będące adaptacją osiemnastowiecznego kompleksu dawnych koszar gwardii kró-
lewskiej, oraz Centrum Kultury Matadero, które powstało w wyniku modernizacji i rewitalizacji 
monumentalnego zespołu rzeźni miejskich z początków XX wieku (Gyurkovich, 2013).

Jednym z celów pojawienia się hybryd w terminologii nowego definiowania tkanki miej-
skiej jest powrót do jej wielofunkcyjnej, zwartej formy. Same oczekiwania społeczne odnoś-
nie nowych realizacji urbanistycznych również sprzyjają powstawaniu budynków, łączących 
w sobie wiele, często bardzo zróżnicowanych funkcji. Termin „hybryda” może być stosowany 
zarówno w odniesieniu do pojedynczych obiektów, jak i fragmentów przestrzeni miejskiej 
(Gyurkovich, 2016). Na przykładzie urbanistyki Manhattanu Rem Koolhaas zauważa, że dzię-
ki pojęciu hybrydy udało się stworzyć w Nowym Jorku idealny balans, w którym budynki są 
dialektem pomiędzy dwoma skrajnymi formami współistniejącymi w ich wnętrzu – z jednej 
strony brutalnie dominują nad miastem, sprawiając wrażenie niedostępnych, z drugiej swoją 
wytrawnością i prostotą otwierają się na mieszkańców (Koolhaas, 1994).

4.2. MEGASTRUKTURA

Czym są megastruktury? W literaturze megastrukturą określa się przeważnie hipote-
tyczną konstrukcję, która jest wznoszona przez odpowiednio rozwiniętą cywilizację w celu 
zagwarantowania sobie dodatkowej przestrzeni życiowej, ułatwienia podboju kosmosu, po-
zyskiwania większej ilości energii lub w innych, wyższych celach2. W praktyce, w zależności 
od skali omawianej tematyki i kontekstu, pojęcie to jest wykorzystywane wraz z przywoła-
niem pojęcia samowystarczalnej, wielkiej konstrukcji, często zawierającej w sobie mniejsze 

2 Na podstawie definicji zaczerpniętej z: http://encyklopediafantastyki.pl/index.php?title= 
Megastruktura (dostęp: 20.03.2021).
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jednostki konstrukcyjne. W przypadku architektury określenie to dotyczy koncepcji budynku 
zawierającego w sobie miasto bądź też mniejszą zabudowę, pozostające we wzajemnej ko-
relacji3. Ogólnie ujmując, jest to duży zbiór funkcji zebranych w postaci wielkiej ramy kon-
strukcyjnej, zawierający mniejsze podzbiory w postaci mniejszych konstrukcji funkcjonalnie 
współgrających. Już na tym etapie można zauważyć pewną zbieżność pojęć megastruktury 
i hybrydy na płaszczyźnie teoretycznej (Burazor, 2012).

5. ANALIZA ROZWIĄZAŃ NA PRZYKŁADACH

5.1. MARKTHAL ROTTERDAM, HOLANDIA

Przykładem funkcjonującego już w Europie obiektu może być Markthal Rotterdam autor-
stwa pracowni architektonicznej MVRDV. Budynek oprócz funkcji hali targowej kryje w sobie 
coś jeszcze. Zewnętrzny szkielet obiektu stanowi układ ścian, pomiędzy którymi zaprojek-
towano apartamenty (il. 6). Wielkością podstawy jest on zbliżony do sportowego boiska do 

3 Na podstawie definicji zaczerpniętej z: https://en.wikipedia.org/wiki/Megastructure (dostęp: 
20.03.2021).

Il. 6. Markthal Rotterdam projektu pracowni architektonicznej MVRDV. Fot. D. Scagliola i S. Brakkee 
(ArchDaily, 2014)  
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piłki nożnej. Obiekt posiada cztery kondygnacje, z czego trzy stanowią parking dostępny 
zarówno dla mieszkańców apartamentów, jak i użytkowników części publicznej. W apar-
tamentach zadbano o ochronę akustyczną, dzięki czemu jakość życia jest tam taka sama, 
jak w budynku o funkcji mieszkalnej. Budynek sam w sobie jest wielką atrakcją turystyczną 
miasta i otrzymał wynik bardzo dobry w certyfikacie BREEM dotyczącym zrównoważonej 
architektury. Obiekt już jest określany jako trwały dodatek do miasta, dostępny 24 godziny 
na dobę (ArchDaily, 2014).

5.2. KONCEPCJA ADAPTACJI STADIONÓW NA JEDNOSTKI MIESZKALNE  
„CASA FUTEBAL” W BRAZYLII

Kolejnym przykładem możliwego rozwiązania jest koncepcja adaptacji wspomnianych 
już wcześniej stadionów brazylijskich na jednostki mieszkalne. Pomysł architektów Axela 
de Stampy i Sylvaina Macaux, pomimo że teoretyczny, zdaje się w pewnym sensie dobrym 
rozwiązaniem problemu zagospodarowania stadionów oraz deficytu mieszkań dla miesz-
kańców Brazylii, a konkretniej uboższej części społeczeństwa. Założeniem jest wpasowanie 
pomiędzy zewnętrzną konstrukcją nośną stadionu około 350 modularnych kontenerów 
mieszkalnych o różnych powierzchniach użytkowych, pomiędzy 50 a 150 m2. Wizja zakłada 
finansowanie realizacji oraz utrzymanie mieszkań z pieniędzy uzyskanych z biletów stadio-
nu (Equipo PARQ, 2014). O ile sam pomysł zastosowania funkcji mieszkalnej dla zewnętrz-
nej przestrzeni obiektu jest dobrym krokiem (il. 7), o tyle nietrafny już wydaje się pomysł, 
aby to stadion, który notabene sam potrzebuje dodatkowego wsparcia finansowego, 

Il. 7. Wizualizacja pomysłu Casa Futebol. Fot. T. Faquinii (ArchDaily, 2014)
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utrzymywał jeszcze otaczającą go funkcję. Tworzenie nowych faweli w połączeniu z popa-
dającym w niełaskę stadionem nie wróży świetlanej przyszłości dla tego rozwiązania. Jed-
nak zagospodarowanie części obiektu apartamentowcami, których mieszkańcy spółdziel-
czym nakładem finansowym wspieraliby stadion, w zamian otrzymując pewne benefity 
lub ulgi na bilety wraz z możliwością okazyjnego korzystania z niego, jest już potencjalnym 
rozwiązaniem. Jednak, jak wiadomo, koszty operowania i dopasowywania istniejącego już 
obiektu są znacznie wyższe niż w przypadku, gdy takie rozwiązanie przewidziano by już na 
etapie jego projektowania.  

5.3. ST. JAKOB-PARK, BAZYLEA, SZWAJCARIA

Nowy stadion piłkarski wybudowany w Bazylei według projektu Herzog & de Meu-
ron zasługuje na szczególną uwagę. Pomimo że został on wzniesiony jeszcze na przełomie 
XX i XXI wieku, to już wtedy nabrał on hybrydowego charakteru. Jeszcze w 2007 roku był 
on przebudowywany na potrzeby Euro 2008, aby osiągnąć na czas imprezy pojemność 
widowni równą 42,5 tysiąca siedzisk. Po zawodach liczbę siedzisk zredukowano do 40 ty-
sięcy. Oprócz stadionu zlokalizowanego niemal 2,5 km na wschód od ścisłego centrum 
175-tysięcznego miasta, obiekt posiada dwukondygnacyjny parking na 680 samocho-
dów, dwie restauracje oraz w dodatkowym sektorze galerię handlową składającą się z 32 
sklepów rozmieszczonych na trzech kondygnacjach. Ta megastruktura funkcjonuje w są-
siedztwie innych obiektów sportowych, przestrzeni publicznych oraz budynków mieszkal-
nych i jest świetnie skomunikowana z resztą miasta (il. 8). Konstrukcja St. Jakob-Park jest 

Il. 8. St. Jakob-Park z lotu ptaka. Fot. S. Scharr (Janus, 2008)



P. P i k u l s k i, M. S z p y t 35

połączona z sąsiednim apartamentowcem. Na dachu stadionu zamontowane zostały bate-
rie słoneczne. Dodatkowym ciekawym zabiegiem estetycznym nawiązującym do interakcji 
informacyjnej ze społeczeństwem jest elewacja, która w zależności od drużyny rozgrywa-
jącej mecz jest podświetlona odpowiednim kolorem. Obiekt został nagrodzony najwyższą 
oceną przyznawaną przez UEFA w postaci czterech gwiazdek dla stadionów czwartej kate-
gorii (najwyższej). W momencie jego wznoszenia w latach 1998–2001 koszt wyniósł około 
135 mln dolarów (Janus, 2008).

5.4. PROJEKTY MEGASTRUKTUR

Wizje i fantastyczne pomysły futurystycznych wielkich konstrukcji można podziwiać 
w corocznym prestiżowym konkursie Skyscraper Competition organizowanym przez maga-
zyn „eVolo”. Uczestnicy w oparciu o aspekty postępu technologicznego, rozwoju zrównowa-
żonego i innowacyjnego projektowania przedstawiają megastruktury wybiegające w przy-
szłość, jednak, przy odpowiednim budżecie, możliwe do zrealizowania. Pomysły od wielkich 
zielonych farm wieżowców, przez samo wznoszące się konstrukcje po obiekty umożliwiające 
ich wykonanie na orbicie okołoziemskiej. Obecnie megastruktury są faktem i aspektem, któ-
rego rozwijająca się cywilizacja ludzka będzie potrzebowała do osiągania coraz wyższego 
poziomu życia, wiedzy i rozwoju (Berbesz, 2012).

Tematyka megastruktury hybrydowej związanej z obiektem widowiskowym była in-
spiracją dla autorów w ich pracy magisterskiej pod tytułem Cinema Architecture – mul-
timedialne centrum przyszłości wykonanej pod opieką profesora Wacława Celadyna 
w Instytucie Projektowania Budowlanego Wydziału Architektury Politechniki Krakow-
skiej. Koncepcja zakładała realizację obiektu megastruktury o charakterze hybrydowym 
łączącym funkcję przestrzeni widowiskowej, mieszkalnej oraz parkingowej (il. 9–11). 
Co najważniejsze, wizja zakładała koncepcję „zawinięcia” ciągu przestrzennego osiedla 
mieszkalnego wraz z parkingiem w postaci podwójnej helisy wokół obiektu użyteczno-
ści publicznej. Wyłania to wizję obrazu góry usłanej domami z wewnętrznym rdzeniem. 
W zewnętrznej konstrukcji oprócz mieszkań przewidziano też przestrzeń pod dowolną 
aranżację, w postaci drobnych sklepów, usług, biur czy tarasów zielonych. Wewnętrzną 
halę zaprojektowano w oparciu o nowiny technologiczne związane w przyszłości z po-
kazami holograficznymi, technologią augmented reality i e-sportem. Połączenie kilku 
funkcji w jednej wielkiej konstrukcji miało za cel zwiększenie użyteczności i opłacalności 
wznoszenia obiektu.
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Il. 9. Wizualizacja koncepcji hybrydowej megastruktury kina holograficznego. Oprac. własne 

Il. 10. Schemat działania teoretycznych spiral parkingowych oplatających budynek – megastrukturę. 
Oprac. własne
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6. PODSUMOWANIE

Analizując problematykę dużych obiektów, łatwo można zauważyć, że problemem jest 
okazjonalność i sezonowość ich użytkowania. Wznoszenie tak ogromnych budowli jak sta-
diony czy inne hale widowiskowe o charakterze kulturalnym lub sportowym wymaga uza-
sadnienia w liczbie populacji z nich korzystającej. Późniejsze próby ich zagospodarowania 
stają się wyzwaniem i zawsze wiążą się z generowaniem stałych kosztów. Dodatkowo wyso-
kie koszty wynajęcia tego typu obiektów wielkopowierzchniowych zawężają grono poten-
cjalnych odbiorców oraz częstotliwość ich użytkowania w celu organizowania zdarzeń mają-
cych generować przychód. Brak stałego najemcy sprawia, że budynek taki jak stadion ulegał 
będzie stopniowemu niszczeniu, tak jak w przypadku stadionów w Brazylii, gdzie sztucznie 
napędzany popyt na budowę wielkogabarytowych boisk piłkarskich sprawił, że władze kraju 
zdecydowały się wydać na ich budowę pieniądze otrzymane na ten cel od FIFA bez analizy 
możliwości uzyskania jakichkolwiek zysków z ich budowy. 

Problem ten nie miałby miejsca, gdyby filozofia projektowania megastruktur hybrydo-
wych była wdrażana już na etapie projektowania wielkogabarytowych aren sportowych. 
Oczywistym jest, że w przypadku budowy stadionów dla znanych klubów piłkarskich w du-
żych metropoliach zagrożenie brakiem zwrotu kosztów inwestycji jest znikome. Jak pokazuje 
jednak chociażby przykład St. Jakob-Park w Bazylei, obiekt, który od początku projektowany 
był jako megastruktura hybrydowa, nawet gdy posiada jedną, dominującą funkcję otoczoną 
funkcjami pomniejszymi, dodatkowymi, jest w rezultacie znacznie bardziej opłacalny w bu-
dowie, generuje regularne zyski ze znacznie większej liczby źródeł.

W przyszłości niezbędne będzie projektowanie budynków, które łączyć w sobie będą 
wszechstronność funkcji. Powodowane jest to w znacznej mierze przeludnieniem naszej 
planety i koniecznością oszczędności miejsca i dbałości o naturalny ekosystem. Być może 
pomocne w przyszłości będzie traktowanie miasta w kategoriach szeroko rozumianego kraj- 
obrazu, ze znaczącą szansą na poszerzenie jego tradycyjnej funkcjonalności i znalezienie 
nowych sposobów projektowania miast (Nyka, 2006). W tym właśnie aspekcie swoje zasto-
sowanie znajdują budynki hybrydowe, oferujące połączenie funkcji mieszkalnej, usługowo-
-biurowej, handlowej oraz kulturalnej, stając się alternatywą dla powstających obiektów 
wielkogabarytowych, pochłaniających miliardy dolarów i popadających w ruinę na skutek 
całkowitego braku elastyczności i różnorodności ich wykorzystania.
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Rewolucja w sercu małego miasta.  
Rewitalizacja rynku w Osieku
A revolution in the heart of a small town. 
Revitalization of the market square in Osiek
Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie transformacji przestrzeni publicznej, jaka zaszła w wyniku przepro-
wadzenia procesu rewitalizacji. Problem przedstawiono na przykładzie przekształceń, jakim uległ rynek 
Osieka, małego miasta położonego w województwie świętokrzyskim. Przedstawiono analizę porównaw-
czą w zakresie dostępności, zagospodarowania funkcjonalno-przestrzennego oraz zagadnień kompozy-
cyjnych i estetycznych w odniesieniu do przestrzeni rynku przed rewitalizacją i po rewitalizacji. Wskazano, 
że realizacje powstające w wyniku rewitalizacji wpływają na poprawę atrakcyjności miejsca. Odpowiednio 
zagospodarowane małomiasteczkowe rynki krystalizują układ przestrzenny całej miejscowości, stanowiąc 
ich wizytówkę, są także silnie związane z poczuciem tożsamości lokalnej mieszkańców. 

