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1. PROBLEM BADAWCZY I JEGO AKTUALNOŚĆ 

We współczesnych śródmieściach coraz większym problemem staje się znalezienie przestrzeni pod 

nowe przedsięwzięcia urbanistyczno-architektoniczne. Stąd znaczenie takich terenów, które 

zdominowane dotąd przez jedną funkcję wraz ze zmianą jej znaczenia, charakteru lub wymagań 

mogą ulec modyfikacji. Należą do nich tereny kolejowe, pokolejowe oraz same obiekty dworców 

kolejowych i powiązane z nimi przestrzenie publiczne.  

Wciąż utrzymujące się znaczenie powiązań miast transportem kolejowym jak i samej ich obsługi 

masową komunikacją szynową (w tym szybką koleją miejską) powodują, iż dworce kolejowe stają 

się coraz większymi generatorami ruchu – nie tylko podróżnych z innych miast ale przede wszystkim 

mieszkańców danego miasta dojeżdżających codziennie do pracy. To z kolei powoduje sytuację, w 

której przestrzeń dworca kolejowego musi być przystosowana do wielu wymagań zróżnicowanego 

użytkownika stając się coraz bardziej wielofunkcyjną strukturą. 

Dworce kolejowe od początku swojego istnienia stanowiły kluczową część śródmiejskiej struktury 

funkcjonalno-przestrzennej. Pełniły istotną rolę, tak formalną jak programową, w obszarze 

śródmieścia. W pozornej „mono-funkcji” określanej mianem „dworzec kolejowy” zawierało się w 

rzeczywistości wiele funkcji: 

• tych obsługujących podróżnych (poczekalnie, kasy, restauracje, przechowalnie, sanitariaty); 

• tych związanych z przewozem towarów (poczta, spedycja, magazynowanie); 

• tych związanych z obsługą pracowników (szatnie, pomieszczenia socjalne, czasem również 

funkcja mieszkaniowa); 

• tych związanych z obsługą techniczną taboru. 

Dworzec kolejowy wykształcał (kreował, określał, definiował) związaną z nim przestrzeń publiczną, 

która siłą rzeczy stawała się „wizytówką miasta”: pierwszą tego miasta przestrzenią, z którą stykał 

się przybywający do niego podróżny. 

Współcześnie dworce stają się wielofunkcyjnymi układami hybrydowymi, gdzie tradycyjna, 

wiodąca funkcja dworca kolejowego staje się mniej widoczna niż rozbudowywane funkcje 

towarzyszące. W konsekwencji tego zmienia się jego rola we współczesnej przestrzeni publicznej 

miasta. 

Coraz częściej hasło „dworzec” odnosi się do węzła przesiadkowego (autobus, tramwaj, metro). Jest 

to swoisty  komunikacyjny splot „wielomedialny”, a towarzysząca mu przestrzeń publiczna jest 

rozumiana raczej jako „przestrzeń przepływu” zróżnicowanej publiczności, wkraczającej w 

przestrzeń układu hybrydowego w zróżnicowanych celach i realizującej je w niej często inaczej 

(szerzej) od pierwotnego zamierzenia. 

Dworzec kolejowy zawsze był punktem istotnym w przestrzeni miasta – obiektem rozpoznawalnym 

ułatwiającym orientację a równocześnie aktywnym funkcjonalnie z reguły całą dobę.  

Ambitne plany przebudowy dworców i ich otoczenia na wielką skalę, są realizowane w kolejnych 

miastach całej Europy. Przebudowy te wiążą się z sukcesami ale i dość powszechnymi trudnościami. 

W przeciwieństwie do tempa rozwoju nowych i przebudowy istniejących dworców ilość badań na 
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ten temat wydaje się wciąż niewystarczająca1 co otwiera nowe pola badawcze. 

Współczesne przekształcenia dworców stają przed wyzwaniem zaspokojenia w pełni i w harmonijny 

sposób potrzeb ich coraz bardziej zróżnicowanych użytkowników. 

Podjęcie próby przebadania roli dworców kolejowych w strukturze przestrzeni publicznych 

współczesnego miasta wydaje się więc być celowe. Motywacją jest również z jednej strony obecny 

niesatysfakcjonujący stan wielu przestrzeni dworcowych w polskich miastach, a z drugiej ich 

niejednokrotnie niewątpliwa wartość w strukturze miasta.  

Umiejętnie przeprowadzone przekształcenia obszarów dworcowych – czego dowodzą zagraniczne 

realizacje – przynoszą pozytywne rezultaty. Podnoszą walory i sprawność funkcjonalną śródmieścia 

z korzyścią dla jego mieszkańców i użytkowników ale także wpływają na wizerunek danego miasta 

na tle innych. Celowe wydaje się rozeznanie i sprecyzowanie uwarunkowań sprzyjających 

zaistnieniu takich rezultatów co może być aplikacyjnym efektem pracy. 

2. CEL PRACY 

Celem pracy jest przebadanie – na wybranych przykładach europejskich – procesu ewolucji 

funkcjonalno-przestrzennej jakiej współcześnie podlegają dworce kolejowe a także ich relacje z 

przestrzenią publiczną. 

Cele szczegółowe to:  

1. Przeanalizowanie tendencji do hybrydyzacji obiektów/zespołów dworcowych w krajach 

europejskich. 

2. Przebadanie roli przekształceń dworców kolejowych w podnoszeniu ciągłości 

przestrzeni publicznej, zwartości struktury miejskiej i efektywności wykorzystania 

terenu w strefie śródmiejskiej. 

3. Przebadanie relacji: obiekt dworcowy i jego wewnętrzna przestrzeń publiczna („in-

door”) a przestrzeń publiczna miasta w otoczeniu dworców kolejowych („out-door”). 

4. Próba wskazania na pozytywy i zagrożenia wynikające z prowadzonego procesu 

przemian w relacjach przestrzennych dworców kolejowych i ich otoczenia – jako cel 

aplikacyjny. 

3. TEZA PRACY 

Śródmiejskie dworce kolejowe, stając się współczesnymi węzłami multimodalnymi, 

przyciągają coraz większą liczbę użytkowników o zróżnicowanych potrzebach. 

Zaspokajanie tych potrzeb sprawia, że przekształcając się w ustroje hybrydowe stanowią 

istotny potencjał sprzyjający wzbogacaniu atrakcyjności i podnoszeniu jakości związanych z 

nimi przestrzeni publicznych miasta. 

                                                 
1  Porównaj: Bertolini L., Knots in the net; on the redevelopment of the railway stations and their surroundings, w: City 

1(1-2), str. 129-137, 1996. 
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4. ZAKRES PRACY: merytoryczny, czasowy, terytorialny. 

Zakres merytoryczny pracy dotyczy badania ewolucji relacji funkcjonalno-przestrzennej: dworzec 

– przestrzeń publiczna.  

Zagadnienia poświęcone historii rozwoju struktury kolejowej w mieście w ujęciu syntetycznym, 

będąc tu jedynie tłem dla rozważań dotyczących współczesności, są skoncentrowane na lokalizacji 

dworców kolejowych w mieście w kontekście wpływu wprowadzenia linii kolejowych na rozwój 

funkcjonalno-przestrzenny miasta. 

Badanie rozwiązań współczesnych, będące meritum rozważań, dotyczy zarówno istniejących, 

historycznych, adaptowanych (i przekształcanych) jak i nowoprojektowanych dworców kolejowych 

w kierunku ich hybrydyzacji tj. łączenia w sobie szeregu funkcji: komunikacyjnych, użyteczności 

publicznej, mieszkaniowych i innych. Sygnalizuje się, choć ten zakres nie jest przedmiotem badań, 

znaczenie obiektów dworcowych, które przestały pełnić swoją funkcję związaną z koleją i zostały 

zaadaptowane dla zupełnie innych potrzeb. Badania w kolejnych fazach koncentrują się na 

dworcach-hybrydach, zespołach wielofunkcyjnych, które pełniąc funkcję dworca kolejowego są 

równocześnie przestrzenią handlową, rekreacyjną, biurową, mieszkaniową itd. Wydawało się tutaj 

istotnym rozdzielenie przykładów na dwa podstawowe typy: zespoły o wertykalnym układzie 

funkcjonalnym, gdzie użytkownik w trakcie przemieszczania się pomiędzy poszczególnymi 

funkcjami pozostaje cały czas na danym obszarze oraz zespoły o orientacji horyzontalnej gdzie 

użytkownik przemieszcza się przez sekwencje przestrzeni miejskiej. Istotne – jako wspomagające – 

jest zagadnienie neutralizacji linii kolejowej jako bariery urbanistycznej w centralnym obszarze 

miasta. 

Zakres czasowy pracy w ujęciu historycznym – historii funkcjonowania dworców kolejowych od 

początku powstania kolei – obejmuje wiek XIX i XX. Natomiast w odniesieniu do współczesnych 

przekształceń dotyczących obiektów/zespołów dworcowych są badane przykłady obiektów 

historycznych powstałych na przełomie XIX i XX wieku, i obiektów powstałych w XX wieku, które 

uległy przebudowie oraz najnowsze realizacje powstałe w XXI wieku. 

Zakres terytorialny pracy dotyczy Europy. Badaniu poddano dworce o rysujących się lub 

zarysowanych cechach układów hybrydowych w wybranych miastach Austrii (Wiedeń), Belgii 

(Liege), Czech (Praga), Francji (Paryż, Strasburg), Hiszpanii (Barcelona, Madryt), Niemiec (Berlin, 

Drezno), Węgier (Budapeszt) i Włoch (Mediolan, Rzym, Turyn). W przypadku Polski, materiał 

badawczy zawężono do przykładów związanych z autorskimi działaniami projektowymi (Katowice, 

Opole, Kraków). 

5. METODA PRACY – przyjęte metody badawcze. 

Dla realizacji określonego powyżej zakresu pracy przyjęto następujące metody badawcze: 

•  Studia literatury przedmiotu – zgodnie z zakresem merytorycznym pracy – z dziedziny 

urbanistyki, architektury, planowania przestrzennego oraz przyczynkowo z zakresu socjologii i 

semiologii; 
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• Analizę porównawczą, o charakterze przeglądowym, aktualnego stanu rzeczy na wybranych 

przykładach europejskich dworców badanych in-situ2 oraz zmian w ich otoczeniu na przestrzeni 

ostatnich 20 lat z wykorzystaniem internetowych narzędzi badawczych; 

• Porównawczą analizę ogólną wybranych przykładów europejskiej praktyki przekształceń 

dworców i ich otoczenia pod katem ich hybrydyzacji i relacji z przestrzenią publiczną miasta – 

badanych w in-situ oraz posługując się materiałem dostępnym w periodykach 

architektonicznych i na stronach internetowych; 

•  Analizę szczegółową – studium wybranych przypadków referencyjnych nastawionych na 

analizę historii, przebiegu i uwarunkowań przekształceń badanych układów; 

•  Wykorzystanie własnych rozwiązań projektowych dotyczących dworców i ich otoczenia, 

pozwalające na badanie – z perspektywy projektanta – przewidywanych tendencji 

przyszłościowych w zestawieniu z tymi wprowadzanymi ostatecznie w realizacji (w praktyce 

uwarunkowań krajowych). 

6. STRUKTURA PRACY 

Całość pracy składa się z części teoretycznej (wprowadzenie/rozdział I), analityczno-studialnej 

(rozdział II), studialno-syntetyzującej (rozdział III i IV) oraz wnioskowej (podsumowanie). 

We wprowadzeniu/rozdziale I opisuje się rolę transportu kolejowego w śródmieściu 

współczesnego miasta i jego znaczenie w zaspokajaniu ewoluujących potrzeb mieszkańców i 

użytkowników obszarów śródmiejskich. Następnie omówiono rolę kolei jako czynnika 

modyfikującego strukturę miasta oraz relację: budynek dworca – towarzysząca przestrzeń publiczna. 

Kolejną część tego rozdziału poświęcono współczesnym tendencjom w transformacji obiektów 

dworcowych – czego wynikiem jest zawężenie pola badań do określonych jej typów. Rozdział 

zamykają rozważania dotyczące współczesnych dworców kolejowych jako komunikacyjnych 

splotów wielomedialnych (multimodalnych) i pojęcia dworcowej struktury hybrydowej. 

Rozdział II przedstawia metodologię doboru oraz analizę materiału badawczego ukierunkowaną na 

badanie stopnia hybrydyzacji układów dworcowych i określenia typu ich interakcji z otaczającą 

strukturą miejską oraz ich wpływ na tę strukturę miejską: efektywność wykorzystania terenu, 

wzmocnienie ciągłości, zwiększenie zwartości. Przyjęto metodę dwuetapowej analizy 

porównawczej. Etap I o charakterze przeglądowym obejmuje 34 przykłady, w których opisany stan 

rzeczy (zamknięty zestawieniami tabelarycznymi) pozwolił na zawężenie materiału badanego w 

Etapie II – Analizy ogólnej. Badania – przedstawione dla każdego przypadku w formie sekwencji 

kart informacyjno-analitycznych – objęły 6 dworców kolejowych, po 2 w każdym typie relacji z 

przestrzenią publiczną: wertykalnej, przepływu i promieniowania horyzontalnego. Rozdział zamyka 

przedstawienie kryteriów wyboru przykładów reprezentatywnych dla określonego typu relacji, które 

poddane zostały analizie szczegółowej – studium przypadku – w kolejnym rozdziale. 

                                                 
2  Wszystkie dworce podlegające analizie przeglądowej, ogólnej i szczegółowej były badane w trakcie szeregu wyjazdów 

studialno-naukowych. 
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Rozdział III poświęcony jest studium procesu przekształcania dworców i ich otoczenia w organizmy 

hybrydowe w 3 wybranych przypadkach dworców. Ich wybór wynika z jednej strony z 

reprezentatywności dla danego typu relacji z przestrzenią publiczną a z drugiej ze zróżnicowania 

samego procesu przekształceń co wydaje się istotne dla wzbogacenia rezultatów badań. Studium 

każdego przypadku zamykają konkluzje dotyczące wpływu przeanalizowanych organizmów 

dworcowych na cechy funkcjonalno-przestrzenne przestrzeni publicznych oraz znaczenie w 

strukturze miasta. 

Rozdział IV skupia się na zagadnieniu badania potencjału i podejścia do roli struktur dworcowych 

w uwarunkowaniach krajowych z wykorzystaniem autorskich doświadczeń projektowych. Na 

przykładzie dworca w Katowicach przebadano stopień relacji przepływu w rzeczywistości 

realizacyjnej i w autorskim podejściu ideowym. Efektywność promieniowania horyzontalnego 

analizowano na przykładzie dworca w Opolu traktując go jako ideowy generator przekształceń 

obszaru śródmiejskiego. Natomiast na przykładzie dworca głównego w Krakowie badano potencjał 

wzmocnienia relacji wertykalnej posługując się procedurą ideowych warsztatów  

interdyscyplinarnych.  

W podsumowaniu przedstawiono wnioski dotyczące formowania przestrzeni publicznych w 

strukturach współczesnych dworców kolejowych/hybryd a także wpływu jakości tych przestrzeni na 

otaczającą strukturę miejską. 

Bibliografia – literatura przedmiotu – zamyka opracowanie. 

7.  STAN BADAŃ 

Problematyka niniejszej pracy ze względu na swoją aktualność obecna jest  w literaturze krajowej i 

zagranicznej. Omówione tu zostaną opracowania poruszające tematykę samych dworców w 

strukturze śródmieścia a także kreowania z nimi powiązanej przestrzeni publicznej w śródmieściu 

miasta. 

Polscy badacze zajmujący się zagadnieniami restrukturyzacji i rewitalizacji obszarów kolejowych 

to, m.in.: 

Daniel Załuski, który jest Autorem prac dotyczących dworców kolejowych i zagadnień z nimi 

związanych nie tylko funkcjonalno-przestrzennych ale i prawno-organizacyjnych. W kilku 

publikacjach, opisywał zagadnienia z zakresu regulacji planistycznych, własności wieczystej na tych 

terenach i możliwości ingerencji w działki PKP S.A.. 

Aspekt prawny w kontekście  terenów kolejowych był poruszany w jego rozprawie habilitacyjnej: 

• Załuski D., Śródmiejskie przestrzenie podróży. Dworce kolejowe, Wydział Architektury 

Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2010. 

Praca ta dotyczy głównie dworców, jednakże tematyka badań dotyka także obszarów kolejowych. W 

innych publikacjach na ten temat D. Załuski opisywał m.in. zagadnienia z zakresu niespójności 

polskiego prawa planistycznego oraz możliwości przekształceń niewykorzystywanych terenów 

kolejowych na nowe funkcje miejskie z uwzględnieniem specyfiki prawnej, własnościowej i 

planistycznej. Należy tu zwrócić uwagę na następujące prace: 
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• Załuski D., Tereny pokolejowe PKP S.A. – szanse i możliwości przekształceń na nowe funkcje 

miejskie, w Jarczewski W. (red), Przestrzenne aspekty rewitalizacji – śródmieścia, blokowiska, 

tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2009. 

Zostały tu opisane problemy przekształceń terenów pokolejowych, stanowiących majątek 

Polskich Kolei Państwowych S.A., w kontekście przekształceń terenów poprzemysłowych. 

Szczególną uwagę poświęca Autor przekształceniom obszarów znajdujących się w śródmieściach 

polskich miast, uznając je za tereny kluczowe, decydujące o pozytywnym lub negatywnym 

postrzeganiu miasta przez mieszkańców, inwestorów i przyjezdnych. Ze względu na interes 

społeczności miejskiej wymagają one najbardziej zdecydowanych działań rewitalizacyjnych. Jak 

stwierdza Autor, powyższe działania powinny być prowadzone przez PKP S.A. w ścisłej 

współpracy z samorządami lokalnymi. Ze względu na złożoność problemów winny być 

wspomagane przez aktywną działalność samorządów wojewódzkich w dziedzinie polityki 

regionalnej oraz odpowiednią strategię rządu w dziedzinie polityki krajowej i międzynarodowej. 

Ich podstawą winny być dokumenty prawne w postaci znowelizowanych ustaw, wykonawczych 

rozporządzeń oraz dokumenty operacyjne w postaci różnego rodzaju strategii, programów 

wieloletnich. 

• Załuski D., Inwestycje kolejowe w świetle obowiązującego prawa, w: Przegląd Komunikacyjny, 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, 2007, R.46, nr 4 

Praca przedstawia konsekwencje, jakie wynikły z niespójności polskiego prawa planistycznego 

na różnych szczeblach administracji państwowej w latach 1994-2003 oraz próby legislacyjnego 

uporządkowania tego stanu przez nowelizacje ustawy o szczegółowych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz ustawy o transporcie kolejowym. Autor 

podejmuje także problematykę terenów zamkniętych oraz obszaru ochronnego wokół nich, 

inwestowania w sąsiedztwie terenów kolejowych i niekontrolowanego zabudowywania tych 

terenów. 

• Załuski, D., Dworzec kolejowy – jaki był, jaki jest i jaki być powinien, w: TTS Technika 

Transportu Szynowego, nr 7-8, 2014. Autor stwierdza, iż budując program polskiej reformy 

dworcowej należy prześledzić programy krajów europejskich obowiązujących w: Austrii, 

Szwajcarii, Niemczech oraz programy narodowe we Francji, Belgii i Holandii. Analiza taka 

pozwala stwierdzić, że reformy i ich efektywność nie mogą być analizowane jedynie z punktu 

widzenia zrealizowanych inwestycji. Sukces określonego programu trzeba mierzyć 

standardowymi miernikami: kosztochłonności i czasochłonności tego procesu na wzrost 

przewozów, wzrost efektywności i wydajności systemu. Z punktu widzenia pasażera istotny jest 

natomiast wzrost jakości funkcjonowania i podwyższanie komfortu jego obsługi, natomiast ze 

strony zarządcy obniżenie kosztów utrzymania i wydłużenie żywotności obiektów 

zmodernizowanych/zrealizowanych w ramach tych programów. Praktykę zachodnioeuropejską 

Autor odnosi do polskich uwarunkowań prawnych i organizacyjnych wykazując ich 

niedomagania; 
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• Załuski D., Przestrzenie podróży, w: Miasto w mieście. Problemy kompozycji, Czasopismo 

Techniczne, Politechnika Krakowska, Kraków 2004. 

• Załuski D. (red.), Dworzec kolejowy w strukturze miasta, Wydawnictwo Urbanista, t. 8, 

Urbanista, Warszawa, 2006. Jest to publikacja powstała w wyniku zorganizowanej w Tczewie w 

dniach 30-31 stycznia 2006 roku Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji 

Wdrożeniowej pt. „Dworzec kolejowy w strukturze miasta – nowe szanse”; szereg zawartych w 

publikacji artykułów dotyczy nie tylko obszarów dworcowych i przydworcowych, lecz także 

obszarów kolejowych oraz zagadnień prawnych ściśle związanych z tymi terenami, nie tylko w 

Polsce, lecz także w krajach Europy Zachodniej; 

Jednym z Autorów w ww. publikacji jest również Zbigniew Zuziak – twórca pojęć „przestrzenie 

podróży” i „centrum zintegrowanego transportu”. Z jego prac dotyczących bezpośrednio lub 

pośrednio zagadnień dworców kolejowych i rewitalizacji powiązanych z nimi obszarów należy 

wyróżnić między innymi następujące pozycje: 

• Zuziak Z., Kolej a racjonalizacja miejskiej struktury przestrzennej: między teorią a praktyką, w: 

Załuski D. (red.), Dworzec kolejowy w strukturze miasta, Wydawnictwo Urbanista, t. 8, 

Urbanista, str. 10-19, Warszawa, 2006; 

• Zuziak Z., Nowe przestrzenie podróży. Przestrzenie publiczne węzłów transportu, w: 

Kochanowski M. (red.),  Przestrzeń publiczna miasta postindustrialnego, Politechnika Gdańska, 

Gdańsk, 2002; 

• Zuziak Z., Strategie rewitalizacji przestrzeni śródmiejskiej, Czasopismo Techniczne, Politechnika 

Krakowska, zeszyt 1-A/2011, Kraków; 1998; 

• Zuziak Z., „Wielkoprzestrzenne projekty inwestycyjne w strefach śródmiejskich”, 2004b, w: T. 

Markowski (red.), Wielkoskalowe projekty inwestycyjne jako czynnik  podnoszenia 

konkurencyjności polskiej przestrzeni, Biuletyn KPZK PAN, nr 210, KPZK PAN, Warszawa; 

• Zuziak Z. „Strategiczne węzły w przestrzeni przepływów”, Czasopismo Techniczne, Politechnika 

Krakowska, zeszyt 1-A/2011; 

Ponadto tymi zagadnieniami zajmowali się następujący Autorzy: 

• Ogrodnik D., Problemy rewitalizacji terenów w otoczeniu dworców i przystanków kolejowych, 

Rozprawa doktorska, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2007. 

Praca dotyczy zasad stosowanych metod rewitalizacji terenów kolejowych, które mogą być 

pomocne w koncentrowaniu zabudowy i odpowiadających jej aktywności wokół dworców i 

przystanków kolejowych. Praca skupia się zarówno na terenach przydworcowych jak i tych 

zlokalizowanych bezpośrednio przy przystankach; 

• Ogrodnik D., Centra zintegrowanego transportu a rewitalizacja przestrzeni śródmiejskiej, w: 

Maciejewska A., Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią – szanse i 

zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju: organizacja gospodarowania przestrzenią, Oficyna 

Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, str. 69-81, Warszawa 2014. 

Autor bada zależności między przekształceniami obszarów węzłów komunikacji miejskiej a 



 

Rola dworców kolejowych w strukturze przestrzeni publicznych współczesnego miasta 

16 

 

zmianami zachodzącymi w strukturze obszarów centralnych metropolii europejskich. 

Wyrazistym trendem zmian jest aktywność i budowanie koncentracji w określonych punktach, 

obszarach lub pasmach struktury śródmiejskiej, któremu towarzyszy krystalizacja sieci 

przestrzeni publicznych ale równocześnie zacieranie się granic istniejącego śródmieścia oraz 

wyłanianie się nowych kierunków jego ekspansji;  

• Ogrodnik D., Tożsamość węzłów struktury miejskiej. Przykłady krakowskie, Zeszyty Naukowe 

Politechniki Poznańskiej, Z. 30, str. 9-103, Poznań 2014. 

 Autor stwierdza iż trendy, które zmieniają miasta zgodnie z tendencjami globalizacyjnymi są 

jednym z aspektów transformacji struktury przestrzennej miast – dotyczy to głównych 

śródmiejskich przestrzeni publicznych ale też wybranych skrzyżowań miejskich czy placów 

dworcowych. Zagadnienie to jest aktualne szczególnie w planowaniu I projektowaniu węzłów 

przesiadkowych transport publicznego oraz lokalnych centrów usługowych – będących węzłami 

struktury miejskiej. Używając dwóch przykładów rozwoju struktury śródmiejskiej Krakowa, 

Autor przedstawia charakterystykę oraz motywację dla podejść projektowych do budowy takich 

przestrzeni; 

• Ogrodnik D., „Miejskie centra metropolii jako obszary strategicznej interwencji – przykład 

krakowski”, Czasopismo Techniczne, Politechnika Krakowska, zeszyt 1-A/2011; 

• Ogrodnik D., „Przestrzenie publiczne w otoczeniu dworców kolejowych. Przykład Krakowskiego 

Centrum Komunikacyjnego”, Urbanista nr 12/04, Warszawa; 

• Foljanty K., Interakcja funkcji i formy przestrzenno-strukturalnej w intermodalnych terminalach 

transportu pasażerskiego w wybranych krajach Unii Europejskiej, praca doktorska, promotor 

prof. nzw. dr hab. inż. Wiesław Rokicki, Politechnika Warszawska Wydział Architektury, 2016. 

W pracy przeanalizowano zmiany i nowe tendencje w kształtowaniu układów funkcjonalnych i 

formy przestrzenno-strukturalnej obiektów intermodalnych terminali transportu pasażerskiego w 

wybranych krajach UE ze szczególnym uwzględnieniem orientacji w przestrzeni i odnajdywania 

drogi do celu. Wykonano analizę funkcjonalno-przestrzenną i konstrukcyjno-materiałową 37 

zmodernizowanych i 47 nowo wybudowanych obiektów. Przeprowadzono badania behawioralne 

metodą Post-Occupancy Evaluation na dworcach: Berlin Hauptbahnhof i Leipzig Hauptbahnhof 

– celem przeanalizowania interakcji pomiędzy użytkownikiem a budynkiem. Przeprowadzone 

wywiady dotyczące subiektywnych odczuć użytkowników związanych z oświetleniem, 

temperaturą i wentylacją wykazały niedogodności związane z mikroklimatem budynków. Wyniki 

podkreślają znaczenie pierwszoplanowej roli potrzeb użytkowników w procesie planowania 

dworców, infrastruktury oraz organizacji ruchu; 

• Foljanty K., Przekształcanie zabytkowych dworców i terenów kolejowych w struktury 

wielofunkcyjne, Architectus 2016, 2 (46).  W artykule przeanalizowano przykładowe (z Wielkiej 

Brytanii, Hiszpanii, Francji, Holandii, Belgii, Niemiec i Polski) modernizacje śródmiejskich 

dworców kolejowych i terenów do nich przyległych. Ilustrują one trzy zakresy modernizacji 

historycznych obiektów dworcowych: modernizacji, która nastąpiła jedynie w ramach budynku 
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dworca zlokalizowanego w zwartej tkance miejskiej; przebudowy na węzły komunikacyjne 

dworca kolejowego oraz najbliższego otoczenia związanego z siecią transportu i przestrzenią 

publiczną; założenia urbanistyczne z historycznym dworcem kolejowym jako ich rdzeniem; 

• Pięt A., Dworce kolejowe na przełomie XX i XXI wieku – układy funkcjonalno-przestrzenne, praca   

doktorska, promotor prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Trocka-Leszczyńska, Politechnika 

Wrocławska, 2017. Badania prezentowane w pracy dotyczą przede wszystkim struktury 

funkcjonalno-przestrzennej dworców kolejowych koncentrując się na występujących w nich 

funkcjach dodatkowych. Analizowane są również uwarunkowania przejrzystości i klarowności 

organizacji ruchu pasażerów oraz użytkowników funkcji dodatkowych, które to cechy Autorka 

uważa za najistotniejsze dla prawidłowego funkcjonowania obiektów dworców kolejowych; 

• Pięt A., Multifunctionality of the chosen contemporary railway stations. Wielofunkcyjność 

wybranych, współczesnych dworców kolejowych, Przestrzeń i forma, Szczecin, ‘37_2019; 

• Pięt A., Przestrzeń publiczna wewnątrz dworców kolejowych i w ich otoczeniu, Architecturae et 

Artibus, Politechnika Białostocka, 2014; 

• Dragan W., Development of the urban space surrounding selected railway stations in Poland, w: 

Environmental & Socio-economic Studies, Vol. 5, iss. 4, str. 57-65, 2017. Autorka odnosi się do 

koncepcji zagospodarowania terenów dworcowych kładącej nacisk z jednej strony na tworzenie 

węzłów integrujących różne rodzaje transportu, z drugiej na przekształcenie terenu wokół 

dworców w obszar aktywnej działalności gospodarczej. Omawia efekty renowacji dworców w 

Krakowie, Katowicach i Poznaniu nawiązujące do światowych trendów w zakresie 

komercjalizacji przestrzeni i integracji transportu w obrębie placów dworcowych; 

• Kruszyna M., Dworzec kolejowy jako węzeł mobilności, „Przegląd Komunikacyjny”, nr 10, 2012. 

Autor bada ideę węzła mobilności jako rozszerzenie koncepcji węzła przesiadkowego w 

zintegrowanym systemie transportu wskazując, że węzły mobilności koncentrują się na 

popytowej stronie transportu. Rozważania ogólne oparte są na przykładzie Kanady a uzupełnione 

o koncepcje lokalizacji węzłów mobilności w aglomeracji wrocławskiej. Wskazując na 

potencjalne korzyści takich rozwiązań podkreśla ich znaczenie w sytuacji opracowywania w 

Polsce nowych planów transportowych; 

• Arczyńska M., Rola współczesnych dworców w ewolucji śródmiejskich przestrzeni publicznych 

w Holandii, w: Załuski D. (red.), Dworzec kolejowy w strukturze miasta, Wydawnictwo 

Urbanista, t. 8, Urbanista, Warszawa, 2006, str. 251-256; Warszawa 2006; 

• Dreszer K., Perspektywy rewitalizacji dworców kolejowych w Polsce, w: Bródka S., 

Markuszewska I. (red.) Problemy Ekologii Krajobrazu, T. XXIV str. 199–205, Wydział Nauk 

Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska 

Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2009; 

• Kochanowska D., Współczesna przebudowa dworców kolejowych w Polsce – okiem urbanisty, w: 

Załuski D. (red.), Dworzec kolejowy w strukturze miasta, Wydawnictwo Urbanista, t. 8, 

Urbanista, Warszawa, 2006; 
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• Ledwoń S., Centra handlowo-usługowe. Nowa funkcja dworców kolejowych?, Urbanista 3/2006, 

Warszawa 2006, str. 34-37; 

• Lorens P., Wielkoskalarne przedsięwzięcia urbanistyczne jako element strategii przekształceń 

miast. Przypadek terenów przydworcowych, w: Załuski D. (red.), Dworzec kolejowy w strukturze 

miasta, Wydawnictwo Urbanista, t. 8, Urbanista, Warszawa, 2006, str. 60-66; 

• Racoń-Leja K., Wykorzystanie przekrytych przestrzeni publicznych w zespołach towarzyszącym 

współczesnym węzłom kolejowym w obszarach miejskich – potencjał i zagrożenia, w: Załuski D. 

(red.), Dworzec kolejowy w strukturze miasta, Wydawnictwo Urbanista, t. 8, Urbanista, 

Warszawa, 2006; 

• Zaborska-Jagiełło A., Dworzec towarowy w Krakowie jako obszar strategicznej interwencji, 

Wydawnictwo Czasopismo Techniczne 1-A-2011. 

Badacze zagraniczni: 

• Ahlfeldt G. M., A new central station for a unified city: predicting impact on property prices for 

urban railway network extensions in Berlin,w: Hamburg Contemporary Economic Discussions, 

No. 13, University of Hamburg, Chair for Economic Policy, Hamburg 2007; Badania Autora 

skupiają się na analizowaniu wpływu rozbudowy miejskiej sieci kolejowej na ceny 

nieruchomości. Opierając się na symulowanych zmianach potencjału ludności i zatrudnienia 

porównuje oczekiwany wzrost wartości gruntów w stosunku do nieruchomości mieszkalnych i 

usługowych. Narzędzie pozwala na prognozowanie oczekiwanego wzrostu oddziaływania; 

• Bertolini L., Nodes and places: complexities of railway station redevelopment, w: European 

Planning Studies, 4:3, str. 331-345, 1996. Autor interpretuje perspektywy przebudowy dworców 

i ich otoczenia wskazując, że lokalizacja dworców sprawia, że są jednocześnie węzłami i 

miejscami, na które ma wpływ zarówno dynamika lokalna jak i globalna. Ich potencjalne role w 

ramach zwiększonej integracji transportu i powstających wielo-centrycznych układów miejskich 

stanowią podstawę transformacji współczesnych dworców. Wskazuje, że szczególną uwagę 

należy poświęcić zagadnieniom związanych z intensyfikacją przepływów i kumulacją działań 

wymagających integracji wielu (czasami rozbieżnych) wymiarów strategii przebudowy; 

• Bertolini L., Knots in the net: on the redevelopment of the railway stations and their 

surroundings, w: City, 1:1-2, str. 129-137, 1996. Badania Autora przedstawiają wybrane czynniki 

uwarunkowań krytycznych dla interpretacji efektów realizacyjnych przebudowy dworców 

kolejowych. Autor wskazuje również na możliwe praktyczne implikacje prowadzonej przez 

siebie analizy, wskazując na fakt, że w przeciwieństwie do tempa rozwoju inwestycji w tym 

zakresie niewiele jest jeszcze szczegółowych badań na ten temat a realizacje odnosząc w wielu 

aspektach sukces udowadniają również powszechne trudności; 

• Bertolini, L., Curtis, C., & Renne, J., Station area projects in Europe and beyond: towards transit 

oriented development?, w: Built Environment, 38(1), str. 31-50, 2012. Autorzy badają różne 

sposoby kształtowania projektów rozbudowy dworców określając je jako „kapitalizacja 

nieruchomości”, „wielki projekt miejski” lub „rozwój zorientowany na tranzyt”. Dokonano 
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również przeglądu światowych doświadczeń w zakresie „transit-oriented development” (TOD) w 

celu wyciągnięcia wniosków dla prowadzonych w Europie inwestycji; 

• Bertolini L., Spit T., Cities on rails, The redevelopment of railway station areas, E&FN SPON, 

London 1998. W oparciu o swoje rozległe badania Autorzy, którzy należą do pionierów badań w 

tej dziedzinie końca XX wieku, przedstawiają zasady i warunki efektywnej realizacji projektów 

planistycznych dotyczących dworców kolejowych i ich otoczenia. Badając najbardziej 

inspirujące, zdaniem Autorów, przykłady przebudowy dworców kolejowych, Twórcy książki 

postawili sobie za cel wsparcie planistów i urbanistów w zrozumieniu specyfiki i złożoności 

lokalizacji dworców kolejowych warunkujących ich właściwe funkcjonowanie; 

• Bubelíny O., Kubina M., Varmusa M., Railway Stations as Part of Mobility in the Smart City 

Concept, w: Transportation Research Procedia, Volume 53, str. 274-281, 2021. Autorzy 

podkreślają znaczenie integracji dworców kolejowych z koncepcją smart-city. Dworce kolejowe, 

ich lokalizacja i dostępność innych rodzajów transportu są kluczowymi elementami 

zachęcającymi do korzystania z transportu kolejowego. Koncepcja inteligentnego miasta powinna 

obejmować również transport kolejowy aby podnieść efektywność jego użytkowania albowiem 

transport ten ma znaczący wpływ na poprawę zarówno jakości środowiska jak i jakości życia 

mieszkańców; 

• Conceicao A., Rethinking the railway station area. Research by design in architecture and urban 

space, wydawnictwo pokongresowe: VI International Congress of Design Research (CIPED), 

Portugal 2011. Autorka prezentuje studia przypadków dworce w Amsterdamie i Lizbonie badając 

w jaki sposób sam projekt architektoniczny może poprawić działanie przestrzeni dworców w 

sytuacji ich modyfikowania. Badania przeprowadzono ze studentami Wydziału Architektury 

Politechniki w Delft stosując jako metody badawcze „badania projektowe” oraz „badanie przez 

projektowanie”; 

• Conticelli E., Tondelli S., Railway Stations Between Infrastructural Complexity And Architectural 

Form w: Structures And Architecture. Concepts, Applications And Challenges, Universita Di 

Bologna, 2013. W wyniku badań dworców kolejowych kolei dużych prędkości, Autorki wskazują 

na złożony system powiązań i funkcji nie tylko dedykowanych transportowi a wspieranych coraz 

bardziej wydajnymi urządzeniami technologicznymi i infrastrukturalnymi. Podkreślają potrzebę 

równoległego badania roli architektury oraz inżynierii w tworzeniu zrównoważonych obiektów 

dworców kolejowych, w których zarówno efektywność transportu jak i zagadnienie tworzenia 

„miejsc” jest traktowane równorzędnie; 

• Conticelli, E., & Tondelli, S., Railway Station Role in Composing Urban Conflicts, TeMA - 

Journal of Land Use, Mobility and Environment, 4(4), str. 47-58, 2011. Autorki badają 

zagadnienia roli dworców kolejowych w prowokowaniu konfliktów społeczno-przestrzennych 

wynikających tak ze złożoności funkcjonalnej jak i lokalizacji dworców. Celem jest identyfikacja 

i analiza kluczowych kwestii dla uzyskania efektywnych rozwiązań, w tym społecznych, w 

procedurze przekształceń urbanistycznych, infrastrukturalnych i architektonicznych w rejonach 
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dworców; 

• Costa M., Urban Revitalization On The Left Bank Of Rio Seine In The 2000s: Exchange, 

Interlocutions, Management; wydawnictwo pokongresowe Brasília 2020 - VI Encontro Da 

Associação Nacional De Pesquisa E Pós-Graduação Em Arquitetura E Urbanismo, 2020. 

Autorka przedstawia rezultaty badań poprzedzających podjęcie działań związanych z projektem 

Paris-Rive-Gauche a koordynowanych przez Ministerstwo Kultury i Komunikacji Francji; 

• Garcia D. B., Urban Policies and Large Projects in Central City Areas: The Example of Madrid 

(Spain), w: Urban Sci, 5, str. 42, 2021. Punktem wyjścia badań jest znaczenie i zakres dużych 

projektów urbanistycznych w miastach metropolitalnych w ostatniej dekadzie XX wieku i 

wykazanie korelacji między różnymi – przeciwstawnymi ideami planistycznymi polityków i 

władz miejskich bazując na przykładzie Madrytu; 

• Knowles, R. D., Ferbrache, F., & Nikitas, A., Transport's historical, contemporary and future role 

in shaping urban development: Re-evaluating transit oriented development, Cities, Volume 99, 

2020. Autorzy badają historyczną, współczesną i przyszłą rolę „transit-oriented development” 

(TOD). Argumentują, wykorzystując  dowody empiryczne z wybranych aplikacji TOD z całego 

świata, że usługa tranzytu wysokiej częstotliwości jest niezbędna dla współczesnego i 

planowanego rozwoju TOD. Formułowane są zalecenia wynikające z najlepszych praktyk a 

definiowane na miarę XXI wieku; 

• Merrill S., Networked remembrance: excavating buried memories in the railways beneath London 

and Berlin, Peter Lang AG, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2017. To pierwsza książka, 

która bada kwestię pamięci miejskiej (tożsamości) w odniesieniu do przestrzeni podziemnych 

współczesnego miasta jakimi są stacje metra. Przedstawia szereg różnych procesów, które 

określiły formy „sieciowej pamięci” związanej z podziemnymi stacjami i odcinkami 

londyńskiego metra oraz berlińskiego metra i kolei miejskiej; 

• Metaxas T., Juarez L., Gavriilidis G., Planning and Marketing the City for Sustainability: The 

Madrid Nuevo Norte Project, w: Sustainability, 13, 2094, 2021. Autorzy w swoich badaniach 

sprawdzają, czy projekt Madrid Nuevo Norte jest zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju 

oraz jaki ma wpływ na stosowanie miejskich strategii marketingowych w Madrycie. Omawiają 

badania ankietowe skierowane do deweloperów i planistów miejskich. Autorzy oczekują, że 

badania mogą być pomocne władzom lokalnym Hiszpanii w wykorzystaniu potencjału mega-

projektów podobnych do Madrid Nuevo Norte w projektowaniu miejskich strategii 

marketingowych udawadniających, że miasto kładzie nacisk na swój zrównoważony rozwój; 

• Peters D., The renaissance of inner-city rail station areas as a key element in contemporary 

dynamics of urban restructuring, w: Critical Planning, 16, str. 163-185, 2009. Badania 

porównawcze dotyczą trzech spektakularnych realizacji obiektów dworców kolejowych w 

Berlinie (Hauptbahnhoff), Londynie (King’s Cross) i Nowym Yorku (Penn.Moynihan Station); 

• Pinard J., Developing ‘Transient Urbanism’ as a New Urban and Real Estate Strategy: The Case 

of the French National Railway Company (SNCF), w: Transforming Cities Through Temporary 
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Urbanism, A Comparative International Overview, str.141-154, 2020. Autorka omawia 

inicjatywę francuskiego państwowego przedsiębiorstwa kolejowego (SNCF), drugiego co do 

wielkości właściciela nieruchomości we Francji, które od lat 80-tych XX wieku wykorzystuje 

swoje nieruchomości do tymczasowego użytku artystycznego. Podejście to zwane „przejściową 

urbanistyką” odnosi się do tymczasowych projektów artystycznych podejmowanych na terenach 

przeznaczonych do realizacji wielkoskalarnego projektu miejskiego w celu zainicjowania procesu 

transformacji. Intencją jest skłonienie właścicieli do refleksji nad kierunkiem przekształceń ich 

nieruchomości. „Przejściowa urbanistyka” staje się powszechną dobrą praktyką użyteczną w 

projektach przekształceń należących do kolei, obszarów Wielkiego Paryża; 

• Rachdan S., Post-Industrial Revitalisation of Railway Stations, w: Railway Transportation in 

South Asia, Springer International Publishing, 2021. Autorka analizuje ewolucję dworców 

kolejowych przez ich rewitalizację w kontekście ich komercjalizacji ale i prywatyzacji ich 

operatorów; 

• Ribalaygua C, Sánchez F. G., de Ureña J. M., Urban Development around Spanish High-Speed 

Rail Stations: Plans, Realized Development and Lessons, w: Built Environment, Volume 46, 

Number 3, 2020. Autorzy koncentrują się na ewolucji planów zagospodarowania przestrzennego 

wokół dworców w hiszpańskiej sieci kolei dużych prędkości badając ich efektywność. 

Porównując realizację inwestycji wokół sześciu dworców przeanalizowano potencjalne czynniki 

rozwoju: strukturalny, społeczno-gospodarczy i strategiczny w wymiarze lokalnym. Celem było 

odnalezienie podobieństw i uwarunkowań. Badania dowodzą, że kolej dużych prędkości jest 

dobrym katalizatorem rozwoju i restrukturyzacji miast, przy czym lokalne warunki mają 

kluczowe znaczenie dla wykorzystania tej możliwości; 

• Ribalaygua C., Perez-Del-Caño S., Assessing spatial planning strategy in high-speed rail station 

areas in Spain (1992–2018): towards a sustainable model, w: European Planning Studies 

27(2):1-23, 2019. Autorki dokonały analizy porównawczej dwunastu planów stacji kolei dużych 

prędkości (HSR – high-speed rail). Analiza wykazuje wspólne podejście jakim jest tworzenie 

dużych otwartych przestrzeni a także minimalizacja efektu barier urbanistycznych 

zaobserwowane w realizacjach w badanym okresie; 

• Ross J., Railway Stations: Planning, Design and Management, Architectural Press, Boston 2000. 

Na przykładach dworców brytyjskich różnych wielkości Autor bada dworce jako nową „arenę 

konsumpcji”. Książka zajmuje się planowaniem, projektowaniem jak i zarządzaniem stacjami 

kolejowymi. Aspekty handlowe jak również kwestie wizerunku i marki są analizowane 

równolegle z zagadnieniami technicznymi i operacyjnymi; 

• Trip J. J., What makes a city - planning for quality of place - the case of high-speed train station 

area development, praca doktorska, promotor: prof. Dr. Ir. H. Priemus, prof. Dr. R. C. 

Kloosterman, TUDelft, 2007. Badania prowadzone są przez Autora pod kątem jakości miejsca i 

koncentrują się na prestiżowych projektach przebudowy wokół dworców szybkiej kolei w 

Amsterdamie, Rotterdamie i Lille. Podsumowując swoje badania Autor opowiada się za bardziej 
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otwartym i elastycznym procesem planowania ukierunkowanym na długoterminową perspektywę 

poprawy jakości przestrzeni miejskiej; 

• Van Acker M., Triggianese M., The spatial impact of train stations on small and medium-sized 

European cities and their contemporary urban design challenges, w: Journal of urban design, 

Volume 26, 2021, 2020. Autorzy skupiają się na znaczeniu dworca kolejowego w historycznym 

rozwoju mniejszych miast. Badają współczesne wyzwania projektowania urbanistycznego 

małych i średnich stacji konkludując, że dworce tego typu, w przeciwieństwie do wielkich 

dworców, splatają świat podróżującego ze światem miejscowego mieszkańca jako jednolity 

system publicznie dostępnej infrastruktury; 

• Wilde S., Rail Estate Multiple Use of Space and Railway Infrastructure, praca doktorska, TU 

Delft, Movares Nederland B.V., 2006. Pozycja poświęcona jest wielokrotnemu wykorzystaniu 

przestrzeni dworców kolejowych. Badania nad zabudową nadtorową rozpoczęły się od 

wykonalności technicznej i finansowej, następnie rozszerzono je na ogólne zagospodarowanie 

nieruchomości w sąsiedztwie torów oraz aspekty procesu inwestycyjnego dotyczącego zagadnień 

architektonicznych, planistycznych oraz bezpieczeństwa. Szczególną uwagę poświęcono 

zagadnieniu łączenia różnorodnych funkcji w kontekście narastającej ilości użytkowników; 

• Wolf P, Kádár B., Contemporary perspectives of railway, logistics and urban development in 

Budapest, w: Scholl, Bernd Perić, Ana Niedermaier, Mathias (red.), Spatial and transport 

infrastructure development in Europe: Example of the Orient/East-Med Corridor, Verlag der ARL 

- Akademie für Raumforschung und Landesplanung, Hannover, str. 243-271, 2019. Badacze 

koncentrują się na obszarze metropolitalnym Budapesztu, który jest głównym węzłem 

logistycznym Węgier. Wskazują na wzrost jego potencjału przy czym kluczowymi obszarami 

rozwoju jest infrastruktura kolejowa oraz tereny poprzemysłowe. Nadal żaden z tych sektorów 

nie jest w pełni wykorzystany. Badania dowodzą, że tereny poprzemysłowe wzdłuż linii 

kolejowych mogą stwarzać możliwości ich właściwej eksploatacji ale ich wykorzystanie na razie 

hamuje brak koncepcji strategicznego rozwoju. 

Przedstawiony powyżej stan badań wykazuje zróżnicowanie i bogactwo podejść w badaniu 

współczesnych struktur dworcowo-kolejowych. Jednak badania te nie były wprost ukierunkowane 

na zagadnienie związków dworców kolejowych z przestrzeniami publicznymi miasta i ich roli w 

strukturze tych przestrzeni – poruszając to zagadnienie jedynie przyczynkowo. Natomiast taka 

właśnie perspektywa badań jest przedmiotem niniejszej pracy. 
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8. SŁOWNIK POJEĆ 

• Centrum Zintegrowanego Transportu (CZT), (również: węzeł przesiadkowy [WP], 

centrum komunikacyjne [CT], miejskie terminale pasażerskie [MTP] – koncentracja usług 

wokół przestrzeni publicznych, uformowanych przy ważnych stacjach kolei, powiązane 

funkcjonalnie i kompozycyjnie z innymi środkami transportu zbiorowego (…) i tworzące 

przestrzenie miejskie o znacznym stopniu integracji wewnętrznej3. 

• Doświadczanie przestrzeni – proces poznania i konstytuowania rzeczywistości przez 

jednostkę będący kombinacją uczuć i myśli przy pomocy zmysłów4. 

• Hybrydowość/hybryda 

I – def. za: Encyklopedia PWN – mieszaniec, hybryd, biol. osobnik powstały w wyniku 

krzyżowania na drodze płciowej 2 różnych genetycznie form rodzicielskich, np. odmian, ras, 

gatunków; 

II – obiekt/przestrzeń powstała w wyniku wcześniejszych przekształceń, charakteryzująca się 

kilkoma różnymi funkcjami, u której w wyniku połączenia tychże funkcji powstał obiekt 

docelowy, w którym te funkcje ze sobą współpracują w sposób nierozdzielny tworząc nowy 

autonomiczny ustrój. 

• Hybrydyzacja – proces przekształceń obiektu/przestrzeni w kierunku autonomicznego ustroju 

o wielu różnych sprzężonych ze sobą funkcjach. 

• Krajobraz, krajobraz kulturowy – postrzegana przez ludzi przestrzeń, zawierająca elementy 

przyrodnicze i wytwory cywilizacji, ukształtowana w wyniku działania czynników naturalnych 

i działalności człowieka5. 

• Mixed use – zestawienie trzech dochodowych funkcji tj.: po pierwsze handel lub rozrywka, po 

drugie biura, mieszkania, hotele i po trzecie, użyteczność publiczna, kultura, rekreacja, które w 

dobrze zaprojektowanych planach wzajemnie się podtrzymują.6 

• Multiple use: 

I – istnienie więcej niż jednej funkcji w danym miejscu i danym czasie (Priemus)7. 

II – istnienie różnych funkcji blisko siebie lub na tym samym terenie (Harts)8. 

• Otoczenie dworca – strefa/obszar oddziaływania dworca kolejowego na otaczającą strukturę 

miejską pod kątem kompozycyjnym, funkcjonalnym oraz strukturalnym. (def. Autor). 

• Przestrzeń przepływu (przepływ) –  celowe, powtarzalne, programowalne sekwencje 

wymiany, interakcji między fizycznie rozłączonymi pozycjami zajmowanymi przez aktorów 

                                                 
3   Zuziak Z. K., Strategie rewitalizacji przestrzeni śródmiejskich, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 1998, 

str.42. 
4   Tuan, Y.-F. (1987) Przestrzeń i miejsce. Warszawa: PIW, str. 19-31. 
5   Porównaj: Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami art.3 pkt 14. 
6  Rynkowska-Sachse A., Założenia wielofunkcyjne zlokalizowane na terenach przydworcowych w centrum miasta, w: 

Załuski D. (red.), Dworzec kolejowy w strukturze miasta, Urbanista, Warszawa 2006, str. 121-132. 
7   Wilde S., Rail Estate Multiple Use of Space and Railway Infrastructure, praca doktorska, TU Delft, Movares Nederland   

B.V., 2006, str. 32-35. 
8  Ibidem, str. 32-35. 
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społecznych w ekonomicznych, politycznych i symbolicznych strukturach społeczeństwa9. 

• Przestrzeń publiczna – obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspakajania potrzeb 

mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych 

ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne10. 

• Renowacja urbanistyczna 

I – Procédure d'aménagement d'un quartier ancien impliquant l'acquisition des immeubles situés 

dans le périmètre visé, leur démolition puis une reconstruction planifiée de l'ensemble11. Tł. 

Procedura zagospodarowania starej dzielnicy polegająca na przejęciu budynków znajdujących 

się w docelowym obwodzie, ich rozbiórce, a następnie planowej przebudowie całości; 

II – Proces, a więc działanie o charakterze ciągłym, dostosowujący struktury tworzące organizm 

miejski do nowych, zmieniających się potrzeb, w trakcie którego następuje podniesienie jakości 

środowiska życia w aspekcie przestrzennym, funkcjonalnym (w tym technicznym) i 

ekologicznym oraz równoczesna racjonalizacja (optymalna w danych warunkach) 

wykorzystania, zagospodarowania i eksploatacji obszarów miasta (…). Proces renowacji to 

platforma, na której projektanci: twórcy, decydenci i społeczności lokalne współuczestniczą – 

łączą swoją aktywność – w działaniach na rzecz zrównoważenia12; 

• Rewitalizacja 

I – rewitalizacja odnosi się do kompleksowego procesu odnowy obszaru zurbanizowanego, 

którego przestrzeń, funkcje i substancja uległy procesowi strukturalnej degradacji, wywołującej 

stan kryzysowy, uniemożliwiający lub znacznie utrudniający prawidłowy rozwój ekonomiczny 

i społeczny tego obszaru jak i zrównoważony rozwój całego miasta (A. Billert); 

II – rewitalizacja oznacza ponowne ożywienie procesów społeczno-gospodarczych na obszarze, 

w którym procesy te zamarły. Obszary wymagające rewitalizacji to nie obszary wybrane pod 

kątem wartości zabytkowej, ale obszary o szczególnej kumulacji problemów społeczno-

gospodarczych (w tym także najczęściej – remontowo-architektonicznych) (W. Kłosowski); 

III – stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, 

prowadzone w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej 

społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez 

interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji13; 

IV – rewitalizacja jest procesem społecznym, dotyczącym architektury miasta, infrastruktury 

technicznej (w tym oświetlenia), zagadnień prawnych, ekonomicznych, administracyjnych i 

politycznych. Działanie występuje więc na wielu płaszczyznach, gdzie podczas całego procesu 

bardzo ważne jest partnerstwo prywatno-publiczne oraz wszelkie działania realizowane metodą 

                                                 
9  Porównaj: Castells M., Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2007. Dane Oryginału 

Castells M., The Rise of Network Society, The Information Age: Economy, Society and Culture, Volume 1, Second 

Edition, Blackwell Publishing Ltd. Oxford 1996 str. 412. 
10   Porównaj: Ustawa i planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 ze zm.) 
11   wg encyklopedii Larousse – www.larousse.fr – Dostęp 15.06.2020. 
12  Franta, A. Reżyseria przestrzeni. O doskonaleniu przestrzeni publicznej miasta. Monografia 309, Seria Architektura,  

wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2004, str.27. 
13   Porównaj: Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1777). 

http://www.larousse.fr/
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bezpośrednich kontaktów i konsultacji z mieszkańcami, które winny integrować społeczność 

lokalną (J. Martyniuk-Pęczek)14; 

• Rewitalizacja miejska – to reakcja na degradację przestrzeni miejskiej: fizycznej, 

ekonomicznej, kulturowej i społecznej, to „skoordynowane działania sektorów publicznego i 

prywatnego prowadzące do wzrostu wartości i atrakcyjności przestrzeni miejskiej objętej taką 

operacją” (…) W sferze przestrzeni to „celowe zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym 

danego obszaru będące wynikiem reakcji różnych podmiotów na zjawiska degradacji, 

stanowiące zagrożenie dla interesów prywatnych i dobra publicznego.” Polega na 

harmonizowaniu czynników aktywizujących i stabilizujących strukturę przestrzenną miasta.” 

(Z. Zuziak); 

• Struktura – def. za: Encyklopedia PWN – [łac.], filoz., metodol. rozmieszczenie elementów 

składowych oraz zespół relacji między nimi, charakterystyczny dla danego układu jako całości; 

• Struktura przestrzeni publicznych – zespolenie/powiązanie poszczególnych przestrzeni 

publicznych – w sposób klarowny i bezkolizyjny dla użytkownika – tworzących czytelną 

kompozycyjnie i funkcjonalnie całość, wyodrębniającą się na tle miasta (def. Autor); 

• Struktura (miejska) symbiotyczna: 

I – symbioza – def. za: Encyklopedia PWN – [gr. symbíōsis ‘współżycie’], ekol. stałe lub 

czasowe współżycie 2 różnych gatunków (symbiontów) zwierząt, zwierzęcia i rośliny lub 2 

gatunków roślin, korzystne, a często nieodzowne, dla jednego lub dla obu partnerów; 

II – wyodrębniony zespół obiektów kubaturowych/przestrzeni publicznych o różnych funkcjach 

czerpiących korzyść z faktu zespolenia w większą całość pomimo posiadanej czytelnej 

autonomii formalnej i funkcjonalnej (def. Autor); 

• Węzeł integracyjny – kompozycja obiektów i przestrzeni miejskich służących integracji 

podsystemów transportu, wokół których skupione są usługi, miejsca pracy15. 

• Węzeł (transport) multimodalny/intermodalny: 

– transport multimodalny – oznacza przewóz osób lub towarów, przy użyciu dwóch lub 

więcej rodzajów transportu16; 

– transport intermodalny – oznacza przewóz osób lub towarów, przy użyciu dwóch lub więcej 

rodzajów transportu ale bez przeładunku osób lub towaru przy zmianie rodzaju transportu17; 

• Wielofunkcyjny: – przystosowany, zdolny do pełnienia wielu (kilku) funkcji, zadań; dający się 

wielorako zastosować18. 

                                                 
14  Martyniuk-Pęczek J., Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy udziale światła sztucznego, w: Lorens P., Martyniuk-

Pęczek J., Miasto – Metropolia – Region. Wybrane zagadnienia rewitalizacji miast, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk 

2009, str. 168; 
15  Ogrodnik D., Forma urbanistyczna węzłów integracyjnych na przykładzie: Mysłowic, Krzeszowic i Oświęcimia,     

Czasopismo Techniczne, Architektura, nr 1-A, zeszyt 3, 2010, str. 263-272. 
16  Rozdział I, artykuł 3, ppkt n) w: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013,  

Porównaj: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie 

unijnych  wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE. 
17  Porównaj: Europejska Komisja Gospodarcza, Eurostat, Międzynarodowe Forum Transportu: Ilustrowany słownik 

statystyk transportu, str. 166, https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/coded_files/transport_glossary_4_ed_PL.pdf dostęp 

23.09.2021 
18  Za: Słownik Współczesnego Języka Polskiego, Readers Digest, Warszawa 2001. 

https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/coded_files/transport_glossary_4_ed_PL.pdf
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ROZDZIAŁ I:  

Transport kolejowy w śródmieściu współczesnego miasta 

- nowe uwarunkowania dla obiektów dworcowych. 
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1. Znaczenie transportu kolejowego w zaspokajaniu dynamicznie zmieniających się 

potrzeb użytkowników stref śródmiejskich. 

 

Infrastruktura kolejowa była strukturalnym szkieletem, na którym rozwijały się nowoczesne państwa 

europejskie przyczyniając się do łączenia terytoriów i scalania narodów. Równocześnie od samego 

początku relacje między koleją a miastem charakteryzowały konflikty fizyczne, funkcjonalne i 

społeczne – głównie z powodu braku relacji i integracji między polityką infrastrukturalną i polityką 

miejską. Sytuacja ta prowokowała konflikty na przestrzeni dziesięcioleci. Krytyczne sytuacje 

koncentrowały się na terenach otaczających dworce kolejowe, i dlatego właśnie dworce zaczęły 

symbolizować główne konflikty toczące się wewnątrz miast. Podobnie jak to miało miejsce w XIX 

wieku, kolej jest dziś strategiczną infrastrukturą dla rozwoju i integracji terytorium Europy – przede 

wszystkim dzięki wprowadzaniu kolei dużych prędkości. Istotne znaczenie ma też promowanie 

transportu kolejowego jako bardziej zrównoważonego systemu transportowego, który może szybko 

łączyć centralne obszary metropolitalne coraz trudniej dostępne (z racji przeciążenia transportem 

kołowym) dla komunikacji indywidualnej dotąd mającej kluczowe znaczenie dla współczesnych 

systemów miejskich. W tym kontekście dworce stają się miejscami publicznymi reprezentującymi 

współczesną, coraz bardziej ruchliwą i złożoną społeczność. Stwarzają tym samym niepowtarzalną 

szansę nie tylko na realizację polityki rozwoju miast w kierunku podnoszenia spójności przestrzennej 

ale także na neutralizowanie napięć spowodowanych „dzieleniem się przestrzenią fizyczną”, która 

szczególnie w obszarach śródmiejskich jest coraz rzadsza i coraz bardziej cenna. Ich nową rolą jest 

też przeciwdziałanie zjawiskom gettoizacji19, które powstają – w skali lokalnej – między 

infrastrukturą kolejową a otaczającym kontekstem miejskim. Konflikty nasilają się i dotyczą wielu 

uczestników, którymi kierują różne interesy, potrzeby i w konsekwencji oczekiwania związane z 

przeznaczeniem terenu dworców i ich bezpośredniego otoczenia20. 

Należy jednak pamiętać, że: „Bez przeżywania konfliktu człowiek staje się tylko automatycznie 

pracującą maszyną, w której wszystko toczy się gładko a wszelkie uczucia zostaną natychmiast 

zniwelowane. Konflikty mają nie tylko osobistą, przypadkową naturę ale są głęboko zakorzenione w 

ludzkiej egzystencji. Świadomość tych konfliktów, głębokie ich przeżywanie, zaakceptowanie nie 

tylko przez intelekt ale i uczucie, jest właśnie jednym z warunków twórczości”21 – twórczego 

działania i przekształcania (również otaczającej przestrzeni) na drodze neutralizowania i 

rozwiązywania konfliktów. 

Wielkie węzły infrastrukturalne nabierają specjalnego znaczenia stając się miejscami hybrydowymi 

również w sensie nakładania się na siebie wymiaru „spoczynku” – powiązanego z fizycznymi i 

                                                                 
19  Porównaj: gettoizacja; 1. izolowanie grup etnicznych od społeczeństwa w wydzielonych dzielnicach miasta; 2. proces 

tworzenia się zamkniętych dzielnic, zamieszkiwanych przez grupy mniejszościowe; Wielki słownik języka polskiego, 

red. nauk. Piotr Żmigrodzki, http://wsjp.pl Dostęp 20.07.2021 
20  Porównaj: Conticelli, E., Tondelli, S., Railway Station Role in Composing Urban Conflicts, TeMA - Journal of Land 

Use, Mobility and Environment, 4(4), str. 47-58, 2011. 
21  Stwierdzenie Ericha Fromma. Porównaj Fromm E., Ucieczka od wolności, Warszawa 1970, str. 49. 

http://wsjp.pl/
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przestrzennymi cechami miasta – i „ruchu”, który dotyczy przestrzeni infrastruktury transportowej. 

Spośród wszystkich węzłów infrastrukturalnych dworce kolejowe stanowią doskonałą syntezę 

wypoczynku (oczekiwania) i ruchu (przemieszczania), które są najbardziej charakterystycznymi 

działaniami współczesnego wielkomiejskiego życia. Dworce kolejowe są również rzadkim 

przykładem budynku publicznego zrodzonego przez XIX-wieczną rewolucję przemysłową, który na 

przestrzeni minionych 150 lat nie tylko opisuje ale i przystosowuje się do zmian w europejskim 

społeczeństwie. Ma cechy miejskiego centrum, bowiem zachowuje ciągłość z przeszłością ale 

jednocześnie jest w stanie odpowiedzieć na współczesne wymagania. Dworzec kolejowy jest 

fascynującym miejscem, w którym architektura i technika, miasto i infrastruktura spotykają się by w 

takim zjednoczeniu stać się znaczącymi elementami całego kontekstu urbanistycznego. 

Dworzec kolejowy to miasto. Nie jest on tylko miejski, centralny czy metropolitalny. Podczas gdy 

centra handlowe, główne ciągi piesze, place miejskie, deptaki, drogi dostawcze czy ogrody publiczne 

reprezentują jedynie  pojedyncze elementy miejskości, dworzec jest koncentracją wszystkich tych 

elementów. Kompletna plątanina przechodzących ludzi, obłędny pęd i nudne czekanie. Jak na 

rozpostartej dłoni, dworzec sięga w tkankę miejską, wzmacnia ją, zaopatruje w towary, przybyszów 

i nowości. Dworzec łączy ludzi, zaciekawia i uwodzi. Przyjazdy i odjazdy, spotkania, pożegnania, 

długo oczekiwane powroty. Tutaj komunikacja, handel i usługi spotykają się by parafrazować 

miejskie życie. Dla jednych dworzec jest ustalonym punktem w ramach codziennej rutyny, symbolem 

monotonnej powtórki. Dla innych jest miejscem spotkań przyjaciół i wymianą nowości z dalekich 

krajów. Dla oficjalnych delegacji państwowych czy zdobywców olimpijskich jest forum poparcia i 

sceną triumfu. Dla marginesu społecznego jest nadzieją na gorącą miskę zupy, końcem życia. 

Architektura dworcowa to element drugorzędny. Największą atrakcją dworca jest jego lokalizacja w 

mieście, krzyżowanie się i intensyfikacja najbardziej odmiennych interesów i zdarzeń. Skrzyżowanie 

ekstremów dla jednych, centrum trwałości dla innych.22 

Współcześnie nie można już traktować wielkiego dworca kolejowego jako samodzielnego 

stosunkowo prostego budynku – jest i ma być postrzegany jako złożony system infrastrukturalny 

stale współdziałający z miastem i realizujący efektywne połączenie między różnymi zbiegającymi 

się w jego obszarze środkami transportu. Wydaje się, że jeszcze bardziej niż w przeszłości (przełom 

XIX i XX wieku) dworce kolejowe są symbolami innowacji i postępu dzięki wprowadzeniu nowych 

technologii kolei dużych prędkości (High-Speed Trains – HST). W ich przestrzeni przemieszcza się 

stale rosnąca liczba pasażerów, która stawia zarówno inżynierom, architektom jak i planistom 

większe wyzwania niż kiedykolwiek wcześniej. 

Równocześnie miasta „odkrywają” sąsiedztwo dworców jako kluczowe miejsca o wielkim 

potencjale w rozwiązywaniu narosłych problemów społecznych i przestrzennych śródmieścia ale i 

tworzeniu nowych, najwyższej jakości przestrzeni miejskich. W związku z tym wielkie węzły 

kolejowe zyskały wielozadaniową rolę obejmującą różne skale przestrzenne i różne dyscypliny.               

                                                                 
22  Cytat z: Albus V., Heine A., Die Bahn. Positionen der Markenkultur, nicolai, Berlin 2002, za: Załuski D., Przestrzenie 

podróży, w: Miasto w mieście. Problemy kompozycji, Czasopismo Techniczne, Politechnika Krakowska, Kraków 2004; 
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W nich spotykają się: wymiar globalny i lokalny oraz kwestie transportowe i wymagania 

doskonalenia struktury miasta. Są w stanie pobudzić lokalne programy rozwoju ale i wywołać 

sytuacje konfliktowe. Na dworcu kolejowym zbiegają się sieci infrastrukturalne, relacje między 

funkcjami o zróżnicowanym charakterze, indywidualnej randze przestrzennej i obszarze 

oddziaływania – od lokalnych po międzynarodowe. W tym sensie dworzec i jego otoczenie jest 

syntezą zagadnień infrastrukturalnych, architektonicznych i urbanistycznych we wzajemnym 

złożonym systemie powiązań artykułującym się w przestrzeni23. 

Dworce kolejowe i ich miejskie otoczenie przeżywają renesans – to ruch w kierunku ponownego 

odnowienia tych miejsc i przemyślenia ich współczesnej roli, opierający się na trosce o 

zrównoważony rozwój w wymiarach ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. W Europie 

kluczowym impulsem do tego typu działań, jak już wspomniano, było powszechne wdrożenie sieci 

pociągów dużych prędkości24. 

Przebudowa dworców kolejowych i ich otoczenia od kilku dekad zajmuje ważne miejsce na liście 

priorytetów europejskich miast. Inicjatywy inwestycyjne napędza zmieniający się zestaw 

czynników: rozbudowa i modernizacja infrastruktury kolejowej, zmniejszenie zapotrzebowania na 

powierzchnie produkcji przemysłowej w centralnych lokalizacjach miejskich, prywatyzacja kolei, 

dążenie do zwiększenia atrakcyjności miast i ich zrównoważonego rozwoju i – co bardzo istotne – 

dynamika przestrzenna współczesnego społeczeństwa wynikająca z dynamiki zmian jego potrzeb25. 

„Ludzie nie żyją po prostu w relacjach; ludzie tworzą je by żyć (…) wynajdują nowe sposoby myślenia 

i działania w stosunkach wzajemnych jak i tego co ich otacza. Tym sposobem produkują kulturę i 

tworzą historię”26. Ludzie tworzą relacje – społeczeństwo – by żyć, działać, realizować cele zbiorowe 

i indywidualne.  

„System światowy nie tworzy już masowej, homogenicznej kultury na skalę globalną, lecz raczej 

zastępuje jedną różnorodność inną, a ta nowa różnorodność opiera się bardziej na relacjach 

wzajemnych niż na autonomii”27. Człowiek ma zdolność ogarniania nie tylko bezpośrednich relacji 

między sobą a innymi lecz także długotrwałych interakcji wielostronnych – uspołeczniania. Ludzie 

nie są biernie kształtowani przez społeczeństwa i kultury (do których należą czy z których 

korzystają), ponieważ również wytwarzają społeczeństwa i przestawiają je na nowe sposoby życia. 

Inteligencja społeczna, intensywna świadomość „siebie-i-innego”, twórczość, myślenie kreacyjne – 

leżą u podłoża różnorodności społecznej i kulturowej ale i interakcyjności tak zróżnicowanego 

świata społecznego tworząc ludzką „jedność-w-różnorodności” społeczności i jednostki28. 

                                                                 
23  Porównaj: Conticelli E., Tondelli S., Railway stations between infrastructural complexity and architectural form, w: 

Structures and Architecture: Concepts, Aplications and Challenges, Universita di Bologna, 2013. 
24  Porównaj: Conceicao A., Rethinking the railway station area. Research by design in architecture and urban space, 

wydawnictwo pokongresowe: VI International Congress of Design Research (CIPED), Portugal 2011. 
25  Porównaj: Bertolini, L., Curtis, C., & Renne, J., Station area projects in Europe and beyond: towards transit oriented 

development?, w: Built Environment, 38(1), str. 31-50, 2012. 
26  Godelier M., The Mental and Material, Verso, Londyn 1986, str.1. 
27  Stwierdzenie Ulfa Hannerza. Porównaj: cytat w: Clifford J. The Predicament of Culture: Twentieth –Century 

Etnography, Literature and Art., MIT Press, Cambridge Mass. 1988, str. 17. 
28  Porównaj: Carrithers M., Dlaczego ludzie mają kultury, PIW, Warszawa 1994, str. 109, 183-184. 
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Ludzie są więc nierozerwalnie ze sobą powiązani w ciągle zmieniającym się świecie. Posługują się 

znakami orientacyjnymi, standardami etycznymi, zapamiętanymi tradycjami by nadać kierunek 

swoim wzajemnym relacjom i tworzonym przez siebie instytucjom. Zmieniają swoje kultury, czyniąc 

użytek ze zdolności twórczych i inteligencji społecznej, dowodząc tym, że się nawzajem 

potrzebujemy. Ale zmieniający się świat jest napędzany nie tylko tą ogólną potrzebą społeczną lecz 

także wąsko pojętymi, partykularnymi interesami – ich wzajemnymi układami i często sprzecznymi 

konfiguracjami – dominacją, destrukcyjnością, zafałszowaniami celowymi lub przypadkowymi. 

Świadomość, że ludzie o różnych standardach estetycznych, kulturowych i społecznych oraz 

odmiennych zainteresowaniach rutynowo zależą od siebie nawzajem – otwieranie się na punkt 

widzenia i doświadczenie innych – ma kluczową rolę w zmianie „klimatu” współczesnego 

społeczeństwa i poszukiwaniu nowych sposobów sterowania relacjami, ponieważ relacje te są 

ważne29. Niebagatelną rolę odgrywa tu przestrzeń publiczna rozumiana jako przestrzeń wyrażania 

(ekspresji) i pobudzania (stymulacji) międzyludzkich relacji. 

Przestrzeń publiczna z racji swojej szczególnej funkcji społecznej, jest najbardziej wrażliwa na 

zjawiska społeczno-kulturowe30. W perspektywie socjoprzestrzennej należącej do nurtu new urban 

sociology31 ”ludzie kreują przestrzeń dla samych siebie w sposób, który wyraża ich potrzeby i 

pragnienia. Przestrzeń jest w ten sposób zarówno zabudowana i zorganizowana. Ludzie kształtują 

ją, kierują się różnorodnymi celami lub względami ekonomicznymi, politycznymi czy kulturalnymi 

nadając tym celom i względom określone znaczenie, a następnie te znaczące własności przestrzeni 

organizują codzienne ludzkie zachowania. W ten sposób wyposażając abstrakcyjne pojęcia w 

materialną treść”32. 

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na kształtowanie współczesnej przestrzeni 

publicznej są potrzeby oraz aspiracje społeczności, które ją użytkują. To co charakteryzuje przejście 

z epoki nowoczesnej do epoki ponowoczesnej, określanej także epoką postindustrialną, epoką późnej 

nowoczesności lub fazą drugiej nowoczesności, to bezprecedensowa intensyfikacja aktywności w 

niemal wszystkich dziedzinach ludzkiej działalności. Wyraża się to w niezwykłym wzroście tempa i 

zakresu interakcji między ludźmi, w której następstwo czasu ustąpiło równoczesności działania w 

wielu miejscach w przestrzeni – „tutaj przestało istnieć i wszystko dzieje się teraz. Kontynenty 

utraciły swoje podstawy geograficzne i zostały zastąpione przez telekontynenty globalnego systemu 

komunikacyjnego”33. To co nazywamy odległością nie jest już obiektywną daną natury fizycznej lecz 

                                                                 
29  Porównaj: ibidem, str.246. 
30  Porównaj np.: Jałowiecki B., Społeczne wytwarzanie przestrzeni, Książka i Wiedza, Warszawa 1988; Castells M., 

Kwestia miejska, tłum. J. Piątkowski, PWN, Warszawa 1982; Lefebvre H., The Production of Space, Blackwell, 

London 1991. 
31  Twórcą teorii socjoprzestrzennej jest Mark Gottdiener. Na ważność tej teorii w rozumieniu przestrzeni miejskiej 

wskazuje A. Majer. Jej aktualność upatruje w synkretycznym połączeniu aspektów ekonomicznych i politycznych ze 

społecznymi i kulturalnymi, uwzględniającym inne niż makrostrukturalne czynniki i procesy w kształtowaniu 

przestrzeni miejskiej. Porównaj: Majer A., Socjologia i przestrzeń miejska, PWN, Warszawa 2010. 
32  A. Majer, Socjologia i przestrzeń …, op cit, str.72. 
33  Schirato T., Webb J., Understanding Globalization, Lage, London 2003, str. 86 [za:] Pomieciński A., Lokalne wymiary 

globalizacji, portal Wiedza i Edukacja, https://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/pl/archives/1492 dostęp 

12.06.2020. 
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konstruktem społecznym34. Znajduje to wyraz w definicjach globalizacji – najpełniejsza wydaje się 

ta, która pod tym pojęciem rozumie procesy, których istotą jest superterytorializacja35. Procesy 

globalizacyjne cywilizacyjnie wiążą społeczności lokalne w wymiar światowy36 – uruchamiając 

procesy deterytorializacji37. Skutkują one transnarodowym charakterem relacji i przepływów – coraz 

intensywniejszego wykraczania treści i przekazów kulturowych poza terytorialne granice i 

tożsamości. Przyspieszają je i stymulują procesy migracyjne oraz turystyka – mobilizując ludzi do 

podejmowania podróży i migracji. W ten sposób treści kulturowe i symbole funkcjonują w 

globalnym obiegu niezależnie od terytorium danej kultury za pomocą szlaków transferowych: 

etnicznych, medialnych, technologicznych, finansowych i ideowych. Zmiany wywołane przez te 

procesy dotyczą przede wszystkim mieszkańców miast bowiem miasta, a szczególnie metropolie 

stają się głównymi obszarami tak rozumianej, niekontrolowanej a przyspieszonej sieci wymiany. 

Odpowiedzią na globalizację jest zjawisko glokalizacji38 – rozwoju lokalnego, w którym globalizacja 

realizuje się, przy równoczesnym wpływie na nią lokalnych działań i kultury. Glokalizacja podkreśla, 

że żadne globalne działania nie mogą się obejść bez związku z lokalnością – przeciwstawia się 

unifikacji lokalnych kultur oraz stylu życia a równocześnie powoduje wzrost aktywizacji 

mieszkańców miast. 

Obok globalizacji i glokalizacji, dwa inne zjawiska – innowacja i konkurencja – kształtują 

współczesny model rozwoju miast tworząc nowy splot współzależności. Istotą współczesnej 

gospodarki, która odróżnia ją od dawnych modeli społeczno-gospodarczych są stałe innowacje. 

Popyt na produkt innowacyjny powstaje dzięki uzmysłowieniu konsumentom nowej potrzeby, którą 

innowacja ma zaspokajać lub doskonalszej formy zaspokojenia potrzeby już uzmysłowionej39. 

Filozofia innowacyjności stymuluje popyt na przedmioty, usługi oraz przestrzenie niepowtarzalne i 

wyjątkowe.  

Miasta, w których globalizacja przyjmuje najintensywniejszy wymiar a innowacyjność i przewaga 

konkurencyjna są najwyższe to miasta-metropolie – będące jednocześnie najwyższą formą 

organizacji przestrzeni w społeczeństwie sieciowym40. Metropolie stanowią główne węzły globalnej 

sieci przepływu kapitału, technologii, wiedzy, symboli, wyobrażeń, informacji i muszą oferować 

odpowiedni poziom infrastruktury i usług a także atrakcyjne środowisko życia dla pracowników o 

najwyższych kwalifikacjach. Dzięki temu są w stanie przyciągnąć najwięcej nowoczesnych 

                                                                 
34  Porównaj: Baumann Z., Globalizacja – I co z tego dla ludzi wynika, PIW, Warszawa 2004, str.18 
35  Definicja Jana A. Scholte, porównaj: za Gorzelak G. Metropolizacja a globalizacja, w: Jałowiecki B. (red.) Czy 

metropolia jest miastem?, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009, str. 12. 
36  Porównaj: Giddens A., Socjologia, Wydawnictwo PWN, Warszaw 2007, str. 73. 
37  Procesy te bada Arjun Appadurai – amerykański antropolog, który specjalizuje się w antropologii kulturowej, 

urbanizacji, konsumpcji i religii ujmowanej przede wszystkim w kontekście globalizacji, porównaj: Appadurai A., 

Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Universitas Kraków 2005. 
38  Termin wprowadzony przez Rolanda Robertsona w 1995 roku, porównaj: Robertson, R., Glocalization: Time-Space 

and Homogeneity-Heterogeneity, w: Featherstone, M., Lash, S. and Robertson, R., Eds., Global Modernities, Sage 

Publications, London 1995, str. 25-44; 
39  Gorzelak G., Metropolizacja a globalizacja w: Jałowiecki B. (red.), Czy metropolia jest miastem?, Wydawnictwo 

Scholar, Warszawa 2009, str. 12-14; 
40  Porównaj: Castells M., Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2007, dane oryginału: 

Castells M., The Rise of Network Society, The Information Age: Economy, Society and Culture, Volume 1, Second 

Edition, Blackwell Publishing Ltd. Oxford 1996 str. 412; 
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czynników rozwoju i inwestycji oraz nową klasę społeczną nazwaną przez socjologów klasą 

metropolitalną, której głównym kapitałem jest wiedza41. Jest to klasa kosmopolityczna, mająca 

specyficzne wymagania przestrzenne42 i wyróżniająca się szczególnym stylem życia: dużo 

podróżują, żyją w luksusowych warunkach, korzystają z wyrafinowanych rozrywek, są nastawieni 

na wysoką jakość i konsumpcję wartościowych doznań43. Synonimem klasy metropolitalnej jest 

klasa kreatywna – ludzie technicznie przygotowani, gotowi i chętni do włączenia do swojego życia 

codziennego wartości nowości, oczekują stymulacji i inspiracji ponieważ „to czego pragną 

najbardziej to intensywne przeżycia”. Współczesnym wyzwaniem jest sprostanie wymogom rozwoju 

zrównoważonego, w tym nadawanie wysokiej rangi – jakości miejsca – przestrzeniom publicznym 

oraz tworzenie tak zwanych miast społeczności kreatywnych, czyli miast, dla których znakiem 

identyfikacyjnym jest 3T: Technologia, Talent, Tolerancja44. 