Słowa kluczowe: rynek, małe miasto, rewitalizacja

Abstract

The aim of the paper is to present the transformation of public space that has taken place as a result of the 
revitalisation process. The issue is presented on the example of the transformation of the market square in 
Osiek, a small town in the Świętokrzyskie Voivodship. A comparative analysis is presented on accessibility, 
functional and spatial development as well as compositional and aesthetic issues in relation to the 
market square space before and after revitalisation. It is indicated that the projects created as a result of 
revitalisation contribute to the improvement of the attractiveness of the place. Properly developed small-
-town markets crystallise the spatial arrangement of the entire city and are strongly associated with the 
sense of local identity of the inhabitants.

Keywords: market square, small town, revitalisation
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1. WSTĘP

Znaczenie placu w małym mieście zawsze było istotne. W ośrodkach miejskich liczących 
nie więcej niż 20 tys.1 mieszkańców, o genezie średniowiecznej lub renesansowej, rzadko 
pojawiała się więcej niż jedna tego typu przestrzeń2. Wyjątkową rolę, jaką spełniały ma-
łomiasteczkowe rynki, przedstawiają autorzy w licznych publikacjach naukowych. E. Wę-
cławowicz-Bilska (2015), E. Przesmycka (2001, 2009), B. Bartkowicz (2011) przedstawiają 
problematykę w odniesieniu do przemian, które zachodziły w tych przestrzeniach, w małych 
miastach Polski południowo-wschodniej. W literaturze prezentowane są liczne studia przy-
padków (Kobylarczyk, 2005; Kuśnierz-Krupa i Krupa 2015; Hrehorowicz-Gaber, Węcławo-
wicz-Bilska i Wójcikowski, 2019; Blazy, 2012; Ciepiela, 2019; Ciepiela, Kania i Łabuz, 2019), 
w tym związane z przekształceniami, jakim ulegały przestrzenie rynkowe w różnych okresach 
historycznych oraz jakie zachodzą w nich współcześnie. W odniesieniu do zmian mających 
miejsce w historycznych centrach miast w XX w. ciekawe ujęcie tematu zaprezentowano 
m.in. w pracy B. Szmygina (2000), w której zmiany te stanowią tło dla tworzenia doktryn 
z zakresu konserwacji zabytków. Pomimo bogatej literatury, w której przedstawiane są stu-
dia przypadków z terenu Polski południowo-wschodniej, stwierdzono, że jednie nieliczne 
publikacje dotyczą regionu świętokrzyskiego.

Współczesne przekształcenia w małomiasteczkowych rynkach polskich miast najczęściej 
realizowane są w ramach programów Unii Europejskiej, w których przeznaczane są środki fi-
nansowe, m.in. na wyrównywanie szans i rewitalizację miast (Ziobrowski, Ptaszycka-Jackow-
ska, Rębowska i Geissler, 2000; Billert, 2006; Lorens, 2010). Rewitalizacja, zarówno w pol-
skiej (Palicki, 2007; Węcławowicz-Bilska, 2012; Sumień, Furman-Michałowska, Ufnalewska 
i Wąs, 1989), jak i anglojęzycznej3 (Ramlee, Omar, Yunus i Samadi, 2015; Newman, 1995; 
Bristow i Jenkins, 2020) literaturze przedmiotu przyjmuje różne definicje, pojawia się także 
szereg zbliżonych pojęć. W Polsce od 2015 roku termin ten został zdefiniowany i uregulowa-
ny formalno-prawnie w Ustawie o rewitalizacji (2015).

Znaczna część przekształceń, które zachodzą w małomiasteczkowych rynkach, jest wi-
doczna w skali całego miasta. W zależności od zasięgu i kompleksowości założeń projekto-
wych zmiany te mogą stanowić swojego rodzaju rewolucję, całkowicie zmieniając kompozy-
cję, użytkowanie, czy też odbiór i postrzeganie miejsca. W niniejszym artykule przedstawiono 
przykład rewitalizacji rynku w Osieku, prezentując stan z okresu przed rewitalizacją (2007 r.) 
i po rewitalizacji (2020 r.).

1 Wielkość małego miasta przyjęto zgodnie z klasyfikacją GUS (2012).
2 Choć w nielicznych przypadkach wykształciły się rynki dla handlu specjalistycznego (Przesmycka, 2009).
3 Np. regeneration, renewal, redevelopment, rehabilitation, conservation, restoration, reconstruction itd.
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2. OSIEK ŚWIĘTOKRZYSKI – STUDIUM PRZYPADKU

2.1. CHARAKTERYSTYKA MIASTA

Osiek4 położony jest w województwie świętokrzyskim, w powiecie staszowskim, w pół-
nocno-zachodniej części Kotliny Sandomierskiej – Nizinie Nadwiślańskiej, zajmuje blisko 
17,5 km2. Rynek, przez który przebiegają drogi krajowa nr 79 i wojewódzka nr 765, znajduje 
się w centralnej części ośrodka. 

Lokacja Osieka miała miejsce w 1430 r., na prawie magdeburskim, na mocy przywileju wy-
danego przez Władysława Jagiełłę (Sulimierski, Chlebowski i Walewski, 1886). Częste pożary, 
przemarsze wojsk, zmiany przynależności do różnych zaborów i liczne zniszczenia spowodowały 
stagnację i kryzys gospodarczy. Utarta praw miejskich w 1869 r. dodatkowo pogorszyła trudną 
sytuację ośrodka. Zniszczenie blisko 80% zabudowy i wysiedlenia ludności, jakie miały miejsce 
w wyniku prowadzonych działań, w trakcie II wojny światowej, spowodowały, że stopniowa od-
budowa społeczności miejskiej zaczęła się dopiero w latach 60. i 70. XX wieku. Uruchomienie ko-
palni siarki5 i związane z tym odzyskanie praw miejskich w 1994 r. wpłynęło w niewielkim stopniu 
na rozwój ośrodka. Obecnie w Osieku dominuje sektor rolniczy i przemysłowy6. Przewidywane 
w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przyjętym uchwałą  
nr XVI/108/2020 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 lutego 2020 r., główne kierunki rozwoju doty-
czą terenów o funkcji mieszkaniowej. Chcąc stworzyć reprezentacyjną przestrzeń publiczną sta-
nowiącą równocześnie miejsce dla życia społecznego, w 2007 r. władze lokalne podjęły decyzję 
o przystąpieniu do rewitalizacji rynku, którą przeprowadzono w latach 2009–2010. Przebudowa 
tej przestrzeni była zrealizowana w ramach projektu: „Rewitalizacja Miasta Osiek – etap I – ro-
zebranie dawnego budynku restauracji – na płycie rynku i przebudowa rynku”, sfinansowanego 
z udziałem funduszy europejskich przyznanych na lata 2007–2014. 

2.2. RYNEK WSPÓŁCZEŚNIE

Rynek zajmuje około 150 × 170 m, z niewielkim poszerzeniem w północnej części. W central-
nym obszarze widoczne są różnice w wysokości. Istotne zróżnicowanie w poziomach terenu wy-
stępuje również za linią zabudowy wschodniej pierzei, gdzie teren opada w kierunku wschodnim. 

Zabudowa rozmieszczona wokół rynku, zarówno przed rewitalizacją, jak i obecnie, two-
rzy niepełne pierzeje. Wśród tych obiektów zachowały się nieliczne budynki o wartościach 
historycznych (il. 1, 2). Są to domy jednokondygnacyjne, z dwuspadowymi lub naczółkowy-
mi dachami, o symetrycznym kącie nachylenia połaci. Dachy kryte są głównie dachówką 

4 Liczba mieszkańców wg GUS, stan: 31.12.2020 r.
5 Decyzja o budowie oddziału kopalni siarki w Osieku zapadła w 1984 r. (Grupa Azoty, 2019).
6 W sektorze rolniczym jest zatrudnionych 44,7% mieszkańców miasta, 25,7% pracuje w przemyśle 

i budownictwie, a 7,2% w sektorze usługowym (GUS, 2020).



A. C i e p i e l a 45

w kolorze szaro-brązowym. Elewacje wykończono okładziną drewnianą, w ciepłych kolo-
rach. Górne części ścian malowane są w kolorze pomarańczowym, z brązowym pasem o od-
miennym układzie deskowania, podkreślającym dolną linię okien. 

Większość budynków tworzących pierzeje przyrynkowe to obiekty XX-wieczne, niena-
wiązujące gabarytami ani geometrią dachów do zabudowy tradycyjnej, najczęściej dwukon-
dygnacyjne (il. 3). Wyróżnia się trójkondygnacyjny budynek urzędu (il. 4), znacznie cofnięty 
w stosunku do historycznej linii zabudowy. Elewacje tego obiektu są tynkowane i malowane, 
z rytmicznym podziałem okien. Pasy okienne podkreślono kolorem bladoróżowym.

Il. 1. Budynek historyczny usytuowany  
we wschodniej pierzei rynku. Fot. autorka, 2020

Il. 2. Budynek historyczny usytuowany  
w południowej pierzei rynku. Fot. autorka, 2020

Il. 3. Budynek XX-wieczny usytuowany  
w zachodniej pierzei rynku.  
Fot. autorka, 2020

Il. 4. Budynek XX-wieczny usytuowany w centralnej 
części południowej pierzei rynku. Fot. autorka, 2020
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2.3. RYNEK PRZED REWITALIZACJĄ

Centralna część rynku była terenem trudno dostępnym. Od strony zachodniej oddzie-
lona od pierzei drogą wojewódzką, od południa krajową – dla pieszych była dostępna jedy-
nie od strony północy i południowego wschodu – dzięki wyznaczonym przejściom. Dodatko-
we ograniczenie i uciążliwość stanowił intensywny ruch samochodowy. Główne ciągi piesze 
przebiegały wzdłuż pierzei zabudowy. 

Il. 5. Schemat zagospodarowania rynku w Osieku przed rewitalizacją i po rewitalizacji. Oprac. własne
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Wśród zabudowy przyrynkowej proporcje zabudowy mieszczącej funkcje usługowe 
i mieszkalne były zbliżone, z nieznaczną przewagą funkcji handlowych i usługowych (o cha-
rakterze podstawowym), sytuowanych zarówno w parterach obiektów mieszkalnych, jak 
i w postaci obiektów wolno stojących. Północną część płaszczyzny ryku zajmował obiekt 
usługowy, a centralną zdegradowany pustostan. W części południowej znajdowała się zieleń 
urządzona wysoka (il. 5).

Zieleń wysoka z południowej części rynku przesłaniała częściowo subdominantę, którą 
stanowił komin (obiektu w stanie zdegradowanym: il. 6). Forma zabudowy w centralnej czę-
ści rynku, brakujące fragmenty pierzei, zaniedbana zieleń, pustostany i nieuporządkowana 
zabudowa tworzyły wrażenie chaosu. Brakowało miejsca reprezentacyjnego, przestrzeni dla 
życia społecznego i kulturalnego, z którym mogliby utożsamiać się mieszkańcy miasta.

2.4. RYNEK PO REWITALIZACJI

Dostępność piesza centralnej części rynku uległa zmianom w stosunku do okresu 
sprzed 2007 r. Po zrealizowaniu obwodnicy w trasie drogi wojewódzkiej zdecydowanie 
został ograniczony ruch samochodowy wzdłuż zachodniej, wschodniej i północnej pierzei 
rynku. Dostęp do części centralnej uległ poprawie, zwłaszcza od północy i wschodu. Nie 
wyznaczono tu nowych przejść dla pieszych, jednak poprzez stosowne oznaczenie i zmia-
nę nawierzchni utworzono ciąg pieszo-jezdny, umożliwiający swobodne przemieszczanie 
się. Układ i kompozycja zieleni umożliwiły stworzenie kilku „wejść” w centralną strefę 
rynku. Główne ciągi piesze w obrębie rynku nadal przebiegają, przede wszystkim, wzdłuż 
pierzei zabudowy.

Il. 6. Widok centralnej części rynku z okresu 
sprzed rewitalizacji, z oznaczonym czerwonym 
obrysem budynkiem restauracji i żółtymi 
obrysami – kapliczki i jednego z domów 
mieszkalnych usytuowanych w zachodniej pierzei 
(Ciepiela, 2021)

Il. 7. Widok centralnej części rynku z okresu po 
rewitalizacji, z oznaczonymi żółtymi obrysami 
– kapliczki i jednego z domów mieszkalnych 
usytuowanych w zachodniej pierzei. Teren 
placu miejskiego otoczony zielenią nie jest 
wyeksponowany (Ciepiela, 2021)
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Ilość funkcji usługowych rozmieszczonych wśród zabudowy przyrynkowej zmalała 
w stosunku do okresu sprzed rewitalizacji. Nie zmienił się również ich charakter, nadal 
przeważają funkcje usługowe o znaczeniu podstawowym. Przebudowano pawilon han-
dlowy w północnej części rynku (na obiekt usługowy), który stał się nową subdominan-
tą. Rozbiórka pustostanu i uwolnienie centralnej części umożliwiły wydzielenie placu 
miejskiego (il. 5–7). 

Zieleń wysoka w południowej części rynku została zakomponowana i uporządkowana. 
W centralnej części utworzono amfiteatralnie zagłębiony plac otoczony zielenią, co znacznie 
zmieniło charakter przestrzeni. Oryginalny kształt współśrodkowych kół nie jest związany 
z tradycyjnym rozplanowaniem rynków miejskich. Forma zagospodarowania terenu spo-
wodowała przywrócenie mu reprezentacyjnego charakteru (il. 8, 9). W stosunku do okresu 
sprzed rewitalizacji znacznie wzrosła liczba obiektów małej architektury.

Il. 8. Widok rynku od strony wschodniej. Fot. autorka, 2020

Il. 9. Widok centralnej części rynku od strony wschodniej. Fot. autorka, 2020
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3. PODSUMOWANIE

Wyniki przeprowadzonych analiz wykazały, że nowa forma zagospodarowania centralnej 
części rynku w Osieku spowodowała krystalizację układu przestrzeni publicznych w mieście. 
Projekt zrealizowano na podstawie konkursu ofert7, co niewątpliwie zaważyło na jakości 
przyjętych rozwiązań kompozycyjnych i funkcjonalnych. Silne założenie kompozycyjne, w po-
staci koncentrycznych kręgów, nie nawiązuje ani do topografii terenu, ani do uwarunkowań 
historycznych czy kulturowych. Projekt przebudowy nie obejmował zabudowy przyrynko-
wej, która w istotny sposób wpływa na odbiór i postrzeganie przestrzeni. Silnie zróżnicowa-
ne gabaryty i kolorystyki budynków nadal tworzą wrażenie chaosu. Jednakże, jak wskazują 
wyniki badań, proces rewitalizacji przeprowadzony w Osieku umożliwił wykształcenie prze-
strzeni, jakiej dotychczas w mieście brakowało. Poprawiła się dostępność centralnej części 
rynku i przede wszystkim w istotny sposób zmieniło się jego zagospodarowanie. Wyburzono 
zdegradowany obiekt stanowiący subdominantę, a w jego miejscu powstał amfiteatralnie 
zagłębiony plac.