 Ulotne i zmienne nastawienie współczesnego społeczeństwa podkreśla konsumencką postawę 

wobec życia – „w ramach postawy konsumenckiej sztuka życia to umiejętność wyszukiwania 

odpowiednich dóbr oraz wchodzenia w ich posiadanie a więc umiejętność kupowania i gromadzenia 

nieodzownych po temu zasobów"45. Idealny konsument to taki, którego „pożądanie nie pożąda 

zaspokojenia a pożąda pożądania”46. 

Szukając określenia, które opisuje najlepiej cechy i potrzeby społeczeństwa ponowoczesnego, które 

większość aktywności angażuje w poszukiwanie interesującej stymulacji – najtrafniejsze wydaje 

się najszerzej rozumiane pojęcie nowości. Zainteresowanie nowością zawsze było w 

społeczeństwach obecne. Współcześnie jest jednak nasilone zarówno możliwościami 

technologicznymi jak i zmianami w stylu życia. Jedną z tych zmian jest aktywna reakcja czyli 

nastawienie na uczestnictwo, interakcje i współkreacje – przyjmowanie czynnej roli w miejskim 

spektaklu życia „teatru życia codziennego”47. Jest to nowość szczególna i wymagająca – nowość 

stymulująca indywidualnie i zbiorowo. Wyrosła w ten sposób kultura konsumpcyjna spowodowała 

wzrost zapotrzebowania  na przestrzenie dla konsumpcji – „Konsumenci są przede wszystkim 

zbieraczami wrażeń, kolekcjonują rzeczy jedynie wtórnie, jako pochodne doznań”48. Wzrósł popyt 

na przestrzenie dostarczające krótkotrwałych wrażeń takie jak: centra handlowe, wnętrza 

urbanistyczne i co istotne dla prowadzonych w tej pracy badań – dworce kolejowe – niegdyś „katedry 

                                                                 
41  To między innymi wysoko wykwalifikowani specjaliści (yuppie), ludzie korporacji (corpies) czy też zagraniczni 

specjaliści wysyłani przez firmy na kontrakty; 
42  Projektowanie przestrzeni dla klasy kreatywnej, które opiera się na wspieraniu działań twórczych przez odpowiednie 

kształtowanie przestrzeni jest przedmiotem badań i publikacji A. Bonenberg. Porównaj: Bonenberg A., The intuitive 

creative process in the spatial environment / Intuicyjny proces twórczy w środowisku przestrzennym, w: Defining the 

architectural space: rationalistic or intuitive way to architecture. Vol.2. / Definiowanie przestrzeni architektonicznej: 

racjonalistyczna czy intuicyjna droga do architektury. Vol.2., Czasopismo Techniczne, Politechnika Krakowska, 

Kraków 2018, str.31-40; Bonenberg A., Designing the Living and Working Space of the Creative Class, w: Bonenberg 

A., Cityscape in the Era of Information and Communication Technologies, str.65-74; 
43  Porównaj: Jałowiecki B. Społeczne wytwarzanie …, op. cit.  
44  Porównaj: Florida R., The Rise of the Creative Class: and how it’s transforming work, leasure, community and everyday 

life, N.Y. Basic Books, New York 2004; 
45  Baumann Z., Socjologia, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2004, str. 220-221. 
46  Baumann Z., Globalizacja - I co …, op. cit., str. 58. 
47  Goffman E., Człowiek w teatrze życia codziennego, PIW, 1981. 
48  Baumann Z., Globalizacja – I co z tego dla ludzi wynika, PIW, Warszawa 2000, str. 99; 
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pary”49 a współcześnie „katedry ruchu”50. Konsumpcja oznacza też nastawienie na przyjemność i 

rozrywkę, co sprawia, że „miasto będące jeszcze do niedawna przestrzenią wymiany, produkcji i 

konsumpcji staje się w postaci współczesnej metropolii w coraz większym stopniu przestrzenią 

ludyczną”51. Miejsca tradycyjnej rozrywki (restauracje, kabarety, kina, teatry, muzea) uzupełniają 

nowe miejsca: centra handlowo-rozrywkowe, parki tematyczne52, ale i współczesne dworce 

kolejowe. 

Przestrzeń ludyczna współczesnych metropolii ma bowiem charakter synkretyczny: wiąże ze sobą 

różne pozornie sprzeczne wątki jak prozaiczne zakupy, okazjonalne rozrywki z wysoką odświętną 

kulturą53. Kreowanie nowych form przestrzeni konsumpcji odbywa się na zasadzie „koncentracji” 

oraz ścisłych powiązaniach przestrzennych. Promują one rozwój przede wszystkim turystyki, handlu 

oraz innych form konsumpcji, prowadzą równocześnie do gwałtownej gentryfikacji wybranych 

przestrzeni miejskich”54. Wiąże się to z komercjalizacją gospodarowania gruntami i wypieraniem 

słabszych ekonomicznie podmiotów oraz typów programu miejskiego przez te silniejsze 

ekonomicznie. Użytkownik bywa manipulowany – nie tyle uczestniczy w życiu publicznym i 

miejscu tradycyjnie do niego przeznaczonym, co bierze udział w grze, mającej zachęcić go do 

pozostania w danym miejscu jak najdłużej, ale nie z powodu troski o rozwijanie więzi społecznej 

lecz przyciągnięcia klienta dysponującego gotówką. Tak działają przede wszystkim prywatne 

korporacje55. Następuje prywatyzacja przestrzeni publicznych, w wyniku której „szybki rozwój 

przestrzeni prywatnych oferowanych do użytku publicznego odwrotnie niż by można oczekiwać nie 

powoduje rozszerzenia publicznie dostępnych obszarów miasta, ale przeciwnie, komercjalizację 

prawdziwych przestrzeni publicznych”56. W procesie tym duże znaczenie mają współczesne media. 

Pojawia się zjawisko „realno-wirtualnej hybrydyzacji przestrzeni miejskiej”57. Komercyjna 

informacja posługująca się billboard-em, citylight-em, telebimem jest nieunikniona w świecie 

cyfryzacji i informacji ale przeładowanie obrazem i informacją grozi negatywnym skutkiem zarówno 

dla przestrzeni publicznej miasta jak i jej użytkowników. Nieostra granica między tym co fizyczne a 

niematerialne zaczyna być cechą miasta ponowoczesnego – tak w kształtowaniu obiektów 

publicznych jak i towarzyszących im przestrzeni. Polega na intencjonalnym wytworzeniu przestrzeni 

interaktywności zachęcającej do wejścia do wnętrza obiektu. Można to uznać za zabieg 

marketingowy skierowany do współczesnego konsumenta – przyciągający jego zainteresowanie, o 

                                                                 
49  Wolmar Ch., Cathedrals of Steam: How London’s Great Stations Were Built – And How They Transformed the City, 

Atlantic Books, London 2021. 
50  La Cattedrale Del Movimento – tak określa się dworzec Milano Centrale, patrz: www.cultweek.com/centrale Dostęp 

25.03.2020. 
51  Jałowiecki B., Szczepański M., Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Scholar, Warszawa 2010, str. 411. 
52  Jałowiecki B., Szczepański M., Miasto i przestrzeń …, op. cit., str. 422-423. 
53  Jałowiecki B., Przestrzeń ludyczna – nowe obszary metropolii, Studia Regionalne i Lokalne, Nr 3(21)/2005, str. 1-15. 
54  Lorens P., Główne typy i rodzaje współczesnych przestrzeni publicznych, w: Lorens P., Martyniuk-Pęczek J. (red.), 

Miasto-Region-Metropolia. Problemy kształtowania przestrzeni publicznych, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk 2010, 

str. 65. 
55  Porównaj: Lorens P., Tematyzacja przestrzeni miejskiej, w: Jałowiecki B., Majer A., Szczepański M. S. (red.), 

Przemiany miasta. Wokół socjologii Aleksandra Wallisa, Scholar, Warszawa 2005, str. 103-104. 
56  Gravari-Barbas M., Les nouveaux loisirs creent-ils un nouvel urbanisme? Les Actes du Festival International de 

Geographie, w: Jałowiecki B., Przestrzeń ludyczna – nowe obszary …, op. cit., str. 13. 
57  Szczepański M. S. (red.), Przemiany miasta, wokół socjologii Aleksandra Wallisa, Warszawa 2005, str. 37. 

http://www.cultweek.com/centrale
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które trzeba konkurencyjnie walczyć. Dotarcie do współczesnego użytkownika jest ważnym 

elementem napędzającym rozwój miast, w których kreatywność uważana jest za impuls do rozwoju 

społeczno-gospodarczego – miasta rywalizują oferując wydarzenia przełamujące konwencje, 

podejmujące eksperyment i wprowadzające innowacje. Od przestrzeni publicznej oczekuje się więc 

przede wszystkim atrakcyjności – a o atrakcyjności może świadczyć wysoka częstotliwość oraz długi 

czas trwania działań opcjonalnych, wynikających nie z przymusu lecz z wyboru58. 

Należy jednak pamiętać, że ludzie, obok nowości potrzebują kontynuacji i ciągłości. Obok 

„poszukiwaczy różnorodności” rośnie grupa „unikaczy różnorodności”. Ludzie zaczynają bać się 

różnorodności – bać się chaosu, który z nią kojarzą. Wiedza o świecie i dostęp do niej – powszechny 

dzięki sieci internetowej ale i przez nią upraszczany – obniża wiedzę o samym sobie. Informatyzacja 

– jako skutek uboczny – przynosi upadek autorytetów a zamiast otwartości, zamknięcie w gronie 

sobie podobnych zgrupowanych w sieci. „Wielość i pluralizm a nie ciasnota i zamknięcie” (za Janem 

Pawłem II) oznacza, że trzeba umieć unieść różnorodność, wobec nieuniknionych zmian 

wynikających z dynamiki postępu cywilizacyjnego, ale i jego nieoczekiwanie dotkliwych, 

negatywnych konsekwencji – jak skażenie środowiska czy kryzys klimatyczny. 

W dobie globalizacji społeczeństwa XXI wieku, określa się je najczęściej jako społeczeństwo wiedzy 

lub społeczeństwo informacyjne, czyli takie, którego rozwój jest wynikiem rozwoju technologii 

informacyjnych (sieciowych) oraz telekomunikacyjnych59. „Globalizacja oznacza przede wszystkim, 

że sieć międzyludzkich zależności szybko nabiera światowego zasięgu”60 – charakteryzuje ją 

szybkość i intensywność oraz niespotykana dotąd wielowarstwowość i wielowymiarowość a skala 

powiązań globalnych sprawia, że niewielki procent mieszkańców miast jest obecnie pozostawionych 

poza jej oddziaływaniem. Zmiany te związane są z okresem przejściowym „zderzeniem fal” – 

nieuniknionej transformacji społeczeństwa związanej z przejściem z ery przemysłowej w post-

industrialną będącą wynikiem nowych technologii umożliwiających nieograniczoną komunikację i 

przepływ informacji61. Współczesne społeczeństwo, które można określić również mianem 

„społeczeństwa zdarzeń” odnosząc się do szybkiego i pobieżnego konsumowania informacji i 

obrazów przekazywanych za pomocą mediów, przeżywa okresy przejściowe jako „etapy żywiołowe 

i twórcze, wyzwalające intelekt i wolę działania – w których osiągnąć może o wiele więcej niż w 

czasach stabilizacji”62. Uświadomienie możliwości i zagrożeń umożliwia jednocześnie dostosowanie 

do nowej sytuacji cywilizacyjnej i nadanie prawidłowego kierunku rozwoju. Kluczowe jest 

rozeznanie potrzeb współczesnego człowieka, a raczej uświadomienie sobie tego, że potrzeby te będą 

                                                                 
58  Gehl J., Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych, RAM, Kraków 2009, str. 9-12. 
59  Porównaj: Stangel M., Odnowa miast w społeczeństwie informacyjnym. Technologie informacyjne i komunikacyjne w 

procesach rewitalizacji, Gliwice 2009, str. 7, 9; Palej A., Miasta cywilizacji informacyjnej. Poszukiwanie równowagi 

pomiędzy światem fizycznym a światem wirtualnym, Kraków 2003, Seria Architektura, Monografia 294, str. 15-16. 
60  Baumann Z., Wspólnota. W poszukiwaniu bezpieczeństwa w niepewnym świecie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 

2008. 
61  Już w latach 80-tych Alvin Toffler nazwał te przemiany trzecią falą. Toffler A., Trzecia fala, PIW, Warszawa 1985, 

str. 29. Pierwsza fala to epoka związana z rolnictwem, druga z przemysłem, tofflerowska „trzecia fala” dotyczyła epoki 

poprzemysłowej, teraz wydaje się konfrontujemy się z czwartą falą – powszechnej cyfryzacji informatycznej.  
62  Palej A., Miasta cywilizacji informacyjnej. Poszukiwanie równowagi pomiędzy światem fizycznym a światem 

wirtualnym, Kraków 2003, Seria Architektura, Monografia 294. 
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się stale zmieniać zaś zmiany następować (najprawdopodobniej) coraz szybciej – „w społeczeństwie 

znajdującym się w stanie skomplikowanych, szybkich zmian, potrzeby jednostki, które wynikają z 

jej współdziałania z zewnętrznym środowiskiem – także względnie szybko ulegają zmianom. Im 

szybciej zmienia się społeczeństwo, tym bardziej krótkotrwałe są potrzeby”63. Charakterystyczne dla 

XXI wieku spłycenie więzi międzyludzkich sprawia, że „stajemy się dla siebie powierzchniami”64. 

Spośród cech opisujących to nowe społeczeństwo, wyróżnić należy (za B. Jałowieckim): 

zróżnicowanie, elastyczność, indywidualizację, specyficzność i adaptację. Za istotne cechy 

kulturowe uznaje się zaś, jak wskazuje D. Kochanowska – postmodernizm i społeczeństwo-

spektakl65. Ale ciągle niezbędne jest również zaspokajanie odwiecznych potrzeb psychiki ludzkiej 

bowiem: „człowiek jest istotą towarzyską potrzebującą stałych kontaktów z innymi ludźmi. Miejscem 

realizacji tych kontaktów zawsze były i nadal pozostają miejskie przestrzenie publiczne – otwarty 

teatr próżności, gdzie wszyscy jesteśmy aktorami w spektaklu życia”66. 

W nowym modelu społeczeństwa, w którym słabnie potrzeba stabilności oparta na silnych i 

długotrwałych związkach pojawiają się nowe wymagania – „kluczowe znaczenie ma stworzenie 

nowych mechanizmów budowania społecznej spójności w epoce, która wyróżnia się między innymi 

silną różnorodnością, wysokim poziomem mobilności – słabymi więziami oraz luźnymi, nieco 

przypadkowymi zobowiązaniami”67. W tej sytuacji niezbędna potrzeba integracji – „pragnienie 

zanurzenia się w unii z innymi ludźmi” pamiętając, że „istoty ludzkie bardziej obawiają się 

wykluczenia ze społeczności niż śmierci”68 – może być realizowana właśnie w przestrzeniach 

publicznych. 

Równocześnie popularna staje się praca zdalna, którą można wykonywać tak będąc zatrudnionym 

na etat jak i na zlecenie a związana z branżami nastawionymi na kreatywność i pracę twórczą 

(technologia informacyjna, reklama, dziennikarstwo, tłumaczenia). Praca tego typu stała się niemal 

powszechna w czasie pandemii COVID-19. Taki sposób życia może więc dotyczyć coraz większej 

części społeczeństwa a wiąże się z nieuniknionym rozpowszechnieniem doświadczania przestrzeni 

wirtualnej69, które nie jest obojętne dla funkcjonowania społeczeństw. 

Społeczeństwo wiedzy cechuje także narastająca świadomość społeczna związana z otaczającą je 

przestrzenią fizyczną. Coraz większa świadomość ekologiczna implikuje równoczesne poczucie 

zagrożenia kryzysem klimatycznym i oczekiwanie zapewnienia zdrowego środowiska. 

Szukając tego odpowiedniego środowiska, szczególnie klasa kreatywna, zadaje pytania weryfikujące 

                                                                 
63  Toffler A., Szok przyszłości, Wydawnictwo Kurpisz Przeźmierowo 2007, str. 62-63 
64  Słowa duńskiego socjologa Henniga Becha; cyt. Za: Baumann Z., Wspólnota …, op. cit., str.196. 
65  Kochanowska D., Śródmiejskie przestrzenie publiczne – współczesne przekształcenia, w: Kochanowski M., (red.) 

Przestrzeń publiczna miasta postindustrialnego, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2002, za: Martyniuk-Pęczek J., 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy udziale światła sztucznego, w: Lorens P., Martyniuk-Pęczek J., Miasto – 

Metropolia – Region. Wybrane zagadnienia rewitalizacji miast, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk 2009, str. 167; 
66  Gyurkovich J., Przyszłość przeszłości, w: Przestrzeń dla komunikacji w mieście, Zeszyty Naukowe Instytutu 

Projektowania Urbanistycznego, Wydział Architektury PK, zeszyt nr 9/01, Kraków 2002, str.128; 
67  Florida R., Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010, str. 334. 
68  Fromm E., Mieć czy być, Rebis, Poznań 2009, str. 146. 
69  Określenie przestrzeń wirtualna zaproponowane zostało przez Williama Gibbsona jako przestrzeń nieograniczona, 

„antyprzestrzenna” i „rozłączna z przestrzenią rzeczywistą”. Porównaj: Stangel M., Odnowa miast w społeczeństwie 

informacyjnym …, op. cit., str. 10. 
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jakość: Co tam jest? (jakość przestrzenna), Kto tam jest? (jakość społeczna),  Co się tam dzieje? 

(jakość aktywności)70. Pojęcie jakości przestrzeni wiąże się z samym pojęciem przestrzeni i miejsca. 

Przestrzeń – ograniczona przez jej wygrodzenie i uczłowieczenie – przybiera cechę miejsca. Będąc 

zachęcającym do działania przyszłościowym symbolem nieograniczonej wolności – dopiero 

zamknięta i uczłowieczona staje się miejscem; w porównaniu z przestrzenią „miejsce” jest 

spokojnym centrum ustalonych wartości71. 

„Miejsce jest wyznaczane przez wartości ‘nasze’ i ‘ich’ – także przez wartości odczuwane przez 

jednostkę jako ‘wyższe’”72. 

Konieczne jest rozróżnienie przestrzeni miejskich, które można nazwać „miejscami” ponieważ 

posiadają tożsamość, historię, związki społeczne od „nie-miejsc”73, które tych wartościowych cech 

nie posiadają. Brak im indywidualności i autentyzmu a ich cechą jest podobieństwo (powtarzalność) 

i związane z nimi – klimat osamotnienia. Produkty przemysłu czasu wolnego nie tworzą kontinuum 

istniejącego życia miejskiego – mają tranzytowy charakter bowiem ludzie w nich nie „przebywają” 

a najwyżej „spędzają czas”. Przestrzenie te są substytutem prawdziwej domeny publicznej. Dworzec 

kolejowy – jego hol – kwalifikuje się jako przestrzeń półpubliczna, społeczna, „nie-miejsce”, „niby-

miejsce” na równi z lotniskiem czy autostradą74. To zrównanie wydaje się budzić wątpliwości75 

bowiem w przeciwieństwie do autostrad czy węzłów komunikacyjnych, lotniska a zwłaszcza dworce 

kolejowe to jednak przestrzenie o wyrazistej tożsamości, rozpoznawalności i architekturze, która 

przyciąga szerokie spektrum użytkowników – nie tylko tych, których celem jest podróż. To bramy 

do miasta kreujące pierwsze wrażenie wpływające potem na subiektywny wizerunek miasta. 

Przestrzenie publiczne, w których odbywa się również rozbudowany rytuał społecznych interakcji 

związanych z podróżą: oczekiwanie, pożegnanie, zakupy na ostatnią chwilę, „kawa przed odlotem 

lub przed odjazdem”, rozmowa, obserwacja – w których uczestniczą nie tylko podróżujący. 

Jeżeli za Arystotelesem „miasto składa się z ludzi różnego rodzaju; ludzie podobni nie mogą 

stworzyć miasta”76 to dworce kolejowe stały się u swego zarania i są nadal bramą napływu – 

przepływu – odpływu „ludzi różnego rodzaju”. Każdy z nich wkraczając w przestrzenie publiczne 

miasta uczestniczy w ich konsumowaniu równocześnie jako widz i aktor stymulowany przez dialog 

form i stylistyk przynależnych do nich, a narastających w procesie nawarstwiania historycznych 

przekształceń tkanki miejskiej. To zapis zjawisk kulturowych zapewniających zachowanie ich 

ciągłości w dynamice zmian również „form mocnych”77 – informujących o hierarchii znaczeń w 

                                                                 
70  Florida R., Narodziny Klasy Kreatywnej oraz jej wpływ na przeobrażenia w charakterze pracy, wypoczynku 

społeczeństwa i życia codziennego, tłum. T. Krzyżanowski, M. Penkala, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010, 

str. 238. 
71  Porównaj: Tuan, Y.-F., Przestrzeń i miejsce, PIW, Warszawa 1987, str. 75. 
72  Porównaj: Wallis A., Miasto i przestrzeń, Warszawa 1977, str. 93. 
73  Określenie wprowadzone przez francuskiego antropologa Marca Auge. Porównaj: Augé M., Non-lieux. Introduction à 

une anthropologie de la surmodernité, La librairie du XXIe siècle, 1992. 
74  Zgodnie z kwalifikacją Marca Auge. Porównaj: ibidem. 
75  Porównaj: Ogrodnik D., Problemy rewitalizacji terenów w otoczeniu dworców i przystanków kolejowych, rozprawa 

doktorska, promotor: dr hab. inż. arch. Zbigniew K. Zuziak, prof. PK, Kraków 2007. 
76  Arystoteles, Polityka, w: Dzieła wszystkie, t. I, tłum. L. Piotrowicz, Warszawa 2003; 
77  Gyurkovich J., Znaczenie form charakterystycznych dla kształtowania i percepcji przestrzeni, Monografia 258, 

Politechnika Krakowska, Kraków 1999; 
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strukturze przestrzennej miasta78. Dworce kolejowe – „cathedrals of steam” dołączyły do nich w 

końcu XIX wieku i nadal utrwalają to znaczenie. 

 

Reasumując, można stwierdzić, że transport kolejowy i dworce kolejowe mają istotną rolę w 

zaspokajaniu potrzeb użytkowników stref śródmiejskich szczególnie w trzech aspektach: 

● Mobilności – oferując sprzężoną wymienność środków transportu oraz dostępność i swobodę 

wyboru programu śródmieścia; 

● Efektywności wykorzystania czasu – pozwalając na pracę i inne zajęcia w trakcie dojazdu, 

eliminację straconego czasu podróży (na korki i poszukiwanie miejsca parkowania) oferując 

konkurencyjny czas dojazdu; 

● Efektywności ekologicznej samego transportu kolejowego i jego „dobrej kooperacji” ze środkami 

indywidualnego transportu pro-ekologicznego (rowery, hulajnogi, auta na minuty itp.). 

Przedmiotem rozważań prowadzonych w tej pracy jest badanie cech dworców kolejowych jako 

zaspakajającej te potrzeby przestrzeni publicznej w relacji z innymi przestrzeniami publicznymi 

miasta. 

2. Kolej jako czynnik modyfikujący strukturę miasta. Ewolucja relacji w skali miasta. 

Koleje jako infrastruktura na poziomie terenu przekształciły nie tylko masowe środki transportu, ale 

także miasta, kraje i kontynenty. Lokomotywy i pociągi stały się emblematami nowej ery podobnie 

jak budynki dworców stanowiące punkty odjazdów i cele podróży. Ten nowy typ budynku stanowił 

wyzwanie dla architektów i inżynierów ponieważ funkcja stacji kolejowej nie była nigdy wcześniej 

budowana a jej skala wynikała z potrzeb technologicznych parowozów. Konstrukcje te („cathedrals 

of steam” – katedry pary) są imponującymi przykładami architektury ale także reprezentują 

nadzwyczajne osiągnięcia inżynierskie bowiem musiały przekryć ogromne przestrzenie i pomieścić 

tysiące podróżnych79. 

Od czasu ich powstania w XIX wieku do dnia dzisiejszego dworce były i są kluczowymi składnikami 

witalności miasta. Dworce, które dziś widzimy w strukturze miejskiej bardzo się rozwinęły w ciągu 

minionych niemal dwóch stuleci: od obiektów o podstawowej funkcjonalności transportowej po 

współczesne super kompleksy funkcjonalne. Na początku XIX wieku dworce kolejowe uchodziły za 

najwybitniejsze osiągnięcie rewolucji przemysłowej. Wraz z rozwojem technologii kolejowej system 

transportu kolejowego rozrastał się a podróże kolejowe zyskiwały coraz większą popularność i 

odgrywały główną rolę w podróżach międzymiastowych. Wraz ze wzrostem przewozów 

pasażerskich i towarowych nie tylko dworce kolejowe ale i spółki kolejowe zyskiwały na znaczeniu. 

W końcówce XIX wieku i na początku wieku XX rozpowszechniło się inwestowanie w pomnikowy 

                                                                 
78  Porównaj: Gyurkovich J., Przestrzeń publiczna – między tradycją a przyszłością, w: Przestrzeń publiczna 

współczesnego miasta, Czasopismo Techniczne, wydanie specjalne, zeszyt 9-A-2005, Wydawnictwo Politechniki 

Krakowskiej, Kraków 2005, str. 179-185; 
79  Porównaj: Sheppard Ch., Railway Stations – masterpieces of architecture, Smithmark Publishers, Incorporated, 1996. 
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typ dworca. Miały być zaprojektowane z rozmachem i stać się ikoną miasta i operatorów kolejowych. 

Dworce kolejowe zrealizowane zgodnie z takimi wytycznymi stały się istotnymi elementami 

miejskiego pejzażu i nazwano je bramami miasta. Sytuacja zmieniła się po I Wojnie Światowej kiedy 

nastąpił w Europie gwałtowny i powszechny rozwój motoryzacji. 

Historyczna, współczesna i przyszła rola transportu w kształtowaniu rozwoju miasta jest 

niewątpliwa. Można zidentyfikować trzy odrębne epoki transit-oriented development (TOD): od 

połowy XIX wieku do połowy XX wieku (oparty o kolej); od połowy XX wieku do jego końca 

(istotny dla ekspansji i rewitalizacji miast) oraz od końca XX wieku – adresowany do przyszłości 

obejmujący obecnie szybki transport kolejowy i autobusowy z jednej strony, transport 

zautomatyzowany oraz z drugiej strony różne typy transportu indywidualnego z wyłączeniem 

transportu kołowego (rowery, hulajnogi etc.)80. 

W tym punkcie rozważań celowe wydaje się prześledzenie roli kolei jako czynnika modyfikującego 

strukturę miasta od momentu jej zaistnienia: 

● Kolej – czynnik inicjujący (miastotwórczy) rozwój miasta – generuje kształtowanie się struktury 

miejskiej, mieszkaniowej, przemysłowej, usługowej i jej dalszy rozwój; 

● Kolej – czynnik stymulujący kolejną fazę rozwojową miasta już uformowanego historycznie – 

nie ingerując w tkankę już zurbanizowaną, generuje nowe obszary i typy tej tkanki (przemysłowe, 

mieszkaniowe, usługowe); 

● Kolej – czynnik ingerujący w strukturę miejską już uformowaną historycznie – z jednej strony 

pobudzając rozwój obszarów z nią sąsiadujących ale równocześnie tworząc barierę urbanistyczną 

w uprzednio scalonej strukturze miasta (bywa, że z czasem częściowo neutralizowaną poprzez 

wprowadzenie kolei na poziom „+1” co pozwala na zachowanie ciągłości powiązań struktury 

miejskiej); 

● Kolej – czynnik scalający funkcjonalnie struktury o charakterze ziarnistym – często 

zróżnicowane, wyspecjalizowane obszary przemysłowe, mieszkaniowe, itd. – wspierając złożone 

układy miejskie; współcześnie staje się czynnikiem podnoszącym sprawność połączeń wewnątrz-

aglomeracyjnych; 

● Kolej – czynnik zwiększający dostępność rozległej, zwartej struktury miejskiej – przybliżając 

mentalnie i funkcjonalnie odległe części miasta sprzyja ich wzajemnej komplementarności. 

Aby zilustrować te zjawiska posłużono się ewolucją zmian strukturalnych w skali miasta,                             

w niektórych ośrodkach miejskich będących – zgodnie z przyjętym we Wstępie pracy zakresem 

terytorialnym – przedmiotem analizy w kolejnych rozdziałach niniejszej dysertacji. Do ilustracji 

zmian w strukturze miejskiej przed pojawieniem się kolei lub zaraz po, po kolejnych kilkudziesięciu 

latach i w pierwszej połowie XX wieku posłużono się przykładami następujących miast: Katowice, 

Liege, Mediolan, Madryt, Kraków, Turyn, Paryż, oraz aglomeracji katowickiej i aglomeracji 

                                                                 
80  Porównaj: Knowles, R. D., Ferbrache, F., & Nikitas, A., Transport's historical, contemporary and future role in shaping 

urban development: Re-evaluating transit oriented development, w: Cities, Volume 99, 2020. 
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paryskiej. 

il.I.1. 

Mapa wyrobisk górniczych w rejonie dzisiejszych 

Katowic 1843-1855. Widoczny przebieg linii 

kolejowej;  zarysowujące się skupiska przemysłu 

wydobywczego (kopalni) i hutniczego oraz 

osada/wieś Kattowitz (w rejonie dzisiejszej ul. 

Starowiejskiej). 
Pozyskano z zasobów www.fotopolska.eu, 

dostęp 12.03.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

il.I.2. 

Struktura miejska Katowic w zapisie stanu 

istniejącego i planów rozwoju 1904 r. Widoczna 

pozycja dworca oraz rozwój terenów kolejowych 

stanowiących kręgosłup rozwoju zorganizowanej 

przestrzennie zwartej struktury miejskiej – o 

wyższym stopniu wypełnienia po stronie północnej 

– i narastającym wypełnieniu po stronie 

południowej. 
Pozyskano z zasobów www.fotopolska.eu,  

dostęp 12.03.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

il.I.3. 

Struktura miejska Katowic zgodnie z mapą z 

1926r. Widoczny dalszy rozrost linii i terenów 

kolejowych obsługujących obiekty/zespoły 

przemysłowe i strukturę miejską wyraźnie 

rozrastającą się w kierunku południowym oraz 

wzdłuż linii kolejowej. Po stronie południowej 

pojawiają się obiekty monumentalne i prestiżowe 

takie jak np. budynek Sejmu Śląskiego. 
Pozyskano z zasobów www.fotopolska.eu,  

dostęp 12.03.2020.  
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il.I.4. 

Struktura miejska Opola w 1822 r. Miasta czytelnie 

uformowanego w kilkuwiekowym rozwoju 

historycznym. Widoczny trakt (dzisiejsza ul. 

Krakowska) wyprowadzający i wprowadzający do 

miasta, generujący powstawanie wzdłuż niego 

nowych funkcji. 
Pozyskano z zasobów www.fotopolska.eu,  

dostęp 21.06.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

il.I.5. 

Struktura miejska Opola w 1859. Pojawia się linia 

kolejowa przebiegająca poza strefą miejską na 

południe od niej – przecinająca trakt dzisiejszej ul. 

Krakowskiej. Widoczna lokalizacja pierwszych 

dworców oraz poczty a także rozwój obszarów o 

charakterze przemysłowym, składowym i 

obsługującym na południe od linii kolejowej.  
Pozyskano z zasobów www.fotopolska.eu, 

dostęp 21.06.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

il.I.6. 

Struktura miejska Opola w zapisie stanu istniejącego 

i planów rozwoju 1907. Widoczne wypełnienie 

strukturą miejską obszaru pomiędzy „starym 

miastem” a linią kolejową oraz planowanego rozwoju 

na południe od linii kolejowej; czytelny obszar 

rozbudowy terenów kolejowych i związanych z nimi 

obiektów w tym nowego dwu-elementowego dworca. 
Pozyskano z zasobów www.fotopolska.eu, 

dostęp 21.06.2021. 
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il.I.7. 

Struktura miejska Liege 1849 – miasto czytelnie 

uformowane w kilkuwiekowym rozwoju 

historycznym z towarzyszącym mu układem 

zewnętrznych fortyfikacji; na zachód od układu 

miejskiego widoczna linia kolejowa (bez dworca) 

przebiegająca w terenie niezurbanizowanym oraz 

druga linia ze stacją czołową bezpośrednio przy 

Mozie i południowej krawędzi miasta. 
Pozyskano z zasobów: DONum - Dépôt d'Objets 

Numérisés: https://donum.uliege.be, dostęp 15.07.2021 

 

 

 

 

 

 

 

il.I.8. 

Struktura miejska Liege 1880 – widoczny przebieg 

linii kolejowej – pozycja pierwotnego dworca 

przelotowego Liege-Guillemins oraz nowa 

struktura miejska wypełniająca obszar pomiędzy 

linią kolejową (na wschód), rzeką Mozą i strukturą 

staromiejską; druga linia kolejowa po drugiej 

stronie rzeki generuje rozwój kolejnego obszaru 

struktury miejskiej z dworcem czołowym (Station 

de Longdoz ‘1851-1960’) 
Pozyskano z cyfrowych zasobów Bibliothèque Nationale 

de France:  

https://gallica.bnf.fr, dostęp 16.07.2021 

 

 

 

 

 

il.I.9. 

Struktura miejska Liege 1905 – obsługiwana przez 

dwa dworce i dwie linie kolejowe – łączące się w 

południowej części miasta – generujące jego dalszy 

rozwój w tej strefie. 
Pozyskano z cyfrowych zasobów Bibliothèque Nationale 

de France: 

www.gallica.bnf.fr,  dostęp 16.07.2021 
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il.I.10. 

Struktura miejska Mediolanu 1860 – uformowana 

w rozwoju historycznym i zdefiniowana linią 

nurów obronnych – poza nią – na północny zachód 

– od miasta, pojawia się linia kolejowa 

przebiegająca poza strukturą zurbanizowaną ale 

przecinająca zespół „Lazaretto” – szpitala dla 

trędowatych zlokalizowanego poza murami miasta. 
Pozyskano z cyfrowych zasobów bibliotecznych 

Harvard University: https://iiif.lib.harvard.edu, dostęp 

15.06.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

il.I.11. 

Struktura miejska Mediolanu 1910 w zapisie stanu 

istniejącego i planów rozwoju miasta poza linią 

murów obronnych. Widoczny rozwój wzdłuż linii 

kolejowej i wokół dworca przelotowego oraz 

zakończonej dworcem czołowym „Milano 

Centrale” i kolejnej od południowego zachodu 

zakończonej dworcem towarowym. 
Pozyskano z cyfrowych zasobów bibliotecznych 

Harvard University: https://iiif.lib.harvard.edu, dostęp 

17.06.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

il.I.12. 

Struktura miejska Mediolanu 1937. Widoczna 

obsługa centrum miasta czterema liniami 

kolejowymi zakończonymi dworcami czołowymi i 

zwarte wypełnienie tkanki miejskiej pomiędzy 

nimi; linia i tereny kolejowe zakończone dworcem 

Milano-Centrale wyniesione na poziom „+1” co 

pozwoliło na zachowanie ciągłości struktury 

miejskiej w tym rejonie. 
Pozyskano z cyfrowych zasobów bibliotecznych 

Harvard University: https://iiif.lib.harvard.edu, dostęp 

17.06.2021 
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il.I.13. 

Struktura miejska Madrytu w jego historycznym 

uformowaniu zdefiniowanym murami miejskimi 

1831. Poza ich linią obszar niezurbanizowany; linia 

kolejowa jeszcze nie doprowadzona. 
Pozyskano z cyfrowych zasobów bibliotecznych 

Harvard University: https://iiif.lib.harvard.edu, dostęp 

24.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

il.I.14. 

Struktura miejska Madrytu w zapisie stanu 

istniejącego i planów rozwoju 1905. Widoczne trzy 

linie kolejowe zakończone dworcami kolejowymi 

czołowymi – wszystkie zlokalizowane poza linią 

murów – generujące wypełnienie nowych 

obszarów strukturą zurbanizowaną o 

zróżnicowanym charakterze – zarówno zwarta 

zabudowa jak i założenia parkowe. Należy 

zauważyć poprowadzenie częściowo podziemnej 

linii od północnego-zachodu pod terenami parku. 
Pozyskano z cyfrowych zasobów bibliotecznych 

Harvard University: https://iiif.lib.harvard.edu, dostęp 

05.02.2021 

 

 

 

 

 

 

il.I.15. 

Stan struktury miejskiej Madrytu 1943. Widoczna 

rozbudowa systemu linii kolejowych – połączenie 

ich od południa oraz rozrost terenów kolejowych 

obsługujących obszary przemysłowe w tym 

rejonie. Widoczne wypełnienie struktury miejskiej 

w rejonie dworców (nie zawsze w zgodzie z tymi 

planowanymi widocznymi na poprzedniej mapie). 
Pozyskano z cyfrowych zasobów bibliotecznych 

Harvard University: https://iiif.lib.harvard.edu, dostęp 

05.02.2021 
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il.I.16. 

Stan struktury miejskiej Krakowa 1795-1800. W 

obrębie murów (o zdefiniowanej strukturze) i poza 

nimi – o zarysowanej strukturze podziałów 

urbanistycznych i charakterze. 
Pozyskano z zasobów www.fotopolska.eu,  

dostęp 17.02.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

il.I.17. 

Stan struktury miejskiej Krakowa 1836 – po 

doprowadzeniu linii kolejowej do  miasta – 

zatrzymującej się na linii ulicy Lubicz – widoczna 

pozycja dworca oraz innych obiektów kolejowych 

pomiędzy dzisiejszą ulicą Pawią i Bosacką. Tereny 

te zajmują określoną pozycję w strukturze 

miejskiej ale nie stanowią jeszcze bariery 

urbanistycznej. 
Pozyskano z zasobów www.fotopolska.eu,  

dostęp 17.02.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

il.I.18. 