Podsumowując, należy podkreślić, że rynek w obecnej formie stanowi reprezentacyjną 
przestrzeń i wizytówkę miasta, pozostając równocześnie ważnym dla lokalnej społeczności 
miejscem spotkań i wypoczynku.
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Streszczenie

Artykuł zawiera prezentację wyników badań nad obecnym stanem i kierunkami zagospodarowa-
nia kopalni w regionie Górnego Śląska. Zrealizowane badania objęły kilkadziesiąt miejsc związanych 
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Abstract

This paper is a presentation of the findings on the current state and course of development of mines 
in the area of the Upper Silesia. The study covered several dozen sites associated with procurement 
of coal. The author focused on the shaft complexes of underground mines. Their distribution has 
been presented and subjected to analysis in terms of essential characteristics. Processes associated 
with the industrial activity of mine, its liquidation and possible adaptive reuse were characterised.
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1. WSTĘP

Europejskie górnictwo węglowe osiągnęło szczyt rozwoju w latach 60. i 70. XX wieku. Na 
fali powojennej industrializacji kontynentu powstały liczne kopalnie podziemne, działające 
głównie na potrzeby hutnictwa stali i energetyki konwencjonalnej. W większości krajów Euro-
py funkcjonowały zurbanizowane regiony przemysłowe, zdominowane przez kombinaty wę-
glowo-stalowe: Zagłębie Ruhry i Saary w Niemczech, Moselle i Nord-Pas-de-Calais we Fran-
cji, holenderska i belgijska Limburgia, część Luksemburga, południowy Yorkshire w Wielkiej 
Brytanii, północne obszary Hiszpanii czy pogranicze polsko-czeskie z regionem górnośląskim. 

Granica podziału pomiędzy zachodnią i wschodnią częścią powojennej Europy była zara-
zem linią determinującą tempo i charakter przemian regionów górnictwa węglowego. Nie-
spełna dwadzieścia lat po II wojnie światowej w państwach zachodnioeuropejskich pojawiły 
się symptomy reorientacji gospodarki w kierunku „czystych” technologii. Wobec problemów 
ekonomicznych, społecznych i środowiskowych kraje zachodnioeuropejskie przystąpiły do 
likwidacji górnictwa węglowego. Pod koniec ubiegłego stulecia zamknięto kopalnie w kra-
jach Beneluksu, wkrótce potem umarło górnictwo węglowe we Francji. Niemcy zaprzestały 
dotowania węgla kamiennego w 2018 roku, przesądzając tym samym los dwóch ostatnich 
czynnych kopalni. Równocześnie w krajach dawnego bloku wschodniego sektor górniczy wę-
gla kamiennego nadal prężnie funkcjonował. W Polsce energetyka konwencjonalna oparta 
na węglu oraz presja środowisk górniczych jest wciąż pretekstem do wspierania tej branży 
– pomimo wątpliwego uzasadnienia ekonomicznego oraz ewidentnych szkód dla środowi-
ska. Wydaje się, że hasło „Polska węglem stoi”, ukute niemal pięćdziesiąt lat temu, pozosta-
je wciąż aktualne i prawdopodobnie polski węgiel kamienny będzie eksploatowany jeszcze 
przez kilka dekad (Wehnert i in., 2017). Obecnie, na terenie wszystkich krajów UE wciąż 
funkcjonuje 79 kopalni węgla kamiennego (Alves Dias i in., 2019), eksploatujących surowiec 
głównie na potrzeby sektora hutniczego i energetyki konwencjonalnej (Jelinek, 2013), z cze-
go aż 18 to kopalnie polskie.

Europejskie regiony górnictwa podziemnego aktualnie przechodzą lub niedawno prze-
szły głęboką transformację. Przeobrażenia tych obszarów wiążą się zasadniczo z dwoma fa-
zami działalności górniczej oraz procesami zachodzącymi po ustaniu tej działalności (il. 1):

a. czynną eksploatacją węgla kamiennego w kopalniach podziemnych;
b. fazą po zaprzestaniu działalności przemysłowej, obejmującą:

 – likwidację kopalni z rekultywacją terenów dotkniętych skutkami eksploatacji;
 – ewentualny etap zagospodarowania terenów i obiektów pogórniczych na nowe cele 

– poprzez ich funkcjonalną adaptację.
Wskazane fazy oraz związane z nimi procesy są typowe dla wszystkich regionów węglo-

wych w Europie. Mogą się jednak charakteryzować odmienną dynamiką, czasem trwania 
i momentem inicjacji – w zależności od lokalnych uwarunkowań prawnych, ekonomicznych, 
politycznych i innych. Górny Śląsk odróżnia się od większości obszarów górniczych w Europie 
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Zachodniej, ponieważ nadal pozostaje miejscem intensywnej eksploatacji węgla. Jednocześ-
nie zachodzą w nim wszystkie procesy związane z przekształcaniem kopalni, tj. jej likwidacją 
oraz ewentualną adaptacją do nowych funkcji.

Niniejsza publikacja zawiera wyniki autorskich badań, których celem było rozpoznanie 
obecnego stanu działalności oraz kierunków zagospodarowania podziemnych kopalni węgla ka-
miennego zlokalizowanych na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego oraz części Zagłębia 
Dąbrowskiego, w geograficznym i historycznym regionie Górnego Śląska (łac. Silesia Superior).

2. CEL, ZAKRES I METODA BADAŃ

Zasadniczym celem artykułu jest znalezienie odpowiedzi na szereg pytań: W jakim stop-
niu Górny Śląsk pozostaje czynnym regionem górniczym? Jaki jest obecny stan kopalni węgla 
kamiennego wyłączonych z eksploatacji surowców? W jakim zakresie górnośląskie kopalnie 
są wykorzystywane do nowych celów w okresie poprzemysłowym? Wreszcie – na czym po-
lega specyfika Górnego Śląska w odniesieniu do innych europejskich obszarów górnictwa 
węglowego, a także jakie są podobieństwa pomiędzy tymi regionami? Naukową podstawę 
rozważań stanowią autorskie badania terenowe, zrealizowane w trakcie sześciu wyjazdów 
studialnych (październik 2012–sierpień 2018). Przeprowadzono analizę kilkudziesięciu 
miejsc związanych z podziemną eksploatacją węgla kamiennego, koncentrując się na zespo-
łach szybowych czynnych i zlikwidowanych zakładów górniczych. Były to1:

1  Zespoły szybowe przypisano do miast górnośląskich, kierując się kryterium administracyjnym, zastrzegając, 
że niektóre z nich stanowią integralną część większych zakładów górniczych, których siedziby mogą znajdo-

Legenda:
Faza „A”:
Etap I – Rozpoznawanie i dokumentowanie złoża surowca.
Etap II – Projektowanie i budowanie kopalni, uzyskiwanie koncesji na wydobycie surowca.
Etap III – Czynna działalność przemysłowa kopalni – wydobywane surowca na zmiennym poziomie.
Faza „B”:
Etap IV – Likwidacja zakładu górniczego (proces inicjowany na końcowym etapie fazy III).
Etap V – Adaptacja funkcjonalna kopalni i jej zagospodarowanie do nowych celów (faza opcjonalna).
Etap VI – Brak użytkowania zlikwidowanej kopalni w okresie poprzemysłowym (faza opcjonalna).
Etap VII – Użytkowanie kopalni adaptowanej do nowej funkcji w okresie poprzemysłowym.

Il. 1. Typowy schemat funkcjonowania kopalni podziemnej w czasie. Oprac. własne
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 – w Bytomiu: kopalnia „Rozbark” i „Szombierki”;
 – w Chorzowie: kopalnia „Barbara” i „Polska” (szyb „Prezydent”);
 – w Chudowie: kopalnia „Budryk” (szyb „Chudów VI”);
 – w Czeladzi: kopalnia „Saturn”;
 – w Czerwionce-Leszczynie: kopalnia „Dębieńsko”;
 – w Gliwicach: kopalnia „Gliwice” i „Sośnica”;
 – w Katowicach: kopalnia „Gottwald”, „Katowice”, „Kleofas”, „Murcki-Staszic”, nadszybia 

„Pułaski” i „Wilson” kopalni „Wieczorek”, kopalnia „Wujek”;
 – w Knurowie: kopalnia „Knurów-Szczygłowice” (szyby I–III, V, „Foch I–II”);
 – w Mysłowicach: kopalnia „Mysłowice-Wesoła”, w tym szyb „Bończyk”;
 – w Ornontowicach: kopalnia „Budryk”;
 – w Piekarach Śląskich: kopalnia „Andaluzja” i „Bobrek-Piekary”;
 – w Rudzie Śląskiej: kopalnia „Bielszowice”, „Pokój”, „Ruda” i „Wirek”;
 – w Rybniku: nadszybia „Głowacki” i „Kościuszko” kopalni „Ignacy”;
 – w Siemianowicach Śląskich: kopalnia „Siemianowice” i szyb „Krystyn” kopalni „Michał”;
 – w Świętochłowicach: nadszybia „I” i „II” kopalni „Polska”
 – w Tychach: nadszybie „Czułów II” kopalni „Boże Dary”;
 – w Zabrzu: kopalnia „Guido” i sztolnia „Królowa Luiza” oraz szyb „Maciej” kopalni „ Concordia”.

Istotą publikacji jest prezentacja wyników zrealizowanych badań, tj. przedstawienie 
obecnego stanu funkcjonalnego badanych kopalni oraz sposobu i zakresu zagospodarowania 
zakładów górniczych wyłączonych z działalności przemysłowej. Szczegółowej analizie podda-
no łącznie 38 zespołów szybowych należących do niemal wszystkich kopalni podziemnych 
w regionie (il. 2). Duża liczba oraz zróżnicowanie badanych kopalni pozwala na rozpoznanie 
zjawisk i procesów charakterystycznych dla całego regionu Górnego Śląska. Wytypowania 
obiektów do badań terenowych dokonano na podstawie przeglądu literatury przedmiotu 
(np. Frużyński, 2012), a także szczegółowej analizy map topograficznych Górnego Śląska 
w skali 1 : 50 000, pozwalających na skuteczną identyfikację reprezentatywnej większości 
miejsc dawnej i czynnej eksploatacji węgla kamiennego w badanym obszarze.

W klasyfikacji obecnego stanu funkcjonowania analizowanych kopalni oraz ewentualne-
go kierunku ich wtórnego wykorzystania zastosowano autorską metodę, która objęła:

 – identyfikację obecnego stanu działalności górniczej kopalni (lub jej części) – rozróżnienie 
kopalni aktywnych i nieczynnych w odniesieniu do eksploatacji surowca;

 – w przypadku kopalni wyłączonych z eksploatacji – określenie fazy tego wyłączenia, 
tj. wskazanie obiektów całkowicie zlikwidowanych oraz pozostających w fazie likwidacji;

 – w stosunku do obiektów trwale zlikwidowanych – wskazanie kopalni zagospodarowa-
nych na nowe funkcji oraz pozostawionych jako nieużytki bez nadania nowej funkcji.

wać się w odległych miejscach regionu. Ze względu na trwające przekształcenia organizacyjne i własnościowe 
górnośląskich kopalni węgla ich nazewnictwo podane w spisie może nie być zgodne ze stanem obecnym.
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Ponadto rozpatrując formę poprzemysłowego zagospodarowania kopalni, wyróżniono 
dwa zasadnicze kierunki ich adaptacji: „komercyjny” i „kulturowy”, wskazując jako kryterium 
podziału generalne podejście do zachowanego dziedzictwa kulturowego – co jest kluczowe 
dla sfery przestrzennej i krajobrazowej, a także dla szeroko pojętej atrakcyjności Górnego 
Śląska. Przyjęta metoda wydaje się odpowiednia dla zakresu przeprowadzonych badań, 
w szczególności uwzględnia charakter analizowanych obiektów, którymi są wyłącznie zespo-
ły szybowe kopalni podziemnych. Uznano jednocześnie, że metody analizy funkcjonalnej 
przedstawione w dostępnych publikacjach naukowych są trudne do implementacji w prze-
prowadzonych badaniach kopalni podziemnych Górnego Śląska (Kaźmierczak i in., 2017), 
ponieważ odnoszą się głównie do elementów związanych z eksploatacją odkrywkową oraz 
rozległych terenów pogórniczych towarzyszących kopalniom podziemnym, np. zwałowisk, 
oraz obszarów dotkniętych szkodami górniczymi (Kuter, 2013). Ponadto metody te nie 
uwzględniają związku pomiędzy kierunkiem funkcjonalnej przebudowy obszarów pogórni-
czych z ich wartością kulturową.

W syntezie wyników badań dokonano zbiorczej charakterystyki analizowanych obiektów 
(tab. 1) z uwzględnieniem takich cech jak: aktualny stan działalności, czas i okres funkcjono-
wania jako obiekt przemysłowy, obecny stan zachowania wyrobisk górniczych i infrastruktury 

Il. 2. Usytuowanie kopalni podziemnych objętych badaniami terenowymi w regionie górnośląskim: 1 – ośrodki 
miejskie; 2 – granica województwa śląskiego i małopolskiego; 3 – autostrady; 4 – pozostałe ważniejsze drogi;  
5 – obiekty objęte autorskimi badaniami terenowymi. Oprac. własne na podstawie mapy topograficznej
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naziemnej, jak również kierunek zagospodarowania i forma użytkowania w okresie pogór-
niczym. Dane uzyskane w toku przeprowadzonych analiz zestawiono w ujęciu ilościowym 
(tab. 2). W części wnioskowej odniesiono się do przeobrażeń innych obszarów podziemnego 
górnictwa węglowego, badanych i opisywanych wcześniej przez autora, tj. Zagłębia Saary 
w Niemczech, departamentu Moselle (Langer, 2017) i Nord-Pas-de-Calais we Francji oraz 
w belgijskiej części Limburgii (Langer, 2019). 

3. SPECYFIKA GÓRNEGO ŚLĄSKA W ODNIESIENIU DO OBECNEGO STANU POLSKIEGO 
GÓRNICTWA WĘGLOWEGO

W odróżnieniu od większości państw zachodnioeuropejskich gospodarka Polski w znacz-
nym stopniu nadal opiera się na węglu kamiennym. Surowiec ten jest wykorzystywany jako 
paliwo (węgiel energetyczny) oraz w hutnictwie stali (węgiel koksujący). Wydobycie tego su-
rowca w Polsce jest nadal relatywnie duże. W 2016 roku wyniosło ono około 70 mln. ton, co 
stanowiło 70% łącznej produkcji węgla kamiennego we wszystkich krajach Unii Europejskiej 
(Ministerstwo Gospodarki, 2018). Według danych statystycznych w tym samym roku na po-
trzeby polskiego sektora energetycznego wykorzystano prawie 60% ogólnej ilości węgla ka-
miennego pozyskanego w kraju lub importowanego z zagranicy2 (Główny Urząd Statystycz-
ny, 2017; Gawlik i in., 2014). Wbrew tendencjom obserwowanym w krajach rozwiniętych 
węgiel kamienny jest wskazywany jako podstawowy nośnik energii produkowanej w Polsce 
w realnej perspektywie nawet do 2050 roku (Gawlik, 2013; Kaliski i in., 2014) – bez względu 
na rosnące koszty wydobycia oraz wyzwania związane z ochroną środowiska i klimatu. Pomi-
mo deklaracji zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz trwającej dyskusji 
nad energetyką jądrową, inwestycje w polski sektor energetyczny skupiają się na możliwie 
szybkiej modernizacji i rozbudowie elektrowni konwencjonalnych, w tym zasilanych węglem 
kamiennym (Gawlik, 2013). Można przypuszczać, że eksploatacja polskiego węgla metodą 
podziemną może być jeszcze długo kontynuowana, pomimo przewidywanej przez eksper-
tów redukcji wielkości wydobycia (Stala-Szlugaj i in., 2017). Nie należy się zatem spodziewać 
rychłej likwidacji wszystkich kopalni pozyskujących rodzimy węgiel kamienny.

Na terenie Polski istnieją aktualnie tylko dwa regiony czynnej eksploatacji węgla kamien-
nego – górnośląski oraz lubelski. Istotne jest, że zdecydowana większość węgla kamiennego 
pozyskiwanego w Polsce pochodzi z Górnego Śląska – w 2015 roku było to aż 90% (Probierz, 
2015). Obecnie w regionie górnośląskim operuje kilka niezależnych spółek prowadzących 

2  Należy zastrzec, że w całkowitym bilansie węgla energetycznego zużywanego w Polsce duży udział ma suro-
wiec importowany – przede wszystkim z Rosji, ale także ze Stanów Zjednoczonych, Czech, Ukrainy, Kolumbii 
i Australii (Stala-Szlugaj, 2014). Dane Ministerstwa Energii wskazują, że w 2018 roku Polska sprowadziła z za-
granicy niemal 20 mln ton węgla, co stanowi prawie 1/3 ogólnej ilości zużywanego surowca.
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czynne wydobycie węgla i zrzeszających poszczególne kopalnie3 (Chmielewska, 2010). Struk-
tura własnościowa i organizacyjna produkcji węgla na Górnym Śląsku zmienia się jednak 
dosyć często. Jest to niewątpliwie sygnałem transformacji, jaką od kilku dekad przechodzi 
polskie górnictwo węglowe (Podgórska-Jurkowska, 1994). Niezależnie od dokonujących się 
przemian Górnośląskie Zagłębie Węglowe jest jednym z ostatnich regionów europejskich, 
w którym wciąż wydobywany jest węgiel kamienny. Przez jakiś czas Górny Śląsk pozostanie 
obszarem silnie zindustrializowanym, z czynnymi kopalniami podziemnymi. Można również 
założyć, że istniejące kopalnie będą podlegać przekształceniom – tak pod względem funkcjo-
nalnym, jak i przestrzennym. Jest prawdopodobne, że w dłuższej perspektywie czasu część 
górnośląskich kopalni ulegnie likwidacji w procesie dostosowywania polskiego górnictwa 
węglowego do zmiennych realiów – zwłaszcza ekonomicznych, technicznych i prawnych.

4. CZYNNE ZAKŁADY GÓRNICZE

Działalność czynnych kopalni węgla rozpatrywana jest zazwyczaj przez pryzmat ich znacze-
nia gospodarczego, a także oddziaływania na środowisko. Istotne jest również krajobrazowe 
znaczenie kopalni podziemnych, a także ich rola społeczna i kulturowa. Przeprowadzone ba-
dania naukowe oraz niniejszy artykuł pomijają te zagadnienia, koncentrując się wyłącznie na 
aspektach funkcjonalnych. Jak wcześniej wspomniano, prawie cała produkcja polskiego wę-
gla kamiennego opiera się na kopalniach górnośląskich – w regionie działa obecnie 17 kopalni 
podziemnych4, zarządzanych przez kilka różnych spółek skarbu państwa. W skład zespołów 

3  Obecnie należy do nich: Polska Grupa Górnicza, Węglokoks, Jastrzębska Spółka Węglowa, Tauron Wydobycie 
oraz kilka mniejszych podmiotów.

4  Są to kopalnie węgla kamiennego (KWK): „Bobrek-Piekary”, „Bolesław Śmiały”, „Borynia-Zofiówka”, „Bu-
dryk”, „Knurów-Szczygłowice”, „Murcki-Staszic”, „Mysłowice-Wesoła”, „Piast-Ziemowit”, „Pniówek”, „ROW”, 
„Ruda”, „Silesia” „Sośnica”, „Wujek” oraz zakłady górnicze (ZG): „Janina”, „Nowe Brzeszcze”, „Sobieski” (na 
podstawie danych publikowanych przez spółki węglowe).

Il. 3. Panorama nadszybia I–III kopalni węgla kamiennego „Knurów-Szczygłowice” – obiekty szybowe kopalni 
wyniesione ponad zbocze zwałowiska. Fot. autor, 2018
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szybowych tych kopalni wchodzą przede wszystkim budynki szybów górniczych z charakte-
rystycznymi wieżami wyciągowymi, zwałowiska, obiekty o funkcji administracyjnej, socjal-
nej, gospodarczej, magazynowej i technicznej, infrastruktura transportowa i komunikacyjna, 
obiekty związane z przeróbką węgla, odwadnianiem wyrobisk i utylizacją wód kopalnia-
nych oraz wiele innych elementów, które łącznie składają się na funkcjonalną całość (il. 3).

5. KOPALNIE PO ZAKOŃCZENIU DZIAŁALNOŚCI POPRZEMYSŁOWEJ

Okres czynnej działalności przemysłowej każdej kopalni kończy się likwidacją zakładu 
górniczego. Proces ten jest regulowany prawem5 i obejmuje szerokie spektrum działań tech-
nicznych i organizacyjnych (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981). Przyczyny likwidacji zakładu górni-
czego mogą być złożone, a są to najczęściej: całkowita nierentowność lub niska opłacalność 
wydobycia kopalin (będąca głównie pochodną kosztów eksploatacji oraz ceny surowca), 
zmniejszająca się zasobność złóż, katastrofy górnicze lub realne zagrożenie takimi katastro-
fami, niszczący wpływ na środowisko. Konieczność reagowania na zmieniające się w czasie 
uwarunkowania powoduje, że wiele kopalni operujących w regionach czynnego górnictwa 
musi ulec likwidacji – w całości lub części6. Obecnie w fazie likwidacji zakładu górniczego 
znajdują się części dwóch kopalni górnośląskich – „Boże Dary” w kopalni „Murcki” (il. 4) oraz 
„Pułaski” w dawnej kopalni „Wieczorek”.

5  Likwidację polskich zakładów górniczych reguluje ustawa Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 nr 163 
poz. 981) wraz z powiązanymi aktami wykonawczymi. 

6  Likwidacji 20 górnośląskich kopalni dokonano w ramach restrukturyzacji polskiego górnictwa węglowego 
prowadzonej na przełomie obecnego i ubiegłego stulecia na podstawie tzw. reformy Steinhoffa. Celem tej 
reformy była naprawa finansów kopalni, skutkiem zaś – ograniczenie wydobycia węgla o 21 mln ton rocznie 
oraz trwałe zwolnienie z pracy ponad 90 tys. górników. Reforma Steinhoffa była jak dotąd jedynym zna-
czącym i kompleksowym działaniem restrukturyzacyjnym w powojennej historii polskiego górnictwa węgla 
kamiennego (Money.pl, 2001).

Il. 4. Naziemna infrastruktura likwidowanego nadszybia „Boże Dary”, stanowiącego część kopalni „Murcki” 
w Katowicach. Fot. autor, 2018
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Il. 5. Tereny po zlikwidowanej kopalni węgla kamiennego „Andaluzja”  
w Piekarach Śląskich. Fot. autor, 2018

Il. 6. Niszczejące relikty zabudowy szybowej i zachowana wieża wyciągowa  
kopalni „Szombierki” w Bytomiu. Fot. autor, 2018
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Prawo regulujące cele i zasady prowadzenia działań likwidacyjnych kładzie nacisk na 
nadrzędną potrzebę naprawy środowiska dotkniętego negatywnymi następstwami eksploa-
tacji surowców, co skutkuje dążeniem do przywrócenia stanu środowiska sprzed rozpoczęcia 
eksploatacji górniczej. W praktyce likwidowanie kopalni podziemnej oznacza przeważnie fi-
zyczne unicestwienie wszystkich lub prawie wszystkich obiektów pogórniczych, które stają 
się nieprzydatne do celów przemysłowych – zarówno wyrobisk podziemnych, jak i infra-
struktury wydobywczej na powierzchni terenu. Jest to także podyktowane względami eko-
nomicznymi – „wyczyszczenie” i rekultywacja zdegradowanego obszaru pozwalają uniknąć 
dalszych kosztów utrzymywania nieczynnej kopalni, ułatwiają sprzedaż lub dzierżawę terenu 
i zapewniają swobodę w jego późniejszym zagospodarowaniu.

Skutkiem likwidacji kopalni może być trwałe lub czasowe przekształcenie terenu pogór-
niczego w nieużytek. Potwierdzają to przykłady kopalni „Wirek” w Rudzie Śląskiej, „Boże 
Dary” w Tychach oraz „Andaluzja” w Piekarach Śląskich (il. 5). Zdarza się, że w toku działań 
likwidacyjnych pozostawia się część lub tylko relikt zabudowy, w tym wieże wyciągowe, któ-
re trwają na terenach poeksploatacyjnych jako świadek dawnej funkcji. Tak jest w przypad-
ku bytomskiej kopalni „Szombierki” (il. 6), kopalni „Dębieńsko” w Czerwionce-Leszczynach, 
„Kleofas” w Katowicach i wielu innych w całym regionie. Stan techniczny pozostawionych 
obiektów górniczych jest najczęściej zły, a nawet katastrofalny, co w znaczącym stopniu 
uniemożliwia ich ewentualne dalsze użytkowanie.

W niektórych przypadkach zachowuje się wybrane elementy, zakładając możliwość ich 
dalszego użytkowania po niezbędnej przebudowie. Zakres i charakter adaptacji zależą od bie-
żącego stanu zachowania oraz końcowego przeznaczenia likwidowanej kopalni, która doce-
lowo może pełnić funkcje usługowe – zarówno publiczne, jak i komercyjne. Na przykładzie 
Górnego Śląska można wskazać dwa nurty funkcjonalnego przekształcania nieczynnych ko-
palni węgla kamiennego: 

a. nurt komercyjny – adaptacja kopalni do prowadzenia działalności gospodarczej, najczęś-
ciej komercyjnej – niezwiązanej z dawną funkcją górniczą, bez eksponowania kulturowej 
wartości zachowanych obiektów oraz z umiarkowanym wykorzystaniem tej wartości;

b. nurt kulturowy – wtórne zagospodarowanie kopalni ukierunkowane na funkcje użytecz-
ności publicznej powiązane z działalnością komercyjną, prowadzone z zamysłem wy-
eksponowania i celowego wykorzystania kulturowej wartości adaptowanych obiektów.

Należy podkreślić, że działania realizowane w obydwu nurtach mogą spełniać kryteria re-
witalizacji terenów pogórniczych, tj. skutkować trwałym wyprowadzeniem obszaru ze stanu 
kryzysowego i przywróceniem jego witalności w sensie gospodarczym i społecznym. Istotna 
różnica pomiędzy powyższymi nurtami polega na sposobie podejścia do wartości kulturowej 
reprezentowanej przez zachowane elementy pogórnicze. W nurcie komercyjnym wartości te 
są traktowane przedmiotowo i nie decydują ani o kierunku, ani o sposobie zagospodarowania 
obiektów i terenów poeksploatacyjnych. Funkcje wprowadzane na obszary pogórnicze w ra-
mach nurtu komercyjnego są raczej ukierunkowane na osiągnięcie zysków ekonomicznych 
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i nie zawsze służą celom społecznym. Potwierdza to obecny stan nadszybia „Kolejowy I” cho-
rzowskiej kopalni „Barbara”, które po likwidacji zakładu górniczego adaptowano na funkcję 
składową i magazynową, w tym złomowisko samochodów (il. 7). Za przykład działania w nur-
cie komercyjnym autor uznaje także zagospodarowanie dawnej kopalni „Gottwald” w Katowi-
cach, którą w 2005 roku przekształcono na Silesia City Center (il. 8). Przebudowę prowadzono 
pod hasłem „rewitalizacji”, a samo centrum przyczyniło się do ożywienia terenu nieczynnej 
kopalni. Jednak przy adaptacji historycznego obiektu zniszczono lub zmarginalizowano szereg 
istotnych wartości, podporządkowując działania celom komercyjnym. W rezultacie powstało 
kolejne w regionie centrum handlowe, o dominującej skali urbanistycznej oraz dość pospo-
litej formie i estetyce. Pomimo zachowania i wykorzystania kilku oryginalnych elementów, 
historyczna zabudowa kopalni „Gottwald” uległa radykalnej transformacji, między innymi 
poprzez zaburzenie pierwotnego układu przestrzennego, rozbiórkę wielu nieprzydatnych bu-
dynków i przekształcenie zachowanej wieży szybowej na maszt reklamowy.