Stan struktury miejskiej Krakowa 1848 – linia 

kolejowa przebiega (na kierunku północ – 

południe) równolegle do zespołu staromiejskiego – 

rozcinając obszar wschodniego przedmieścia 

barierą urbanistyczną – biegnąc na ziemnym 

nasypie zachowuje ciągłość dotychczasowej 

struktury w trzech punktach: wiadukt ul. Lubicz, 

ul. Wesołej (dzisiaj ul. Kopernika) oraz dzisiejszej 

ul. Grzegórzeckiej. Charakter rozwoju struktury po 

obu stronach linii ulega zróżnicowaniu nabierając 

większej intensywności i zwartości w kierunku 

Starego Miasta. 
Pozyskano z zasobów www.fotopolska.eu,  

dostęp 17.02.2021. 
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il.I.19. 

Struktura miejska Turynu 1817 – zwarta 

historycznie uformowana struktura zdefiniowana 

zewnętrznymi pierścieniami fortyfikacji i rzeką 

Pad (od wschodu). 
Pozyskano z cyfrowych zasobów bibliotecznych 

Universiteit Utrecht:  

https://objects.library.uu.nl, dostęp 28.03.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

il.I.20. 

Struktura miejska Turynu 1880 – linie kolejowe 

wprowadzane są w strukturę miejską od południa i 

przebiegają zgodnie z jej kierunkami 

urbanistycznymi – widoczny dworzec czołowy 

(Porta Nuova) i narastająca wokół niego nowa 

struktura kontynuująca geometrię struktury 

historycznej. 
Pozyskano z cyfrowych zasobów Museo Torino: 

https://www.museotorino.it, dostęp 13.07.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

il.I.21. 

Struktura miejska Turynu – stan na rok 1910. 

Widoczne linie kolejowe przebiegające w poziomie 

terenu zgodnie z geometrią siatki urbanistycznej 

miasta – przynależąc do struktury ulic; kwartały w 

ich sąsiedztwie ulegają całkowitemu wypełnieniu. 
Pozyskano z cyfrowych zasobów Museo Torino: 

https://www.museotorino.it, dostęp 13.07.2021 
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il.I.22. 

Stan struktury miejskiej Paryża 1801 – w rejonie 

ówczesnej 12 dzielnicy – widoczna linia obronna 

definiująca zwartą (wewnątrz) zabudowę miejską i 

obszary niezurbanizowane. 
Pozyskane z cyfrowych zasobów: 

Bibliothèque Historique de la Ville de Paris: 

https://bibliotheques-specialisees.paris.fr,  

dostęp 22.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

il.I.23. 

Stan struktury miejskiej 1889 (po wprowadzeniu 

linii kolejowych – 1837) Widoczne linie kolejowe 

od strony południowego wschodu zakończone 

czołowymi dworcami (Gare d’Austerlitz i Gare du 

Lyon). Widoczna ekspansja miasta na zewnątrz 

pierwszej linii fortyfikacji. 
Pozyskano z cyfrowych zasobów bibliotecznych 

Harvard University:  

https://iiif.lib.harvard.edu, dostęp 27.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

il.I.24. 

Stan struktury miejskiej Paryża w relacji z 

infrastrukturą kolejową 1937 – widoczny 

rozbudowany system linii kolejowych 

penetrujących strukturę miasta w układzie 

promienistym – zakończonych dworcami 

czołowymi oraz linii obwodowej po śladzie 

zewnętrznej linii fortyfikacyjnej. 
Pozyskano z cyfrowych zasobów Old Maps of Paris: 

http://www.oldmapsofparis.com, dostęp 27.05.2020 
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il.I.25. 

Stan struktury miejskiej Paryża 1801 – na 

pograniczu ówczesnej 10 i 11 dzielnicy – widoczna 

linia obronna definiująca zwartą (wewnątrz) 

zabudowę miejską i obszary niezurbanizowane. 
Pozyskane z cyfrowych zasobów: 

Bibliothèque Historique de la Ville de Paris: 

https://bibliotheques-specialisees.paris.fr, 

dostęp 22.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

il.I.26. 

Stan struktury miejskiej 1889 (po wprowadzeniu 

linii kolejowych – 1837) Widoczna liniakolejowa 

od strony południowej zakończona czołowym Gare 

de l’Ouest (później w tym miejscu powstał Gare 

Montparnasse). Widoczna ekspansja miasta na 

zewnątrz pierwszej linii fortyfikacji. 
Pozyskano z cyfrowych zasobów bibliotecznych 

Harvard University:  

https://iiif.lib.harvard.edu, dostęp 27.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

il.I.27. 

Stan struktury miejskiej Paryża w relacji z 

infrastrukturą kolejową 1937 – widoczny 

rozbudowany system linii kolejowych 

penetrujących strukturę miasta w układzie 

promienistym – zakończonych dworcami 

czołowymi oraz linii obwodowej po śladzie 

zewnętrznej linii fortyfikacyjnej. 
Pozyskano z cyfrowych zasobów Old Maps of Paris: 

http://www.oldmapsofparis.com, dostęp 27.05.2020 
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il.I.28. 

Porównanie obszaru Wielkich Katowic 1850-1860 (górna mapa) i 1926 (dolna mapa). Rozbudowujący się 

system linii, dworców i przystanków kolejowych scala rozproszone elementy struktury, staje się dla nich 

impulsem rozwojowym umożliwiając funkcjonowanie jako jeden organizm miejski. 
Obie mapy pozyskano z zasobów: www.fotopolska.eu, dostęp 12.03.2020. 
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il.I.29. 

Porównanie obszaru aglomeracji paryskiej 1841 (górna mapa) i 1937 (dolna mapa). 

Zwarta struktura miejska, obsługiwana początkowo liniami promienistymi. Większa ilość promieni, ale przede 

wszystkim wprowadzenie linii obwodowej, podniosło stopień dostępności całej struktury Paryża nie naruszając 

jego najcenniejszego historycznego jądra. 
Mapę na górze pozyskano z zasobów: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Fortifications_Paris_et_environs_1841.jpg dostęp 12.03.2020 

Mapę na dole pozyskano z zasobów: http://www.oldmapsofparis.com/wp-content/uploads/2017/11/paris1937.jpg dostęp 

15.09.2020 
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●  Dworzec kolejowy w strukturze miasta. Pierwotna – w chwili wprowadzenia linii kolejowej – 

relacja dworca z otaczającą przestrzenią publiczną. 

 

il.I.30 

A – Milano Centrale, Mediolan (1910); B – Estacion Atocha, Madryt (1943); C – obecnie Estacion Principe 

Pio, Madryt (1943); D – Gare d’Austerlitz/Gare du Lyon, Paryż (1889); E – obecnie Gare Montparnasse, Paryż 

(1889); F – Gare Saint-Lazarre, Paryż (1889); G – Liege-Guillemins, Liege (1880); H – Porta Nuova, Turyn 

(1910); I – Porta Susa, Turyn (1910); J – Kraków Główny, Kraków (1848); K – Opole Główne, Opole (1907); 

L – Katowice Główne, Katowice (1910). 

Wszystkie dworce charakteryzuje horyzontalne oddziaływanie/relacja z otaczającą przestrzenią publiczną. 

Jedynie dworzec w Katowicach dzięki wyraźnej kontynuacji – poprzez tunel pod torami kolejowymi – siatki 

ulic po południowej i północnej stronie miasta ma cechy łącznika między dwoma częściami śródmieścia. 

A,B,C,D,E,F – pozyskano z cyfrowych zasobów bibliotecznych Harvard University: https://iiif.lib.harvard.edu, 

dostęp 27.05.2020, 05.02.2021 oraz 17.06.2021. 

G – pozyskano z cyfrowych zasobów Bibliothèque Nationale de France: https://gallica.bnf.fr, dostęp 16.07.2021. 

H,I – pozyskano z cyfrowych zasobów Museo Torino: https://www.museotorino.it, dostęp 13.07.2021. 

J,K,L – pozyskano z zasobów www.fotopolska.eu, dostęp 12.03.2020, 17.02.2021 oraz 21.06.2021. 

https://iiif.lib.harvard.edu/
https://gallica.bnf.fr/
https://www.museotorino.it/
http://www.fotopolska.eu/
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Dworce kolejowe z okresu dynamicznego wzrostu kolei – na przełomie XIX i XX wieku – są nadal 

obecne tak funkcjonalnie jak przestrzennie w strukturze śródmiejskich europejskich miast. Ulegają 

jednak zróżnicowanym transformacjom. Część z nich stała się obiektami po-kolejowymi i nie mają 

już żadnego związku ze swoją pierwotną funkcją. Utrzymując i wykorzystując swoje pierwotne 

cechy formalno-przestrzenne (jednoprzestrzenna, monumentalna kubatura) zyskują całkowicie nową 

funkcję: wystawienniczą, sportową, muzealną – jak na przykład Gare d’Orsay – obecnie Musée 

d'Orsay czy Halle Freyssinet – obecnie Station F – oba obiekty w Paryżu. 

 

il.I.31 

Musée d'Orsay w kontekście towarzyszącego mu odcinka bulwarów Sekwany. Fot. Autor. Julian Franta 2017. 

Ich historyczna forma ulega zmodyfikowaniu zgodnie z nowymi wymogami funkcjonalnymi. 

Natomiast towarzysząca im zewnętrzna przestrzeń publiczna z reguły o prestiżowym charakterze 

komplementarnie uzupełnia przestrzeń zewnętrzną. Ten rodzaj transformacji byłych dworców 

kolejowych leży poza zakresem badań prowadzonych w niniejszej pracy. 

Drugi typ transformacji dworców historycznych to modyfikacja (i rozwój) funkcji pierwotnej dworca 

kolejowego, której towarzyszy modernizacja jego historycznej formy. Najczęściej dotyczy to 

wewnętrznej struktury dworca, z zachowaniem i ochroną jego walorów jako dziedzictwa 

historycznego wprowadza się nowe „wyposażenie” związane z rozbudowanymi funkcjami 

komercyjnymi oraz powiązaniem ze współczesnymi elementami infrastrukturalnymi (stacje metra). 

Zdarzają się również modernizacje dotyczące zewnętrznej formy dworca – wprowadzanie 

współczesnej formy architektonicznej, która współistnieje z historyczną strukturą jako jej nowa 

warstwa. W procesie transformacyjnym dworce historyczne stają się też integralną częścią 

rozbudowanego zespołu utrzymując swoją funkcję dworca (jak np. Gare d’Austerlitz w Paryżu) lub 

przekazując ją nowej strukturze, przy czym sam zachowany dworzec podejmuje nową funkcję (jak 

np. Porta Susa, Turyn). Powyższe typy transformacji są właśnie przedmiotem badań przeglądowych, 

ogólnych i szczegółowych prowadzonych w tej pracy a nastawionych na analizę związków dworca 

z otaczającą przestrzenią publiczną miasta. 

W obszarach śródmiejskich dworce historyczne są również eliminowane (wyburzane) i zastępowane 

przez nowe struktury – bardziej adekwatne do współczesnych potrzeb: zarówno funkcjonalnych 

potrzeb miasta jak i potrzeb formalnych miejsca. Również ta kategoria, podobnie jak nowe dworce, 

które w całkowicie nowych lokalizacjach pojawiły się w strukturze śródmiejskiej miasta – 

wywołując określone konsekwencje przestrzenne – są przedmiotem badań zaprezentowanych w 

Rozdziale II niniejszej pracy. 
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3. Kolej współczesna a doskonalenie i efektywność wykorzystania struktury miasta. 

Współczesne miasta stają przed problemem zmian demograficznych wywołanych zarówno 

starzeniem się społeczeństwa jak napływem imigrantów oraz wyludnianiem się miast. Rozróżnione 

zostały trzy typy miast europejskich pod względem zmian społeczno-ekonomicznych i 

demograficznych. Pierwsze to: „miasta dynamiczne pod względem gospodarczym, charakteryzujące 

się znacznym wzrostem ludności w drodze napływu migrantów o zarówno wysokich, jak i niskich 

kwalifikacjach, przyciągniętych stabilną siłą gospodarczą i zasobnością miast. Są to głównie większe 

miasta Europy Zachodniej, ściśle powiązane z gospodarką światową”. Drugi typ miast to: „miasta o 

silnym zapleczu gospodarczym i nierosnącej lub stopniowo malejącej populacji. W tej kategorii 

mieści się większość małych i średnich miast Europy. W tym przypadku stopniowe kurczenie się 

miasta nie musi prowadzić do poważnych trudności, a nawet może okazać się korzystne ze względu 

na malejącą gęstość zaludnienia w środowisku miejskim”. Trzeci typ stanowią „miasta w ramach 

obszarów miejskich charakteryzujące się złożonymi tendencjami malejącymi, w których możliwe 

jest wystąpienie spadków demograficznych i spowolnienie gospodarcze. Te obszary miejskie są 

zazwyczaj zlokalizowane w środkowej i wschodniej części UE (wschodnia część Niemiec oraz 

wschodnie regiony Polski, Węgier, Słowacji, Rumunii i Bułgarii), jednak zjawisko to zachodzi 

również w niektórych peryferyjnych obszarach Europy Zachodniej (np. południowa część Włoch, 

północna Anglia, północna Skandynawia itp.)81. 

W epoce globalizmu rozwój miast ciąży ku technologiom transportu a systemy transportowe 

definiowały charakter rozwoju urbanistycznego. Ten sposób myślenia przełożył się na formę 

urbanizacji i rozwoju miasta poprzez budowę infrastruktury transportowej takiej jak dworce, linie 

kolejowe, a także dominację ulic i szybkich tras komunikacyjnych w krajobrazie miejskim. Te 

olbrzymie infrastruktury transportowe, które można znaleźć w centrach miast stanowią 

wielkoskalowe elementy, które często łamią logikę i skalę rządzącą miastem – implikując problemy 

przestrzenne. W zależności od konfiguracji i skali infrastruktury – problemy różnią się dla danego 

fragmentu struktury urbanistycznej ale zawsze generują bariery i przerwy w tkance miejskiej a tym 

samym nieciągłości w zagospodarowaniu przestrzeni publicznej. Te problemy prowokują do 

przemyślenia roli infrastruktury transportowej – w przypadku niniejszej pracy dworców kolejowych 

i otaczających je terenów kolejowych – jako elementów dających szansę na doskonalenie struktury 

miejskiej i potencjalnych miejsc rozwoju typologii przestrzeni publicznych miasta.  

W Europie pojawiają się do „oszczędzania” przestrzeni śródmiejskiej, polegające na tworzeniu 

wysokiej jakości struktur o zróżnicowanej funkcji pozwalającej na wielokrotne wykorzystanie 

danego terenu. Lokalizacje dworców kolejowych zajmują bardzo specyficzne miejsce w tym trendzie 

rozwoju miasta. Są one szczególnie atrakcyjne ze względu na fakt, że są łatwo dostępne nie tylko 

pociągiem ale także innymi środkami transportu publicznego. Lokalizacje te znajdują się również z 

reguły w pobliżu wielu istotnych obiektów miasta o funkcji ponadlokalnej. Paradoksalnie wartość i 

                                                                 
81  Impact of the European demographic trends on regional and urban development [sprawozdanie podsumowujące  

wydane w ramach węgierskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej], Budapeszt 2011, s.124-127. 
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jakość tych lokalizacji leży u podstaw związanych z nimi problemów. Ze względu na ich strategiczne 

położenie, w dotyczące ich decyzje zaangażowanych jest wiele stron, które mają różne – często 

sprzeczne – interesy. Ponadto bliskość infrastruktury kolejowej oznacza konieczność przestrzegania 

wielu regulacji w tym dotyczących ochrony środowiska. Złożoność przepisów jest jednym z 

powodów, dla których przestrzeń w pobliżu dworców kolejowych jest nadal niewystarczająco 

efektywnie zagospodarowana. Często przestrzeń ta jest wciąż zajmowana przez funkcje i obiekty o 

niskiej wartości a także nie w pełni już użytkowaną infrastrukturę kolejową82. 

Proces stale powiększających się aglomeracji (zarówno w kontekście terytorium jak i ilości ludności) 

doprowadzał każdorazowo włodarzy miast do postawienia pytania – czy i w jaki sposób jesteśmy w 

stanie dogęścić śródmieście aglomeracji. Tereny kolejowe bezpośrednio przylegające do samych 

dworców przez dziesiątki lat tkwiły w „inwestycyjnym niebycie” pozostając strefą dostępną i 

zainwestowaną wyłącznie przez kolej wywołując pogłębiające się patologie społeczno-przestrzenne. 

W wieku krajach UE takich jak, np. Francja, Hiszpania, Niemcy czy Włochy, w tamtejszych 

regulacjach prawnych funkcjonuje już od dawna takie zagadnienie jak prawo własności warstwowej. 

Ten zestaw regulacji osadzony w różnych kodeksach (prawo cywilne, prawo administracyjne,  prawo 

budowlane, etc.) pozwala z sukcesami prowadzić miejską politykę przestrzenną w sposób 

zrównoważony (przekrywając wolną przestrzeń nad torami w strefach przydworcowych) kształtując 

nowe wielofunkcyjne struktury miejskie zszywające podzielone serca aglomeracji a także uwalniając 

często gigantyczne, niewykorzystane w pełni obszary dla celów inwestycyjnych. Każdy kraj ma 

określone procedury prawne (np. we Francji z powodzeniem funkcjonuje procedura ZAC osadzona 

w tamtejszym Kodeksie Urbanistycznym) pozwalające przekształcać takie i inne zdegradowane 

obszary śródmiejskie w pełnowartościowe części miast83. 

Wprowadzenie zasad prawa warstwowego w Polsce zdaje się być nieuchronne (powinno zostać 

wprowadzone już dawno temu) a związane to jest z wciąż rozwijającymi się i zagęszczającymi się 

centrami polskich aglomeracji. Efektem nie wprowadzenia tego pakietu prawnych rozwiązań są już 

zrealizowane inwestycje około-dworcowe, które częściowo nieodwracalnie zniszczyły potencjał 

rozwiązań strukturalno-funkcjonalnych w strefach śródmiejskich. Obecnie prowadzona jest szeroka 

debata publiczna związana z rządowymi planami wprowadzenia regulacji związanych z prawem 

miejscowym. Zwraca się uwagę na szereg wyzwań transformacyjnych związanych z różnymi 

aspektami prawa polskiego przy próbie wprowadzania nowych regulacji jak również na fakt, iż 

wprowadzenie rozwiązań prawa warstwowego w Polsce jest ważne dla dalszego rozwoju miast84. 

 

 

                                                                 
82  Porównaj: Wilde S., Rail Estate Multiple Use of Space and Railway Infrastructure, Movares Nederland B.V., 2006; 
83  Szerzej o francuskich, niemieckich i włoskich instrumentach urbanistyki operacyjnej pisze Nawrocka A., Nowy 

paradygmat projektowania urbanistycznego, praca doktorska, promotor: prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich, 

Wydział Architektury Politechnika Krakowska, Kraków 2021; 
84  Szerzej nt. idei wprowadzenia prawa warstwowego w Polsce dyskutowano na organizowanej przez Instytut De 

Republica Konferencji w Gdańsku w dniach 20-21 września 2021 pt.: „Prawo budowlane – Prawo własności 

warstwowej”. 
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Rozpatrując potencjał terenów kolejowych w procesie doskonalenia struktury miejskiej kluczowe są 

więc następujące aspekty: 

● Aspekt terenochłonności – wyjściowo wysoki poziom terenochłonności następnie redukowany 

w wyniku zmian technologicznych – obecnie wpływający na potencjalną rezerwę terenów 

rozwojowych miasta; 

● Aspekt terenu zamkniętego planistycznie – powodujący nieskoordynowane wchodzenie 

inwestycji na tereny kolejowe i pokolejowe, podczas gdy wymagają one całościowego 

opanowania planistycznego w skali miasta lub jego najistotniejszych fragmentów; 

● Aspekt własności piętrowej na działkach niezbywalnych – dotyczący konieczności 

umożliwienia działań scalających strukturę miasta nad terenami kolejowymi (rozwój na 

poziomie „+1”) lub sprowadzanie aktywnych terenów kolejowych na poziom „-1”; 

● Aspekt bariery urbanistycznej i jej neutralizacji. 

Dworce jako współczesne komunikacyjne węzły multimodalne to sploty wielopoziomowe – przede 

wszystkim z racji wielopoziomowej infrastruktury komunikacyjnej – a równocześnie obszarowe – 

bowiem współpracujące i oddziaływujące na otaczającą przestrzeń publiczną. Ich istotną cechą jest 

fakt, że obrazują wzajemną relację systemów komunikacji masowej w strukturze miasta. Ten aspekt 

będzie istotnym elementem badań prowadzonych w Rozdziale II85. 

Intensyfikacja i zróżnicowanie oferty funkcjonalnej dworców kolejowych, jako reakcja na 

zmieniające się potrzeby i standardy wymagań użytkowników a także intensyfikacja związków 

funkcjonalnych z innymi elementami programowymi występującymi w otaczającej dworzec 

przestrzeni publicznej – motywują wprowadzenie pojęcia „dworcowej struktury hybrydowej” czyli 

procesu hybrydyzacji dworców kolejowych, który jest również badany w kolejnych rozdziałach 

pracy.  

Obiekty, zespoły i obszary hybrydowe stają się istotnymi elementami kreującymi przestrzeń 

publiczną współczesnego miasta. Także współczesne dworce kolejowe to coraz częściej 

wielofunkcyjne układy hybrydowe, w których tradycyjna i w przeszłości wiodąca funkcja kolejowa 

zawiera się w zbiorze innych funkcji, które rozrastając się i różnicując coraz bardziej, same urastają 

do rangi funkcji wiodących. Prowadzi to wprost do zmiany roli dworca w miejskiej strukturze i jej 

postrzegania we współczesnej przestrzeni publicznej. Obecnie dworzec kolejowy kojarzony jest 

nadal – najczęściej – z węzłem przesiadkowym między różnymi rodzajami miejskiej komunikacji 

masowej i indywidualnej. Natomiast przestrzeń publiczna, która mu towarzyszy jest postrzegana 

raczej jako „przestrzeń przepływu” zróżnicowanej publiczności korzystającej z przestrzeni układu 

hybrydowego a wkraczającej w nią w różnych celach i realizującej je w niej często inaczej niż 

pierwotnie zakładano. Tak więc tradycyjna „wielofunkcyjność” ewoluuje w kierunku 

„hybrydowości”, której cechą charakterystyczną jest często łączenie w sprawną całość elementów 

                                                                 
85  Porównaj: analiza Etap II – karty dworców. Orientacja w strukturze miasta, schemat – relacje z innymi środkami 

komunikacji masowej. 
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pozornie do siebie nieprzystających. 

Autorską definicję hybrydowych przestrzeni kultury sformułował w swojej pracy habilitacyjnej 

Mateusz Gyurkovich, stwierdzając, że: 

„Przez hybrydowe przestrzenie kultury należy rozumieć przestrzenie utworzone przez budynki 

kubaturowe oraz związane z nimi funkcjonalnie (i czasami formalnie) otoczenie w postaci miejskich 

przestrzeni publicznych, w których umiejscowione zostały przynajmniej dwa elementy funkcjonalne 

związane z kulturą wysoką, a także generowane są rozliczne aktywności i wydarzenia związane z 

kulturą. W hybrydowych przestrzeniach kultury współistnieją na równych prawach dotychczas 

przeciwstawne  funkcje i aktywności, charakterystyczne dla różnych rodzajów i poziomów kultury a 

także wydarzenia i elementy funkcjonalne bezpośrednio z nimi nie związane. W wielu przypadkach 

hybrydowe przestrzenie kultury operują nowymi nieznanymi wcześniej typologiami – zarówno pod 

względem organizacji przestrzennej wnętrz obiektów kubaturowych, jak i związków z otwartymi bądź 

przekrytymi przestrzeniami publicznymi oraz całą tkanką urbanistyczną. (…) tworzące dużo bardziej 

atrakcyjne sekwencje tkanki miejskiej niż umieszczone w nim pojedynczo składowe elementy ich 

programów, hybrydowe przestrzenie kultury pozwalają sądzić, że obowiązujące w naukach 

przyrodniczych zasady dotyczące heterozji hybryd są aktualne także w architekturze i urbanistyce.  

(…)hybrydowe przestrzenie kultury dzielą się zatem na trzy podstawowe typy w ramach których 

można wyróżnić kilka podtypów: 

Hybrydowe obszary kultury w miastach: 

 - historyczne centra miejskie jako multifunkcjonalne obszary kultury; 

 - specjalistyczne dzielnice kultury. 

Hybrydowe zespoły kultury: 

 - powstające poprzez dodawanie kolejnych elementów na przestrzeni dziejów; 

 - powstające jako jednorazowa koncepcja funkcjonalno-przestrzenna. 

 - pojedyncze obiekty kreujące hybrydowe przestrzenie kultury: 

Hybrydowe obiekty kultury: 

 - obiekty hybrydowe wyposażone w funkcje związane z kulturą.”86 

Definicja ta wydaje się być przydatna również w stosunku do hybrydowych przestrzeni 

zawierających w sobie dworzec kolejowy – generator rozwoju jego samego jako obiektu 

hybrydowego, zespołu czy też obszaru hybrydowego, w zależności od siły oddziaływania dworca w 

tym zakresie. To również jest przedmiotem przedstawianych dalej badań. 

Główne dworce kolejowe w aglomeracjach europejskich to niewątpliwie jedne z największych 

generatorów ruchu w danej metropolii, ale wydaje się, że także elementy napędowe dalszych 

przekształceń struktury urbanistycznej miasta. Dworce kolejowe od początku funkcjonowania kolei 

pasażerskiej były jednym z istotniejszych elementów struktury śródmieścia. Pozornie były 

monofunkcyjne ale zawsze towarzyszyły im funkcje uzupełniające: te obsługujące podróżnych 

                                                                 
86  Gyurkovich M., Hybrydowe przestrzenie kultury we współczesnym mieście europejskim, Monografia 438, Seria 

Architektura, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2013, str. 181-183; 
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(gastronomia, sanitariaty, poczekalnie), transport towarów (poczta, magazynowanie) oraz ludzi 

pracujących na dworcu (np. funkcja mieszkaniowa obsługi dworca) – w tym rozumieniu idea 

hybrydyzacji jest ich immanentną cechą. 

Dworce kolejowe od chwili zaistnienia w strukturze miasta definiowały też przestrzenie publiczne, 

które były z nimi ściśle związane, i które siłą rzeczy stawały się wizytówkami miasta bowiem były 

pierwszymi tego typu przestrzeniami w mieście, z którymi stykali się podróżni. 

Podejmowane obecnie przekształcanie dworców kolejowych oraz nowe założenia powstające w 

ścisłym z nimi związku stają przed bardzo ambitnym planem zaspokojenia w pełni i w harmonijny 

sposób oczekiwań i potrzeb użytkowników, którzy stają się coraz bardziej zróżnicowani i co za tym 

idzie mają coraz bardziej różnorodne wymagania. 

Zmiany jakim poddawane są tereny dworców kolejowych mają duży wpływ na jakość zarówno 

przestrzeni publicznej jak i zabudowy sąsiadującej. Główne dworce kolejowe, które w 

ostatnich latach poddawane są przekształceniom przestają pełnić jedną konkretną rolę w 

mieście a stają się coraz bardziej zróżnicowanymi w tym zakresie zespołami. Ta tendencja 

pozwala sądzić, że dworce pełnić będą coraz większą rolę w mieście przyszłości stając się jeszcze 

ważniejszym elementem struktury śródmieścia – to stwierdzenie jest przedmiotem weryfikacji 

w procesie badań prezentowanych w kolejnych częściach niniejszej pracy. 
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ROZDZIAŁ II:  

Dworce kolejowe we współczesnej strukturze miasta 

– ogólne studium przypadków z wybranych miast europejskich. 
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1. Metodologia doboru i sposobu analizy dworców kolejowych – charakterystyka wpływu 

na strukturę miasta, relacji z przestrzenią publiczną i tendencje do hybrydyzacji:              

etap I - przeglądowy. 

Metodologia badawcza koncentruje się – zgodnie z przyjętymi celami pracy – na badaniu relacji 

przestrzenno-funkcjonalnej dworców z otaczającymi przestrzeniami publicznymi miasta. Chodzi tu 

jednak nie tylko o samą relację, ale i rolę obiektu dworca jako generatora zmian – w tym również 

wytworzenia nowego typu przestrzeni publicznej w ramach jego struktury. To określiło tok doboru 

materiału badawczego: dworce w określonych miastach i krajach. 

Wybór krajów – wybrano kraje Europy kontynentalnej, w których kolej wciąż/znowu odgrywa 

bardzo istotną rolę, jako środek transportu masowego regionalnego/miejskiego oraz dalekobieżnego: 

Austria, Belgia, Czechy, Francja, Hiszpania, Niemcy, Węgry, Włochy. 

Wybór miast – wybrano miasta będące istotnymi elementami w systemie kolei jako środka transportu 

masowego: Wiedeń, Liege, Praga, Paryż, Strasburg, Barcelona, Madryt, Berlin, Drezno, Budapeszt, 

Mediolan, Rzym, Turyn. 

Wybór dworców – wybrano dworce przystosowywane lub budowane dla zaspokojenia nowych 

potrzeb współczesnej strefy śródmiejskiej miasta. 

Przyjęte kolejne dwa etapy metodologii badawczej, prowadziły do wyselekcjonowania materiału 

badawczego najbardziej reprezentatywnego dla zjawiska hybrydyzacji dworców kolejowych jako 

węzłów multimodalnych – w interakcji z przestrzeniami publicznymi miasta. 

W etapie I dokonano przeglądu – na drodze badań prowadzonych w trakcie wyjazdów studialnych – 

dworców kolejowych funkcjonujących w strukturze śródmiejskiej wybranych, wymienionych wyżej 

miast europejskich. 

Metoda wizji lokalnej – badania in-situ – miała za zadanie stwierdzenie: jaki jest układ 

funkcjonalny dworca i jego interakcja z przestrzenią publiczną; jak wpływa on obecnie na otaczającą 

strukturę miasta oraz czy z racji programu funkcjonalnego swojego i/lub najbliższego otoczenia, 

wykazuje tendencje do hybrydyzacji – co podnosi jego atrakcyjność jako przestrzeni publicznej dla 

szerszego (niż samych podróżujących) spektrum użytkowników śródmieścia.  

Metoda wykorzystania narzędzi internetowych – na tym etapie badań było też istotne rozeznanie 

czy i jak na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia uległa zmianie struktura miejska wokół dworca. 

Czy on sam uległ przekształceniom/modyfikacjom czy wręcz wymianie obiektu i korekcie jego 

lokalizacji; czy te zmiany powodowały równie istotne zmiany w otaczającej strukturze – wyburzenia, 

wymiany struktury zbudowanej, wprowadzanie nowych elementów struktury urbanistycznej (jak np. 

plac lub zanik tego typu elementu) które dawniej istniały w strukturze miasta. Przy tym badaniu było 

niemożliwe zastosowanie metodologii wizji lokalnej – wykorzystano więc możliwości 

współczesnych narzędzi internetowych.  

Przeprowadzony, w oparciu o przyjęte metody i dobór materiału badawczego, przegląd 34 dworców 

kolejowych przedstawia się następująco: 

 



 
Rola dworców kolejowych w strukturze przestrzeni publicznych współczesnego miasta. 

 

62 
 

A. AUSTRIA 

 

1. Wien Praterstern, Wiedeń87 (przelotowy) 

 

il.II.1. 

Dworzec w strukturze miasta – ujęcie ilustrujące relacje dworca z otaczającymi przestrzeniami publicznymi – 

źródło: www.google.com/maps. Dostęp 10.12.2020 

Obiekt dworca (A) o funkcjonalnym układzie horyzontalnego łącznika – przepływu zapewniającego 

związek funkcjonalny po dwóch stronach bariery urbanistycznej linii kolejowej – w tym przypadku 

wyniesionej na poziom „+1” – dzięki temu sam dworzec pozwala na swobodny przepływ ruchu 

pieszego na poziomie „0” i wielokierunkowe udostępnienie struktury miasta po wschodniej i 

zachodniej stronie linii kolejowej. Ciągłość ruchu pieszego zapewniona w poziomie „0” w kolizyjnej 

relacji z ruchem kołowym jednopoziomowego ronda komunikacyjnego Praterstern (1). Obiekt 

dworca w czytelnej relacji z wykształconymi przezeń wejściowymi przestrzeniami publicznymi: 

zachodnią (2) wyprowadzającą na ulice Franzensbrückenstrasse (3), Praterstrasse (4), Heinestrasse 

(5), Nordbahnstrasse (6) oraz wschodnią (7) wyprowadzającą na ulice  Hauptallee (8), 

Ausstellungsstrasse (9), Lassallestrasse (10) oraz park Venediger Au (11) i centrum rozrywki 

„Prater”(12). Powyższe cechy wskazują na średni poziom intensywności tendencji do wzmacniania 

ciągłości struktury miasta. Sam dworzec – o programie obsługi podróżnych kolei i metra – wraz z 

otaczającą go bezpośrednio przestrzenią publiczną wykazuje niską intensywność tendencji do 

hybrydyzacji. Badanie zmian struktury miejskiej w otoczeniu dworca na przestrzeni ostatniego 

dwudziestolecia88 wykazuje: redukcję terenów kolejowych na rzecz wielofunkcyjnej zabudowy (B) 

oraz całkowite przekształcenie obiektu dworca i modyfikacje towarzyszącej mu przestrzeni 

publicznej z zachowaniem istoty układu komunikacji kołowej w stosunku do linii kolejowej (poza 

odcinkiem dworca przebiegającej na estakadzie – poziom „+1” – wypełnionej w parterze funkcjami 

pomocniczymi). 

                                                 
87  Badanie in-situ w ramach wyjazdu studialnego we wrześniu 2019 roku. Weryfikacja obiektu w strukturze miasta na 

google earth/google maps w 2020 roku. 
88  Badanie z wykorzystaniem narzędzia historical imaginery oraz uzupełniająco time lapse w ramach aplikacji google 

earth pro. 

http://www.google.com/
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2. Wien Westbahnhof, Wiedeń89 (czołowy) 

 

il.II.2. 

Dworzec w strukturze miasta – ujęcie ilustrujące relacje dworca z sąsiadującą przestrzenią publiczną 

Europaplatz – źródło: www.google.com/maps. Dostęp 10.12.2020 

Obiekt dworca (A) o funkcjonalnym układzie jednokierunkowego, horyzontalnego oddziaływania 

na sąsiadującą przestrzeń publiczną o charakterze komunikacyjnym – 

Europaplatz(1)/Neubaugurtel(2) – z obiektem węzła przesiadkowego tramwaj/metro (B). Dworzec 

otoczony zdefiniowaną w układzie urbanistycznym strukturą miejską, która ulega stopniowej 

wymianie podnoszącej zwartość – kompleksy: BahnhofCity Wien West (C) oraz Motel One (D). 

Powyższe cechy wskazują na średni poziom intensywności tendencji do podnoszenia zwartości 

struktury miasta. Układ funkcjonalny samego dworca ma niską intensywność tendencji do 

hybrydyzacji ze względu na program związany wyłącznie z obsługą pasażerów. Natomiast jest 

powiązany wewnętrznymi łącznikami z nowymi, sąsiadującymi kompleksami: usługowo-biurowym 

oraz hotelowym. Jako zespół wykazuje średnią intensywność tendencji do hybrydyzacji.  

Badanie zmian struktury miejskiej w otoczeniu dworca na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia90 

wykazuje: utrzymanie struktury dworca natomiast redukcję dominującej przestrzeni komunikacyjnej 

na rzecz jej wypełnienia wielofunkcyjną strukturą miejską tworzącą północno-zachodnią część 

pierzei Europaplatz. Wymiana struktury na południe od dworca: kolejowej i zastąpienie jej nową 

zabudową mieszkaniową (E) tworzącą atrakcyjną wewnętrzną krawędź miasta od strony kolei oraz 

kwartału przy Mariahilfer Strasse (3) i zastąpienie go rozbudowanym przestrzennie kompleksem (C) 

definiującym nową południowo-zachodnią pierzeję Europaplatz. Kompleks ten wprowadził również 

dziedziniec – niewielką przestrzeń publiczną czytelnie powiązaną z Europaplatz, natomiast znacznie 

słabiej z samym dworcem. 

                                                 
89  Badanie in-situ w ramach wyjazdu studialnego we wrześniu 2019 roku. Weryfikacja obiektu w strukturze miasta na 

google earth/google maps w 2020 roku. 
90   Badanie z wykorzystaniem narzędzia historical imaginery oraz uzupełniająco time lapse w ramach aplikacji google 

earth pro. 

http://www.google.com/
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3. Wien Mitte, Wiedeń91 (przelotowy) 

 
il.II.3. 

Dworzec w strukturze miasta – ujęcie ilustrujące całkowite wypełnienie kwartału niegdyś zawierającego 

dworzec z przestrzenią publiczną – źródło: www.google.com/maps. Dostęp 10.12.2020 

Dworzec (A) – a raczej jego funkcja – wtopiony całkowicie w nową intensywną strukturę 

wypełniającą kwartał zdefiniowany ulicami Invalidenstrasse (1), Marxergasse (2), Gigergasse (3), 

Lanstraser Hauptstrasse (4) – przy braku czytelnej z nimi relacji funkcjonalnej. Powoduje to, że 

zarówno typ relacji z przestrzenią publiczną miasta jak i jej intensywność są nie do określenia. Całość 

zainwestowania kwartału wykazuje bardzo dużą intensywność tendencji do podnoszenia zwartości i 

intensywności struktury miejskiej oraz wysoką intensywność tendencji do hybrydyzacji – bez 

czytelnej roli przestrzenno-funkcjonalnej dworca w całym założeniu. 

Badanie zmian struktury miejskiej w otoczeniu dworca na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia92 

wykazuje: całkowitą zmianę istoty funkcjonalno-przestrzennej kwartału miejskiego; dworzec z lat 

60-tych (który zastąpił obiekt XIX-wiecznego Hauptzollamt) wraz z placem dworcowym – 

przestrzenią publiczną o charakterze komunikacyjnym – uległ likwidacji. Został zastąpiony 

wielofunkcyjnym kwartałem zabudowy, którego jednym z elementów funkcjonalnych jest nadal 

stacja kolejowa oraz stacje metra. Nastąpiło tu wyeliminowanie tradycyjnej przestrzeni publicznej 

związanej z dworcem bez wykształcenia jej ekwiwalentu – w postaci nowej, wewnętrznej przestrzeni 

publicznej czytelnie powiązanej z otaczającymi kwartał ulicami, tj. przestrzeni przynależnej i 

eksponującej funkcje dworca w całym hybrydowym kompleksie – co istotne dla tradycji i tożsamości 

tego właśnie miejsca. 

 

 

 

                                                 
91  Badanie in-situ w ramach wyjazdu studialnego we wrześniu 2019 roku. Weryfikacja obiektu w strukturze miasta na 

google earth/google maps w 2020 roku. 
92   Badanie z wykorzystaniem narzędzia historical imaginery oraz uzupełniająco time lapse w ramach aplikacji google 

earth pro. 

http://www.google.com/
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B. BELGIA 

 

1. Liege-Guillemins, Liege93 /przelotowy/ 

 

il.II.4. 