Dużą grupę górnośląskich kopalni węgla stanowią obiekty przebudowane i zagospodaro-
wane w sposób zgodny z nurtem kulturowym – zazwyczaj przekształcone tak, aby spełniały 
funkcje użyteczności publicznej z zakresu turystyki, kultury, sztuki, muzealnictwa, rekreacji 
sportu i rozrywki, przy poszanowaniu i eksponowaniu zachowanych wartości. Zakres działań 
podejmowanych w tym nurcie jest jednak bardzo zróżnicowany. Zespół obiektów w Zabrzu 
– kopalnia węgla „Guido” (il. 9) ze sztolnią „Królowa Luiza” został po zakończeniu działalno-
ści przemysłowej zachowany wraz z częścią podziemnych wyrobisk górniczych i jest współ-
cześnie wykorzystywany jako miejsce turystyczne. Obiekt ten należy do najważniejszych ele-
mentów górniczego dziedzictwa na Górnym Śląsku, a jego znaczenie kulturowe ma zasięg 
ponadregionalny7. Niektóre zlikwidowane kopalnie podziemne zostały poddane wybiórczej 
adaptacji, wykorzystano obiekty naziemne o szczególnym znaczeniu historycznym, archi-
tektonicznym i widokowym – z przeznaczeniem na funkcje publiczne. Zagospodarowanie 
takich kopalni obejmuje przebudowę istniejącej infrastruktury oraz wprowadzenie nowych, 
współczesnych elementów przy poszanowaniu zastanych wartości. Sztandarowym przykła-
dem działań realizowanych w nurcie kulturowym jest przebudowa dawnej kopalni „Kato-
wice” na nową siedzibę Muzeum Śląskiego, Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego 
Radia oraz Międzynarodowe Centrum Kongresowe wraz z licznymi funkcjami towarzyszący-
mi, także komercyjnymi (il. 10). Oprócz wymienionych można wskazać jeszcze inne przykła-
dy podobnej metody adaptacji górnośląskich obiektów pogórniczych: kopalnię „Rozbark” 
w Bytomiu, szyb „Prezydent” w Chorzowie, kopalnię „Saturn” w Czeladzi, kopalnię „Gliwice” 
w Gliwicach, szyb „Wilson” kopalni „Wieczorek” w Katowicach, szyb „Krystyn” kopalni „Mi-
chał” w Siemianowicach Śląskich, części kopalni „Polska” w Świętochłowicach, a także szyb 
„Maciej” kopalni „Concordia” w Zabrzu.

7  O szczególnej randze tej kopalni świadczy jej obecny status: jest prawnie chronionym zabytkiem oraz punk-
tem kotwicznym Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego ERIH. Ponadto sztolnia „Królowa Luiza” 
została włączona do Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.
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Il. 7. Złomowisko samochodów na nadszybiu „Kolejowy I” kopalni „Barbara”  
w Chorzowie. Fot. autor, 2018

Il. 8. Silesia City Center – współczesny obiekt handlowo-rozrywkowy wybudowany na terenie  
dawnej kopalni „Gottwald” w Katowicach – widok od strony głównego wejścia. Fot. autor, 2012
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Il. 9. Oryginalne wyrobiska górnicze na podziemnej trasie turystycznej  
w kopalni „Guido” w Zabrzu. Fot. autor, 2017

Il. 10. Tereny kopalni „Katowice” zagospodarowane na wielofunkcyjny  
zespół obiektów użyteczności publicznej – widok na zachowane elementy 

zabudowy szybów „Bartosz” i „Warszawa”, otoczone współczesnymi  
obiektami architektonicznymi. Fot. autor, 2018
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6. KOPALNIE PODZIEMNE REGIONU GÓRNOŚLĄSKIEGO – SYNTEZA WYNIKÓW 
BADAŃ

Badaniami terenowymi objęto kilkadziesiąt miejsc związanych z eksploatacją węgla 
kamiennego metodą podziemną. Autor skupił się na rozpoznaniu obecnego stanu funk-
cjonowania oraz kierunku zagospodarowania i sposobu użytkowania zespołów szybowych 
w obrębie zlikwidowanych i czynnych kopalni. Przeanalizowano łącznie 38 wyodrębnionych 
miejsc na terenie 17 górnośląskich miast. Zrealizowane prace nie objęły wszystkich zespo-
łów szybowych w regionie, jednakże grupę obiektów wytypowanych do badań można uznać 
za reprezentatywną – ze względu na liczebność, rozmieszczenie oraz zróżnicowanie cech, 
takich jak: aktualny stan działalności, czas i okres funkcjonowania jako obiekt przemysłowy, 
obecny stan zachowania wyrobisk górniczych i infrastruktury naziemnej, jak również kieru-
nek zagospodarowania i forma użytkowania w okresie pogórniczym. Charakterystykę obiek-
tów objętych badaniami terenowymi przedstawiono zbiorczo w tabeli (tab. 1).

Z danych zestawionych w tabeli wynika, że spośród wszystkich rozpatrywanych obiek-
tów tylko 12, czyli około 32%, to zespoły szybowe czynnych zakładów górniczych. Dotyczy to 
zwłaszcza młodszych kopalni, które były budowane jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku. Po-
zostałe 26 przebadanych obiektów to zespoły szybowe kopalni wyłączonych z czynnej działal-
ności – już zlikwidowanych (24) lub aktualnie będących w likwidacji (2). Z zestawienia danych 
wynika, że czas intensywnej likwidacji górnośląskich kopalni przypada na ostatnią dekadę 
XX wieku oraz pierwsze lata obecnego stulecia. Zlikwidowano wtedy aż 16 analizowanych 
obiektów, co stanowi 42% wszystkich badanych i aż 62% w grupie nieczynnych. Zwraca uwagę 
fakt, że w rozpatrywanym okresie przeprowadzono likwidację zarówno najstarszych zakładów 
górniczych (np. kopalnia „Ignacy” w Rybniku – po 203 latach działalności wydobywczej), jak 
i tych młodszych (np. kopalnia „Barbara” w Bytomiu – zaledwie po 25 latach funkcjonowania). 
Wśród 24 kopalni podziemnych, których likwidacja została już zakończona, aż 9 (czyli prawie 
40%) nie zostało adaptowanych do nowych funkcji – wszystkie stanowią obecnie nieużytek. 
W żadnej z tych kopalni nie zachowały się wyrobiska podziemne. Stan zachowania infrastruk-
tury naziemnej w zlikwidowanych i nieużytkowanych kopalniach górnośląskich jest zróżnico-
wany. W przypadku niektórych kopalni („Andaluzja” w Piekarach Śląskich, „Wirek” w Rudzie 
Śląskiej, „Boże Dary” w Tychach) obiekty szybowe, w tym wieże wyciągowe, zostały całkowicie 
rozebrane, a tereny ich dawnej lokalizacji trudno nawet zidentyfikować8. W innych kopalniach 
infrastrukturę naziemną utrzymano częściowo lub wyłącznie w stopniu szczątkowym, jednak 
brak użytkowania i bieżącej konserwacji zachowanych obiektów skutkuje pogorszeniem ich 
stanu technicznego oraz ogranicza możliwość przyszłej adaptacji funkcjonalnej w nurcie kul-
turowym – między innymi z powodu postępującej degradacji oryginalnych wartości.

8  Wieżę wyciągową szybu „Czułów II” kopalni „Boże Dary” w Tychach zburzono 22 sierpnia 2018 roku, kilka dni 
po wykonaniu przez autora badań terenowych tego obiektu.
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Tab. 1. Zbiorcza charakterystyka obiektów górniczych – kopalni podziemnych i wyodrębnionych zespołów 
szybowych na terenie Górnego Śląska, objętych autorskimi badaniami terenowymi. Oprac. własne

Lp. Miasto Kopalnia 
(szyb/nadszybie)1

Obecny stan  
działalności

Okres działalności 
przemysłowej, 

data 
(liczba lat)2

Obecny stan zachowania
Obecna funkcja,  

kierunek zagospodarowania  
lub forma użytkowaniaWyrobiska

górnicze Infrastruktura 
naziemna

1.

Bytom

„Rozbark” 
(„Bończyk”, „Barbara”) 

1870–2004 
(134)   siedziba teatru

2. „Szombierki” 
(„Krystyna”, „Ewa”) 

1870–1996 
(126)   nieużytek

3.

Chorzów

„Barbara” 
(„Kolejowy I”) 

1970–1995 
(25)   składy i magazyny

4. „Polska” 
(„Prezydent”) 

1932–1975 
(43)  

otwarte tereny parkowo-rekreacyjne 
z zachowaną wieżą szybową

5. Chudów „Budryk” 
(„Chudów VI”) 

od 1979 
(41)   czynny zakład górniczy 

6. Czeladź „Saturn” 
1887–1996 

(109)   galeria sztuki współczesnej

7. Czerwionka-
-Leszczyny „Dębieńsko” 

1853–2000 
(147)   nieużytek

8.

Gliwice

„Gliwice” 
1901–2000 

(99)  
siedziba Muzeum Odlewnictwa 

Artystycznego oraz Centrum  
Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”

9. „Sośnica” 
od 1857 

(163)   czynny zakład górniczy 

10.

Katowice

„Gottwald” 
1904–2004 

(100)  
centrum handlowo-usługowe Silesia 

City Center

11. „Katowice” 
(„Bartosz”, „Warszawa”) 

1823–1999 
(176)  

siedziba Nowego Muzeum Śląskiego, 
Narodowej Orkiestry Symfonicznej 

Polskiego Radia i Międzynarodowego 
Centrum Kongresowego

12. „Kleofas” 
1845–2004 

(159)   nieużytek

13. „Murcki-Staszic” 
od 1769 

(251)   czynny zakład górniczy 

14. „Murcki” 
(„Boże Dary”) 

1902–2015 
(113)   zakład górniczy w fazie likwidacji 

15. „Wieczorek” 
(„Pułąski”) 

1826–2018 
(192)   zakład górniczy w fazie likwidacji 

16. „Wieczorek” 
(„Wilson”) 

1826–2018 
(192)   galeria sztuki współczesnej 

17. „Wujek” 
(„Krakus”, „Lechia”) 

od 1900 
(251)  

czynny zakład górniczy, siedziba Izby 
Pamięci Kopalni „Wujek”

18.

Knurów

„Knurów-Szczygłowice” 
(„Foch I”, „Foch II”) 

1908–2005 
(97)   nieużytek

19. „Knurów-Szczygłowice” 
(„Szyby I–III”) 

od 1957 
(63)   czynny zakład górniczy

20. „Knurów-Szczygłowice” 
(„Szyb V”) 

od 1973 
(47)  

czynny zakład górniczy (szyb wen-
tylacyjny)
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21.

Mysłowice

„Mysłowice-Wesoła” 
(„Bończyk”) 

1911–1984 
(73)   obiekt bankietowo-konferencyjny

22. „Mysłowice-Wesoła” 
(„Piotr”, „Bronisław”) 

od 1914 
(106)  

czynny zakład górniczy, od 2015 
roku unieruchomiony

23. „Mysłowice-Wesoła” 
(„Sas”, „Łokietek”) 

1837–2008 
(171)   nieużytek

24. Ornontowice „Budryk” 
od 1979 

(41)   czynny zakład górniczy 

25.

Piekary Śląskie

„Andaluzja” 
(„Sienkiewicz”,  

„Reymont”, „Żeromski”)


1911–1999 
(88)   nieużytek

26. „Bobrek-Piekary” 
(„Dołki”) 

od 1907 
(113)   czynny zakład górniczy

27.

Ruda Śląska

„Ruda” 
(„Bielszowice”) 

od 1896 
(124)   czynny zakład górniczy

28. „Ruda” 
(„Halemba”) 

od 1957 
(63)   czynny zakład górniczy

29. „Ruda” 
(„Pokój”) 

od 1902 
(118)   czynny zakład górniczy

30. „Wirek” 
1849–1954 

(105)   nieużytek

31. Rybnik
„Ignacy” 

(„Głowacki”,  
„Kościuszko”)


1792–1995 

(203)   skansen górniczy

32.
Siemianowice 

Śląskie

„Siemianowice” 
(„Richter”) 

1945–1993 
(48)   nieużytek

33. „Michał” 
(„Krystyn”) 

1883–1994 
(111)  

Siemianowickie Centrum Kultury 
– Park Tradycji

34. Świętochłowice „Polska” 
(„Szyb I”, „Szyb II”) 

1872–2000 
(128)  

komenda policji, wieża szybu I udo-
stępniona do zwiedzania

35. Tychy „Boże Dary” 
(„Czułów II”)  brak danych   nieużytek

36.

Zabrze

„Guido” 
(„Szyb Kolejowy”) 

1855–1962 
(107)   łącznie: siedziba Muzeum 

Górnictwa Węglowego w Zabrzu, 
podziemna trasa turystyczna37. „Królowa Luiza” 

1791–1998 
(207)  

38. „Concordia” 
(„Maciej”) 

1841–1962
(121)   obiekt muzealny, gastronomia

Obecny stan działalności kopalni/nadszybia:

 obiekt czynny, prowadzący działalność  
 wydobywczą

 obiekt w fazie likwidacji

 obiekt zlikwidowany, nieużytkowany

 obiekt zlikwidowany, częściowo adaptowany 
 do nowej funkcji

Obecny stan zachowania kopalni/nadszybia

(wyrobiska górnicze i infrastruktura naziemna):

 istniejące w całości

 zachowane częściowo

 zachowane szczątkowo

 niezachowane (całkowicie zlikwidowane)

1 Nazewnictwo czynnych kopalni odpowiada obecnej strukturze organizacyjnej górnictwa węglowego na 
 Górnym Śląsku, natomiast nazwy nieczynnych kopalni i szybów górniczych są zgodne z nazewnictwem histo-
rycznym z okresu likwidacji kopalni. 

2 Na podstawie danych publikowanych w: Frużyński, 2012.
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W grupie kopalni zlikwidowanych aż 15 spośród 24 zostało adaptowanych do nowej funk-
cji, co stanowi ponad 60% nieczynnych kopalni i prawie 40% wszystkich badanych. W toku 
badań stwierdzono, że zakres i charakter przeprowadzonych działań adaptacyjnych wpisuje 
się w dwa odmienne nurty – komercyjny i kulturowy. Na podstawie analizy poszczególnych ze-
społów szybowych stwierdzono, że w regionie górnośląskim zdecydowanie przeważają obiekty 
adaptowane w nurcie kulturowym – stanowią aż 80% kopalni, które po likwidacji zostały zago-
spodarowane i wykorzystane do nowych celów (12 z 15 obiektów). Wśród nich jest zespół gór-
niczy: kopalnia węgla kamiennego „Guido” i sztolnia „Królowa Luiza” w Zabrzu, gdzie w celach 
użyteczności publicznej zachowano i udostępniono najbardziej wartościową część podziem-
nych wyrobisk. Podobnie jak w przypadku obiektów nieużytkowanych, kopalnie adaptowane 
różnią się pod względem stanu zachowania infrastruktury naziemnej. Kopalnia „Katowice”, 
przebudowana na wielofunkcyjny zespół obiektów użyteczności publicznej, jest przykładem 
kompleksowego zachowania i zagospodarowania budynków pogórniczych, w tym wież szybo-
wych. Z kolei przykład szybu „Prezydent” dawnej kopalni „Polska” w Chorzowie pokazuje, że 
adaptacja w nurcie kulturowym może obejmować tylko wybrane elementy naziemne – w tym 
konkretnym przypadku zachowano jedynie wieżę wyciągową, wokół której urządzono niewiel-
ki park publiczny. Sama wieża została odpowiednio zabezpieczona i pełni funkcję punktu wido-
kowego. Pozostałe 3 z 15 adaptowanych kopalni górnośląskich zaliczono ze względu na sposób 
i kierunek przeprowadzonych działań adaptacyjnych do nurtu komercyjnego. Są to: kopalnia 
„Barbara” w Chorzowie (obecnie teren składowo-magazynowy), kopalnia „Gottwald” w Kato-
wicach (Silesia City Center) oraz szyb „Bończyk” kopalni „Mysłowice-Wesoła” w Mysłowicach 
(obecnie prywatny obiekt bankietowo-konferencyjny)9. Strukturę ilościową danych dotyczą-
cych górnośląskich kopalni obrazuje poniższa tabela (tab. 2).

Tab. 2. Struktura ilościowa danych dotyczących górnośląskich kopalni objętych badaniami autorskimi. Oprac. własne

Zasób  
ogółem

w 
tym

Stan  
działalności 

górniczej

w 
tym Faza w 

tym

Stan  
zagospodaro-

wania

w 
tym

Nurt działań adap-
tacyjnych

Łączna liczba 
przebadanych 

obiektów
(38)

► nieczynne
(26)

► zlikwidowane
(24)

► zagospodarowane
(15)

► kulturowy
(12)

► komercyjny
(3) 

►

niezagospodaro-
wane 

(nieużytki)
(9)

►
w toku  

likwidacji
(2)

► czynne 
(12)

9 Kwalifikacja szybu „Bończyk” do nurtu komercyjnego nie jest całkowicie jednoznaczna. Obiekty pogórnicze 
pełnią funkcję czysto komercyjną, jednak istniejące wartości kulturowe tego obiektu są eksponowane oraz 
celowo wykorzystywane jako element specyfiki i atrakcyjności miejsca.
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7. PODSUMOWANIE

Autorskie badania objęły łącznie 38 miejsc związanych z eksploatacją węgla kamiennego 
– zespołów szybowych czynnych i nieaktywnych kopalni podziemnych. Z analizy wytypowa-
nych przypadków wyłania się dość wyraźny obraz Górnego Śląska jako historycznego regionu 
górniczego, w którym można obserwować procesy i zjawiska typowe dla europejskich ob-
szarów związanych z górnictwem węglowym. Są to w szczególności przemiany funkcjonalne, 
które towarzyszą fazie działalności przemysłowej zakładów wydobywczych, etapowi likwida-
cji kopalni podziemnych oraz ich transformacji i zagospodarowaniu w okresie pogórniczym. 
Na podstawie zebranych i zestawionych danych można stwierdzić, że zdecydowana większość 
górnośląskich kopalni to obiekty nieczynne (zlikwidowane lub pozostające w stanie likwi-
dacji). Wśród nich, znacząca część (prawie 1/3 wszystkich badanych) została zagospodaro-
wana i przystosowana do nowych funkcji w nurcie określonym przez autora jako kulturowy, 
tj. głównie do celów użyteczności publicznej, z zachowaniem i wykorzystaniem wartości hi-
storycznego dziedzictwa górniczego. Jednocześnie Górny Śląsk jest jednym z ostatnich regio-
nów europejskich, gdzie podziemne górnictwo węglowe pozostaje sektorem gospodarczym 
o wiodącym znaczeniu gospodarczym i społecznym. Pomimo spadku wielkości wydobycia 
węgla kamiennego w Polsce w regionie górnośląskim nadal działają kopalnie zatrudniające 
dziesiątki tysięcy górników. Są to miejsca trwania żywej kultury górniczej, aktywizujące lo-
kalne społeczności do działania na rzecz ochrony, utrwalania i rozpowszechniania tej kultury.

Badania terenowe nad kopalniami Górnego Śląska prowadzono równolegle z analogicz-
nymi pracami w zachodnioeuropejskich regionach podziemnej eksploatacji węgla kamien-
nego – Zagłębiu Ruhry i Saary (Niemcy), Moselle i Nord-Pas-de-Calais (Francja), Limburgii 
(Belgia, Holandia). Na tle tych miejsc Górny Śląsk wykazuje się pewnymi podobieństwami, 
ale i zasadniczymi różnicami. Specyfika regionu górnośląskiego wynika wprost z obecnego 
stanu górnictwa węglowego, tj. aktywnej działalności przemysłowej kilkunastu kopalni pod-
ziemnych. Tymczasem wszystkie wymienione regiony Europy Zachodniej to obszary całko-
wicie pogórnicze, gdzie obecnie nie działa już żadna kopalnia węgla. Całkowita likwidacja 
górnictwa węgla kamiennego w państwach zachodnioeuropejskich była z pewnością uza-
sadniona względami gospodarczymi i przyczyniła się do poprawy jakości środowiska znisz-
czonego na skutek wydobywania surowca. Z drugiej jednak strony zamknięcie kopalni i ich 
późniejsza rozbiórka miały istotny wpływ na zmianę charakterystycznego krajobrazu prze-
mysłowego, a także stopniowy zanik kultury górniczej, która jest nietrwała i ulotna, trudna 
do utrzymania w miejscach wyłączanych z czynnej działalności wydobywczej. Wydaje się 
zatem, że aktywne górnictwo węglowe na Górnym Śląsku sprzyja zachowaniu specyficznych 
dla tamtego obszaru wartości kulturowych – wciąż czytelnych w krajobrazie regionu i obec-
nych w życiu lokalnych społeczności. 

Porównując Górny Śląsk do regionów węglowych w Zachodniej Europie, dostrzega się 
podobieństwo pomiędzy procesami charakterystycznymi dla fazy pogórniczej, obejmującej 
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likwidację kopalni podziemnych oraz ich ewentualne zagospodarowanie. Należy w tym miej-
scu zastrzec, że Górny Śląsk i zachodnioeuropejskie regiony węglowe znajdują się w diame-
tralnie różnej fazie tych procesów – co obecnie uniemożliwia przeprowadzenie ich szczegó-
łowej analizy porównawczej. Ogólnie rzecz biorąc, we wszystkich regionach można wskazać 
obiekty poddane likwidacji całkowitej oraz takie, w których po definitywnym ustaniu działal-
ności wydobywczej utrzymano określoną część obiektów naziemnych.

Wśród zachowanych kopalni niektóre pozostają nieużytkami, inne są przeznaczane na 
nowe funkcje – poprzez działania zgodne zarówno z nurtem komercyjnym, jak i kulturowym. 
W każdym zachodnioeuropejskim obszarze górnictwa węglowego istnieje przynajmniej je-
den obiekt „flagowy” o ponadregionalnym znaczeniu kulturowym, adaptowany na cele uży-
teczności publicznej na podstawie zachownych wartości dziedzictwa pogórniczego. Są to 
między innymi: zespół kopalni i koksowni „Zollverein” w Essen i „Maximilianpark” w Hamm 
(Zagłębie Ruhry, Niemcy), kopalnia „Reden” w Schiffweiler (Zagłębie Saary, Niemcy), zespół 
górniczy „Petite-Rosselle” (Moselle, Francja), kopalnia „Dourges” w Oignies (Nord-Pas-de-
-Calais, Francja), kopalnia „C-Mine” w Genk oraz kopalnia w Beringen (Limburgia, Belgia). 
Także na Górnym Śląsku znajduje się obiekt pogórniczy o szczególnym znaczeniu, za który 
można uznać dawną kopalnię „Katowice”, współcześnie adaptowaną na siedzibę Muzeum 
Śląskiego, Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Międzynarodowego Centrum 
Kongresowego. Porównując europejskie kopalnie przebudowane w nurcie kulturowym na-
leży podkreślić, że tylko w kilku miejscach Zachodniej Europy podjęto decyzję o częściowym 
wykorzystaniu wyrobisk górniczych. W celach turystycznych udostępniono podziemną część 
kopalni „Delloye” w Lewarde (Nord-Pas-de-Calais, Francja) oraz kopalnię „Velsen” (Zagłębie 
Saary, Niemcy). W żadnej z kopalni na terenie Zagłębia Ruhry w Niemczech, francuskiego 
regionu Moselle czy belgijsko-holenderskiej Limburgii nie ma już dostępu do oryginalnych 
wyrobisk górniczych. W tym kontekście warto raz jeszcze wymienić zespół górniczy w Za-
brzu, którego bieżąca działalność opiera się na podziemnej trasie turystycznej, wiodącej po 
najbardziej wartościowych wyrobiskach górniczych – zachowanych i eksponowanych w pra-
wie niezmienionej formie.

8. WNIOSKI

Rozważając przyszłość Górnego Śląska, można przypuszczać, że niezależnie od bieżących 
deklaracji i działań politycznych prędzej czy później nastąpi regres, a nawet koniec polskiego 
górnictwa węglowego w jego dotychczasowej formie. Za takim scenariuszem przemawia-
ją jednoznacznie doświadczenia większości krajów zachodnioeuropejskich oraz narastają-
ca presja modernizacji sektorów polskiego przemysłu, istotnych dla czystości środowiska 
i ochrony klimatu – zwłaszcza w zakresie energetyki konwencjonalnej, korzystającej z węgla 
pozyskanego w kopalniach górnośląskich. Symptomem nieuniknionych zmian jest trwająca 



P .  L a n g e r 71

od trzech dekad transformacja górnictwa węglowego na Górnym Śląsku. Należy się spodzie-
wać, że część obecnie czynnych kopalni zostanie za jakiś czas postawiona w stan likwidacji. 
Zrodzą się wtedy ważne pytania: czy po zakończeniu działalności przemysłowej zachowywać 
elementy pogórnicze, zwłaszcza nieczynne wyrobiska podziemne? Jeśli tak, to w jaki sposób 
je przekształcać i adaptować, by kreując nową przestrzeń chronić i eksponować zastane war-
tości? Znalezienie odpowiedzi na postawione pytania wydaje się być kluczowe nie tylko dla 
teraźniejszej transformacji górnośląskich kopalni podziemnych, ale również może ważyć na 
całej przyszłości Silesia Superior jako historycznego regionu pogórniczego. 
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point of cultural, religious and political trends. As a result, morphologically different systems were 
created, in which the functioning of church institutions, each an expression of the religious needs of 
the community, was strongly conditioned by the specificity of the place, including the landscape.

Keywords: church, Zamagurze Spiskie, village structure, field system, joined-field system

http://10.4467/00000000PUA.20.007.12074
http://10.4467/00000000PUA.20.007.12074


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

1. WPROWADZENIE

Kościół zawsze zajmował szczególne miejsce w strukturze wsi jako regulator życia społeczno-
ści, na co wskazują liczne badania, m.in.: religioznawców, historyków, etnografów czy socjologów. 
W swoim artykule dotyczącym kościołów Małopolski Marian Kornecki (1992), wskazał ich rolę 
jako dominant przestrzennych i obiektów reprezentacyjnych, górujących jednocześnie w wymia-
rze ideowym jako ośrodki kultu, znaki wspólnoty i społecznej organizacji. Uosabiały one, opar-
ty na religii, kanon norm życiowych, głoszonych przez plebana cieszącego się niepodważalnym 
autorytetem nauczyciela i opiekuna. Socjolożka wsi, Izabella Bukraba-Rylska (2013), wskazała 
również, oprócz wpływu zasad wiary na życie codzienne, tworzenie partykularnej tożsamości 
lokalnej, spajającej określoną przestrzennie grupę społeczną wokół miejsca kultu.

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie głównych czynników określających umiejscowie-
nie kościoła w strukturze przestrzennej wsi. Przeprowadzone analizy obejmują przekształcenia 
zachodzące od początków formalnego osadnictwa do dzisiaj na obszarze polskiej części Zama-
gurza Spiskiego. Wybrane do analiz wsie, Frydman i Czarna Góra, o odmiennych uwarunkowa-
niach lokalnych, cechuje stan zachowania, rozwój gospodarczy oraz posiadane zasoby kulturowe 
czyniące je reprezentatywnymi dla badanych problemów przekształceń (Korzeniowska, 2021). 

Zastosowaną metodą badawczą są studia literatury z zakresu historii ruralistyki (Chowaniec, 
1986; Burszta, 1958; Szulc, 1995). Źródłami informacji na temat Zamagurza Spiskiego i zama-
gurskich wsi są badania opublikowane w licznych opracowaniach (Solecki, 1966; Trajdos, 1991, 
2011a; Budz, 1999; Złahoda, 1995; Janicka-Krzywda i in., 2011, 2012). Powyższe dane  historyczne 
zostały wsparte badaniami własnymi autorki, obejmującymi wizyty terenowe przeprowadzone 
w latach 2018–2020 oraz analizy historycznych i współczesnych materiałów kartograficznych. 

2. ZAMAGURZE SPISKIE

Zamagurze Spiskie jest obszarem etnograficznym oraz subregionem geograficznym na-
leżącym do Spisza obejmującego tereny Polski i Słowacji. Leżący w granicach południowej 
Małopolski teren jest typowo wiejski, podzielony na 15 wsi z gmin Nowy Targ, Łapsze Niżne 
oraz Tatrzańska (il. 1). Ze względu na uwarunkowania naturalne i zasoby kulturowe jest częś-
cią polsko-słowackiego regionu turystycznego. 

Zamagurskie osadnictwo w obszarze transgranicznym ukształtowane było przez mieszan-
kę kultur i narodowości wnoszących rodzime sposoby oraz formy zamieszkania i funkcjono-
wania, dostosowane do lokalnych uwarunkowań. Za początek polskich struktur uznaje się 
przybycie plemion słowiańskich w XI wieku, dających początek osadom na prawie polskim1. 

1 Kolonizacja prowadzona była głównie przez klasztory przy pomocy zamieszkującej teren ludności polskiej 
przybyłej do doliny Dunajca. Osadnikami byli najczęściej chłopi otrzymujący działki w bezterminową dzier-
żawę, będący pod zarządem starosty wyznaczonego przez właściciela wsi. Układy miały zazwyczaj skoncen-
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Kolejno, na początku XIV wieku po przekazaniu ziem na rzecz Węgier miejscowa szlachta 
objęła je akcją kolonizacyjną na prawie magdeburskim (Radziszewska, 1985), będącą częś-
cią europejskiej fali migracyjnej podążającej z przeludnionych Niemiec na wschód2. Celem 
działań było zasiedlenie granicznego pasa nowo zdobytego terytorium. Rozwijając stan po-
siadania, feudałowie rozbudowywali folwarki oraz lokowali nowe ośrodki w ramach koloni-
zacji wołoskiej. Zwłaszcza kolonizacja w wyżynnych terenach południowo-wschodniej części 
Zamagurza opierała się na przybyłych z głębi Karpat wędrownych pasterzach – Wołochach. 
Zasady ustroju polityczno-gospodarczego były połączeniem tradycji rdzennej ludności z pra-
wem niemieckim oraz węgierskim. Każdy z osadników dostawał odpowiedni nadział ziemi 
w postaci łanu („zarębka”). Zasiedlony wielokulturowo obszar zmieniał często zarządców, 
przechodząc w 1769 roku w granice Austrii oraz w 1867 roku w ręce Austro-Węgier, gdzie 
pozostał do zakończenia I wojny światowej. W 1920 roku, na krótko, teren Spisza został 

trowane siedlisko w formie owalnicy, wokół której, pomiędzy lasami, szachownicowo rozmieszczone były 
pola uprawne. 