Dworzec w strukturze miasta – ujęcie ilustrujące obiekt nowego dworca w relacji z nowopowstałą przestrzenią 

publiczną – źródło: www.google.com/maps. Dostęp 10.12.2020 

Obiekt dworca (A) o funkcjonalnym układzie horyzontalnego oddziaływania na sąsiadującą 

przestrzeń publiczną – Place Pierre Clerdent (1) – poza strukturą dworca. Przestrzeń publiczna, pod 

wpływem wprowadzenia nowego obiektu dworca – o bardzo wyrazistej, ikonicznej formie – 

stopniowo krystalizuje się i wypełnia – na północny-wschód od Rue de Sclessin (2) – kolejnymi 

inwestycjami kubaturowymi – Tour Paradis (B). Powyższe cechy wskazują na średni poziom 

intensywności tendencji do podnoszenia zwartości struktury miasta (docelowo wysoki). Sam 

dworzec (z podstawowymi funkcjami obsługi podróżnych) wraz z najbliższą sąsiadującą 

przestrzenią publiczną wykazuje niską intensywność tendencji do hybrydyzacji. Tendencja ta może 

być docelowo wysoka w kolejnych sekwencjach przestrzeni publicznej będącej w planach 

realizacyjnych. 

Badanie zmian struktury miejskiej w otoczeniu dworca na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia94 

wykazuje: wymianę zarówno obiektu jak i pozycji dworca na nową, znaczne wyburzenia pierwotnej 

struktury na przedpolu dworca – wytworzenie dotąd nieistniejącej przestrzeni publicznej placu 

dworcowego, widoczne stopniowe zastępowanie przestrzeni niezdefiniowanych o charakterze 

komunikacyjnym (pomiędzy dworcem, placem dworcowym a rzeką) nową, intensywną strukturą 

funkcjonalno-przestrzenną. Nastąpiło tu wygenerowanie przez nowy obiekt dworca nowej jakości 

przestrzennej w strukturze miasta – placu/parku dworcowego i kompleksu wielofunkcyjnego o 

odmiennej typologii przestrzennej – zdominowanej nim jako współczesną „ikoną” autorstwa 

Santiago Calatravy. 

                                                 
93  Badanie in-situ w ramach wyjazdu studialnego w sierpniu 2017 roku. Weryfikacja obiektu w strukturze miasta na 

google earth/google maps w 2020 roku. 
94   Badanie z wykorzystaniem narzędzia historical imaginery oraz uzupełniająco time lapse w ramach aplikacji google 

earth pro. 

http://www.google.com/
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C. CZECHY 

 

1. Hlavni Nadraźi, Praga95 (przelotowy) 

 

il.II.5. 

Dworzec w strukturze miasta – ujęcie ilustrujące obiekt historycznego dworca wraz z rozbudową łączącą go z 

parkową przestrzenią publiczną i dalej z historyczną częścią miasta – źródło: www.google.com/maps. Dostęp 

10.12.2020 

Historyczny obiekt dworca (A) o funkcjonalnym układzie wertykalnym z wyraziście zarysowaną 

relacją z sąsiadującą od strony nowego obiektu wejściowego (B) – realizacja lata 70-te XX wieku – 

przestrzenią parkową Vrchlického sady (1) i poprzez nią ze strukturą historyczną miasta i jej 

najistotniejszą przestrzenią publiczną Vaclavskego Namesti (2). Dworzec swą strukturą łączy dwa 

poziomy otaczającej struktury miejskiej: wyższy poziom w rejonie dworca jest dedykowany niemal 

wyłącznie komunikacji kołowej zaś niższy zdominowany dostępnością pieszą. Dość wysoka 

intensywność wykorzystania terenu przez przeznaczenie przestrzeni nad strefą wejściową od strony 

parku na parking oraz przebiegającą równolegle do dworca – trasę komunikacyjną Wilsonova (3). 

Elementy funkcjonalne zarówno starego dworca jak i jego nowej części dobudowanej w latach 70-

tych XX wieku i obecnie wzbogaconej o nowe funkcje komercyjne wykazuje średnią intensywność 

tendencji do hybrydyzacji – również ze względu na jedynie przystanek a nie węzeł przesiadkowy 

metra. Badanie zmian struktury miejskiej w otoczeniu dworca na przestrzeni ostatniego 

dwudziestolecia96 wykazuje: niewielkie korekty w układzie komunikacyjnym natomiast dworzec 

historyczny i jego XX-wieczna rozbudowa nie przejawiają żadnych znaczących zmian 

strukturalnych, podobnie jak zdefiniowana i uformowana wcześniej (również co do znaczących 

zmian) otaczająca struktura miasta. 

 

 

 

 

                                                 
95   Badanie in-situ w ramach wyjazdu studialnego w maju 2012 roku. Weryfikacja obiektu w strukturze miasta na google  

earth/google maps w 2020 roku. 
96  Badanie z wykorzystaniem narzędzia historical imaginery oraz uzupełniająco time lapse w ramach aplikacji google 

earth pro. 

http://www.google.com/
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D. FRANCJA 

 
1. Gare Montparnasse, Paryż97 (czołowy) 

 

il.II.6. 

Dworzec w strukturze miasta – ujęcie ilustrujące obiekt dworca jako łącznik wertykalny pomiędzy dwoma 

zróżnicowanymi poziomami miasta – źródło: www.google.com/maps. Dostęp 10.12.2020 

Obiekt dworca (A) o funkcjonalnym układzie wertykalnym z wyraziście wykształconą na nim 

przestrzenią publiczną o charakterze parkowym – Jardin Atlantique (1), dostępną z wyższego 

poziomu struktury miejskiej od strony Boulevard Pasteur (2) / Rue du Chateau (3). Założenie 

wchodzi również w pewną interakcję ze stanowiącym jego przedpole wejściowe placem Raoula 

Dautry (4) z kompleksem wieży Montparnasse (B) położonym na tym niższym poziomie. Dworzec 

poprzez swą strukturę łączy więc dwa zróżnicowane poziomy tego fragmentu miasta. Wysoka 

efektywność wykorzystania terenu również dzięki wprowadzeniu zabudowy wysokiej flankującej 

założenie ogrodowe a będącej integralną częścią założenia dworcowego. Stopień zróżnicowania 

funkcjonalnego kolejnych poziomów dworca i wspomnianej zabudowy wraz z publicznym ogrodem 

(1), sygnalizuje wysoką intensywność tendencji do hybrydyzacji.  

Badanie zmian struktury miejskiej w otoczeniu dworca na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia98 

wykazuje: stabilność układu przestrzennego tak kompleksu dworca jak i otoczenia – aktualnie (od 

2019 roku) rozpoczęty proces wymiany i intensyfikacji struktury miejskiej w rejonie hotelu Pullman 

(na wschód od dworca) – hybrydowy kompleks Nouveau Darty Montparnasse (C) – ale bez 

bezpośredniego wpływu na strukturę samego dworca. Kluczowe zmiany strukturalne miały miejsce 

w latach 80-tych XX wieku kiedy dworzec zastąpił poprzedni i stał się wraz z Jardin Atlantique ikoną 

zmian hybrydowych. 

                                                 
97  Badanie in-situ w ramach wyjazdu studialnego w sierpniu 2017 roku. Weryfikacja obiektu w strukturze miasta na 

google earth/google maps w 2020 roku. 
98  Badanie z wykorzystaniem narzędzia historical imaginery oraz uzupełniająco time lapse w ramach aplikacji google 

earth pro. 

http://www.google.com/
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2. Les Halles, Paryż99 (przelotowy) 

 

il.II.7. 

Dworzec w strukturze miasta – ujęcie ilustrujące obiekt dworca stanowiącego drugą krawędź kompozycyjną 

Jardin Nelson Mandela – źródło: www.google.com/maps. Dostęp 10.12.2020 

Obiekt o funkcjonalnym układzie wertykalnym z wykształconą przekrytą  – „The Canopy” (A) 

autorstwa Patricka Bergera i Jacquesa Anziuttiego – przestrzenią publiczną na poziomie terenu (oraz 

poniżej i powyżej), z czytelnym otwarciem na sąsiadujące założenie parkowe Jardin Nelson Mandela 

(1). Założenie wchodzi w interakcję (jako strefa wejściowa) z przestrzenią Rue Pierre Lescot (2) oraz 

naprowadzającą na wejście Rue de la Cossonnerie (3) Stosunkowo niski poziom wykorzystania 

terenu na powierzchni przy jednoczesnym wielopoziomowym splocie komunikacyjnym na 

poziomach podziemnych (metro, RER ale brak związku z typową powierzchniową linią kolejową). 

Stopień zróżnicowania kolejnych poziomów funkcjonalnych wykazuje wysoką intensywność 

tendencji do hybrydyzacji (Forum Hal jest trzecim najczęściej odwiedzanym centrum handlowym 

we Francji).  

Badanie zmian struktury miejskiej w otoczeniu dworca na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia100 

wykazuje: przy utrzymaniu istoty dostępu i sposobu funkcjonowania podziemnego splotu 

komunikacyjnego nastąpiła całkowita zmiana charakteru przestrzeni publicznej wprowadzającej do 

podziemnej części dworca oraz modyfikacja układu kompozycyjnego Jardin Nelson Mandela. 

Dawne, otwarte Forum Hal (oddane do użytku w 1979 roku) zostało przebudowane i przekryte 

ikoniczną w swoim wyrazie formalnym strukturą. Kompozycja parku poprzednio jednoosiowa i 

diagonalna powiązana z kierunkami otaczającej struktury urbanistycznej została zastąpiona 

kompozycją dwuosiową: Rue des Prouvaires (4) oraz Eglise Saint-Eustache (B) i prostopadłą do nich 

osią łączącą Forum Hal z centralnym obiektem Bourse de Commerce (C). 

                                                 
99  Badanie in-situ w ramach wyjazdu studialnego w sierpniu 2017 roku. Weryfikacja obiektu w strukturze miasta na 

google earth/google maps w 2020 roku. 
100  Badanie z wykorzystaniem narzędzia historical imaginery oraz uzupełniająco time lapse w ramach aplikacji google 

earth pro. 

http://www.google.com/
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3. Gare de Bercy, Paryż101 (czołowy) 

 

il.II.8. 

Dworzec w strukturze miasta – ujęcie il. obiekt dworca jako wielopoziomową krawędź o charakterze 

komunikacyjnym łączącą zróżnicowane poziomy otaczającej struktury miasta – źródło: www.google.com/maps. 

Dostęp 10.12.2020 

Obiekt dworca (A) o funkcjonalnym układzie wertykalnym z nieczytelną relacją z sąsiadującą od 

strony głównego wejścia dwupoziomową przestrzenią o charakterze komunikacyjnym – Rue 

Corbineau (1). Dość niska intensywność wykorzystania terenu przez wprowadzenie nad częścią 

peronów jednopoziomowej płyty parkingowej dostępnej rampą równoległą i podłączoną do Rue 

Corbineau i dalej, biegnący pod torami kolejowymi Boulevard de Bercy (2) – wiążący dworzec z 

lewobrzeżną częścią miasta. Elementy funkcjonalne samego dworca – dedykowane wyłącznie 

pasażerom – oraz zlokalizowanego nad torami parkingu wykazują dość niską intensywność tendencji 

do hybrydyzacji. Sąsiadująca od strony parkingu zabudowa wzdłuż Rue de Bercy (3) ma charakter 

wyłącznie mieszkaniowy (nieliczne, punktowe usługi w parterach). Pomimo niemal bezpośredniego 

sąsiedztwa z Parkiem Bercy (4) i generującym docelowy ruch pieszy zespołem AccorHotels Arena 

(dawniej hala wielofunkcyjna Bercy) brak czytelnego i wyrazistego powiązania pomiędzy 

budynkiem dworca a parkiem. 

Badanie zmian struktury miejskiej w otoczeniu dworca na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia102 

wykazuje: brak znaczących zmian zarówno w strukturze funkcjonalnej i przestrzennej samego 

dworca jak i otaczającej  w pełni zdefiniowanej a nie ulegającej wymianie elementów – strukturze 

miasta; brak działań mogących poprawić jakość funkcjonalno-przestrzenną krawędzi dworca wzdłuż 

płyty parkingowej sąsiadującej z zabudową mieszkaniową oraz tej wykształcającej atrakcyjną 

wewnętrzną krawędź miasta od strony kolei. 

                                                 
101  Badanie in-situ w ramach wyjazdu studialnego w sierpniu 2017 roku. Weryfikacja obiektu w strukturze miasta na 

google earth/google maps w 2020 roku. 
102  Badanie z wykorzystaniem narzędzia historical imaginery oraz uzupełniająco time lapse w ramach aplikacji google 

earth pro. 

http://www.google.com/
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4. Rosa Parks, Paryż103 (przelotowy) 

 

il.II.9. 

Dworzec w strukturze miasta – ujęcie ilustrujące obiekt dworca jako łącznik funkcjonalny pomiędzy dwoma 

zróżnicowanymi strukturalnie obszarami miasta neutralizujący barierę urbanistyczną kolei – źródło: 

www.google.com/maps. Dostęp 10.12.2020 

Obiekt dworca (A) o funkcjonalnym układzie horyzontalnego łącznika – przepływu zapewniającego 

związek funkcjonalny po dwóch stronach bariery urbanistycznej jaką jest linia kolejowa. Strefa 

wejściowa dworca wraz z powiązaną z nią zabudową (B) definiuje przestrzeń Rue Gaston Tessier 

(1) na odcinku peronów. Druga strona tej ulicy to krawędź o charakterze rozluźnionym – punktowce 

zabudowy wielorodzinnej. Wejście północne otwarte na częściowo zdefiniowaną przestrzeń 

publiczną o charakterze parkowym – Jardin Promenade Cesária Évora (2) zamkniętą strukturą 

wielofunkcyjną (C) wzdłuż Boulevard Macdonald (3) z przebiciem w kierunku Square Claude 

Bernard (4). Łącznik w postaci dworca wpływa korzystnie na ciągłość i definiowanie przestrzeni po 

jego obu stronach (średni poziom intensywności tendencji do wzmacniania ciągłości struktury 

miasta). Elementy funkcjonalne samego dworca mimo związku przestrzennego z zabudową o 

charakterze biurowym oraz mieszkaniowym (B), wykazują niską intensywność tendencji do 

hybrydyzacji. 

Badanie zmian struktury miejskiej w otoczeniu dworca na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia104 

wykazuje: zasadniczą zmianę struktury w analizowanym rejonie; z dwóch przecinających się 

dwupoziomowo linii kolejowych została jedna; wzdłuż Rue Gaston Tessier powstaje linearny zespół 

wielofunkcyjny (B) z obiektem dworca w sekwencji środkowej; w miejsce ponad 600-metrowego 

centrum logistycznego z parkingiem na dachu wzdłuż Boulevard Macdonald powstaje nadbudowana 

nad nim wielofunkcyjna struktura miejska (C); pomiędzy nią a krawędzią linii kolejowej wytwarza 

się generowana dworcem parkowa przestrzeń publiczna (2). 

                                                 
103  Badanie in-situ w ramach wyjazdu studialnego w sierpniu 2017 roku. Weryfikacja obiektu w strukturze miasta na 

google earth/google maps w 2020 roku. 
104  Badanie z wykorzystaniem narzędzia historical imaginery oraz uzupełniająco time lapse w ramach aplikacji google 

earth pro. 

http://www.google.com/
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5. Gare d’Austerlitz, Paryż105 (czołowy) 

 

il.II.10. 

Dworzec w strukturze miasta – ujęcie ilustrujące obiekt dworca w relacji z otaczającymi przestrzeniami 

publicznymi historycznymi i nowoformowanymi (Rive Gauche) – źródło: www.google.com/maps. Dostęp 

10.12.2020 

Obiekt dworca (A) o funkcjonalnym układzie horyzontalnego łącznika – przepływu zapewniającego 

związek funkcjonalny po dwóch stronach bariery urbanistycznej jaką jest linia kolejowa, dzięki temu 

sam dworzec pozwala na swobodny przepływ ruchu pieszego na poziomie „0” pomiędzy bulwarami 

Sekwany (1) a sekwencjami noworealizowanej zdefiniowanej wielofunkcyjnymi kubaturami 

przestrzeni publicznej (2) aż po powiązanie z istniejącym  Square Pierre et Marie Curie (3) i dalej z 

kompleksem Uniwersytetu Medycznego (B). Całość założenia wykazuje wysoki poziom 

intensywności tendencji do wzmacniania ciągłości struktury miasta. Sam budynek dworca wraz z 

towarzyszącymi mu historycznymi i nowymi założeniami funkcjonalno-przestrzennymi oraz 

nadziemną linią metra wykazują wysoką intensywność tendencji do hybrydyzacji (docelowo, 

bowiem realizacja wciąż trwa). 

Badanie zmian struktury miejskiej w otoczeniu dworca na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia106 

wykazuje: sam historyczny obiekt dworca utrzymując swoją pozycję i formę zmienia charakter 

związku z otaczającą przestrzenią z jednostronnego w kierunku Sekwany na dwustronny w kierunku 

Sekwany i Square Pierre et Marie Curie – dzięki rozpoczętej właśnie wymianie struktury od strony 

zachodniej w celu realizacji nowej sekwencji przestrzeni publicznych powiązanych z dworcem (2). 

Intensywne przekształcenie otaczającej struktury: redukcja torów naziemnych, część utrzymana pod 

nową zabudową od strony Sekwany w nowym kompleksie Rive Gauche (C). Badanie wykazuje 

zmianę relacji dworca z powiązaną z nim przestrzenią publiczną – z raczej jednostronnego 

oddziaływania na wyraźnie narastającą relację o charakterze przepływu.  

                                                 
105  Badanie in-situ w ramach wyjazdu studialnego w sierpniu 2017 roku. Weryfikacja obiektu w strukturze miasta na 

google earth/google maps w 2020 roku. 
106  Badanie z wykorzystaniem narzędzia historical imaginery oraz uzupełniająco time lapse w ramach aplikacji google 

earth pro. 

http://www.google.com/
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6. Gare de l’Est, Paryż107 (czołowy) 

 

il.II.11. 

Dworzec w strukturze miasta – ujęcie ilustrujące obiekt dworca w relacji z otaczającą przestrzenią Place du 11 

Novembre 1918 oraz Place Madeleine Braun i Jardin Villemin – źródło: www.google.com/maps. Dostęp 10.12.2020 

Obiekt historycznego dworca (A) o funkcjonalnym układzie horyzontalnego oddziaływania na 

sąsiadującą przestrzeń publiczną o charakterze komunikacyjnym – Place du 11 Novembre 1918 (1) 

i dalej przestrzeń o charakterze rekreacyjnym – Place Madeleine Braun (2) oraz Jardin Villemin (3). 

Obiekt dworca będący formą skończoną oraz zwarta struktura miejska wokół niego sprawiają, że 

intensywność tendencji do podnoszenia zwartości struktury miasta jest niewielka jakkolwiek 

maksymalnie wykorzystywana – czego dowodzi realizacja butikowego hotelu Okko (B) na 

zachodniej krawędzi peronów, wzdłuż Rue d’Alsace (4). Restrukturyzacja funkcjonalna 

historycznego dworca została przeprowadzona w kierunku wzbogacenia oferty i zróżnicowania 

funkcji co wraz ze wspomnianym hotelem oraz przystankiem RER i węzłem przesiadkowym metra 

wskazuje na średnią intensywność tendencji do hybrydyzacji. 

Badanie zmian struktury miejskiej w otoczeniu dworca na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia108 

wykazuje: niezmienność pozycji i formy obiektu samego dworca podobnie jak i otaczającej struktury 

miasta; niewielkim korektom ulega przestrzeń placu dworcowego – podjęta redukcja zdominowania 

tej przestrzeni przez ruch kołowy. 

 

 

 

                                                 
107  Badanie in-situ w ramach wyjazdu studialnego w sierpniu 2017 roku. Weryfikacja obiektu w strukturze miasta na 

google earth/google maps w 2020 roku. 
108  Badanie z wykorzystaniem narzędzia historical imaginery oraz uzupełniająco time lapse w ramach aplikacji google 

earth pro. 

http://www.google.com/
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7. Gare du Nord, Paryż109 (czołowy) 

 

il.II.12. 

Dworzec w strukturze miasta – ujęcie ilustrujące obiekt dworca w relacji z otaczającą zwartą strukturą miasta 

i przestrzeniami publicznymi o charakterze linearnym – źródło: www.google.com/maps. Dostęp 10.12.2020 

Obiekt historycznego dworca (A) o funkcjonalnym układzie horyzontalnego oddziaływania na 

krawędziową przestrzeń publiczną o charakterze komunikacyjnym – Place Napoleon III (1) i Rue de 

Dunkerque (2) – dworzec stanowi zamknięcie kompozycyjne Boulevard de Denain (3). Obiekt 

dworca otoczony jest zwartą i w pełni zdefiniowaną strukturą miejską. Znajdująca się poza korpusem 

samego dworca, towarzysząca mu zabudowa kolejowa o charakterze obsługującym (B) – w planie – 

ma ulec wymianie w kierunku stworzenia nowej przestrzeni wejściowej wraz z funkcjami 

towarzyszącymi oraz parkową przestrzenią publiczną na dachu, zwiększając tym samym zwartość 

struktury miasta w tym rejonie. W stosunku do aktualnego niskiego poziomu hybrydyzacji samego 

dworca oraz sąsiadującej z nią krawędziowej przestrzeni publicznej – plany wprowadzenia nowego 

segmentu funkcjonalno-przestrzennego pozwalają określić docelową intensywność tendencji do 

hybrydyzacji jako dość wysoką. Pojawienie się nowej struktury uzupełniającej wprowadzi również 

nową, wertykalną relację dworca z planowaną ogrodową przestrzenią publiczną na poziomie „+1”.  

Badanie zmian struktury miejskiej w otoczeniu dworca na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia110 

wykazuje: brak zmian strukturalnych w samym obiekcie historycznego dworca, podobnie jak w 

otaczającej zwartej, historycznie uformowanej, kwartałowej strukturze miasta. 

 

 

 

                                                 
109  Badanie in-situ w ramach wyjazdu studialnego w sierpniu 2017 roku. Weryfikacja obiektu w strukturze miasta na 

google earth/google maps w 2020 roku. 
110  Badanie z wykorzystaniem narzędzia historical imaginery oraz uzupełniająco time lapse w ramach aplikacji google 

earth pro. 

http://www.google.com/
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8. Gare du Lyon, Paryż111 (czołowy) 

 

il.II.13. 

Dworzec w strukturze miasta – ujęcie il. obiekt dworca w relacji z otaczającymi przestrzeniami publicznymi 

będącymi z nim w ścisłej relacji funkcjonalno-przestrzennej – źródło: www.google.com/maps. Dostęp 10.12.2020 

Obiekt historycznego dworca (A) o funkcjonalnym układzie dwukierunkowego, horyzontalnego 

oddziaływania na zdefiniowane przestrzenie publiczne od strony wejścia głównego – Place Louis 

Armand (1) oraz od strony wejścia bocznego – Place Henri Frenay (2). Otaczająca dworzec struktura 

ulegała uzupełnieniom podnoszącym zwartość struktury miasta – zabudowa mieszkaniowo-

usługowa (B) wokół Place Henri Frenay oraz zabudowa biurowo-usługowa (C) wzdłuż wyniesionej 

na poziom „+1” Allee de Bercy (3). Historyczny dworzec miał od powstania charakter układu 

hybrydowego (administracja kolejowa, restauracje itp.) wzmacnianego kolejnymi elementami 

funkcjonalnymi (np. hotel Mercure) pojawiającymi się w ścisłej z nim relacji. Współczesna 

modernizacja wnętrz dworca podniosła jego wielofunkcyjność i atrakcyjność nie tylko dla 

pasażerów. Pozwala to określić intensywność tendencji do hybrydyzacji jako wysoką natomiast 

intensywność wpływu na strukturę miasta jako średnią. 

Badanie zmian struktury miejskiej w otoczeniu dworca na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia112 

wykazuje: brak zmian strukturalnych w samym obiekcie historycznego dworca, z wyjątkiem 

dobudowy pawilonu wejściowego (D) od strony Place Henri Freney; zmianę charakteru placu od 

strony wejścia głównego (Place Louis Armand) z komunikacyjnego na reprezentacyjny o charakterze 

pieszym zapewniającym korzystniejszą interakcję dworca z tą przestrzenią; historycznie 

uformowana kwartałowa struktura miasta uległa niewielkim modyfikacjom na południe od zespołu 

dworca – wypełnienie kwartału (E) ograniczonego ulicami: Rue Van Gogh (4), Quai de la Rapee (5), 

Rue Villiot (6), Rue de Bercy (7) oraz modernizacja poszczególnych wysokich obiektów o funkcji 

biurowo-hotelowej. 

                                                 
111  Badanie in-situ w ramach wyjazdu studialnego w sierpniu 2017 roku. Weryfikacja obiektu w strukturze miasta na 

google earth/google maps w 2020 roku. 
112  Badanie z wykorzystaniem narzędzia historical imaginery oraz uzupełniająco time lapse w ramach aplikacji google 

earth pro. 

http://www.google.com/
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9. Gare Saint-Lazarre, Paryż113 (czołowy) 

 

il.II.14. 

Dworzec w strukturze miasta – ujęcie ilustrujące obiekt dworca w relacji z otaczającymi przestrzeniami 

publicznymi (Cour de Rome, Place de Budapest) będącymi z nim w ścisłej relacji funkcjonalno-przestrzennej 
– źródło: www.google.com/maps. Dostęp 10.12.2020 

Obiekt historycznego dworca (A) o funkcjonalnym układzie horyzontalnego oddziaływania na 

zdefiniowane przestrzenie publiczne od strony wejścia głównego – Cour de Rome (1) z 

charakterystycznie wysuniętą w przestrzeń placu, powiązaną z dworcem przewiązką na poziomie 

„+1” – bryłą hotelu (B). Dworzec otoczony zwartą, zdefiniowaną strukturą miejską, punktowo 

ulegającą intensyfikacji (C), co pozwala określić intensywność podnoszenia zwartości struktury 

miasta jako dość niską. Historyczny dworzec miał od powstania charakter układu hybrydowego 

wzmocnionego w trakcie współczesnej przebudowy wnętrza jak również wprowadzeniem kolejnego 

elementu funkcjonalnego – nowa zabudowa biurowo-usługowa (C) przy Rue d’Amsterdam (2). 

Pozwala to określić aktualną intensywność tendencji do hybrydyzacji jako dość wysoką. 

Badanie zmian struktury miejskiej w otoczeniu dworca na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia114 

wykazuje: brak zmian strukturalnych w samym obiekcie historycznego dworca, podobnie jak w 

otaczającej historycznej zabudowie o charakterze kwartałowym z wyjątkiem kompleksu biurowo-

usługowego wzdłuż północno-wschodniej krawędzi dworca (C) oraz przebudowy-modernizacji 

kwartału (D) tworzącego pierzeję Place de Budapest (3). 

 

 

 

 

                                                 
113  Badanie in-situ w ramach wyjazdu studialnego w sierpniu 2017 roku. Weryfikacja obiektu w strukturze miasta na 

google earth/google maps w 2020 roku. 
114  Badanie z wykorzystaniem narzędzia historical imaginery oraz uzupełniająco time lapse w ramach aplikacji google 

earth pro. 

http://www.google.com/


 
Rola dworców kolejowych w strukturze przestrzeni publicznych współczesnego miasta. 

 

76 
 

10. Gare de Strasbourg, Strasbourg115 (przelotowy) 

 

il.II.15. 

Dworzec w strukturze miasta – ujęcie ilustrujące obiekt dworca w relacji z powiązaną z nim bezpośrednio 

przestrzenią Place de la Gare o charakterze parkowym – źródło: www.google.com/maps. Dostęp 10.12.2020 

Obiekt historycznego dworca (A) – uzupełniony wyrazistym w formie nowym holem wejściowym 

(B) projektu Jean-Maire Duthilleul – o funkcjonalnym układzie horyzontalnego oddziaływania na 

zdefiniowaną przestrzeń publiczną – Place de la Gare (1) o charakterze komunikacyjnym i parkowym 

z zaakcentowanym osiowym powiązaniem Rue du Maire Kuss (2) z historycznym centrum miasta – 

Petite France (C). Dworzec otoczony już zdefiniowaną i zwartą strukturą miejską co pozwala 

określić intensywność podnoszenia zwartości struktury miasta jako niską. Program funkcjonalny 

samego dworca – dedykowany wyłącznie podróżnym – jak i otaczającej przestrzeni publicznej 

wskazuje na niską intensywność tendencji do hybrydyzacji. 

Badanie zmian struktury miejskiej w otoczeniu dworca na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia116 

wykazuje: przebudowę placu dworcowego zarówno jego płyty jak i układu komunikacyjnego 

powiązaną z dobudowaniem do historycznego budynku dworca od strony jego frontowej fasady 

przeszklonego holu wejściowego – współczesnej ikony miasta; pieszy plac przed dworcem z szklaną 

posadzką doświetlającą niższy poziom został zastąpiony przez nowy hall wejściowy oraz 

komunikację kołową wzdłuż jego nowej krawędzi oraz przestrzeń parkową ograniczoną z drugiej 

strony kwartałami zabudowy; historycznie uformowana struktura miasta otaczająca dworzec nie 

uległa żadnym znaczącymi zmianom. 

 

 

 

 

                                                 
115  Badanie in-situ w ramach wyjazdu studialnego w sierpniu 2017 roku. Weryfikacja obiektu w strukturze miasta na 

google earth/google maps w 2020 roku. 
116  Badanie z wykorzystaniem narzędzia historical imaginery oraz uzupełniająco time lapse w ramach aplikacji google 

earth pro. 

http://www.google.com/
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E. HISZPANIA 

 
1. Barcelona Sants, Barcelona117 (przelotowy) 

 

il.II.16. 

Dworzec w strukturze miasta – ujęcie ilustrujące obiekt dworca w relacji (niebezpośredniej) z Parc de 

l’Espanya Industrial i przestrzenią parkingową wraz z dworcem autobusowym (zajmującą dwa kwartały 

miejskie)  – źródło: www.google.com/maps. Dostęp 10.12.2020 

Obiekt dworca (A) o funkcjonalnym układzie wertykalnym z przestrzenią dedykowaną komunikacji 

na poziomie „+1” oraz „0” w powiązaniu ze strefą wejściową do dworca – zarówno od strony Placa 

dels Paisos Catalans (1) oraz od strony Placa de Joan Peiro (2). Korzystna ale niezbyt czytelna relacja 

z sąsiadujacym założeniem parkowym Parc de l’Espanya Industrial (3). Dość wysoka efektywność 

wykorzystania terenu: pod terenem linia kolejowa i trzy linie metra a nad powierzchnią dzięki 

wyniesionej płycie parkingowej (B) na „+1” oraz wprowadzeniu wysokiej zabudowy w centralnej 

części założenia. Stopień zróżnicowania funkcjonalnego poziomów dworca i zabudowy wysokiej 

hotelu (C) wykazuje średni poziom intensywności tendencji do hybrydyzacji. Dogodny dostęp 

kołowy przy nieczytelnej pieszej relacji z sąsiadującą strukturą miejską.  

Badanie zmian struktury miejskiej w otoczeniu dworca na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia118 

wykazuje: zmianę układu komunikacyjnego wzdłuż południowej krawędzi dworca – eliminacja 

przejazdu na rzecz parkingu podziemnego oraz obsługującej dworzec strefy komunikacyjnej 

dedykowanej transportowi masowemu (autobusy, taksówki) – powiązane z wykształceniem nowej 

krawędzi Parc de l’Espanya Industrial; otaczająca struktura miejska uległa wyburzeniom w 

sąsiedztwie dworca autobusowego (D) oraz uzupełnieniom zabudową punktową (E), wysoką w 

rejonie Placa dels Paisos Catalans. 

                                                 
117  Badanie in-situ w ramach wyjazdu studialnego w lutym 2015 roku. Weryfikacja obiektu w strukturze miasta na 

google earth/google maps w 2020 roku. 
118  Badanie z wykorzystaniem narzędzia historical imaginery oraz uzupełniająco time lapse w ramach aplikacji google 

earth pro. 

http://www.google.com/
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2. Estacio de Franca, Barcelona119 (czołowy) 

 

il.II.17. 

Dworzec w strukturze miasta – ujęcie ilustrujące obiekt dworca w relacji z otaczającymi przestrzeniami 

publicznymi o charakterze parkowym (Placa de Pau Vila oraz Parc de la Ciutadela) i definiującymi dworzec 

Av. Del Marques de l’Argentera oraz dziedziniec Instytutu Bonanova – źródło: www.google.com/maps. Dostęp 

10.12.2020 

Obiekt historycznego dworca (A) o funkcjonalnym układzie horyzontalnego oddziaływania na 

krawędziową przestrzeń publiczną o charakterze komunikacyjnym Av. Del Marques de l’Argentera 

(1) z osiowym otwarciem ulicą Carrer de Comerc (2) w kierunku Arc de Triomf. Dworzec poprzez 

dziedziniec (3) Instytutu Bonanova (B) wiąże się z Parc de la Ciutadella (4). Dworzec otoczony już 

zdefiniowaną i zwartą, historyczną strukturą miejską oraz nową zabudową o charakterze 

mieszkaniowo-biurowym (C) od strony Carrer del Dr. Aiguader (5) z towarzyszącą jej przestrzenią 

publiczną (6) wzdłuż krawędzi przekrytych peronów – co pozwala określić intensywność 

podnoszenia zwartości struktury miasta jako średnią. Dworzec historyczny z oryginalnymi 

elementami funkcji hybrydowych (funkcje biurowe związane z obsługą kolei) współcześnie 

zachował część z tych funkcji z równoczesnym wprowadzeniem funkcji nowych (Instytut 

Bonanova). W samej przestrzeni hali dworca brak dodatkowych elementów funkcjonalnych poza 

tymi obsługującymi pasażerów – intensywność tendencji do hybrydyzacji należy określić jako niską. 

Badanie zmian struktury miejskiej w otoczeniu dworca na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia120 

wykazuje: brak zmian strukturalnych w samym obiekcie historycznego dworca – i sąsiadujących 

(definiujących) przestrzeniach – podobnie jak w otaczającej historycznej zabudowie o charakterze 

kwartałowym; wyjątek stanowi wprowadzenie zespołu punktowej zabudowy wysokiej (C) wraz z 

przestrzenią publiczną wzdłuż krawędzi torów w miejsce istniejącego tam parkingu (wzdłuż Carrer 

del Dr. Aiguader). 

                                                 
119  Badanie in-situ w ramach wyjazdu studialnego w lutym 2015 roku. Weryfikacja obiektu w strukturze miasta na 

google earth/google maps w 2020 roku. 
120  Badanie z wykorzystaniem narzędzia historical imaginery oraz uzupełniająco time lapse w ramach aplikacji google 

earth pro. 

http://www.google.com/
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3. Estacion Chamartin, Madryt121 (przelotowy) 

 

il.II.18. 

Dworzec w strukturze miasta – ujęcie ilustrujące obiekt dworca w relacji z otaczającymi słabo wykształconymi 

przestrzeniami publicznymi – obszar strukturalnego rozwoju tej części miasta; widoczne również przynależne 

do dworca przestrzenie publiczne na poziomie „+1” oraz przestrzenny identyfikator tego rejonu miasta – 

Cuatro Torres Business Area – źródło: www.google.com/maps. Dostęp 10.12.2020 

Obiekt dworca (A) o funkcjonalnym układzie wertykalnym z zarysowaną przestrzenią publiczną na 

poziomie „+1” powiązaną z bryłą hotelu (B) oraz strefą usługowo-sportowo-rekreacyjną (C). 

Wysoka efektywność wykorzystania terenu dzięki zlokalizowaniu wszystkich nadziemnych 

poziomów dworca nad liniami kolejowymi wraz z wprowadzonym wielokondygnacyjnym obiektem 

hotelowym oraz płytami parkingowymi (D) – zaś linii i przystanków przesiadkowych metra pod 

koleją. Stopień zróżnicowania elementów programowych kolejnych poziomów dworca i zabudowy 

wysokiej (hotel z rozbudowanym programem usług sportowo-rekreacyjnych) sygnalizuje wysoką 

intensywność tendencji do hybrydyzacji. Dworzec charakteryzuje dogodny dostęp kołowy przy 

nieczytelnej pieszej relacji z sąsiadującą strukturą miejską – co czyni z niego w chwili obecnej 

„atrakcyjną funkcjonalnie wyspą”. 

Badanie zmian struktury miejskiej w otoczeniu dworca na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia122 

wykazuje: brak zewnętrznych zmian strukturalnych w samym kompleksie dworca oraz w obszarach 

sąsiadujących: od wschodu wypełnionych istniejącą, zorganizowaną strukturą miejską o 

zróżnicowanym charakterze zaś od strony zachodniej przestrzeń niezagospodarowana, oczekująca 

na wypełnienie nową strukturą zgodnie z założeniem projektu Madrid Nuevo Norte; po drugiej 

stronie Paseo de la Castellana (1) w miejsce boisk treningowych i stadionu powstał kompleks 

biurowy Cuatro Torres Business Area (E) a następnie obiekt Espacio Caleido (F). 

                                                 
121  Badanie in-situ w ramach wyjazdu studialnego w lutym 2015 roku. Weryfikacja obiektu w strukturze miasta na 

google earth/google maps w 2020 roku. 
122  Badanie z wykorzystaniem narzędzia historical imaginery oraz uzupełniająco time lapse w ramach aplikacji google 

earth pro. 

http://www.google.com/
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4. Estacion Atocha, Madryt123 (czołowy) 

 

il.II.19. 

Dworzec w strukturze miasta – ujęcie ilustrujące obiekt przebudowanego dworca w relacji z dworcem 

historycznym i powiązaną z nim przestrzenią publiczną – źródło: www.google.com/maps. Dostęp 10.12.2020 

Obiekt (A) o funkcjonalnym układzie horyzontalnego oddziaływania na przestrzeń publiczną (1) 

związaną z historycznym budynkiem dworca (B) – pełniącym obecnie funkcję publicznego, 

wewnętrznego ogrodu – a zdominowaną przez komunikację kołową: ograniczenie ulicami C. de 

Mendez Alvaro (2), Plaza del Emperador Carlos V (3), Av. de la Ciudad de Barcelona (4). Dworzec 

otoczony jest zwartą strukturą historyczną z brakiem widocznej tendencji do podnoszenia jej 

zwartości w kwartałach sąsiadujących z dworcem od strony wschodniej, pełniących obecnie funkcję 

parkingu, natomiast wprowadzenie nad perony płyt parkingowych niewątpliwie zwiększa 

intensywność wykorzystania terenu. Przekształcenie starego dworca na ogrodową przestrzeń 

wypoczynkową z towarzyszącymi funkcjami gastronomii, wzbogacenie nowej przestrzeni dworca o 

rozbudowane funkcje handlowe i parkingi nad peronami (C) oznacza wysoką intensywność tendencji 

do hybrydyzacji. 

Badanie zmian struktury miejskiej w otoczeniu dworca na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia124 

wykazuje: uzupełnienie struktury nowego dworca o parking nad peronami od strony południowo-

wschodniej (C) oraz modernizację infrastruktury pod powierzchnią przestrzeni publicznej 

otaczającej historyczny obiekt dworca; w zwartej historycznej strukturze otaczającej dworzec 

jedynie intensyfikacja funkcji parkingu naziemnego (5) oraz wprowadzenie monumentu (D) 

poświęconego ofiarom zamachu terrorystycznego z 2004 roku zlokalizowanego w przestrzeni 

komunikacyjnej naprzeciw strefy wejściowej do nowego dworca od strony Av. de la Ciudad 

Barcelona. 

                                                 
123  Badanie in-situ w ramach wyjazdu studialnego w lutym 2015 roku. Weryfikacja obiektu w strukturze miasta na 

google earth/google maps w 2020 roku. 
124  Badanie z wykorzystaniem narzędzia historical imaginery oraz uzupełniająco time lapse w ramach aplikacji google 

earth pro. 

http://www.google.com/maps
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5. Principe Pio, Madryt125 (czołowo-przelotowy – tunel pod strukturą miasta)  

 

il.II.20. 