2 Założeniem prawa magdeburskiego było stworzenie atrakcyjnych warunków, w celu przyciągnięcia osadni-
ków niemieckich, w postaci licznych przywilejów i ulg realizowanych w formach przestrzennych kontynuują-
cych znane im i sprawdzone zasady funkcjonowania. 

Il. 1. Schemat rozmieszczenia wsi polskiej części Zamagurza Spiskiego. Oprac. własne
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podzielony pomiędzy Czechosłowację oraz Polskę, kształtując przebieg granicy państwowej 
przybliżony do dzisiejszego, do którego powrócił trwale w 1945 roku. Działalność kolejnych 
państw zaznaczyła się każdorazowo reformami o zakresie lokalnym lub szerszym, państwo-
wym. W XVI wieku ruchy reformacji i kontrreformacji powodowały, oprócz krwawych sporów 
szlacheckich, konieczność okresowych zmian wyznania w lokalnych kościołach. Narzucenie 
języka (głównie węgierskiego i słowackiego) w religii i edukacji było niezmiennie jednym 
z narzędzi polityki narodowościowej i kontroli nad miejscową ludnością. 

Efektem realizacji działań osadniczych w zróżnicowanym terenie Zamagurza było wyty-
czanie odmiennych w założeniach i sposobie funkcjonowania osadniczych struktur wiejskich 
na zasadach gruntowego rozplanowania: niwowego oraz łanowego (Burszta, 1958; Chowa-
niec, 1986; Szulc, 1995). Pierwszy typ, stosowany powszechnie w lokacjach wsi rolniczych na 
prawie magdeburskim od XIV wieku, opierał się na regularnych podziałach gruntów realizu-
jących gospodarkę wspólnotową trójpolówki zbiorowej. Stosowano go we wsiach pasa połu-
dniowo-wschodniego, m.in. takich jak: Krempachy, Nowa Biała, Frydman, gdzie w szerokich 
dolinach rzecznych ze względu na ukształtowanie oraz uwarunkowania glebowe możliwa 
była gospodarka rolna oraz realizacja ustalonych zasad podziału struktury, którą cechowa-
ły regularne zasady podziału funkcji i własności. Centrum układu stanowiło nawsie, czyli 
prostokątny w zarysie wspólnotowy plac gospodarczy, ograniczony drogami obsługującymi 
regularne pierzeje zabudowy zagrodowej. Rozplanowanie łanowe stosowane było nato-
miast w układach prawa wołoskiego wsi Czarna Góra czy Łapszanka powstałych w górzystej 
południowej strefie wąskich dolin potoków. Ze względu na brak możliwości terenowych do 
wydzielenia wspólnych stref, teren dzielony był na równoległe pasy, uprawiane na zasadzie 
trójpolówki indywidulanej. Skupiska zagród na działkach siedliskowych rozmieszczone były 
luźno, wzdłuż głównej drogi biegnącej doliną cieku, tworząc rozproszoną strukturę łańcu-
chową. Obydwie zasady wytworzyły odmienne układy morfologiczne charakterystyczne dla 
Spisza oraz, szerzej, południowej Małopolski. 

3. FRYDMAN

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, wydany w 1880 
roku, opisuje Frydman jako „(…) wś na Podhalu Spiskim (Węgry), na pograniczu Galicyi z Wę-
grami (…). Do parafii frydmańskiej wchodzą Frydman, Falsztyn i Równa, ogółem 1228 dusz 
rz. kat., 4 prot., 160 szyzm., 39 żydów, z czego na Frydman przypada 1086 dusz rz. kat., 
4 prot., 131 szyzm., 29 żydów (…)” (Sulimierski i in., 1880: 419).

Frydman położony we wschodniej części gminy Łapsze Niżne w powiecie nowotar-
skim jest drugą pod względem wielkości i trzecią w zakresie zaludnienia wsią zamagurską. 
Głównym kierunkiem gospodarki lokalnej jest rozwijająca się powoli turystyka bazująca na 
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uwarunkowaniach krajobrazowych i kulturowych oraz powiązaniach regionalnych. Historycznie 
dominujące rolnictwo i chów bydła znacząco osłabły na skutek zmian polityczno-gospodarczych. 

Pierwsze osadnictwo na obszarze Frydmana potwierdzają wczesnośredniowieczne zna-
leziska archeologiczne odkryte w rejonie dzisiejszej ulicy Kamienne Pole, tj. na południowy 
zachód od układu lokacyjnego (Niemiec, 2011). Formalną lokację wsi na prawie magdebur-
skim w 1308 roku przeprowadził węgierski szlachcic Kokosz Berzewiczy, adaptując, prawdo-
podobnie, funkcjonującą już osadę na prawie polskim (Trajdos, 2011a). Brak jest informacji 
na temat ówczesnego kształtu wsi, jednak opierając się wskazaniach Burszty (1958), można 
przypuszczać, że była to owalnica, w której kościół zajmował centralne miejsce. Badania ar-
cheologiczno-architektoniczne kościoła pw. św. Stanisława Męczennika, których wyniki przy-
toczono w publikacji Trajdosa (2011b), wskazały na powstanie parafii frydmańskiej w drugiej 
połowie XIII wieku podczas cysterskiej kolonizacji doliny Dunajca. Tezę potwierdzają badania 
Jerzego Gadomskiego, datujące powstanie zrębu budowli na przełomie wieków XIII i XIV (Szy-
ma, 2011). Na podstawie badań okna zakrystii i wspornika stwierdzono, że budynek przeszedł 
w średniowieczu dwa etapy budowlane, około 1253 oraz 1300 roku. Wykonane w 2009 roku 
badania archeologiczne odnotowały obecność murowanego kościoła otoczonego kamien-
nym murem z XIV/XV wieku, potwierdzając refugialną rolę budynku (Niemiec, 2011). Pomimo 
braku jednoznacznych informacji określających czas powstania kościoła oraz jego pierwotną 
formę badania stwierdzają, iż świątynia jako wyraz potrzeb religijnych osadników funkcjo-
nowała w osadzie przed lokacją węgierską. Wprowadzając zasady rozplanowania niwowe-
go – dostosowane do miejscowych uwarunkowań lokalnych, w tym przebiegu szlaków i sieci 
wodnej – inkorporowano funkcjonowanie lokalnej świątyni w strategicznym miejscu układu, 
lokalizując ją we wschodniej części nawsia. Większą zmianę w rozplanowaniu, podkreślającą 
znaczącą rolę Frydmana na tle regionu, przyniosła w XVI wieku budowa folwarku obsługiwa-
nego przez miejscową ludność oraz najemnych żelarzy (Karczmarzewski, 1966)3. 

Historycznie frydmański kościół należał najpierw do diecezji krakowskiej, przechodząc póź-
niej do katolickiej prepozytury spiskiej. W XV wieku parafia, jako znacząca w regionie, obję-
ła częściowo nowo powstałe kościoły w Krempachach i Nowej Białej, Dursztynie, Jurgowie, 
Trybszu oraz Falsztynie pod koniec XVIII wieku. W XIX wieku pozostał on, oprócz frydmańskich 
przysiółków, jedyną wsią parafialną. W 1584 roku miejscowa szlachta wyznania luterańskiego 
ustanowiła parafię ewangelicko-augsburską, która funkcjonowała do 1640 roku. Nawróceni na 
katolicyzm właściciele sprowadzili polskich księży powiązanych z prepozyturą spiską, co wpły-
nęło znacząco na podniesienie zasobności lokalnego kościoła. Nie mając pierwotnie nadanych 
fundacji, parafia – zajmująca budynek świątyni z cmentarzem w granicach ogrodzenia oraz ple-
banię z ogrodem – utrzymywała się długo głównie z ofiar wiernych. W następnych wiekach 
pleban zyskał kolejne pola i ogrody z zabudowaniami gospodarczymi oraz obsługujących je że-
larzy. We współpracy z właścicielem wsi organizował ochronę zdrowia i edukację, wpływając 

3 Nazwa pochodziła od węgierskiego słowa „zseller” oznaczającego bezrolnego chłopa pańszczyźnianego.
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pośrednio na zmiany we wsi. Historycznie najwcześniej powstała szkoła zarządzana przez koś-
cielnego nauczyciela. Następnie, w 1832 roku, do personelu parafialnego dołączyli także grabarz 
i akuszerka. W 1771 roku na gruntach sąsiadujących z kościołem od wschodu wzniesiono szpital 
ubogich, który, wraz z plebanią oraz szkołą, spłonął w 1929 roku. Zrekonstruowano tylko budyn-
ki gospodarcze oraz plebanię, która w 1946 roku została poddana kolejnym przekształceniom 
w dotychczasowym miejscu. Okres powojenny przyniósł zmiany własnościowe w obrębie dóbr 
kościelnych, częściowo wykupionych na cele publiczne. Historycznie przy kościele wyznaczo-
ny był cmentarz parafialny, który na skutek przeludnienia oraz austriackich reform sanitarnych 
w 1800 roku został przeniesiony poza zabudowę, w obecne miejsce. Przy głównych drogach po-
wstawały kapliczki jako lokalne miejsca modlitwy oraz upamiętnienia wydarzeń. Fundatorami 
kaplic pełniących okresowo rolę obiektów mszalnych (pw. św. Floriana czy pw. Spotkania Matki 
Bożej z Elżbietą) była miejscowa szlachta inspirowana przez plebana. Budynek kościoła, zacho-
wując niezmiennie swoją lokalizację oraz orientację, był przebudowywany i rozbudowywany 
z fundacji kościelnych i szlacheckich, zgodnie z ówczesnymi wytycznymi stylistycznymi. W 1751 
roku nowy pleban przebudował wnętrze w stylu barokowym, postawił wieże bramne w ogro-
dzeniu kościoła oraz dobudował od strony północnej kaplicę Matki Boskiej Karmelitańskiej. 

Analizy porównawcze układu XIX-wiecznego zdjęcia józefińskiego4 ze stanem aktualnym 
wsi (il. 2) potwierdzają bardzo dobre zachowanie historycznego układu, położenia kościo-
ła parafialnego oraz rozplanowania funkcji w terenie względem głównych dróg. Do dziś 
utrzymały się zabudowania kościelne, w tym plebania oraz budynek dawnego przedszkola 

4 Mapa sporządzona przez władze austriackie w latach 1779–1783, dostępna w formie cyfrowej na portalu 
mapowym www.mapire.eu (dostęp: 30.03.2021).

Il. 2. Centrum wsi Frydman 
z zaznaczeniem kościoła oraz strefy 
ochrony konserwatorskiej w obrębie 
nawsia. Oprac. własne według mapy 
zasadniczej z zasobów Starostwa 
Powiatowego w Nowym Targu oraz 
badań własnych
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używany obecnie jako dom pogrzebowy. Działki obiektów straconych w pożarze zabudowa-
no domami mieszkalnymi. Rozwój wsi objął nową zabudowę jednorodzinną wzdłuż głów-
nych dróg, bazujących na historycznych przebiegach w kierunku wschodnim i zachodnim. 
Wolne od zabudowy, jako plac rekreacyjny, pozostało nawsie, nazwane Placem Tysiąclecia. 

Kościół pw. św. Stanisława Męczennika niezmiennie znajduje się na historycznym nawsiu 
(Placu Tysiąclecia). Budynek z 1760 roku jest jednonawowy, murowany z miejscowego, łama-
nego piaskowca, tynkowany na elewacjach i we wnętrzu oraz nakryty dwuspadowym dachem. 
Od zachodu bryłę osiowo zamyka wieża zwieńczona późnorenesansową attyką, natomiast od 
północy ośmioboczna kaplica. Całość założenia jest ogrodzona kamiennym, tynkowanym mu-
rem z dwiema bramami oraz dzwonnicą. Nieużywany cmentarz przykościelny pełni obecnie 
funkcję urządzonego zielenią placu procesyjnego. Zachował się także w większości przebieg 
otaczającej fosy z młynówką oraz działki ogrodowe. Koło kościoła znajduje się murowana ple-
bania z ogrodem. Wieża kościoła stanowi mocną dominantę wysokościową w panoramie oraz 
lokalnie w wydzielonym placu, zamykając główne ciągi widokowe układu zabudowy (Il. 3).

Kościół wraz z ogrodzeniem i dzwonnicą został wpisany w 1956 roku do Rejestru Zabyt-
ków Nieruchomych Województwa Małopolskiego5. Poza nim ochroną został objęty kasztel 
pozostały po folwarku. Do gminnej ewidencji zabytków wpisane są ponadto obiekty z oto-
czenia kościoła, w tym plebania oraz kapliczki6. 

Obszar administracyjny wsi od 2006 roku jest pokryty w całości zapisami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego7, który utrzymał wszystkie obiekty kultu religijne-
go, nie wskazując nowych. Zgodnie z wymogami ustawowymi8 plan wprowadził strefy ochro-

5 Decyzja nr A-345 z 5.11.1956 (A-824/M). Źródło: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie według 
stanu na lipiec 2020 roku (https://www.wuoz.malopolska.pl/rejestrzabytkow/).

6 Źródło: Delegatura WKZ w Nowym Targu. Stan na dzień 06.06.2020. 
7 Uchwała Rady Gminy Łapsze Niżne Nr XXXVIII-210/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r.
8 Art. 15, ust. 2, pkt 4 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 

2003 Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

Il. 3. Widok na kościół we Frydmanie 
od strony zachodniej, Placu 

Tysiąclecia. Oprac. własne



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

ny konserwatorskiej „A” dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz strefę ochrony 
konserwatorskiej „B” (otuliny) dla terenu historycznego nawsia w jego lokacyjnym zakresie. 

Podobnymi do Frydmana morfologicznie strukturami są sąsiadujące od zachodu Nowa 
Biała i Krempachy, lokowane pod koniec XIV wieku, również z inicjatywy węgierskiej szlachty 
na prawie magdeburskim. Brak potwierdzonych wcześniejszych śladów formalnego osadni-
ctwa w tych ośrodkach wskazuje, iż parafie powstały w okresie rozwoju lokacyjnych wsi (Budz, 
1999), pozostając wraz z lokalnymi szkołami pod zwierzchnictwem parafii frydmańskiej. 

Obecny kościół pw. św. Marcina w Krempachach został zbudowany w pierwszej połowie 
XVI wieku. Jego forma, stojąca na historycznym nawsiu, podobna do kościoła frydmańskie-
go, jest również zorientowana, kamienna i tynkowana, zakończona od zachodu wysoką pro-
stokątną wieżą z murowaną attyką i hurdycją. Teren kościoła z dawnym cmentarzem otacza 
kamienny mur z bramami. Kościół w Nowej Białej, pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, jest 
chronologicznie nowszy. Jego obecna forma, z połowy XVIII wieku, powstała na nawsiu od 
strony drogi z Łopusznej do Krempach jako odbudowana z inicjatywy mieszkańców po po-
żarze. Jest to orientowany, murowany budynek, do którego prowadzi wejście od zachodu 
przez wysoką wieżę na rzucie kwadratu, zwieńczoną barokowym chełmem. Oba kościoły 
mają w swoim sąsiedztwie plebanie oraz parkingi na odwiedzających. 

Rozplanowania wsi, kontynuujące cechy historyczne, są znacznie mniej regularne od 
frydmańskiego, dostosowane do przebiegu szlaków, a ich nawsia są częściowo zabudowa-
ne usługami (Krempachy) oraz budynkami mieszkalnymi (Nowa Biała). Oba kościoły zostały 
wpisane do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Małopolskiego9. Ponadto w hi-
storycznych strukturach funkcjonuje wiele zewidencjonowanych zabytków, głównie domów 
zagrodowych, świadcząc o trwaniu historycznej struktury. 

Analiza historycznego umiejscowienia kościoła w strukturze wskazuje centrotwórczy 
wpływ na przestrzeń publiczną powiązaną z ponadlokalną drogą. Przez nią, pośrednio, trwa-
nie jako część układu wpływa także na zachowanie, linię zabudowy mieszkaniowej oraz roz-
planowanie działek siedliskowych, utrzymując podział strefowy. 

4. CZARNA GÓRA

Wieś Czarna Góra, należąca do gminy Bukowina Tatrzańska w powiecie tatrzańskim, jest 
jedną z granicznych wsi polskiego Zamagurza, sąsiadując od zachodu z podhalańskimi Bu-
kowiną Tatrzańską i Białką Tatrzańską, natomiast od południa z Jurgowem, a od północy 
i wschodu z ośrodkami gminy Łapsze Niżne. Podstawą gospodarki Czarnej Góry jest rozwija-
jąca się turystyka, która zastąpiła historyczne pasterstwo. 

9 Decyzje nr A-747 z 15.06.2001 [A- 91/M] (Kościół par. pw. św. Katarzyny, cmentarz przykościelny, ogrodzenie) 
oraz nr A-749/94 z 26.06.1994 (NS) [A-876/M] (Kościół par. pw. św. Marcina z ogrodzeniem). Źródło: https://
www.wuoz.malopolska.pl/rejestrzabytkow/ (dostęp: 03.2021).
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Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich opisuje Czarną Górę 
następująco: „«Czarnagóra», węg. «Csarnagura, Fegetyhegy», wś słowacka na Spiżu, w części 
podtatrzańskiej; rozległa nad potokiem Grabką, płynącym ku północy i wpadającym z pr. brz. 
do Białki, tuż przy granicy nowotarsko-spiskiej. (…) Osada ta istniała już w r. 1297 pod nazwą 
«Clara Vallis» (…). Ludność katolicka liczy 644, a żydów 13 (…)” (Sulimierski i in., 1880: 738). 

Za początek osadnictwa wsi uważa się przybycie w XV wieku z Bałkanów Wołochów 
(Złahoda, 1995), którzy idąc doliną Białki, zatrzymali się w okolicach dzisiejszego przysiółka 
Sołtystwo. Na początku XVII wieku10, wykorzystując ich obecność, szlachta węgierska prze-
prowadziła formalną lokację na prawie wołoskim. Indywidualnie wydzielone zarębki zaczę-
ła powoli zamieszkiwać, oprócz ludności lokalnej, ludność przybywająca od strony Trybsza. 
Jednocześnie zaczęła się zaludniać południowa dolina Białki, głównie przez osadników z Ma-
łopolski i Podhala. Dwie strefy osiedleńcze, rozdzielone przełęczą Sołtystwo, rozwijały się 
oddzielnie na bazie połączeń drogowych z Trybszem (Zagóra) oraz Jurgowem i Bukowiną Ta-
trzańską (Pod Górą). Część północna, Zagóra, zachowała cechy historycznego rozplanowania 
typu łanowego, natomiast część południowa została przekształcona w typ niwowy. 

Pierwotnie w ciągu indywidualnych podziałów nie przewidziano usług ani przestrzeni pub-
licznych, które wykształciły się później jako niepowiązane z lokalnym kościołem. Powstawały 
z prywatnej inicjatywy lub wprowadzane były przez władze zwierzchnie (Złahoda, 2011)11. Lud-
ność, w większości wyznania katolickiego, należała do parafii w Trybszu, przynależącej do Opa-
ctwa Cystersów w Mogile12. Pierwsza czarnogórska świątynia powstała w obecnej lokalizacji, 

10 Dokładna data nie jest znana, ponieważ nie zachował się dokument lokacyjny.
11 Oprac. na podstawie badań dokumentów źródłowych, w tym kronik szkolnych. Pierwsza szkoła rozpoczęła 

funkcjonowanie w 1850 roku w prywatnym domu. W 1911 roku rząd węgierski nakazał budowę dwóch odręb-
nych szkół dla poszczególnych części wsi, powstałych w 1914 i 1915 roku nakładem finansowym mieszkańców.

12 Mieszkańcy części Pod Górą uczęszczali głównie do parafii w Jurgowie.

Il. 4. Widok kościoła w Czarnej Górze 
– Zagórze od strony północnej. 

Oprac. własne
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jako filialna, w 1948 roku z inicjatywy mieszkańców na przekazanej przez nich działce13. Był to 
mały kamienny kościółek, który później rozbudowano i dobudowano do niego plebanię. Obec-
na forma kościoła w Zagórze (pw. Przemienienia Pańskiego) pochodzi z 1995 roku. Murowana, 
niezorientowana budowla znajduje się na ogrodzonym terenie (il. 4), na którym od strony drogi 
urządzono zielony teren procesyjny ze schodami prowadzącymi po zboczu. Na terenie funkcjo-
nuje duży ośrodek rekolekcyjny. Po drugiej stronie drogi został wydzielony cmentarz parafialny. 

Analiza obecnego zagospodarowania Czarnej Góry – Zagóry (il. 5) wskazuje na zacho-
wanie historycznego przebiegu głównej drogi oraz dróg gospodarczych i intensyfikującą się 
wzdłuż nich zabudowę, kolejno zagrodową, jednorodzinną oraz pensjonatową i usługową. 
W badanym obszarze nie ma zabytkowych obiektów kultu, natomiast do ewidencji gminnej 
zostało wpisanych siedem zabudowań zagrodowych14, z których Zagroda Korkoszów jest wpi-
sana do rejestru i użytkowana jako Muzeum Zagrody Korkoszów15. Obszar administracyjny 
wsi od 2006 roku16 jest pokryty zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego, który utrzymał historyczną strukturę, poszerzając znacząco zakres turystycznego zain-
westowania na tereny wschodnich wzniesień. W zakresie ochrony zabytków wskazano strefę 
ochrony konserwatorskiej „A” dla wpisanej do zespołu Zagrody Korkoszów oraz strefę „B” dla 
jej otuliny oraz historycznego przysiółka Sołtystwo. W szerszym ujęciu wprowadzono strefę 
ochrony krajobrazu kulturowego „K”, obejmującą niezabudowane przestrzenie rolno-leśne. 

13 http://czarnagora24.pl/instytucje-i-organizacje/parafie/kosciol-pw-przemienienia-panskiego/ (dostęp: 30.03.2021).
14 Źródło: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie. Delegatura w Nowym Targu. Stan na 26.06.2020 r.
15 Decyzje nr A-703 z 26.10.1993 [A-816/M].
16 Uchwała Nr XLIII/344/2006 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 27 października 2006 r. w sprawie miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego Czarna Góra – Gmina Bukowina Tatrzańska.

Il. 5. Obecne zagospodarowanie 
północnej części obszaru Czarna 
Góra – Zagóra w sąsiedztwie 
kościoła. Oprac. własne na podstawie 
mapy topograficznej ze Starostwa 
Powiatowego w Zakopanem oraz 
badań własnych
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Podobna do Czarnej Góry pod względem łanowej struktury jest położona od niej na 
wschód zamagurska wieś Łapszanka, która powstała w XVII wieku jako przysiółek wsi Łapsze 
Wyżne (Budz, 1999) w dolinie potoku Łapszanka. Analogicznie jak w Czarnej Górze usługi 
powstały tutaj na początku XX wieku, kiedy z inicjatywy mieszkańców w latach 1901–1909 
wybudowano kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa jako filię parafii Łapsze Wyżne17. 
Zorientowany na zachód, ogrodzony obiekt stoi podobnie jak w Czarnej Górze przy głównej 
drodze. W 1903 roku powstał budynek publicznej szkoły podstawowej, która jest jednym 
z zabytków zewidencjonowanych – oprócz ośmiu zabudowań zagrodowych, trzech kapliczek 
oraz dwóch budynków gospodarczych18. 

5. WNIOSKI. POWIĄZANIE STRUKTURY Z FUNKCJONOWANIEM LOKALNEGO 
KOŚCIOŁA

Analiza cech przedstawicieli odmiennych morfologicznie struktur wiejskich wskazuje na 
znaczące różnice w zakresie powstania i funkcjonowania lokalnych parafii oraz, jednocześ-
nie, punkty wspólne w postaci czynników uniwersalnych i ponadlokalnych. 

We wszystkich strukturach powstanie oraz zasady rozplanowania i funkcjonowania 
kształtowały miejscowe uwarunkowania fizjograficzne. Osadnictwo jako pierwsze pojawiło 
się wzdłuż naturalnie wytworzonych szlaków komunikacyjnych w szerokich dolinach rzeki 
Białki i Dunajca, którymi rozchodziła się kolejno kolonizacja cysterska. Granice terenowe 
wyznaczały ważne kolonizacyjnie terytorium graniczne. W powstających układach centrycz-
nych kościół pod względem przestrzennym od początku był centrum skoncentrowanej do-
środkowo społeczności, integrując ją i wspomagając jej rozwój. Tymczasem wąskie górskie 
doliny potoków południowego Zamagurza, trudniejsze w użytkowaniu, pozostawały długo 
poza obszarem działań kolonizatorskich, rozwijając się liniowo bez przestrzeni wspólnych. 
Fizjonomia przestrzeni wpłynęła zatem na przesunięcie miejsca integracji społeczności, sku-
pionej wokół kościoła, poza obszar wsi do sąsiedniej parafii. 

We wszystkich wsiach znaczący był wpływ czynnika ludzkiego i potrzeb duchowych lokal-
nej wspólnoty. Parafie zakładane były przez instytucje kościelne i zakonne, aby za spokoić po-
trzebę wiary lokalnej społeczności i przy jej czynnym udziale. Obecnie pod względem uwa-
runkowań funkcjonowania zachowała się własność terenu oraz źródło utrzymania, którym 
są nadal głównie składki parafian i subwencje kościelne. Zmieniło się znacząco pierwotne 
powiązanie z usługami, które wraz ze zmianami gospodarczo-społecznymi są organizowane 
przez sektor państwowy lub prywatny. Budynki świątyń wciąż pozostają mocnymi dominan-
tami przestrzennymi, podkreślając rangę lokalnego kościoła w szerokiej panoramie. Para-
fie powstałe w XX wieku z inicjatywy mieszkańców – na działkach wybranych ze względów 
17 https://lapsze.saletyni.pl/?page_id=1621 (dostęp: 30.03.2021).
18 Źródło: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie. Delegatura w Nowym Targu. Stan na 26.06.2020 r.
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własnościowych, a nie funkcjonalnych czy ich miejsca w strukturze i kompozycji wsi – wpisa-
ły się w indywidualne rozplanowanie, będąc dominantami lokalnymi. Znaczące były w tych 
przypadkach istniejące powiązania regionalne z sąsiednimi parafiami, które przejmując 
własności ziemskie, rozwijały parafię przy udziale mieszkańców. Wsie posiadające inicjalnie 
własne centra lokalne z kościołem rozwijały się wspólnotowo, jako zintegrowane do we-
wnątrz, natomiast w ośrodkach rozproszonych życie religijne parafii skupiało się długo na 
zewnątrz struktury. Do dziś we wszystkich przykładach utrzymało się zaangażowanie lokal-
nej wspólnoty w życie kościoła i utrzymanie jego budynków jako jednego z najważniejszych 
miejsc w życiu mieszkańców. 

W układach niwowych historyczny rozwój przestrzenny wsi nie zatarł głównych powiązań 
w wyznaczonych inicjalnie strefach. Można to przypisywać ich mocnemu osadzeniu w ulega-
jących niewielkim zmianom uwarunkowaniach terenu, powiązanych z układem drogowym 
i pierwotnym podziałem własności, kształtującym zależności na działkach. W przyrastających 
pasowo łanowych strukturach zmiany zagospodarowania działki kościelnej nie miały wpły-
wu na szersze otoczenie, ograniczając się do aranżacji odcinka drogi i pobliskiego cmentarza. 

Lokalizacja świątyni oraz czas jej powstania miały bezpośredni wpływ na jej położenie 
na działce. Kościoły Frydmana czy Krempach (Korzeniowska, 2021), projektowane na pła-
skim terenie, realizowały powszechne wówczas zasady orientacji prezbiterium w kierun-
ku wschodnim. Tej historycznej orientacji nie wprowadzono już w XX-wiecznym kościele 
w Czarnej Górze, gdzie wpisując się w funkcjonującą już strukturę, dostosowano ułożenie do 
możliwości terenowych działki.

Formalna ochrona zabytków w zakresie kościoła, utrzymując funkcję w miejscu, zacho-
wuje formę oraz aranżację otoczenia, a szerzej powiązania przestrzenne w strukturze. Zapi-
sy chroniące formę jako świadectwo historyczne wskazują optymalne działania remontowe 
wykonywane przy udziale niezmiennie zaangażowanej społeczności. Objęcie ochroną po-
zwala na odpowiednie finansowanie remontów. Promocja zabytku podnosi ponadto rangę 
miejsca jako dochodowej atrakcji turystycznej, wpływając na zmiany wsi w obrębie obszaru 
rekreacji, handlu i usług. 

6. PODSUMOWANIE 

Przeprowadzone analizy struktur wiejskich Zamagurza wskazują zdecydowanie różnice 
w powstaniu i funkcjonowaniu ośrodków kościelnych, wynikające z odmiennych uwarunko-
wań miejsca, obejmujących uwarunkowania terenowe i powiązania regionalne kształtujące 
odmienne struktury i wspólnoty osadnicze. Wszystkie wsie łączy funkcja kościoła jako miej-
sca kultu religijnego, wzmacniającego więzi społeczności lokalnych i regionalnych, potwier-
dzając wpisane w teren granice wytworzone przez powiązania drogowe czy administracyjne. 
Pomimo rozbieżności jednym z najważniejszych czynników kształtujących miejsce kościoła 
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w wiejskiej strukturze jest potrzeba społeczności lokalnej, która każdorazowo, w odmien-
nych uwarunkowaniach, doprowadzała do powstania i utrzymania parafii. Jej siedziba sta-
wała się kolejno integralnym elementem przestrzeni, wchodząc w nowe interakcje z pozo-
stałymi elementami struktury tworzonej przez mieszkańców, przyrodę i cywilizację.
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