Dworzec w strukturze miasta – ujęcie ilustrujące obiekt przebudowanego dworca w relacji z wejściowymi 

przestrzeniami publicznymi od strony południowo-zachodniej  oraz południowo-wschodniej w kontekście 

zwartej struktury miejskiej i historycznych przestrzeni parkowych – źródło: www.google.com/maps. Dostęp 

10.12.2020 

Obiekt historycznego dworca (A) o funkcjonalnym układzie horyzontalnego oddziaływania na 

przestrzeń publiczną (1) od strony wejścia głównego od strony południowo-zachodniej – Paseo de 

la Florida (2) kompozycyjnie zakończona Puerta de San Vincente (B). Dawne wejście i hala 

dworcowa od strony południowo-wschodniej – Paseo del Rei (3) obecnie przekształcana na teatr z 

szansą na wykształcenie placu teatralnego (4) – już z tradycją wydarzeń kulturalnych (światło-

dźwięk). Południowo-zachodnie skrzydło dworca zostało rozbudowane (C) wzdłuż linii torów 

kolejowych a cała przestrzeń uporządkowana przez wprowadzenie zwartej wielorodzinnej zabudowy 

mieszkaniowej w układzie kwartałowym (D). Można uznać, że kompleks dworca charakteryzuje 

dość wysoki stopień intensywności podnoszenia zwartości struktury miasta. Dobudowane skrzydło 

(C) o rozbudowanym programie funkcjonalnym (handel, gastronomia, rozrywka) oraz zróżnicowane 

funkcje w głównej hali dworcowej a także w hali południowo-wschodniej wskazuje na wysoki 

poziom tendencji do hybrydyzacji. 

Badanie zmian struktury miejskiej w otoczeniu dworca na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia126 

wykazuje: brak zmian w strukturze zewnętrznej samego historycznego dworca natomiast 

wypełnienie pustej przestrzeni wzdłuż peronów pomiędzy kwartałami zabudowy mieszkaniowej 

obiektem galerii handlowej (C); modyfikację z przestrzeni raczej komunikacyjnej na przestrzeń o 

charakterze raczej pieszej przestrzeni publicznej głównego placu wejściowego (w powiązaniu z 

modyfikacją infrastruktury podziemnej – metro). 

                                                 
125  Badanie in-situ w ramach wyjazdu studialnego w lutym 2015 roku. Weryfikacja obiektu w strukturze miasta na 

google earth/google maps w 2020 roku. 
126  Badanie z wykorzystaniem narzędzia historical imaginery oraz uzupełniająco time lapse w ramach aplikacji google 

earth pro. 

http://www.google.com/
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F. NIEMCY 

 

1. Berlin Hauptbahnhof, Berlin127 (przelotowy, wielokierunkowy) 

 

il.II.21. 

Dworzec w strukturze miasta – ujęcie il. obiekt nowego dworca w relacji z przestrzenią publiczną 

Washingtonplatz oraz rzeką Szprewą oraz basenem kanału portowego – źródło: www.google.com/maps. Dostęp 

10.12.2020 

Obiekt nowego dworca (A) – bardzo wyrazisty formalnie (projekt Gerkan, Marg and Partners) – o 

funkcjonalnym układzie wertykalnym z czytelnie zarysowaną relacją z sąsiadującą od strony 

głównego wejścia, przestrzenią publiczną Washingtonplatz (1) z ikonicznym obiektem Cube Berlin 

(B).  Stosunkowo wysoka efektywność wykorzystania terenu dzięki dwóm krzyżującym się liniom 

kolejowym – jednej na poziomie „+1” i drugiej na poziomie „-1” oraz wprowadzeniu, flankującej 

halę dworca, wysokiej zabudowy (C). Elementy programowe  hali dworca oraz powiązanej z nią 

wielokondygnacyjnej zabudowy (C) o charakterze usługowo-biurowym sygnalizuje średnią 

intensywność tendencji do hybrydyzacji. 

Badanie zmian struktury miejskiej w otoczeniu dworca na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia128 

wykazuje: zmianę przebiegu linii kolejowej na poziomie „+1” co pozwoliło na uzupełnienie 

struktury miejskiej (D) również od strony północnej Invalidenstrasse (2); całkowitą wymianę 

struktury starego dworca i wprowadzenie nowego obiektu z korektą jego lokalizacji co pozwoliło na 

wykształcenie przestrzeni publicznej Washingtonplatz i zdefiniowanie go nową strukturą miejską w 

układzie kwartałowym (E); korektę kształtu basenu łączącego kanał portowy z rzeką Szprewą oraz 

uzupełnienie struktury miejskiej w tym rejonie obiektami administracyjnymi i użyteczności 

publicznej (F);  

 

                                                 
127  Badanie in-situ w ramach wyjazdu studialnego w kwietniu 2011 roku. Weryfikacja obiektu w strukturze miasta na 

google earth/google maps w 2020 roku. 
128  Badanie z wykorzystaniem narzędzia historical imaginery oraz uzupełniająco time lapse w ramach aplikacji google 

earth pro. 

http://www.google.com/
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2. Berlin Zoologischer Garten, Berlin129 (przelotowy) 

 

il.II.22. 

Dworzec w strukturze miasta – ujęcie ilustrujące obiekt dworca w relacji z przestrzenią ogrodu zoologicznego 

od strony wschodniej oraz zwartą strukturą miejską od strony zachodniej – źródło: www.google.com/maps. Dostęp 

10.12.2020 

Obiekt dworca (A) o funkcjonalnym układzie dwustronnego, horyzontalnego oddziaływania 

intensywnego od strony wejścia głównego na krawędziową przestrzeń publiczną o charakterze 

komunikacyjnym Hardenbergplatz (1), dalej wiążącą dworzec z kompleksem ogrodu zoologicznego 

(B) poprzez wejście boczne oraz słabszego od strony wejścia tylnego od Jebensstrasse (2). 

To powoduje, że dworzec de facto jest łącznikiem pomiędzy dwiema stronami miasta 

neutralizującym barierę komunikacyjną kolei. Dworzec od strony zachodniej zdefiniowany zwartą 

strukturą historyczną zaś od strony północno-wschodniej rozległym obszarem ogrodu 

zoologicznego. Generuje intensywne działania inwestycyjne (C) w swoim południowym sąsiedztwie 

podnosząc zwartość i intensywność struktury miejskiej w tym rejonie. Program funkcjonalny samego 

dworca adresowany jedynie do podróżujących wykazuje niską intensywność tendencji do 

hybrydyzacji natomiast w bezpośrednim otoczeniu dworca, ze względu na wspomniane wyżej 

inwestycje – tendencja ta narasta. 

Badanie zmian struktury miejskiej w otoczeniu dworca na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia130 

wykazuje: brak zmian w strukturze samego dworca oraz powiązanej z nim bezpośrednio przestrzeni 

publicznej (nie podjęto prób podniesienia jakości tej przestrzeni); w otaczającej strukturze miasta 

nastąpiła wymiana zabudowy z ekstensywnej na intensywną w strefie ograniczonej ulicami: 

Hardenbergstrasse (3), Joachimsthaler Strasse (4), Kurfurstendamm (5) – z zachowaniem utrwalonej 

ruiny Kaiser Wilhelm Gedächtnis Kirche (D) jako obiektu pomnikowego. 

 

                                                 
129  Badanie in-situ w ramach wyjazdu studialnego w kwietniu 2011 roku. Weryfikacja obiektu w strukturze miasta na 

google earth/google maps w 2020 roku. 
130  Badanie z wykorzystaniem narzędzia historical imaginery oraz uzupełniająco time lapse w ramach aplikacji google 

earth pro. 

http://www.google.com/
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3. Berlin Ostbahnhof, Berlin131 (przelotowy) 

 

il.II.23. 

Dworzec w strukturze miasta – ujęcie ilustrujące obiekt dworca w relacji z przestrzeniami otwartymi po jego 

południowej oraz północnej stronie – źródło: www.google.com/maps. Dostęp 10.12.2020 

Obiekt dworca (A) o funkcjonalnym układzie dwustronnego horyzontalnego oddziaływania od 

strony wejścia głównego na krawędziowe przestrzenie publiczne o charakterze komunikacyjnym Am 

Ostbahnhof (1) oraz od strony wejścia tylnego przy Erich Steinfurth Strasse (2) – dzięki temu 

dworzec daje możliwość przepływu pomiędzy dwoma obszarami miasta rozdzielonymi barierą 

urbanistyczną kolei – to alternatywne przejście piesze w stosunku do ciągu ulic: Strasse der Pariser 

Kommune (3) oraz Koppenstrasse (4). Obie przestrzenie o niskim stopniu zdefiniowania. Dworzec 

zlokalizowany w obszarze o niskim stopniu zachowania struktury historycznej, stopniowo 

wypełniającym się nowymi inwestycjami podnoszącymi zwartość struktury miejskiej w tym rejonie. 

Sam kompleks dworca ze względu na zróżnicowane, a połączone elementy funkcjonalne: hotel (B), 

biurowce (C) – wykazuje średnią intensywność tendencji do hybrydyzacji. 

Badanie zmian struktury miejskiej w otoczeniu dworca na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia132 

wykazuje: brak zmian w strukturze samego dworca oraz modernizację i rozbudowy obiektów (D) i 

nowe uzupełnienia (E) w strukturze otaczającej dworzec; przestrzenie otwarte po obu stronach 

dworca w stanie stagnacji. 

 

 

 

                                                 
131  Badanie in-situ w ramach wyjazdu studialnego w kwietniu 2011 roku. Weryfikacja obiektu w strukturze miasta na 

google earth/google maps w 2020 roku. 
132  Badanie z wykorzystaniem narzędzia historical imaginery oraz uzupełniająco time lapse w ramach aplikacji google 

earth pro. 

http://www.google.com/
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4. Dresden Hauptbahnhof, Drezno133 (przelotowy i czołowy) 

 

il.II.24. 

Dworzec w strukturze miasta – ujęcie ilustrujące obiekt dworca w relacji z przestrzenią publiczną Wienerplatz 

i definiującą go nową zabudową – źródło: www.google.com/maps. Dostęp 10.12.2020 

Obiekt historycznego dworca (A) o funkcjonalnym układzie horyzontalnego łącznika – przepływu 

zapewniającego związek funkcjonalny po dwóch stronach bariery urbanistycznej jaką jest linia 

kolejowa – zarówno wewnątrz jak i w zewnętrznych strefach wejściowych dworca. Słabiej 

wykształcona strefa wejściowa od strony Bayrishe Strasse (1) wraz z halą dworcową i wyraźnie 

wykształconą strefą wejściową od strony Wiener Platz (2) zapewniają ciągłość przestrzeni publicznej 

i wzmacniają związek pomiędzy południową częścią miasta a nową strukturą przestrzenną (B) Prager 

Strasse (3) i dalej historyczną strefą śródmiejską. Elementy funkcjonalne samego dworca – program 

adresowany raczej do podróżnych, niż do przechodniów – wykazują stosunkowo niską intensywność 

tendencji do hybrydyzacji, w przeciwieństwie do drugiej pierzei atrakcyjnej przestrzeni publicznej 

Wienerplatz, zdefiniowanej przez elementy nowej struktury (B) takie jak: wielofunkcyjne centrum 

handlowe, restauracje i hotel. 

Badanie zmian struktury miejskiej w otoczeniu dworca na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia134 

wykazuje: wymianę struktury przekrywającej kompleks dworca – w nawiązaniu do jej historycznego 

kształtu; uczytelnienie relacji dworca z przestrzeniami publicznymi po obu jego krawędziach 

bocznych w związku z realizacją od strony północnej (Wienerplatz) nowej, zwartej struktury 

urbanistyczno-architektonicznej (B), która wypełniła przestrzeń po wyburzeniu poprzedniej. 

 

 

 

 

                                                 
133  Badanie in-situ w ramach wyjazdu studialnego w kwietniu 2011 roku. Weryfikacja obiektu w strukturze miasta na 

google earth/google maps w 2020 roku. 
134  Badanie z wykorzystaniem narzędzia historical imaginery oraz uzupełniająco time lapse w ramach aplikacji google 

earth pro. 

http://www.google.com/
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G. WĘGRY 

 
1. Budapest-Déli, Budapeszt135 (czołowy) 

 

il.II.25. 

Dworzec w strukturze miasta – ujęcie ilustrujące obiekt dworca w relacji z przestrzenią publiczną placu 

dworcowego ograniczonego komunikacją oraz sąsiadującego poprzez tą komunikację – przestrzenią parku 

Vermezo – źródło: www.google.com/maps. Dostęp 10.12.2020 

Obiekt dworca (A) o funkcjonalnym układzie wertykalnym z dość czytelną relacją z sąsiadującą od 

strony głównego wejścia przestrzenią publiczną (1) wykształconą pomiędzy dwoma arteriami 

komunikacyjnymi Alkotás u. (2) oraz Krisztina krt. (3) na poziomie -1 w stosunku do tych arterii.  

Średnia intensywność wykorzystania terenu dzięki kilkukondygnacyjnej zabudowie (B) flankującej 

wschodnią krawędź dworca oraz wykorzystanie na funkcje handlowe pasa (C) pod trasą 

komunikacyjną ograniczającą przestrzeń placu wejściowego do dworca. Obniżenie placu pozwala 

na jego bezkolizyjne powiązanie z przystankami tramwajowymi na Krisztina krt. (3) i parkiem 

Vermezo położonym po jej drugiej stronie. Elementy funkcjonalne samego dworca (wyłącznie 

obsługa podróżnych i przystanek końcowy metra) oraz zabudowy flankującej go od strony 

wschodniej (administracja kolejowa a w parterze firmy) oraz definiującej plac wejściowy (handel i 

mała gastronomia) wykazują stosunkowo niską intensywność tendencji do hybrydyzacji. 

Badanie zmian struktury miejskiej w otoczeniu dworca na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia136  

wykazuje: brak zmian w zespole samego dworca oraz otaczającej struktury miejskiej z wyjątkiem 

wprowadzenia nowej zabudowy (D) od strony wschodniej dworca w trójkącie zdefiniowanym 

ulicami: Krisztina krt. (3), Kosciuszko Tade u. (4), Koronaor koz. (5). 

 

 

                                                 
135  Badanie in-situ w ramach wyjazdu studialnego w maju 2012 roku. Weryfikacja obiektu w strukturze miasta na google 

earth/google maps w 2020 roku. 
136  Badanie z wykorzystaniem narzędzia historical imaginery oraz uzupełniająco time lapse w ramach aplikacji google 

earth pro. 

http://www.google.com/
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2. Budapest Nyugati, Budapeszt137 (czołowy) 

 

il.II.26. 

Dworzec w strukturze miasta – ujęcie ilustrujące obiekt dworca w relacji z sąsiadującymi otaczającymi 

przestrzeniami publicznymi powiązanymi z wejściami w kontekście zwartej, zdefiniowanej historycznie 

struktury miejskiej oraz potencjalnie rozwojowego obszaru pokolejowego – źródło:  www.google.com/maps. 

Dostęp 10.12.2020 

Obiekt historycznego dworca (A) o funkcjonalnym układzie horyzontalnego trójstronnego 

oddziaływania: na krawędziową przestrzeń publiczną o charakterze komunikacyjnym – Terez krt. 

(1) oraz na dwie boczne przestrzenie publiczne od strony wejścia południowo-wschodniego – 

przestrzeń parkowo-rekreacyjna (2), niegdyś podjazd reprezentacyjny pod dworzec, a od strony 

wejścia północno-zachodniego – przestrzeń o charakterze komunikacyjnym (3) wprowadzająca 

również do sąsiadującego z dworcem kompleksu handlowo-usługowo-mieszkaniowego (B). 

Realizacja wspomnianego wyżej kompleksu oraz zespołu biurowego (C) od strony południowo-

wschodniej (definiującego publiczną przestrzeń rekreacyjną) wskazuje na wysoki poziom 

intensywności tendencji do podnoszenia zwartości struktury tego fragmentu miasta. Struktura 

funkcjonalna realizacji wokół dworca – ostatnia dekada XX wieku (B) / pierwsza dekada XXI wieku 

(C) – oraz podjęta modernizacja samego budynku dworca ukierunkowana również na wzbogacenie 

jego funkcji, wskazuje na średni ale narastający poziom tendencji do hybrydyzacji. 

Badanie zmian struktury miejskiej w otoczeniu dworca na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia138 

wykazuje: brak zmian w strukturze samego dworca; nastąpiło domknięcie nową strukturą (C) 

kwartału zabudowy i redefinicja przestrzeni publicznej od strony bocznego, wschodniego wejścia do 

dworca; otaczający układ komunikacyjny uległ niewielkim modyfikacjom funkcjonalnym. 

 

 

                                                 
137  Badanie in-situ w ramach wyjazdu studialnego w maju 2012 roku. Weryfikacja obiektu w strukturze miasta na google 

earth/google maps w 2020 roku. 
138  Badanie z wykorzystaniem narzędzia historical imaginery oraz uzupełniająco time lapse w ramach aplikacji google 

earth pro. 

http://www.google.com/
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3. Budapest Keleti, Budapeszt139 (czołowy) 

 

il.II.27. 

Dworzec w strukturze miasta – ujęcie ilustrujące obiekt dworca w kontekście trzech otaczających go 

przestrzeni publicznych o zróżnicowanym charakterze (od strony wejść bocznych - komunikacyjny, od strony 

wejścia głównego – pieszy) – źródło:  www.google.com/maps. Dostęp 10.12.2020 

Obiekt historycznego dworca (A) o funkcjonalnym układzie trójstronnego, horyzontalnego 

oddziaływania na przestrzeń publiczną związaną ze strefami wejściowymi dworca. Od strony 

wejścia głównego (zachód) – wykształcona piesza przestrzeń publiczna Baross tér (1) wiążąca 

bezkolizyjnie dworzec z przystankami komunikacji masowej. Od strony wejść bocznych (północ, 

południe) – przestrzenie o charakterze głównie komunikacyjnym: Thokoly ut (2) oraz Kerepesi ut 

(3). Dworzec otoczony zwartą, historyczną strukturą miejską nie wykazującą tendencji do 

podnoszenia zwartości we fragmentach słabiej ustrukturyzowanych – obiekty o charakterze 

technicznym obsługujące kolej (B). Wyjątek stanowi uzupełnienie pierzei Kerepesi ut o nowy obiekt 

hotelowy (C). Aktualną intensywność podnoszenia zwartości struktury można określić jako niską. 

Elementy funkcjonalne samego dworca – dedykowane wyłącznie podróżnym – wykazują niską 

intensywność tendencji do hybrydyzacji. Natomiast najbliższe otoczenie wykazuje intensywność 

średnią, o czym świadczą: historyczny kompleks administracji kolejowej (D) oraz obiekty hotelowe 

współczesny (C) i historyczny (E) oraz dominująca funkcja czyli zabudowa mieszkaniowa z 

usługami w parterach. 

Badanie zmian struktury miejskiej w otoczeniu dworca na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia140 

wykazuje: brak zmian w strukturze samego historycznego dworca oraz otaczającej, zwartej struktury 

miejskiej – z wyjątkiem nowego hotelu (C); zmianie uległ obsługujący dworzec system 

komunikacyjny – z otaczającego dworzec ze wszystkich stron w układ przeorganizowany od strony 

frontowego wejścia głównego na współczesną pieszą przestrzeń publiczną (1) udostępniającą środki 

komunikacji masowej z zachowaniem obsługi kołowej od bocznych pierzei dworca. 

                                                 
139  Badanie in-situ w ramach wyjazdu studialnego w maju 2012 roku. Weryfikacja obiektu w strukturze miasta na google 

earth/google maps w 2020 roku. 
140  Badanie z wykorzystaniem narzędzia historical imaginery oraz uzupełniająco time lapse w ramach aplikacji google 

earth pro. 

http://www.google.com/
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H. WŁOCHY 

 
1. Stazione Milano Centrale, Mediolan141 (czołowy) 

 

il.II.28. 

Dworzec w strukturze miasta – ujęcie ilustrujące obiekt dworca w kontekście trzech otaczających go dobrze 

zdefiniowanych przestrzeni publicznych o zróżnicowanym charakterze – źródło:  www.google.com/maps. Dostęp 

10.12.2020 

Obiekt historycznego dworca (A) o funkcjonalnym układzie trójstronnego, horyzontalnego 

oddziaływania. Od strony wejścia głównego na Piazza Duca d’Aosta (1) – dobrze zorganizowana 

piesza przestrzeń publiczna powiązana z osiowym otwarciem na Via Vittor Pisani (2) i dalej na Piazza 

della Repubblica. Od strony zachodniej czytelne powiązanie z Piazza Quattro Novembre (3) – 

przestrzeń z zielenią publiczną zdominowana przez komunikację (w tym masową). Od strony 

wschodniej równie czytelne powiązanie z Piazza Luigi di Savoia (4) – przestrzeń bardziej 

reprezentacyjna w charakterze z zielonym skwerem – ale i z dużą częścią dedykowaną również 

komunikacji. Jakkolwiek dworzec otoczony jest zwartą strukturą miejską adresowaną do niego 

kompozycyjnie, generował wyraźne zmiany struktury podnosząc jej zwartość i intensywność 

(wieżowiec Pirelli (B), hotel Michelangelo (C) – obie realizacje przed rokiem 2000). Dworzec 

historyczny o układzie funkcjonalnym z wyraźnymi pierwotnymi cechami hybrydyzacji takimi jak, 

np. apartamenty królewskie, a w sąsiedztwie reprezentacyjny budynek poczty (D) – po współczesnej 

przebudowie wewnętrznej znacznie rozszerzył atrakcyjną dla wszystkich ofertę funkcjonalną, co 

wraz z węzłem przesiadkowym metra wskazuje na wysoką intensywność tendencji do hybrydyzacji. 

Badanie zmian struktury miejskiej w otoczeniu dworca na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia142 

wykazuje: brak zmian w strukturze samego historycznego dworca i powiązanych z nim przestrzeni 

publicznych oraz w otaczającej, zwartej, historycznej strukturze miejskiej – niewielkie korekty 

(przebudowy, uzupełnienia) w kwartałach zabudowy Piazza Duca d’Aosta. 

                                                 
141  Badanie in-situ w ramach wyjazdu studialnego w marcu 2013 roku. Weryfikacja obiektu w strukturze miasta na 

google earth/google maps w 2020 roku. 
142  Badanie z wykorzystaniem narzędzia historical imaginery oraz uzupełniająco time lapse w ramach aplikacji google 

earth pro. 

http://www.google.com/
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2. Stazione Porta Garibaldi, Mediolan143 (czołowo i przelotowy) 

 
il.II.29. 

Dworzec w strukturze miasta – ujęcie ilustrujące obiekt dworca w relacji z nową, zdefiniowaną przestrzenią 

publiczną o charakterze parkowym i towarzyszącą jej nową, intensywną zabudową – źródło: 

www.google.com/maps. Dostęp 10.12.2020 

Obiekt dworca (A) o funkcjonalnym układzie wertykalnym z potencjalnie czytelną relacją z 

sąsiadującą od strony głównego wejścia nową parkową przestrzenią publiczną – Parco Biblioteca 

degli Alberi (1). Przestrzeń ta zdefiniowana jest od strony południowej nowym kompleksem 

biurowo-usługowym – Porta Nuova Garibaldi (B) a od strony północnej dwiema wieżami 

mieszkalnymi Bosco Verticale (C). Oba te założenia wchodzą w interakcję przestrzenną z 

wertykalnymi elementami dworca (D). Dworzec wykazuje dość wysoką intensywność 

wykorzystania terenu dzięki spiętrzeniu nad nim wysokiej zabudowy punktowej (D). Elementy 

funkcjonalne samego dworca i zabudowy biurowej na nim nabudowanej wraz z parkingiem 

wielopoziomowym wykazują średnią intensywność tendencji do hybrydyzacji. 

Badanie zmian struktury miejskiej w otoczeniu dworca na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia144 

wykazuje: brak zmian w strukturze samego dworca; w miejsce przestrzeni komunikacyjnych na 

wschód od wejścia głównego do dworca powstała przestrzeń publiczna o charakterze parkowym 

(Parco Biblioteca degli Alberi) oraz kilka zespołów kubaturowych; pierwszy z nich – Porta Nuova 

Garibaldi z wewnętrzną przestrzenią publiczną Piazza Gae Aulenti (2) od strony zachodniej 

powiązaną z wejściem głównym do dworca,  od strony wschodniej kontynuowaną przez przestrzeń 

publiczną kompleksu Porta Nuova Varesine (E) a od strony południowej – poprzez nowy zespół 

mieszkaniowy (F) – powiązaną z Piazza Venticinque Aprile (3) wraz z historycznym obiektem Porta 

Garibaldi (G); od strony północnej parku – przy kompleksie dworca – powstał zespół mieszkaniowy 

Bosco Verticale (C); 

                                                 
143  Badanie in-situ w ramach wyjazdu studialnego w marcu 2013 roku. Weryfikacja obiektu w strukturze miasta na 

google earth/google maps w 2020 roku. 
144  Badanie z wykorzystaniem narzędzia historical imaginery oraz uzupełniająco time lapse w ramach aplikacji google 

earth pro. 

http://www.google.com/maps
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3. Stazione Cadorna, Mediolan145 (czołowy) 

 

il.II.30. 

Dworzec w strukturze miasta – ujęcie ilustrujące obiekt dworca w relacji z otaczającą przestrzenią publiczną 

o charakterze komunikacyjnym oraz bliskie sąsiedztwo Castello Sforzesco oraz Parco Sempione – źródło:  

www.google.com/maps. Dostęp 10.12.2020 

Obiekt dworca (A) o funkcjonalnym układzie wertykalnym z zarysowaną relacją z sąsiadującą od 

strony głównego wejścia – przestrzenią publiczną Piazzale Luigi Cadorna (1) o charakterze 

komunikacyjnym – częściowo przekrytą segmentowym półtransparentnym zadaszeniem. Z niej dość 

czytelne powiązanie – po przecięciu Via Petro Paleocapa (2), poprzez  Via Marco Minghetti (3) – z 

Piazza Castello (4) i kompleksem Castello Sforzesco (B). Niezbyt wysoka intensywność 

wykorzystania terenu ograniczona do wprowadzenia obiektu kilkukondygnacyjnego nad 

przestrzenią wejściową dworca (C). Funkcje samego dworca – programowane wyłącznie dla 

podróżnych – oraz kolejowego obiektu biurowego (C) wykazują niski poziom intensywności 

tendencji do hybrydyzacji. 

Badanie zmian struktury miejskiej w otoczeniu dworca na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia146 

wykazuje: brak zmian w strukturze samego dworca i powiązanych z nim przestrzeni publicznych o 

charakterze komunikacyjnym (z wyjątkiem niewielkich korekt funkcjonalnych komunikacji) oraz w 

otaczającej, zwartej, historycznej strukturze miejskiej. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
145  Badanie in-situ w ramach wyjazdu studialnego w marcu 2013 roku. Weryfikacja obiektu w strukturze miasta na 

google earth/google maps w 2020 roku. 
146  Badanie z wykorzystaniem narzędzia historical imaginery oraz uzupełniająco time lapse w ramach aplikacji google 

earth pro. 

http://www.google.com/
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4. Stazione Tiburtina, Rzym147 (przelotowy) 

 

il.II.31. 

Dworzec w strukturze miasta – ujęcie ilustrujące obiekt dworca zawieszony nad strukturą bariery 

urbanistycznej rozbudowanej linii kolejowej łączący obie niezdefiniowane jeszcze przestrzennie krawędzie tej 

linii – źródło:  www.google.com/maps. Dostęp 10.12.2020 

Obiekt dworca (A) o funkcjonalnym układzie horyzontalnego łącznika – przepływu zapewniającego 

związek funkcjonalny po dwóch stronach bariery urbanistycznej jaką jest linia kolejowa. Strefy 

wejściowe dworca zdefiniowane trasami komunikacyjnymi oraz od strony zachodniej zagłębioną, 

wykształconą przestrzenią publiczną (1), natomiast od strony wschodniej niezdefiniowaną 

przestrzenią o charakterze komunikacyjnym – Piazzale Giovanni Spadolini (2). Dworzec w postaci 

zabudowanego „żyjącego mostu” docelowo ma być generatorem nowych przestrzeni publicznych 

głównie o charakterze parkowym po obu jego stronach (od strony zachodniej realizacja rozpoczęta 

– aktualnie już wyburzony zespół estakad drogowych) a więc docelowo intensywność tendencji do 

wzmacniania ciągłości struktury miasta będzie wysoka. Sam dworzec z rozbudowaną funkcją 

handlu, rekreacji i gastronomii wraz z już istniejącą przestrzenią publiczną wejściową od strony 

zachodniej oraz kompleksem biurowym (B) od strony wschodniej wykazuje wysoką intensywność 

tendencji do hybrydyzacji. 

Badanie zmian struktury miejskiej w otoczeniu dworca na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia148 

wykazuje: sukcesywną przebudowę struktury dworca aż do uzyskania stanu obecnego oraz proces 

porządkowania przestrzeni wzdłuż krawędzi torów wraz z najnowszą likwidacją rozbudowanego 

systemu estakad po stronie zachodniej pozwalając na docelowe, lepsze powiązanie dworca ze 

strukturą miasta od strony zachodniej. Od strony wschodniej, przy Viale dello Scalo Tiburtino (3) w 

miejsce przestrzeni komunikacyjnej powstaje powiązany bezpośrednio z dworcem kompleks 

biurowy (B). 

                                                 
147  Badanie in-situ w ramach wyjazdu studialnego w wrześniu 2014 roku. Weryfikacja obiektu w strukturze miasta na 

google earth/google maps w 2020 roku. 
148  Badanie z wykorzystaniem narzędzia historical imaginery oraz uzupełniająco time lapse w ramach aplikacji google 

earth pro. 

http://www.google.com/
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5. Roma Termini, Rzym149 (czołowy) 

 

il.II.32. 

Dworzec w strukturze miasta – ujęcie ilustrujące obiekt dworca w relacji z otaczającą, zwartą, historyczną 

strukturą miejską oraz przestrzenią publiczną Piazza dei Cinquecento oraz Term Dioklecjana – źródło:  

www.google.com/maps. Dostęp 10.12.2020 

Obiekt dworca (A) o funkcjonalnym układzie wertykalnym z wyraziście zarysowaną relacją z 

sąsiadującą od strony głównego wejścia – i ikonicznego holu (B) – przestrzenią publiczną Piazza dei 

Cinquecento (1) zdominowaną przez funkcję komunikacyjną a zamkniętą kompozycyjnie Termami 

Dioklecjana (C). Dość wysoka intensywność wykorzystania terenu przez spiętrzenie zabudowy (D) 

wzdłuż peronów dworca oraz nad główną halą (E) – zintensyfikowana ostatnio przez wprowadzenie 

wielopoziomowego parkingu (F) przekrywającego częściowo przestrzeń peronów na osi Via Urbano 

Rattazzi (2). Elementy funkcjonalne – adresowane do szerszego grona użytkowników niż tylko 

podróżni – samego dworca, w połączeniu z węzłem przesiadkowym metra oraz programem 

flankującej go zabudowy publicznie dostępnej (z galerią rekreacyjną na poziomie „+1”) a także 

niedawno oddany do użytku parking wielopoziomowy wykazują narastającą intensywność tendencji 

do hybrydyzacji. Założenie dworca wchodzi również w pewną interakcję ze stanowiącymi jego 

boczne przedpola wejściowe Via Giovanni Giolitti (3) oraz Via Marsala (4) – tworząc jednocześnie 

ich bardzo wyraziste przestrzennie pierzeje. 

Badanie zmian struktury miejskiej w otoczeniu dworca na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia150 

wykazuje: brak zmian w strukturze zewnętrznej samego dworca (z wyjątkiem nadbudowania nad 

peronami zespołu parkingów (F) na osi Via Urbano Rattazzi) oraz w otaczającej, zwartej, 

historycznej strukturze miejskiej. 

 

                                                 
149  Badanie in-situ w ramach wyjazdu studialnego w wrześniu 2014 roku. Weryfikacja obiektu w strukturze miasta na 

google earth/google maps w 2020 roku. 
150  Badanie z wykorzystaniem narzędzia historical imaginery oraz uzupełniająco time lapse w ramach aplikacji google 

earth pro. 

http://www.google.com/
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6. Porta Susa, Turyn151 (przelotowy) 

 

il.II.33. 

Dworzec w strukturze miasta – ujęcie il. obiekt dworca w relacji z otaczającą go przestrzenią publiczną o 

charakterze komunikacyjnym; widoczne ukrycie linii kolejowej na poziomie „-1” oraz obiekt starego dworca 
– źródło:  www.google.com/maps. Dostęp 10.12.2020 

Obiekt dworca (A) o funkcjonalnym układzie horyzontalnego łącznika – przepływu zapewniającego 

związek funkcjonalno-przestrzenny obu stron miasta wzdłuż ulic Corso Bolzano (1) i Corso 

Inghilterra (2) a udostępniający przystanek kolei (już zneutralizowanej poprzez fakt wprowadzenia 

jej na poziom „-1”) oraz metra. Zwielokrotnione strefy wejściowe zapewniające swobodny dostęp 

do węzła szynowej komunikacji podziemnej na długości czterech kwartałów miejskich pomiędzy 

Corso Giacomo Matteotti (3) a Via Cernaia (4) – zamkniętą budynkiem starego dworca (B). 

Elementy funkcjonalne samego nowego dworca (podstawowe wymagane dla podróżujących) 

wykazują niską intensywność tendencji do hybrydyzacji. Potencjał hybrydyzacji tkwi w dopełnieniu 

funkcjonalno-przestrzennym przestrzeni publicznych przy wejściach bocznych do dworca: od strony 

historycznego dworca (B) i kompleksu biurowego Intesa Sanpaolo (C). 

Badanie zmian struktury miejskiej w otoczeniu dworca na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia152 

wykazuje: równoległe przesunięcie oraz zagłębienie przebiegu linii kolejowej i wprowadzenie 

nowej, linearnej – na długości trzech kwartałów miejskich między Via Giuseppe Grassi (5) / Via 

Fratelli Ruffini (6) oraz Via Giovanni Carlo Cavalli (7) / Corso Giacomo Matteotti (3) – struktury 

przekrywającej dojścia do podziemnego dworca oraz metra; zrealizowanie biurowego kompleksu 

Intesa Sanpaolo wraz z założeniem parkowym (8). Struktura przekrywająca dworzec określa nową 

tożsamość otaczającej ją przestrzeni publicznej i staje się ikoną tej części Turynu. Zmiany te 

wykazują wysoką intensywność wpływu na strukturę miasta. 

 

 

                                                 
151  Badanie in-situ w ramach wyjazdu studialnego w kwietniu 2013 roku. Weryfikacja obiektu w strukturze miasta na 

gogle earth/google maps w 2020 roku. 
152  Badanie z wykorzystaniem narzędzia historical imaginery oraz uzupełniająco time lapse w ramach aplikacji google 

earth pro. 

http://www.google.com/
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7. Porta Nuova, Turyn153 (czołowy) 

 

il.II.34. 

Dworzec w strukturze miasta – ujęcie ilustrujące obiekt historycznego dworca w czytelnej relacji z 

otaczającymi go przestrzeniami publicznymi i czytelnie skomponowaną, historyczną, zwartą strukturą miasta 

– źródło:  www.google.com/maps. Dostęp 10.12.2020 

Obiekt historycznego dworca (A) o funkcjonalnym układzie trójstronnego, horyzontalnego 

oddziaływania: od strony wejścia głównego na krawędziową przestrzeń publiczną o charakterze 

komunikacyjnym Corso Vittorio Emanuele II (1) i dalej przestrzeń parkową Giardino Sambuy (2);  

od strony wejść bocznych – na przestrzenie ulic Via Sacchi (3), Via Nizza (4). Dworzec w otoczeniu 

zwartej i w pełni zdefiniowanej, historycznej struktury miejskiej. Obiekt historyczny bez 

zarysowanej pierwotnej tendencji do hybrydyzacji. Współcześnie program funkcjonalny po 

przeprowadzonej modernizacji (powiązanie z linią metra, wprowadzenie dodatkowego programu 

handlowo-gastronomicznego, ogrodowej przestrzeni wypoczynkowej pod świetlikiem, ale 

adresowanej głównie do podróżujących) wykazuje stosunkowo niski poziom tendencji do 

hybrydyzacji. 

Badanie zmian struktury miejskiej w otoczeniu dworca na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia154 

wykazuje: brak zmian strukturalnych w samym obiekcie historycznego dworca i sąsiadujących 

zdefiniowanych przestrzeniach publicznych oraz w otaczającej historycznej zabudowie o 

charakterze kwartałowym z wyjątkiem punktowych modernizacji istniejących obiektów. Układ 

można uznać za współczesne utrwalenie historycznego status quo. 

 

 

 

                                                 
153  Badanie in-situ w ramach wyjazdu studialnego w kwietniu 2013 roku. Weryfikacja obiektu w strukturze miasta na 

google earth/google maps w 2020 roku. 
154  Badanie z wykorzystaniem narzędzia historical imaginery oraz uzupełniająco time lapse w ramach aplikacji google 

earth pro. 

http://www.google.com/


 
Rola dworców kolejowych w strukturze przestrzeni publicznych współczesnego miasta. 

 

96 
 

● 

Konkluzje wynikające z pierwszego – przeglądowego etapu badań. 

Przeprowadzone obserwacje i badania każdego z opisanych 34 przypadków zostały zestawione w 

porównawczej tabeli wynikowej (tab.II.1). Wskazano w niej na typ dworca, przyporządkowano 

każdemu z nich jeden (dominujący) z trzech typów relacji z przestrzenią publiczną: 

● promieniowanie horyzontalne, 

● przepływ, 

● wertykalność. 

Zwaloryzowano czytelność i intensywność tej relacji a także intensywność tendencji do hybrydyzacji 

dworca oraz jego wpływu na otaczającą strukturę miasta.  

Dworce przelotowe wykazują najczęściej typ relacji z przestrzenią publiczną o charakterze 

przepływu lub/i promieniowania horyzontalnego dwukierunkowego. 

Dworce czołowe wykazują raczej typ relacji z przestrzenią publiczną o charakterze promieniowania 

horyzontalnego – jedno, dwu lub trzykierunkowego. Wertykalny typ relacji dworca z przestrzenią 

publiczną – w tym wykształcenie przestrzeni publicznej w strukturze dworca – jest związany nie tyle 

z typem dworca, co z decyzją o intensyfikacji jego funkcji lub wykorzystania terenu oraz z 

uwarunkowaniami topograficznymi.  

Powyższy przegląd 34 dworców pozwolił również na wyodrębnienie i zestawienie (tab.II.2.) 

kierunków przekształceń i oddziaływań „uformowań dworcowych” w relacji z otaczającą 

przestrzenią publiczną: 

1. Dworzec traci samoistność – całkowicie zanika jego niezależność oraz wyrazistość 

formalna;  Staje się elementem funkcjonalnym (jednym a wielu) zróżnicowanej formy 

wypełnienia kubatury kwartału miejskiego – zostaje przez nią wchłonięty; zanikają również 

jednoznaczne związki z otaczającą przestrzenią publiczną (czytelne powiązania funkcji 

dworcowej z przestrzenią definiującą kwartał). 

2. Dworzec jako historyczna ikona – utrzymuje znaczenie formalne, wzmacnia i rozszerza 

znaczenie funkcjonalne; zachowuje wpływ dominujący na otaczającą przestrzeń publiczną 

równocześnie generując nowe oddziaływania na przestrzenie bardziej odległe; nie tracąc siły 

oddziaływania formalnego na otaczającą przestrzeń publiczną sam staje się atrakcyjną dla 

wszystkich użytkowników przestrzenią publiczną. 

3. Dworzec jako współczesna ikona – generująca nowe przestrzenie publiczne w otaczającej 

strukturze miasta. 

4. Dworzec o cechach ikony – modyfikujący swym wpływem otaczającą przestrzeń publiczną. 

5. Dworzec jako współczesna ikona z utrzymaniem obiektu historycznego korygująca 

sposób definiowania istniejącej przestrzeni publicznej. 

6. Dworzec historyczny zyskujący nowe sekwencje urbanistyczno-architektoniczne 

przestrzeni publicznej integralnie z nim związane, zmieniając jednocześnie sposób relacji na 
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istniejącą przestrzeń publiczną. 

7. Dworzec jako łącznik zróżnicowanych poziomów w strukturze miasta generujący nowy 

typ przestrzeni publicznej w swoim obrębie. 

8. Dworzec jako hybrydowa, atrakcyjna wyspa dobrze dostępna komunikacją kołową, a 

słabiej  powiązana pieszo ze strukturą miasta. 

9. Dworzec neutralny formalnie, nie wykazuje funkcjonalnych zmian hybrydowych oraz 

przestrzennych uczytelniających związki z przestrzenią publiczną (może generować zmiany 

w dalszym otoczeniu). 

10. Dworzec neutralny formalnie z modyfikującym wpływem na otaczającą przestrzeń 

publiczną lub generującym ją. 

11. Dworzec jako monofunkcyjna wyspa zdefiniowana komunikacją kołową i kolizyjnie 

powiązana pieszo ze strukturą miasta. 

12. Dworzec monofunkcyjny w ścisłej relacji funkcjonalno-przestrzennej z przekształceniami 

hybrydowymi sąsiadującej struktury miejskiej. 

13. Dworzec historyczny nie wykazujący zmian hybrydowych natomiast mający czytelną, 

zdefiniowaną historycznie relację z otaczającą przestrzenią publiczną miasta. 

14. Dworzec historycznie hybrydowy generujący hybrydowe zmiany kubaturowe i w 

przestrzeni publicznej w bezpośrednim otoczeniu. 

15. Historyczny obiekt dworca sam staje się przestrzenią publiczną o nowej funkcji 

komplementarnie uzupełniającej hybrydowy układ struktury nowego dworca. 
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tab.II.1. 
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tab.II.2. 
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Zestawienia tabelaryczne pozwalają na uporządkowanie analizowanych dworców wg 

przyporządkowanego im jednego (wiodącego) typu relacji z przestrzenią publiczną miasta: 

wertykalnej, przepływu, promieniowania horyzontalnego oraz wybór materiału badawczego do 

kolejnego etapu analizy ogólnej. 

Relacja wertykalna – podnoszenie efektywności wykorzystania terenu (struktury miasta). 

1 Gare Montparnasse, Paryż, Francja /czołowy/ 

2 Les Halles, Paryż, Francja /przelotowy/ 

 3 Barcelona Sants, Barcelona, Hiszpania /przelotowy/ 

4 Estacion Chamartin, Madryt, Hiszpania /przelotowy/ 

5 Berlin Hauptbahnhof, Berlin, Niemcy /przelotowy, wielokierunkowy/ 

6 Stazione Cadorna, Mediolan, Włochy /czołowy/ 

 7 Stazione Porta Garibaldi, Mediolan, Włochy /czołowy/ 

8 Roma Termini, Rzym, Włochy /czołowy/ 

 9 Hlavni Nadraźi, Praga, Czechy /przelotowy/ 

10 Gare de Bercy, Paryż, Francja /czołowy/ 

11 Budapest-Déli, Budapeszt, Węgry /czołowy/ 

12 Wien Mitte, Wiedeń, Austria /przelotowy/ 

 

Relacja przepływu – podnoszenie spójności/ciągłości struktury miasta. 

 1 Rosa Parks, Paryż, Francja /przelotowy/ 

 2 Dresden Hauptbahnhof, Drezno, Niemcy /przelotowy/ 

3 Porta Susa, Turyn, Włochy. /przelotowy/ 

4 Stazione Tiburtina, Rzym, Włochy /przelotowy/ 

5 Gare d’Austerlitz, Paryż, Francja /czołowy/ 

6 Vien Praterstern, Wiedeń, Austria /przelotowy/  

 7 Berlin Zoologischer Garten, Berlin, Niemcy /przelotowy/ 

8       Berlin Ostbahnhof, Berlin, Niemcy /przelotowy/ 

 

Relacja promieniowania horyzontalnego – podnoszenie zwartości struktury miasta. 

1 Liege-Guillemins, Liege, Belgia /przelotowy/ 

2 Gare de l’Est, Paryż, Francja /czołowy/  

3 Gare du Nord, Paryż, Francja /czołowy/  

4 Gare du Lyon, Paryż, Francja /czołowy/ 

5 Gare de Strasbourg, Strasbourg, Francja /przelotowy/ 

6 Estacio de Franca, Barcelona, Hiszpania /czołowy/ 

 7 Estacion Atocha, Madryt, Hiszpania /czołowy/ 

8 Principe Pio, Madryt, Hiszpania /czołowy/ 

9 Budapest Nyugati, Budapeszt, Węgry /czołowy/ 

10 Budapest Keleti, Budapeszt, Węgry /czołowy/ 

11 Porta Nuova, Turyn, Włochy /czołowy/ 

 12 Stazione Milano Centrale, Mediolan, Włochy /czołowy/ 

 13 Gare Saint-Lazarre, Paryż, Francja /czołowy/ 

14 Wien Westbahnhof, Wiedeń, Austria /czołowy/ 
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2. Metodologia doboru i sposobu analizy dworców kolejowych – charakterystyka wpływu 

na strukturę miasta, relacji z przestrzenią publiczną i tendencji do hybrydyzacji: etap II 

– analiza ogólna. 

Jakkolwiek zamykająca punkt poprzedni lista dworców wskazuje na dominację relacji 

promieniowania horyzontalnego, do dalszych badań szczegółowych wybrano porównywalną ilość 

przykładów z każdego typu relacji,  kierując się możliwie wysokim stopniem intensywności tej 

relacji oraz równocześnie możliwie wysokim poziomem intensywności wpływu danego dworca na 

otaczającą strukturę miasta i wyraźną tendencję do hybrydyzacji samego dworca lub/i najbliższego 

otoczenia definiującego przestrzeń publiczną. Ten etap badań pozwolił więc na wyselekcjonowanie 

sześciu przykładów – po dwa z każdego typu relacji – do ogólnego studium przypadków 

wykazujących aktywność we wszystkich trzech badanych aspektach. 

Aspekt pierwszy – wpływ dworca na otaczającą strukturę miasta, tj.: 

 zwiększanie efektywności wykorzystania terenu co jest cechą relacji wertykalnej; 

 wzmacnianie ciągłości struktury miasta co charakteryzuje relację przepływu; 

 zwiększanie zwartości struktury miasta co wiąże się z relacją promieniowania 

horyzontalnego. 

Aspekt drugi – relacja z otaczającą przestrzenią publiczną, tj.: 

 klarowność typu relacji; 

 modyfikacja relacji w zależności od uwarunkowań kontekstu; 

 nakładanie się typów relacji. 

Aspekt trzeci – tendencja do hybrydyzacji, tj.: 

 tendencja do hybrydyzacji struktury otaczającej dworzec; 

 hybrydyzacja zespołu dworca; 

 hybrydyzacja budynku dworca. 

Równocześnie brano pod uwagę kierunki przekształceń i oddziaływań struktur dworcowych w relacji 

z przestrzenią publiczną, które mają wyraziste znaczenie w strukturze miejskiej. 

Zgodnie z powyższym, do dalszych badań – analizy ogólnej – wybrano następujące dworce: 

Relacja wertykalna – podnoszenie efektywności wykorzystania terenu (struktury miasta). 

- Gare Montparnasse, Paryż, Francja (czołowy), 

- Estacion Chamartin, Madryt, Hiszpania (przelotowy). 

Relacja przepływu – podnoszenie ciągłości struktury miasta. 

 - Gare d’Austerlitz, Paryż, Francja (czołowy), 

 - Porta Susa, Turyn, Włochy (przelotowy). 

Relacja promieniowania horyzontalnego – podnoszenie zwartości struktury miasta. 

 - Liege-Guillemins, Liege, Belgia (przelotowy), 

 - Stazione Centrale, Mediolan, Włochy, (czołowy). 
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Badania przeprowadzono wg następującej metodologii posługującej się zapisem w formie sekwencji 

kart informacyjno-analitycznych dla każdego badanego dworca. 

Zasada konstrukcji kart opisujących i charakteryzujących przykład – metoda badania stopnia i 

charakteru hybrydyzacji oraz wpływu na otaczającą strukturę miasta przy określonej relacji z jego 

przestrzeniami publicznymi – jest następująca: 

 

Karta wprowadzająca. 

Cel badania: Pozycja dworca w strukturze miasta i zasięg jego dostępności. 

 

DWORZEC KOLEJOWY NA TLE STRUKTURY MIASTA: 
 

Aktualne zdjęcie satelitarne z oznaczeniem: 

-  obiektu dworca i przebiegu linii kolejowej; 

-  promieni dostępności; 

-  głównych kierunków i połączeń kolejowych; 

MIASTO – NAZWA DWORCA – KRAJ 
 

Uwagi: 

 Pokazywany zasięg kontekstu struktury miasta bywa zróżnicowany w zależności od skali 

organizmu miejskiego i/lub położenia analizowanego dworca w stosunku do historycznego centrum 

miasta, z którym powiązanie jest istotne dla danego przypadku. 

 

Karta nr 1. 

Cel badania: Badanie relacji i stopnia oddziaływania na strukturę miasta. 

 
ORIENTACJA W STRUKTURZE MIASTA 

LOKALIZACJA W STRUKTURZE MIASTA ILUSTRUJĄCA 

RELACJE Z ISTOTNYMI PRZESTRZENIAMI PUBLICZNYMI 

MIASTA: 

Aktualne zdjęcie satelitarne z zaznaczonymi: 

- obiektem dworca i przebiegiem linii kolejowej; 

- głównymi ciągami pieszymi łączącymi dworzec z 

 istotnymi przestrzeniami publicznymi; 

- głównymi przestrzeniami publicznymi; 

- głównymi terenami parkowymi; 

- istotnymi kompleksami funkcjonalno-

 przestrzennymi w strukturze miasta; 

- głównymi osiami dostępu do strefy dworca; 

- głównymi arteriami komunikacyjnymi 

 obsługującymi analizowany obszar; 

DANE PODSTAWOWE 

LOKALIZACJA W STRUKTURZE MIASTA 

RELACJA Z ISTOTNYMI ELEMENTAMI STRUKTURY 

WPŁYW NA PODNOSZENIE ZWARTOŚCI STRUKTURY 

LUB/I CIĄGŁOŚCI STRUKTURY 
LUB/I EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA TERENU 

RELACJE Z INNYMI ŚRODKAMI KOMUNIKACJI 
MASOWEJ 

STOPIEŃ ODDZIAŁYWANIA NA STRUKTURĘ MIASTA – 

DIAGRAM 

 

Uwagi: 

 Kadr orientacji w strukturze miasta bywa zróżnicowany lecz jest ustawiony tak, by pokazać 

związki dworca z istotnymi przestrzeniami publicznymi miasta. Ich charakter i sposób 

wydobycia graficznego jest uzależniony od specyfiki uwarunkowań danego miasta.  

 Dobór oznaczeń na schemacie komunikacyjnym relacji z innymi środkami komunikacji 

masowej jest uzależniony od specyfiki danego przypadku (stąd niewielkie zróżnicowania 

graficzne). 
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Karta nr 2. 

Cel badania: Badanie relacji dworca z najbliższym otoczeniem / przestrzenią publiczną oraz 

generowania zmian hybrydowych. 

  
RELACJA: DWORZEC – OTOCZENIE 

RELACJE DWORCA Z SĄSIADUJĄCYMI PRZESTRZENIAMI PUBLICZNYMI ORAZ GENEROWANIE ZMIAN 

HYBRYDOWYCH 

Zdjęcia z lotu ptaka ilustrujące relacje 

dworca z otaczającymi przestrzeniami 

publicznymi, które zostały 

wyeksponowane transparentną nakładką 

kolorystyczną. 

TYP RELACJI I JEJ SCHEMAT 

CHARAKTER RELACJI ISTNIEJĄCY I DOCELOWY – SCHEMATY 

RELACJE Z KLUCZOWYMI PRZESTRZENIAMI PUBLICZNYMI: AKTUALNE                          

I DOCELOWE 

DWORZEC JAKO GENERATOR ZMIAN HYBRYDOWYCH W OTOCZENIU 

AKTUALNY STOPIEŃ HYBRYDYZACJI OTOCZENIA – DIAGRAM 

DOCELOWY STOPIEŃ HYBRYDYZACJI OTOCZENIA – DIAGRAM 
 

Uwagi: 

 Dworcowi bywa przypisany więcej niż jeden schemat relacji z przestrzenią publiczną – jako 

wynik głębszej analizy jego cech funkcjonalno-przestrzennych.  

 Materiał fotograficzny ilustruje czasami obok istniejącej również docelowy (projektowany) 

kształt przestrzeni publicznej związanej z dworcem. 

 Elementy struktury miejskiej zaznaczone transparentnie kolorem dostosowane są do 

specyfiki danego przypadku – co opisuje uwaga zamieszczona pod tytułem karty. 

 

 

Karta nr 3. 

Cel badania: Badanie cech hybrydyzacji zespołu dworca. 

 
STOPIEŃ I CHARAKTER HYBRYDYZACJI ZESPOŁU DWORCA 

ILUSTRACJA CECH HYBRYDOWYCH FUNKCJE HYBRYDOWE W RAMACH ZESPOŁU DWORCA 

STOPIEŃ HYBRYDYZACJI ZESPOŁU - DIAGRAM 

 

Uwagi: 

 Karta ta nie zawsze się pojawia bowiem dotyczy tylko takich układów, w których powiązanie 

budynku dworca z otaczającymi obiektami jest z założenia spójnym i wyrazistym 

zamierzeniem. 

 Sposób ilustrowania cech hybrydyzacji zespołu dworca bywa zróżnicowany bowiem wynika 

ze specyfiki każdego przypadku – jest dobierany tak aby w sposób adekwatny zilustrować 

wyżej wymienione cechy. 

 

 

Karta nr 4. 

Cel badania: Badanie cech hybrydyzacji budynku dworca. 

 
STOPIEŃ I CHARAKTER HYBRYDYZACJI BUDYNKU DWORCA 

FUNKCJE HYBRYDOWE W RAMACH BUDYNKU DWORCA – ICH ILUSTRACJA 

STOPIEŃ HYBRYDYZACJI BUDYNKU DWORCA - DIAGRAM 

 

Uwagi: 

 Ze względu na fakt, że niektóre historyczne obiekty dworca były w chwili badania w procesie 

przebudowy – materiał fotograficzny dotyczy zarówno stanu istniejącego jak i docelowego, 

projektowanego. 

 Ze względu na zróżnicowanie cech hybrydowych materiał zdjęciowy jest dobierany tak aby 

w sposób adekwatny zilustrować te cechy. 

 

 



 
Rola dworców kolejowych w strukturze przestrzeni publicznych współczesnego miasta. 

 

104 
 

Wyjaśnienia wymaga zasada przyporządkowania typu schematu wyjściowego relacji dworzec 

– przestrzeń publiczna155.  

 

Typ I. Relacja promieniowania horyzontalnego. 

Jest wprowadzany, jeżeli dworzec (najczęściej choć 

niewyłącznie czołowy) wiąże się w jednym 

poziomie funkcjonalnym oraz definiuje 

przestrzennie sąsiadującą przestrzeń publiczną – 

oddziałując na nią i/lub generując ją 

jednokierunkowo (wejście główne) lub 

wielokierunkowo (jeden lub dwa kierunki 

oddziaływania wejść bocznych. 

 

 

Typ II. Relacja przepływu. 

Jest wprowadzany jeżeli dworzec (najczęściej choć 

niewyłącznie przelotowy) jest łącznikiem 

funkcjonalnym i przestrzennym dwóch obszarów 

miasta przedzielonych barierą urbanistyczną linii 

kolejowej. Jednocześnie definiuje i generuje 

przestrzenie publiczne po obu stronach sam będąc 

również przepływową przestrzenią publiczną. 

 

 

 

Typ III. Relacja wertykalna. 

Jest wprowadzany jeżeli dworzec (niezależnie czy 

czołowy czy przelotowy) wiąże, poprzez własny 

wertykalny układ funkcjonalny, przestrzenie o 

charakterze publicznym przez ten dworzec 

wytworzone z otaczającymi go zewnętrznymi 

przestrzeniami publicznymi, które dworzec również 

współdefiniuje. 

 

 

 

 

                                                 
155  Wszystkie omawiane niżej schematy typów relacji dworzec – przestrzeń publiczna to opracowania autorskie. 
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Możliwe są następujące kombinacje relacji: relacja wiodąca i relacja uzupełniająca. 

  

Wprowadza się takie dwie ikony 

jeżeli przy wiodącym typie relacji 

wertykalnej – omawiany dworzec 

jednocześnie wchodzi w wyrazistą 

jedno lub wielokierunkową relację 

promieniowania horyzontalnego z 

sąsiadującymi przestrzeniami 

publicznymi miasta. 

Wprowadza się takie dwie ikony 

jeżeli przy wiodącymi typie relacji 

wertykalnej – omawiany dworzec 

jednocześnie stanowi łącznik 

przepływu między przestrzeniami 

publicznymi w strukturze miasta. 

 

Wprowadza się takie dwie ikony 

jeżeli przy wiodącym typie relacji 

promieniowania horyzontalnego 

omawiany dworzec jednocześnie 

wykazuje pewną tendencję do 

wertykalizacji funkcjonalnej, która 

jest połączona z wytworzeniem 

przestrzeni publicznych wewnątrz 

jego struktury. 

Wprowadza się takie dwie ikony 

jeżeli przy wiodącym typie relacji 

przepływu omawiany dworzec 

jednocześnie wykazuje pewną 

tendencję do wertykalizacji 

funkcjonalnej, która jest połączona 

z wytworzeniem przestrzeni 

publicznych wewnątrz jego 

struktury. 
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Wprowadza się takie dwie ikony 

jeżeli przy wiodącym typie relacji 

promieniowania horyzontalnego – 

omawiany dworzec równocześnie 

stanowi drugorzędny łącznik 

przepływu w strukturze miasta. 

 

Wprowadza się takie dwie ikony, 

jeżeli przy wiodącym typie relacji 

przepływu – omawiany dworzec w 

sposób drugorzędny oddziałuje 

horyzontalnie funkcjonalnie i jako 

element definiujący przestrzeń na 

sąsiadujące z nim przestrzenie 

publiczne. 

 

 

 

 

 

 

Wprowadza się takie trzy ikony, jeżeli przy dowolnym określonym typie wiodącym w przypadku 

tego dworca występują jako drugorzędne cechy pozostałych obu relacji. 

 

Po przyporządkowaniu danemu dworcowi określonego typu relacji wiodącej i ewentualnie 

uzupełniającej konieczna jest również interpretacja schematu wyjściowego w dostosowaniu do 

uwarunkowań danego dworca w strukturze miasta. W określonych przypadkach – jeżeli trwa 

realizacja założenia a jej docelowy kształt jest znany – schemat ten prezentuje się z rozbiciem 

na stan aktualny i docelowy156. 

Dla lepszego opisu relacji dworca z otaczającą przestrzenią publiczną wprowadza się oznaczenia 

charakteru tej relacji rozróżniając charakter pasywny (dwie mijające się strzałki przeciwstawne), 

aktywny (cztery równoległe strzałki przeciwstawne oraz interaktywny (strzałki dwukierunkowe). Ze 

względu na potencjalną wymienność charakteru (stan istniejący – stan docelowy) zdecydowano się 

na pokrewieństwo grafiki i jednolitość koloru oznaczenia (kolor czerwony). 

 

                                                 
156  Wszystkie omawiane schematy dostosowywania do uwarunkowań danego dworca w strukturze miasta to 

opracowania autorskie. 
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Dla czytelnego graficznie podsumowania badanego na danej karcie problemu wprowadzono 

diagramy liniowe. Zasada ich interpretacji przedstawia się następująco: 

Stopień oddziaływania na strukturę miasta. 

 

Niski – jeżeli sam dworzec i związane z nim działania inwestycyjne nie wywołały 

żadnych/minimalne zmiany w otaczającej strukturze miejskiej; 

Średni – jeżeli pewne zmiany zaistniały np.: wyburzenia, wymiana struktury, zmiana 

sposobu organizacji/wykorzystania przestrzeni; 

Wysoki – jeżeli sam dworzec wraz z powiązanymi z nim działaniami inwestycyjnymi 

wprowadził drastyczne zmiany przestrzenne wpływające na doskonalenie struktury 

miasta w najbliższym otoczeniu i/lub w szerszej strefie oddziaływania. 

Stopień hybrydyzacji otoczenia dworca. 

 

Niski – jeżeli dworzec nie generuje żadnych/minimalne wzbogacenie/rozbudowanie 

wachlarza funkcji w swoim otoczeniu; 

Średni – jeżeli wzbogacenie i zróżnicowanie funkcji w otoczeniu występuje 

sporadycznie/fragmentarycznie; 

Wysoki – jeżeli otoczenie dworca wykazuje wyraziste zmiany w kierunku hybrydyzacji tj. 

pojawienia się i intensywności funkcji dotąd nieobecnych. 

Stopień hybrydyzacji zespołu dworca. 

 

Uwaga: Ten diagram (i karta) występuje wyłącznie w przypadku gdy obiekt dworca stanowi 

integralną część podporządkowanego mu zespołu funkcjonalno-przestrzennego. 

Niski – jeżeli cały zespół ma funkcje powiązane bezpośrednio z funkcją wiodącą tj. dworca 

kolejowego; 

Średni – jeżeli w zespole pojawia się przynajmniej jedna funkcja o innym charakterze 

(mieszkaniowa, biurowa) nie związana z koleją; 

Wysoki  – jeżeli zespół zawiera kilka/wiele funkcji nadających mu hybrydowy charakter. 
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Stopień hybrydyzacji obiektu dworca. 

 

Niski – jeżeli sam obiekt dworca ogranicza się programowo do tradycyjnych funkcji 

dworcowych; 

Średni – jeżeli w obiekcie jest przynajmniej jedna funkcja o innym charakterze lub nastąpiła 

wyraźna intensyfikacja funkcji towarzyszących np. handlu i usług; 

Wysoki – jeżeli obiekt dworca jest bardzo zróżnicowanym funkcjonalnie hybrydowym 

organizmem. 

 

– jeżeli dany badany stopień już narasta ze względu na postępującą realizację kolejnych 

elementów funkcjonalno-przestrzennych. 

– jeżeli dany badany stopień będzie narastał docelowo w sposób zamierzony i określony 

zgodnie z przyjętym/wdrażanym projektem. 

 

Dla wszystkich sekwencji kart sześciu omawianych dworców źródła zamieszczonego materiału 

fotograficznego oraz użytych informacji (opracowanych autorsko i wzbogaconych obserwacjami in-

situ) wprowadza się na zamykającej stronie sekwencji kart. Wyjątek stanowi dworzec Milano 

Centrale, gdzie opis bibliograficzny poprzedza sekwencję kart. 
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3. Sekwencje kart informacyjno-analitycznych wybranych dworców. 

A. Relacja wertykalna – podnoszenie efektywności wykorzystania terenu (struktury miasta). 

– Gare Montparnasse, Paryż, Francja (czołowy), 

– Estacion Chamartin, Madryt, Hiszpania (przelotowy), 

B. Relacja przepływu – podnoszenie ciągłości struktury miasta. 

– Gare d’Austerlitz, Paryż, Francja (czołowy), 

– Porta Susa, Turyn, Włochy (przelotowy). 

C. Relacja promieniowania horyzontalnego – podnoszenie zwartości struktury miasta. 

– Liege-Guillemins, Liege, Belgia (przelotowy), 

– Stazione Milano Centrale, Mediolan, Włochy, (czołowy). 
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Źródła informacji i ilustracji umieszczonych na kartach dworca Montparnasse. 

 

KARTA 1 – LOKALIZACJA 

1. Schemat autorski z tłem struktury miasta z serwisu www.google.com/maps. Dostęp 

22.01.2020.  

 

 

 

KARTA 2 – ORIENTACJA W STRUKTURZE MIASTA 

1. Schemat autorski z tłem struktury miasta z serwisu www.google.com/maps. Dostęp 

22.01.2020. 
2. Zestawienie informacji na podstawie źródeł: 
http://www.garemontparnasse.paris/ Dostęp 05.07.2021. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Paris-Montparnasse Dostęp 25.01.2020 

3. Schemat autorski wykonany na podstawie schematu komunikacji publicznej z serwisu 

www.google.com/maps. Dostęp 22.01.2020. 

 

KARTA 3 – RELACJA: DWORZEC – OTOCZENIE 

1. Schemat autorski z tłem widoku aksonometrycznego z serwisu www.google.com/maps.  

Dostęp 05.07.2021. 

2. Schemat autorski z tłem widoku aksonometrycznego z serwisu www.google.com/maps.  

Dostęp 05.07.2021. 

3. Schemat autorski z tłem widoku aksonometrycznego z serwisu www.google.com/maps.  

Dostęp 05.07.2021. 

4. Schemat autorski z tłem widoku aksonometrycznego z serwisu www.google.com/maps.  

Dostęp 05.07.2021. 

5. Schemat autorski wykonany na podstawie zdjęć satelitarnych z serwisu 

www.openstreetmap.org  Dostęp 05.07.2021. 

6. Schemat autorski wykonany na podstawie zdjęć satelitarnych z serwisu 

www.openstreetmap.org Dostęp 05.07.2021. 

7. Komentarze autorskie – wynik obserwacji in-situ – wyjazd studialny 01-06.08.2017 

KARTA 4 – STOPIEŃ I CHARAKTER HYBRYDYZACJI ZESPOŁU DWORCA 

1. Wizualizacja przebudowy wieży Montparnasse autorstwa Nouvelle AOM. 

https://mairie15.paris.fr/pages/montparnasse-futur-quartier-phare-au-coeur-de-paris-15767. 

Dostęp 22.01.2020. 

2. Wizualizacja otoczenia wieży i dworca Montparnasse. 

https://bustler.net/news/search/montparnasse/7385/rogers-stirk-harbour-partners-wins-

montparnasse-master-plan-competition-in-paris Dostęp 05.07.2021.  

3. Wizualizacja kompleksu Nouveau Darty Montparnasse autorstwa MVRDV. 

https://www.archdaily.com/601725/city-of-paris-approves-mvrdv-s-restructuring-of-

montparnasse-superblock#. Dostęp 05.07.2021.  

4. Schemat funkcjonalny kompleksu Nouveau Darty Montparnasse. 

https://www.archdaily.com/601725/city-of-paris-approves-mvrdv-s-restructuring-of-

montparnasse-superblock. Dostęp 05.07.2021.  

5,6. Widoki z lotu ptaka otoczenia dworca kolejowego Montparnasse. www.google.com/maps. 

Dostęp 05.07.2021. 

KARTA 5 – STOPIEŃ I CHARAKTER HYBRYDYZACJI BUDYNKU DWORCA 

1. Fot. Autor. Julian Franta 2017. 

2. Fot. Autor. Julian Franta 2017. 

3. Fot. Autor. Julian Franta 2017. 

4. Wizualizacje przebudowy wnętrz dworca Montparnasse autorstwa SLA Architecture 

https://www.archilovers.com/projects/186884/gare-montparnasse.html.  Dostęp 05.07.2021.  

5. Widok z lotu ptaka całości założenia dworca kolejowego Montparnasse. 

www.google.com/maps. Dostęp 05.07.2021.  

6. Fot. Autor. Julian Franta 2017. 
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Źródła informacji i ilustracji umieszczonych na kartach dworca Chamartin. 

 

KARTA 1 – LOKALIZACJA 

1. Schemat autorski z tłem struktury miasta z serwisu www.google.com/maps. Dostęp 

01.02.2020. 

 

 

 

KARTA 2 – ORIENTACJA W STRUKTURZE MIASTA 

1. Schemat autorski z tłem struktury miasta z serwisu www.google.com/maps.  

Dostęp 01.02.2020. 

2.  Zestawienie informacji na podstawie źródeł:  

- https://distritocastellananorte.com/the-history-of-chamartin-station-from-train-stop-to-

europes-most-advanced-station/?lang=en  Dostęp 16.07.2021. 

- https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Madrid-Chamart%C3%ADn-

Clara_Campoamor  Dostęp 16.07.2021. 

3. Schemat autorski wykonany na podstawie schematu komunikacji publicznej z serwisu 

www.google.com/maps Dostęp 23.07.2021. 

 

 

KARTA 3 – RELACJA: DWORZEC – OTOCZENIE 

1. Schemat autorski z tłem widoku aksonometrycznego z serwisu www.google.com/maps.  

Dostęp 23.07.2021. 

2. Schemat autorski z tłem widoku aksonometrycznego z serwisu www.google.com/maps.  

Dostęp 23.07.2021. 
3. Schemat autorski z tłem widoku aksonometrycznego z serwisu www.google.com/maps.  

Dostęp 23.07.2021. 
4. Schemat autorski z tłem widoku aksonometrycznego z serwisu www.google.com/maps.  

Dostęp 23.07.2021. 
5. Schemat autorski wykonany na podstawie zdjęć satelitarnych z serwisu 

www.openstreetmap.org  Dostęp 23.07.2021. 

6. Schemat autorski wykonany na podstawie zdjęć satelitarnych z serwisu 

www.openstreetmap.org  Dostęp 23.07.2021. 

7. Komentarze autorskie – wynik obserwacji in-situ – wyjazd studialny 21-25.02.2015. 

KARTA 4 – STOPIEŃ I CHARAKTER HYBRYDYZACJI ZESPOŁU DWORCA 

1. Wiz. pozyskana z serwisu https://www.rsh-p.com/projects/madrid-nuevo-norte/   

Dostęp 23.07.2021. 

2. Widoki z lotu ptaka otoczenia dworca kolejowego Chamartin. www.google.com/maps                 

Dostęp 23.07.2021. 

3. Wizualizacja pozyskana z serwisu https://www.rsh-p.com/projects/madrid-nuevo-norte/  

Dostęp 23.07.2021. 

4. Wizualizacja pozyskana z serwisu https://www.rsh-p.com/projects/madrid-nuevo-norte/  

Dostęp 23.07.2021. 

5. Schemat funkcjonalny założenia Madrid Nuevo Norte 

https://distritocastellananorte.com/elproyecto/zonas-verdes-y-dotaciones/?lang=en  

Dostęp 23.07.2021 

KARTA 5 – STOPIEŃ I CHARAKTER HYBRYDYZACJI BUDYNKU DWORCA 

1. Fot. pozyskana z serwisu https://www.reserva-restaurante-menu.es/rolling-dance-burger-

estacion-de-chamartin-madrid  Dostęp 20.09.2015 

2. Fot. Autor. Julian Franta 2015. 

3.  Fot. Autor. Julian Franta 2015. 

4.  Fot. Autor. Julian Franta 2015. 

5.  Fot. pozyskana z serwisu https://www.facebook.com/marketnomada  Dostęp 25.08.2021. 

6.  Fot. Autor. Julian Franta 2015. 

7.  Fot. Autor. Julian Franta 2015.
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Źródła informacji i ilustracji umieszczonych na kartach dworca Austerlitz. 

 

KARTA 1 – LOKALIZACJA 

2. Schemat autorski z tłem struktury miasta z serwisu www.google.com/maps. Dostęp 

15.02.2020. 

 

 

KARTA 2 – ORIENTACJA W STRUKTURZE MIASTA 

1. Schemat autorski z tłem struktury miasta z serwisu www.google.com/maps                        

Dostęp 15.02.2020. 
2. Zestawienie informacji na podstawie źródeł:  

- http://paris1900.lartnouveau.com/paris13/gare_austerlitz.htm  Dostęp 16.05.2021. 

- https://www.connaissance-du-rail.com/france-trains/la-france-de-gares-en-gares/paris-

austerlitz/  Dostęp 10.04.2021 

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Paris-Austerlitz  Dostęp 09.07.2021 

3. Schemat autorski wykonany na podstawie schematu komunikacji publicznej  z serwisu 

www.openstreetmap.org  Dostęp 23.07.2021. 

 

KARTA 3 – RELACJA: DWORZEC – OTOCZENIE 

1. Schemat autorski z tłem widoku aksonometrycznego z serwisu www.google.com  

Dostęp 11.07.2021. 

2. Schemat autorski z tłem widoku aksonometrycznego z serwisu www.google.com  

Dostęp 11.07.2021. 

3. Schemat autorski z tłem widoku aksonometrycznego z serwisu www.google.com  

Dostęp 11.07.2021. 

4. Schemat autorski z tłem widoku aksonometrycznego z serwisu www.google.com  

Dostęp 11.07.2021. 

5. Schemat autorski wykonany na podstawie zdjęć satelitarnych z serwisu 

www.openstreetmap.org  Dostęp 13.07.2021. 

6. Schemat autorski wykonany na podstawie zdjęć satelitarnych z serwisu 

www.openstreetmap.org  Dostęp 13.07.2021. 

7. Komentarze autorskie – wynik obserwacji in-situ – wyjazd studialny 01-06.08.2017 

 

KARTA 4 – STOPIEŃ I CHARAKTER HYBRYDYZACJI ZESPOŁU DWORCA 

1. Wizualizacja pozyskana z serwisu  http://www.jeannouvel.com/en/projects/paris-plan-

directeur-damenagement-du-quartier-de-la-gare-dausterlitz/ Dostęp 23.07.2021. 

2. Wizualizacja pozyskana z serwisu   https://redshift.autodesk.com/le-monde-newspaper-

snohetta-architects/ Dostęp 23.07.2021. 

3, 4 Wizualizacje pozyskane z serwisu http://www.jeannouvel.com/en/projects/paris-plan-

directeur-damenagement-du-quartier-de-la-gare-dausterlitz/ Dostęp 23.07.2021. 

5. Schemat funkcjonalny założenia kompleksu dworca Austerlitz 

http://www.parisrivegauche.com/ Dostęp 23.07.2021 

6, 7 Wizualizacja pozyskana z serwisu http://www.jeannouvel.com/en/projects/paris-plan-

directeur-damenagement-du-quartier-de-la-gare-dausterlitz/ Dostęp 23.07.2021. 

 

KARTA 5 – STOPIEŃ I CHARAKTER HYBRYDYZACJI BUDYNKU DWORCA 

1. Fot. Autor. Julian Franta 2013 

2, 3. Wizualizacje pozyskana z serwisu http://www.jeannouvel.com/en/projects/paris-plan-

directeur-damenagement-du-quartier-de-la-gare-dausterlitz/  Dostęp 23.07.2021. 

4. Fot. Kadr z google street view. www.google.com/maps  Dostęp 23.07.2021 

5. Wizualizacja pozyskana z serwisu https://www.afa-architectes.com/en/projets/gare-

austerlitz-paris-creation-offices-within-railway-station-hall Dostęp 23.07.2021  

6. Wizualizacja pozyskana z serwisu https://www.afa-architectes.com/en/projets/gare-

austerlitz-paris-creation-offices-within-railway-station-hall Dostęp 23.07.2021  

7. Fot. pozyskana z serwisu https://www.afa-architectes.com/en/projets/gare-austerlitz-paris-

creation-offices-within-railway-station-hall Dostęp 23.07.2021 

1 

 1 2 

3 

1 5 

2 6 

3 7 

4 

1 5 

2 6 

3 7 

4 

1 5 

2, 3 6 

7 

4 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://paris1900.lartnouveau.com/paris13/gare_austerlitz.htm
https://www.connaissance-du-rail.com/france-trains/la-france-de-gares-en-gares/paris-austerlitz/
https://www.connaissance-du-rail.com/france-trains/la-france-de-gares-en-gares/paris-austerlitz/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Paris-Austerlitz
http://www.openstreetmap.org/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.openstreetmap.org/
http://www.openstreetmap.org/
http://www.jeannouvel.com/en/projects/paris-plan-directeur-damenagement-du-quartier-de-la-gare-dausterlitz/
http://www.jeannouvel.com/en/projects/paris-plan-directeur-damenagement-du-quartier-de-la-gare-dausterlitz/
https://redshift.autodesk.com/le-monde-newspaper-snohetta-architects/
https://redshift.autodesk.com/le-monde-newspaper-snohetta-architects/
http://www.jeannouvel.com/en/projects/paris-plan-directeur-damenagement-du-quartier-de-la-gare-dausterlitz/
http://www.jeannouvel.com/en/projects/paris-plan-directeur-damenagement-du-quartier-de-la-gare-dausterlitz/
http://www.parisrivegauche.com/
http://www.jeannouvel.com/en/projects/paris-plan-directeur-damenagement-du-quartier-de-la-gare-dausterlitz/
http://www.jeannouvel.com/en/projects/paris-plan-directeur-damenagement-du-quartier-de-la-gare-dausterlitz/
http://www.jeannouvel.com/en/projects/paris-plan-directeur-damenagement-du-quartier-de-la-gare-dausterlitz/
http://www.jeannouvel.com/en/projects/paris-plan-directeur-damenagement-du-quartier-de-la-gare-dausterlitz/
http://www.google.com/
https://www.afa-architectes.com/en/projets/gare-austerlitz-paris-creation-offices-within-railway-station-hall
https://www.afa-architectes.com/en/projets/gare-austerlitz-paris-creation-offices-within-railway-station-hall
https://www.afa-architectes.com/en/projets/gare-austerlitz-paris-creation-offices-within-railway-station-hall
https://www.afa-architectes.com/en/projets/gare-austerlitz-paris-creation-offices-within-railway-station-hall
https://www.afa-architectes.com/en/projets/gare-austerlitz-paris-creation-offices-within-railway-station-hall
https://www.afa-architectes.com/en/projets/gare-austerlitz-paris-creation-offices-within-railway-station-hall


 
Dworce kolejowe we współczesnej strukturze miasta – ogólne studium przypadków z wybranych miast europejskich. 

129 

 

 



 
Rola dworców kolejowych w strukturze przestrzeni publicznych współczesnego miasta. 

 

130 
 

 



 
Dworce kolejowe we współczesnej strukturze miasta – ogólne studium przypadków z wybranych miast europejskich. 

131 

 

 



 
Rola dworców kolejowych w strukturze przestrzeni publicznych współczesnego miasta. 

 

132 
 

 



 
Dworce kolejowe we współczesnej strukturze miasta – ogólne studium przypadków z wybranych miast europejskich. 

133 

 

 



 
Rola dworców kolejowych w strukturze przestrzeni publicznych współczesnego miasta. 

 

134 
 

Źródła informacji i ilustracji umieszczonych na kartach dworca Porta Susa. 

 

KARTA 1 – LOKALIZACJA 

1. Schemat autorski z tłem struktury miasta z serwisu www.google.com/maps. Dostęp 30.10.2019. 

 

 

KARTA 2 – ORIENTACJA W STRUKTURZE MIASTA 

1. Schemat autorski z tłem struktury miasta z serwisu www.google.com. Dostęp 31.10.2019. 

2. Zestawienie informacji na podstawie źródeł: 

- https://mole24.it/2020/12/10/stazione-porta-susa-di-torino-tra-passato-e-futuro/ Dostęp 12.12.2020 

- https://www.museotorino.it/view/s/686730238a0d47afacb91aca27a57df9 Dostęp 12.12.2020 

- https://it.wikipedia.org/wiki/Stazione_di_Torino_Porta_Susa Dostęp 12.12.2020 

3. Schemat autorski wykonany na podstawie schematu komunikacji publicznej z serwisu 

www.openstreetmap.org Dostęp 23.07.2021. 

KARTA 3 – RELACJA: DWORZEC – OTOCZENIE 

1. Schemat autorski z tłem widoku aksonometrycznego z serwisu www.google.com/maps  

Dostęp 27.07.2021. 

2. Schemat autorski z tłem widoku aksonometrycznego z serwisu www.google.com/maps  

Dostęp 27.07.2021. 

3. Schemat autorski z tłem widoku aksonometrycznego z serwisu www.google.com/maps  

Dostęp 27.07.2021. 

4. Schemat autorski z tłem widoku aksonometrycznego z serwisu www.google.com/maps  

Dostęp 27.07.2021. 

5. Schemat autorski wykonany na podstawie zdjęć satelitarnych z serwisu www.openstreetmap.org 

Dostęp 27.07.2021. 

6. Schemat autorski wykonany na podstawie zdjęć satelitarnych z serwisu www.openstreetmap.org 

Dostęp 27.07.2021. 

7. Komentarze autorskie – wynik obserwacji in-situ – wyjazd studialny 17-14.04.2013 

KARTA 4 – STOPIEŃ I CHARAKTER HYBRYDYZACJI ZESPOŁU DWORCA 

1.  Schemat funkcjonalny założenia kompleksu dworca pozyskany z serwisu  

https://https://www.archdaily.com/481986/porta-susa-tgv-station-silvio-d-ascia?ad_medium=gallery  

Dostęp 29.07.2021 

2. Wizualizacja pozyskana z serwisu www.investinitalyrealestate.com/it/property/torino-porta-susa-

valorizzazione-area/#  Dostęp 29.07.2021 

3. Wizualizacja pozyskana z serwisu www.investinitalyrealestate.com/it/property/torino-porta-susa-

valorizzazione-area/#  Dostęp 29.07.2021 

4. Fot. https://https://www.archdaily.com/481986/porta-susa-tgv-station-silvio-d-

ascia?ad_medium=gallery Dostęp 29.07.2021 

5. Fot. pozyskana z serwisu https://help.g2rail.com/pl/stations/torino-porta-susa  Dostęp 27.07.2021 

6. Schemat pozyskany z serwisu https://www.archdaily.com/481986/porta-susa-tgv-station-silvio-d-

ascia?ad_source=search&ad_medium=search_result_all Dostęp 29.07.2021 

7. Schemat pozyskany z serwisu https://www.investinitalyrealestate.com/it/property/torino-porta-

susa-valorizzazione-area/ Dostęp 29.07.2021  

 

KARTA 5 – STOPIEŃ I CHARAKTER HYBRYDYZACJI BUDYNKU DWORCA 
 

1. Fot. Autor. Julian Franta. 2014 

2. Fot. pozyskana z serwisu https://www.architecturalrecord.com/articles/7558-porta-susa-high-

speed-train-station  Dostęp 29.07.2021 

3. Fot. Autor. Julian Franta 2014 

4. Fot. Autor. Julian Franta 2014 

5. Fot. pozyskana z serwisu https://divisare.com/projects/292603-silvio-d-ascia-architecture-arep-

agostino-magnaghi-julien-lanoo-porta-susa-station Dostęp 29.07.2021 
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Źródła informacji i ilustracji umieszczonych na kartach dworca Liege-Guillemins. 

 

KARTA 1 – LOKALIZACJA 

1. Schemat autorski z tłem struktury miasta z serwisu www.google.com/maps. Dostęp 18.08.2019. 

 

 

KARTA 2 – ORIENTACJA W STRUKTURZE MIASTA 

1. Schemat autorski z tłem struktury miasta z serwisu www.google.com/maps Dostęp 18.08.2019. 

2. Zestawienie informacji na podstawie źródeł: 

- https://calatrava.com/projects/guillemins-tgv-railway-station-liege.html Dostęp 14.02.2020 

- https://www.greisch.com/en/projet/liege-guillemins-railway-station/ Dostęp 14.02.2020 

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Li%C3%A8ge-Guillemins  Dostęp 14.02.2020 

3. Schemat autorski wykonany na podstawie schematu komunikacji publicznej  z serwisu 

www.openstreetmap.org Dostęp 16.02.2021. 

KARTA 3 – RELACJA: DWORZEC – OTOCZENIE 

1.   Widok aksonometryczny z serwisu www.google.com/maps  Dostęp 13.03.2021. 

2.   Widok aksonometryczny z serwisu www.google.com/maps  Dostęp 13.03.2021 

3.   Wizualizacja pozyskana z serwisu https://worldarchitecture.org/architecture-news/ccpff/a2ms-

paradis-express-is-winner-of-competition-li%C3%A8ge.html Dostęp 13.03.2021 

4.   Wizualizacja pozyskana z serwisu https://worldarchitecture.org/architecture-news/ccpff/a2ms-

paradis-express-is-winner-of-competition-li%C3%A8ge.html Dostęp 13.03.2021 

5.   Schemat autorski wykonany na podstawie zdjęć satelitarnych z serwisu www.openstreetmap.org 

Dostęp 20.03.2021. 

6.   Schemat autorski wykonany na podstawie zdjęć satelitarnych z serwisu www.openstreetmap.org 

Dostęp 20.03.2021. 

KARTA 4 – STOPIEŃ I CHARAKTER HYBRYDYZACJI BUDYNKU DWORCA 

1. Fot. Autor. Julian Franta. 2017 

2. Fot. Autor. Julian Franta. 2017 

3. Fot. Autor. Julian Franta. 2017 

4. Fot. Autor. Julian Franta. 2017 
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Źródła informacji i ilustracji umieszczonych na kartach dworca Milano Centrale. 

 

KARTA 1 – LOKALIZACJA 

1. Schemat autorski z tłem struktury miasta z serwisu www.google.com/maps. Dostęp 27.08.2019 

 

 

KARTA 2 – ORIENTACJA W STRUKTURZE MIASTA 

1. Schemat autorski z tłem struktury miasta z serwisu www.google.com/maps Dostęp 27.08.2019. 

2. Zestawienie informacji na podstawie źródeł: 

-  https://www.esquire.com/it/lifestyle/viaggi/a19151611/stazione-centrale-milano-curiosita/  

Dostęp 12.12.2020 

-  https://blog.italotreno.it/mondo-treno/milano-centrale-storia-e-tesori-nascosti-nella-stazione/ 

Dostęp 12.12.2020 

-  https://www.grandistazioni.it/content/grandiStazioni/it/le-nostre-stazioni/milano-centrale.html 

Dostęp 12.12.2020 

-  http://www.storiadimilano.it/citta/milanotecnica/ferrovie/ferr_centrale.htm  Dostęp 12.12.2020 

-  https://it.wikipedia.org/wiki/Stazione_di_Milano_Centrale Dostęp 12.12.2020 

3. Schemat autorski wykonany na podstawie schematu komunikacji publicznej  z serwisu 

www.openstreetmap.org  Dostęp 10.07.2021. 

KARTA 3 – RELACJA: DWORZEC – OTOCZENIE 

1.  Schemat autorski z tłem widoku aksonometrycznego z serwisu www.google.com/maps  

Dostęp 15.07.2021. 

2.  Schemat autorski z tłem widoku aksonometrycznego z serwisu www.google.com/maps  

Dostęp 15.07.2021. 

3.  Schemat autorski z tłem widoku aksonometrycznego z serwisu www.google.com/maps  

Dostęp 15.07.2021. 

4.  Schemat autorski z tłem widoku aksonometrycznego z serwisu www.google.com/maps  

Dostęp 15.07.2021. 

5.  Schemat autorski wykonany na podstawie zdjęć satelitarnych z serwisu www.openstreetmap.org 

Dostęp 27.07.2021. 

6.  Komentarze autorskie – wynik obserwacji in-situ – wyjazd studialny 02-06.03.2013 

 

KARTA 4 – STOPIEŃ I CHARAKTER HYBRYDYZACJI BUDYNKU DWORCA 

1.  Fot. Autor. Julian Franta. 2013 

2.  Fot pozyskana z serwisu https://www.expatsinitaly.com/articles/traveling-by-rail.html  

Dostęp 20.07.2021 

3. Fot pozyskana z serwisu http://www.giugiaroarchitettura.it/projects/milano-centrale-station-

foodcourt/ Dostęp 20.07.2021 

4.  Fot. Autor. Julian Franta. 2013 

5. Fot pozyskana z serwisu http://www.giugiaroarchitettura.it/projects/milano-centrale-station-

foodcourt/ Dostęp 20.07.2021 

6. Fot pozyskana z serwisu http://www.giugiaroarchitettura.it/projects/milano-centrale-station-

foodcourt/ Dostęp 20.07.2021 
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4. Konkluzje wynikające z drugiego etapu badań – analizy ogólnej 6 dworców. 

Analiza informacji przedstawionych w kartach prezentowanych sześciu dworców pozwoliła na 

porównawcze zestawienie (tab.II.3.) roli obiektu/zespołu dworca w przestrzeni publicznej. Pod 

uwagę wzięto rolę przestrzenną formy architektonicznej dworca oraz jego znaczenie funkcjonalne 

dla otaczającej przestrzeni publicznej.  

Określono fakt wytworzenia nowej przestrzeni publicznej lub jego brak a także sposób/stan 

wykorzystania potencjału modyfikowania wartości funkcjonalno-przestrzennych w ramach samego 

obiektu/zespołu dworca oraz związanych z nim terenów kolejowych. 

Problematykę badaną dla sześciu dworców – przedstawioną na kolejnych kartach – zestawiono w 

tabeli porównawczej (tab.II.4.). 

Tabela ta obrazuje rodzaj oddziaływania dworców na strukturę miasta oraz stopień tego 

oddziaływania. Wskazuje również na powiązanie dworca z innymi środkami komunikacji masowej 

i określa typ relacji z otaczającą przestrzenią wyodrębniając tą wiodącą oraz towarzyszące. Określa 

również charakter relacji z otaczającą przestrzenią publiczną (obydwa te aspekty w ujęciu aktualnym 

i docelowym). W podobnym ujęciu aktualnym i docelowym przedstawiono generowanie zmian 

hybrydowych w otoczeniu oraz stopień hybrydyzacji budynku/zespołu dworca. Ostatnim elementem 

zestawienia (także w ujęciu aktualnym i docelowym) jest dostępność dworca – piesza i kołowa. 
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To pozwoliło na dokonanie wyboru reprezentatywnych przykładów do szczegółowego studium 

w oparciu o przedstawione poniżej kryteria: 

● Czytelność i potencjał relacji – siła schematu wiodącego – potencjał rozwoju schematu 

wiodącego i ewentualny potencjał rozwoju schematu uzupełniającego. 

● Efektywność w oddziaływaniu na strukturę miasta – efektywność już osiągnięta – docelowa 

przy zakończeniu realizacji – ewentualny potencjał dalszej zdolności krystalizacji układu 

urbanistycznego. 

● Efektywność w generowaniu hybrydyzacji otoczenia – efektywność już uzyskana – 

hybrydyzacja docelowa po ukończeniu realizacji – ewentualny potencjał dalszej 

hybrydyzacji. 

● Stopień hybrydyzacji kompleksu samego dworca – hybrydyzacja aktualnie osiągnięta – 

hybrydyzacja na określonym etapie realizacji lub po jej zakończeniu – hybrydyzacja jako 

„forma przejściowa” w trakcie realizacji – hybrydyzacja docelowa zgodnie z projektem – 

potencjał dalszej hybrydyzacji (nieokreślonej w danym momencie). 

● Możliwość obserwacji/analizy przebiegu oraz skuteczności procesu hybrydyzacji i jego 

przebiegu (czynniki hamujące oraz czynniki sprzyjające). 
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tab.II.4. 
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W wyniku procedury przedstawionej w zapisie tabelarycznym wybrano147 trzy dworce, których 

szczegółowe studium jest przedmiotem kolejnego rozdziału niniejszej pracy. Są to: 

● Estacion Chamartin, Madryt, Hiszpania – reprezentujący relację wertykalną.  

Wybór do szczegółowej analizy został dokonany również z racji problemów realizacyjnych i związanych 

z nim działań obszarowych i ewolucji ich koncepcji. 

● Gare d’Austerlitz, Paryż, Francja – reprezentujący relację przepływu. 

Wybór do szczegółowej analizy został dokonany również z racji złożoności oddziaływań i powiązań z 

obszarową rewitalizacją „Rive Gauche”. 

● Milano Centrale, Mediolan, Włochy – reprezentujący relację promieniowania horyzontalnego. 

Wybór do analizy szczegółowej został dokonany również z racji trwałości roli dworca w śródmiejskiej 

strukturze miasta i jego pre-hybrydowości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
157 Oznaczając je w tabelach tab.II.3 i tab.II.4 żółtym kolorem. 
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1. Dworzec w relacji wertykalnej: kompleks dworca Chamartin – Madrid Nuevo Norte, 

Madryt, Hiszpania. 

Niniejszy punkt, to studium przypadku dworca kolejowego powstałego niejako na zamówienie 

nowych potrzeb komunikacyjnych miasta i istotny element generujący zmiany strukturalne i związki 

peryferyjnej dzielnicy ze ścisłym centrum Madrytu.  

Historia jego powstania i przekształceń na przestrzeni 40 lat funkcjonowania odzwierciedla  zarówno 

aspiracje jak i problemy inwestycyjne miasta – również w kontekście ewoluującego koncepcyjnie i 

ciągle oczekującego na pełną realizację zamierzenia rewitalizacyjnego Operacion Chamartin. 

● ● ● 

1.1. Stan istniejący zespołu dworca Chamartin  i jego otoczenia na tle założeń wyjściowych. 

Dworzec kolejowy Chamartin to drugi co do wielkości i znaczenia dworzec kolejowy w stolicy 

Hiszpanii. Zlokalizowany w północnej części miasta158, a realizowany w latach 1970-1975159 został 

oddany do użytku jako jeden z kluczowych elementów infrastruktury Madrytu przygotowywanej na 

Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Hiszpanii w 1982 roku. W momencie otwarcia stał się głównym 

dworcem kolejowym Madrytu bowiem przewyższał możliwościami obsługi ruchu pasażerskiego 

dworzec Atocha, znajdujący się w centrum miasta. Przez blisko 10 lat dworzec Chamartin pełnił rolę 

głównej stacji kolejowej w mieście, aż do roku 1992, kiedy to dokonana została spektakularna 

rewitalizacja i rozbudowa dworca Atocha, który jako pierwszy został przystosowany do obsługi linii 

kolejowych dużych prędkości (AVE)160. W 2004 roku dworzec Chamartin został przebudowany i 

dostosowany – jak wcześniej dworzec Atocha – do obsługi sieci kolejowej AVE161. Dworzec 

Chamartin jest obecnie stacją kolejową obsługującą połączenia Madrytu z północno-zachodnią 

Hiszpanią, pociągi AVE na linii z Madrytu do Segowii i Valladolid, a także kolej podmiejską 

Cercanias i międzynarodową linię do Lizbony. Dworzec Chamartin nie obsługuje jedynie linii 

kolejowej. Pod całą infrastrukturą kolejową znajduje się stacja metra Chamartin, która poprzez linie 

1 i 10 połączona jest z dworcem kolejowym Atocha oraz historycznym centrum Madrytu162. 

Pierwotny charakter dworca Chamartin różnił się od innych tego typu obiektów kolejowych 

budowanych w tamtych czasach. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy był fakt, iż budowany był 

na wspomniane Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, a zatem był nie tylko stacją 

docelową/przesiadkową ale musiał również sprostać specyficznemu zapotrzebowaniu jakie niosły te 

Mistrzostwa. 

                                                 
158 Zlokalizowany w madryckiej dzielnicy Chamartin w odległości około 300 metrów na wschód od jednej z głównych 

osi Madrytu – Paseo de la Castellana będącej główną osią kompozycyjną Madrytu przebiegającą na kierunku północ-

południe. 
159 Po 1975 roku kontynuowano dalsze prace infrastrukturalne związaną funkcjonalnie z dworcem, i tak 10 czerwca 1982 

roku otwarto stację metra w ramach kompleksu dworca Chamartin. 
160 AVE - Alta Velocidad Española – sieć kolejowa dużych prędkości w Hiszpanii. Porównaj: informacje dotyczące 

infrastruktury kolejowej Madrytu www.raileurope.com Dostęp 18.07.2015. 
161  Sieć AVE w Hiszpanii oferuje jedną z najdłuższych trakcji na świecie. Porównaj: Ribalaygua C., Perez-Del-Caño S., 

Assessing spatial planning strategy in high-speed rail station areas in Spain (1992–2018): towards a sustainable model, 

w: European Planning Studies 27(2):1-23, 2019. 
162  Porównaj: informacje dotyczące sieci metra w Madrycie www.metromadrid.es Dostęp 18.05.2015. 

http://www.raileurope.com/
http://www.metromadrid.es/


 

Rola dworców kolejowych w strukturze przestrzeni publicznych współczesnego miasta. 

 

 

154 

 

Jednym z bardzo charakterystycznych elementów dworca, jak również wyróżniających go na tle 

innych, był zróżnicowany i rozbudowany program funkcjonalny. Hotel – zaprogramowany na dużą 

ilość gości (ok. 400 pokoi) – był realizowany nie w sąsiedztwie a stanowił jeden z elementów 

strukturalnych całości dworca. Taka decyzja została podyktowana właśnie faktem, iż dworzec 

Chamartin był głównym dworcem obsługującym gości oraz kibiców w trakcie Mistrzostw Świata w 

piłce nożnej w 1982 a zatem także bardzo dobrym miejscem ich zakwaterowania w trakcie 

rozgrywek piłkarskich. 

Również otoczenie dworca Chamartin po jego otwarciu uległo zmianom – stało się bardziej 

zróżnicowane. Dworzec, w trakcie realizacji był budowany w strefie poza-śródmiejskiej (na 

przedmieściach) Madrytu, ale w określonym kontekście urbanistycznym. 

W bezpośrednim sąsiedztwie, od strony zachodniej dworca znajdował się zespół mieszkaniowy o 

dość niskiej intensywności, który w trakcie realizacji samego dworca został częściowo 

zlikwidowany, żeby dać miejsce nowobudowanemu – niezwiązanemu ze strukturą kompleksu 

dworca – zespołowi hotelowo-biurowemu. Zespół był złożony z pięciu budynków wolnostojących 

składających się na cały kwartał miejski. Hotel zajmuje obecnie dwa budynki a w pozostałych trzech 

obiektach znajdują się biura. Wewnątrz zespołu zlokalizowana jest przestrzeń rekreacyjna z basenem 

przynależącym do hotelu163. 

Cała zachodnia strefa przydworcowa, będąca zespołem mieszkaniowym została ostatecznie 

zlikwidowana: częściowo bezpośrednio przed realizacją dworca dając miejsce na realizację 

kompleksu hotelowo-biurowego, a całkowicie kilka lat po otwarciu dworca Chamartin. Aktualnie 

ten teren – po ponad 40 latach funkcjonowania dworca –  jest nadal nie w pełni zagospodarowany. 

Obszar odpowiadający powierzchnią dwóm sąsiednim kwartałom pozostaje pusty i pełni niechlubną 

rolę „lokalnego wysypiska rzeczy niepotrzebnych” – elementów przypadkowych, funkcjonujących 

tymczasowo, a nie w przemyślanej docelowej formie, potęgując tym samym wrażenie 

zdegradowania najbliższego otoczenia tego potężnego węzła przesiadkowego.   

Nieco dalej ale wciąż w najbliższym otoczeniu dworca, po stronie zachodniej Paseo de la Castellana, 

jeszcze przed jego realizacją znajdował się duży stadion sportowy (obiekt treningowy Realu Madryt), 

który wraz z innymi boiskami piłkarskimi wybudowanymi w trakcie realizacji dworca stał się 

elementem większego zespołu funkcjonalnego, związanego z Mistrzostwami Świata w piłce nożnej.  

Pozostałe elementy otaczającej dworzec struktury przestrzennej to zespół mieszkaniowy o 

charakterze jednorodzinnym zlokalizowany od południowej strony dworca, mniejszy zespół 

sportowy z boiskiem piłkarskim będącym częścią zespołu dydaktycznego Colegio Nuestra Senora 

del Recuerdo od strony południowo-wschodniej a także obszary związane z infrastrukturą kolejową. 

Tym co było bardzo charakterystyczne dla otoczenia nowo wybudowanego dworca kolejowego to 

                                                 
163  W 2015, w czasie kiedy autor zbierał informacje w trakcie wyjazdu studialnego, ten zespół hotelowy był częścią sieci 

Tryp. Obecnie – po modernizacji – należy do sieci hotelowej Melia. Porównaj: informacje w serwisie 

https://www.melia.com/en/hotels/spain/madrid/hotel-madrid-chamartin-by-

melia/index.htm?utm_medium=organic&utm_source=uberall&utm_content=dynamic Dostęp 15.05.2021 

https://www.melia.com/en/hotels/spain/madrid/hotel-madrid-chamartin-by-melia/index.htm?utm_medium=organic&utm_source=uberall&utm_content=dynamic
https://www.melia.com/en/hotels/spain/madrid/hotel-madrid-chamartin-by-melia/index.htm?utm_medium=organic&utm_source=uberall&utm_content=dynamic
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fakt, iż to najbliższe otoczenie było z nim związane funkcjonalnie w specyficzny sposób. W trakcie 

realizacji dworca Chamartin postawiono głównie na powiązania kołowe, projektując zespoły 

parkingów przydworcowych a ignorując niemal zupełnie powiązania piesze, które kształtowałyby 

strukturę przestrzeni publicznych pomiędzy obiektem dworca a chociażby, dominującą przestrzenią 

publiczną w tym obszarze, czyli Paseo de la Castellana oraz okalającą go strukturą przestrzenną 

miasta. Brak czytelnych powiązań pieszych w formie ciągów publicznych, wyrazistego oraz 

logicznie rozwiązanego placu przed dworcem wynikł prawdopodobnie – i między innymi – z faktu, 

iż w latach, w których dworzec powstawał dominującym sposobem przemieszczania się po mieście 

był samochód. Istotnym czynnikiem był także „podmiejski” charakter jego lokalizacji: był 

realizowany w miejscu bez czytelnie skrystalizowanej struktury przestrzennej dającej przynajmniej 

pretekst do celowości i możliwość tworzenia powiązań pieszych między nowopowstałym dworcem 

a otaczającą strukturą miejską. 

Ten widoczny brak – wytworzenia i związku dworca z zewnętrzną wartościową przestrzenią 

publiczną – pogłębił się w drugiej połowie lat 80-tych i latach 90-tych zarówno przez utratę przez 

Chamartin roli dworca wiodącego w mieście, jak i stopniową degradację stadionu treningowego 

Realu Madryt, tak, że  ostatecznie został on zlikwidowany. 

Jak wspomniano, przy Paseo de la Castellana jeszcze przed realizacją dworca Chamartin znajdowało 

się boisko treningowe legendarnego madryckiego klubu piłkarskiego Real Madryt, które wydaje się, 

także było jednym z generatorów powstania dworca. Obecnie stadionu już nie ma, a na to miejsce w 

pierwszej dekadzie XXI wieku wprowadzono nowy – teoretycznie równie silny – generator:                            

4 obiekty wysokościowe o funkcji biurowej i hotelowej. 

Realizacją powstałą na miejscu zlikwidowanego stadionu, wykorzystując bardzo atrakcyjną działkę 

nanizaną praktycznie na jedną z najważniejszych osi Madrytu, jest kompleks Cuatro Torres Business 

Area. Inwestycja ta była również konsekwencją dużego zainteresowania jakie budził obszar 

sąsiadujący z dworcem kolejowym Chamartin. Pierwotnie te cztery wieżowce miały być początkiem 

tworzenia nowej dzielnicy biznesowej, ale cały proces został zatrzymany z uwagi na kryzys. Powstał 

jednak kompleks CTBA, który w chwili obecnej zamyka kompozycyjnie oś Paseo de la Castellana i 

jest dla północnej części miasta bramą-ikoną silnie akcentującą rozwój oraz definiującą północną 

krawędź współczesnego Madrytu164. Pierwszy budynek – Torre Cepsa – najwyższy z całej czwórki 

(250m)  i przy okazji najwyższy budynek w Hiszpanii został zaprojektowany przez sir Normana 

Fostera i został otwarty w 2008 roku. Kolejną wieżą jest Torre PwC zaprojektowana przez 

architektów z pracowni Rubio & Alvarez-Sala – mierzy 236 metrów wysokości i posiada 52 

kondygnacje. W dolnej części wieży znajduje się pięciogwiazdkowy hotel Eurostar Madrid Tower 

zajmujący pierwsze 31 pięter. Zaraz obok zlokalizowana jest Torre de Cristal – budynek ma 

wysokość 249 metrów, liczy 45 kondygnacji i został zaprojektowany przez Cesara Pelli. Na ostatniej 

                                                 
164  Porównaj: Jacek Gyurkovich, Architektura w przestrzeni miasta. Wybrane problemy, Wydawnictwo Politechniki 

Krakowskiej, Kraków 2010, strona 45. 



 

Rola dworców kolejowych w strukturze przestrzeni publicznych współczesnego miasta. 

 

 

156 

 

kondygnacji wieżowca znajduje się ogród wertykalny165 zaprojektowany przez francuskiego 

botanika Patricka Blanca. Całość kompleksu zamyka ostatnia wieża – Torre Espacio – 

zaprojektowana przez Henry N. Comba z nowojorskiej firmy Pei Cobb Freed & Partners – posiada 

57 kondygnacji i mierzy 230 metrów wysokości. Na ostatniej kondygnacji tego budynku 

zlokalizowano basen i kort166.  

Cały kompleks czterech wieżowców wchodzących w skład Cuatro Torres Business Area 

zlokalizowany jest na wspólnej platformie – przestrzeni publicznej – będącej częścią Paseo de la 

Castellana. Z uwagi na kryzys – a raczej kolejne kryzysy – zespół CTBA nie doczekał się jeszcze 

szerszej kontynuacji, poza piątym niższym wieżowcem Espacio Caleido zrealizowanym w 2020 

roku. To sprawia, że jest „samotną wyspą” najwyższego standardu oferowanego programu i 

atrakcyjności formalnej ale strukturalnie i funkcjonalnie zupełnie nie związaną z otaczającą 

zabudową. Jest niezaprzeczalnie ikoną identyfikującą ten fragment miasta i „atrakcją miejskiego 

skyline’u” także dla gości hotelu dworca Chamartin. 

 

il.III.1. 

Widok z tarasu hotelu dworca Chamartin na kompleks Cuatro Torres Business Area. 
Fot. pozyskana z serwisu www.weare-chamartin.com. Dostęp 20.09.2015 

 

il.III.2 

Kompleks Cuatro Torres Business Area widziany od strony wejścia zachodniego do dworca Chamartin.                              
Fot. Autor. Julian Franta 2015 

Na obu ujęciach (il.III.1 i il.III.2) widoczny jest niezagospodarowany teren po wyburzonych 

                                                 
165 Na powierzchni około 600 metrów kwadratowych posadzono 43 gatunki roślin. W sumie znajduje się tam około 24000 

sztuk roślin. Ogród na dachu Torre de Cristal jest najwyżej położonym ogrodem w Madrycie. 
166  Porównaj strona biura autorskiego http://www.pcf-p.com/a/p/0108/s.html Dostęp 18.07.2015 

http://www.weare-chamartin.com/
http://www.pcf-p.com/a/p/0108/s.html
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kwartałach mieszkaniowych. Jest to kluczowa przestrzeń pomiędzy dworcem a zespołem CTBA i 

potencjalny zwornik funkcjonalno-przestrzenny tych dwóch kompleksów.  

Fakt powstania CTBA oraz wynikające z całościowej idei rozwoju miasta „zbliżenie się” centrum 

do lokalizacji dworca Chamartin otworzyło kolejny etap poszukiwań i koncepcji projektowych 

dotyczących tego obszaru. 

 

il.III.3. 

Schematy ilustrujące proces zmian otoczenia dworca Chamartin od 1956 do 2020 roku.  

1. Rejon Madrid Chamartin 1956 – przed realizacją dworca – widoczny wyrazisty element strukturalny Paseo 

de la Castellana. 

2. Rejon Madrid Chamartin 1961-67 – stan przed realizacją dworca – pojawia się istotny nowy element 

strukturalny: boisko treningowe Realu Madryt przy Paseo de la Castellana oraz dwa mniejsze boiska. 

3. Rejon Madrid Chamartin 1975 – tuż po zrealizowaniu dworca – eliminacja ze struktury miasta cmentarza 

oraz części zabudowy mieszkaniowej i zastąpienie jej nową strukturą mieszkaniową. 

4. Rejon Madrid Chamartin 2001 – stan po likwidacji pozostałej zastanej zabudowy mieszkaniowej oraz 

stopniowej degradacji stadionu. 

5. Rejon Madrid Chamartin 2010 – realizacja CTBA wzdłuż Paseo de la Castellana w miejscu boiska 

treningowego. 

6. Rejon Madrid Chamartin 2020 – uzupełnienie zespołu CTBA o piątą wieżę – Espacio Caleido. 
Opracowanie własne na podstawie archiwalnych zdjęć lotniczych i satelitarnych z serwisu 

http://www.madrid.org/nomecalles/Inicio.icm Dostęp 20.09.2015 i 15.12.2020. 

http://www.madrid.org/nomecalles/Inicio.icm
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4.  

5.  

il.III.4 i il.III.5. 

Porównanie stanu otoczenia dworca Chamartin – lata 2001 oraz 2021.  

W roku 2001 kompleks dworca wraz z jego wertykalnym elementem jakim jest hotel Chamartin oraz zespołem 

biurowo-hotelowym w sąsiedztwie dworca od strony południowo-zachodniej – był jedyną dominantą wśród 

zróżnicowanej ale generalnie horyzontalnej zabudowy oraz dużej ilości otwartych terenów dedykowanych 

funkcji zieleni i sportu/rekreacji: Centrum sportowe im. Vincente del Bosque, Parue de la Ventilla oraz Parque 

Norte. W 2021 poza kluczową zmianą związaną z powstaniem zespołu CTBA – uzupełnionego w roku 2020 o 

piątą, znacznie niższą wieżę Espacio Caleido - obszar otaczający dworzec Chamartin jest praktycznie w stanie 

stagnacji – oczekując wciąż na radykalne zmiany związane z wcieleniem w życie idei rewitalizacyjnej 

Operacion Chamartin. Fot. pozyskane z serwisu www.google.com/maps. oraz aplikacji google earth pro. Dostęp 

05.03.2021 
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il.III.6. 

Dworzec kolejowy Chamartin z dominującą bryłą hotelu widziany od strony zachodniej (pierwszy z lewej), 

następnie kompleks hotelowo-biurowy (wybudowany w miejsce zespołu mieszkaniowego istniejącego tu 

jeszcze przed wybudowaniem dworca) oraz z prawej zespół mieszkaniowy (zlokalizowany pomiędzy Calle de 

Mauricio Legendre i Paseo de la Castellana. Na pierwszym planie wolny teren po dawnej zabudowie 

mieszkaniowej zlikwidowanej po otwarciu dworca – nadal czeka na zagospodarowanie, które pozwoliłoby by 

został główną przydworcową przestrzenią publiczną zespalającą kompleks dworca z otaczającą strukturą 

miejską a przede wszystkim z Paseo de la Castellana. Fot. Autor. Julian Franta 2015. 

 

 

il.III.7. 

„The Gate of Europe” przy Plaza de la Castilla – dwie bliźniacze wieże zaprojektowane przez Philipa Johnsona 

i Johna Burgee – od 1996 roku jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków na Paseo de la Castellana, 

widziane z okolicy Cuatro Torres Business Area. Lokalizacja tego typu obiektów na Paseo de la Castellana 

zdaje się być oczywistą decyzją biorąc pod uwagę fakt, jak bardzo prestiżowy charakter ma ta jedna z 

ważniejszych alei Madrytu. Zaskakujące, że tak duży zespół jakim jest dworzec Chamartin nie jest powiązany 

z tą aleją żadną czytelną sekwencją przestrzeni publicznych pozostając nadal hybrydową wyspą funkcjonalną 

– tym bardziej, że druga prowadzące do Plaza de la Castilla oś jaką jest Calle Agustin de Foxa zamknięta jest 

widokowo hotelem Chamartin. Fot. Autor. Julian Franta 2015. 

 

8.    9.  

il.III.8. i il.III.9. 

Przestrzeń publiczna zespalająca kompleks Cuatro Torres Business Area jest udanym przykładem 

zagospodarowania przestrzeni publicznej przy Paseo de la Castellana. Niestety aktualnie brakuje klarownego 

powiązania tej przestrzeni z kompleksem dworcowym co znacząco a negatywnie wpływa na jakość otoczenia 

dworca Chamartin. Zdjęcie po stronie lewej – http://www.elhogarnatural.com/reportajes/JardinesCuatroTorres.htm 

Dostęp 16.06.2021, zdjęcie po stronie prawej – Fot. Autor. Julian Franta 2015. 

 

http://www.elhogarnatural.com/reportajes/JardinesCuatroTorres.htm
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1.2 Operacion Chamartin w kontekście dworca Chamartin: ewolucja koncepcji 

przestrzennej 1993 – 2021.  

Mniej więcej od 1993 roku temat obszaru Chamartin pojawiał się na deskach różnych projektantów, 

chcących wykorzystać potencjał jaki dawał ten potężnych rozmiarów węzeł przesiadkowy dla 

przeprowadzenia wielkoobszarowej rewitalizacji – „Operacion Chamartin” – tworząc tym samym 

nową dzielnicę Madrytu, której myślą przewodnią jest „wielofunkcyjność obszarowa”. 

Pierwotnie, jak już wspomniano,  cztery wieżowce CTBA miały być początkiem tworzenia części 

biznesowej tej dzielnicy, ale cały proces został wyhamowany przez kryzys – ale tylko realizacyjnie, 

ponieważ prace planistyczne były i są kontynuowane. 

Podjęta w ostatnim dwudziestoleciu, a planowana na kolejne – idea „Operacion Chamartin” to 

zamierzenie urbanistyczne, które również ma wytworzyć inne jakościowo relacje dworca Chamartin 

z nowymi przestrzeniami publicznymi. „Operacion Chamartin”167 rozwijane jest i prowadzone przez 

prywatną firmę Distrito Castellana Norte. 

W swym pierwotnym założeniu projekt „Operacion Chamartin” jest największym i najważniejszym 

projektem dotyczącym odnowy miast w Hiszpanii w ciągu ostatnich 20 lat i odzwierciedla charakter 

Madrytu jako miasta otwartego na zmiany i przygotowanego na kreowanie wysokiego standardu 

życia wszystkich jego mieszkańcom168. Obszar jaki ma zostać poddany rewitalizacji to ponad 300 

hektarów, z czego 80% z tego terenu ma zostać przeznaczona na szeroko rozumianą infrastrukturę 

publiczną, z której będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Madrytu. Warto dodać, że ponad 500 

tysięcy metrów kwadratowych rewitalizowanego terenu będzie przeznaczona na zieleń publiczną169. 

Cały obszar przeznaczony do rewitalizacji podzielony został na cztery strefy o odmiennym 

charakterze. Stanowić one mają również kolejne etapy realizacyjne projektu.  

Kluczową dla omawianych tu relacji dworca Chamartin z otaczającą przestrzenią publiczną jest 

strefa pierwsza. 

Strefa 1 – Central Park. 

Naturalną granicą obszaru parku od strony południowej jest właśnie dworzec kolejowy Chamartin. 

Sam park zlokalizowany zostanie bezpośrednio nad licznymi rozjazdami kolejowymi przy dworcu, 

jednocześnie wyrównując teren do poziomu sąsiednich działek jak również ukrywając sieć 

rozgałęzień kolejowych pod spodem. Powierzchnia parku planowana jest na około 24 hektary – ma 

być zieloną i otwartą przestrzenią otoczoną głównie przez zabudowę mieszkaniową. W tej strefie 

planuje się wybudować około 6300 lokali mieszkalnych. Całość tego obszaru ma być dobrze 

powiązana z istniejącą strukturą przestrzenną – szczególnie z dworcem – poprzez dobrze 

skomponowaną zróżnicowaną sekwencję przestrzeni publicznych  o charakterze rekreacyjnym.  

                                                 
167  Obecnie, od 2015 roku – nazwa całego zamierzenia to Madrid Nuevo Norte. Źródło: portal Construction Review Online 

https://constructionreviewonline.com/project-timelines/madrid-nuevo-norte-project-facts-and-timeline/  

Dostęp 10.09.2021 
168 Porównaj: serwis internetowy www.urbanity.es Dostęp 18.07.2015 
169  Porównaj: serwis internetowy www.distritocastellananorte.com/en, Dostęp 29.07.2015 

https://constructionreviewonline.com/project-timelines/madrid-nuevo-norte-project-facts-and-timeline/
http://www.urbanity.es/
http://www.distritocastellananorte.com/en
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Strefa 2 – Strefa Biznesu. 

Od strony północnej założenie parkowe zamknięte będzie sercem całego założenia – strefą 

biznesową gdzie planuje się zrealizować prawie 900 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni 

biurowej w budynkach o charakterze wysokościowym. Również w tej strefie planuje się 

zlokalizować wiele obiektów o charakterze publicznym. W strefie biznesowej znaleźć się mają także 

dwa przystanki metra i jeden przystanek podmiejskiej kolejki Cercanias, których nowy przebieg 

planuje się przez całość nowego założenia. Ta strefa, pomimo planowanej wysokiej intensywności 

zabudowy, będzie charakteryzowała się również bardzo dobrze skomponowaną strukturą przestrzeni 

publicznych – o innym niż poprzednia „parkowa” charakterze – która planowana jest w tej strefie na 

ponad 24 hektarach terenu. 

Strefa 3 – Przedłużenie Paseo de la Castellana. 

Jednym z głównych założeń planistycznych tego projektu jest przedłużenie Paseo de la Castellana – 

jednej z najważniejszych osi kompozycyjnej Madrytu – na północ o 3,7 km, zaczynając od dworca 

kolejowego Chamartin. W planach przewiduje się zbudowanie około 10000 mieszkań wzdłuż 

przedłużonej Paseo de la Castellana. Będzie to nadal ulica o charakterze handlowym, ze sklepami 

zlokalizowanymi w parterach budynków ale dodatkowo ta jedna z głównych alei madryckich będzie 

również strefą wszelkiego rodzaju rozrywki. Całość ma być powiązana prawie 13 kilometrami 

wytyczonych ścieżek rowerowych.  

Istotnym jest fakt, iż przedłużenie Paseo de la Castellana i stworzenie centrum biznesowego z 

obiektami wysokościowymi to kontynuacja wcześniej rozpoczętego procesu – Cuatro Torres 

Business Area. Realizacja całego założenia docelowo stworzy nową dzielnicę biznesową w Madrycie 

a także pozwoli na powiązanie samotnie stojących dzisiaj czterech wież CTBA (Cuatro Torres 

Business Area) i piątej EC (Espacio Caleido) w większą całość kompozycyjną. 

Strefa 4 – Park technologiczny. 

Ostatnią strefą będącą klamrą zamykającą nową dzielnicę ma być park technologiczny, który 

przewiduje się na ponad 180 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, skomponowany 

z budynkami o charakterze publicznym planowanymi na podobną powierzchnię użytkową. Całość 

będzie związana ze sobą kolejną sekwencją przestrzeni publicznych planowanych w tej strefie na 

około 60 tysięcy metrów kwadratowych. 

Realizacja projektu „Operacion Chamartin” to gigantyczne zamierzenie inwestycyjne, które będzie 

niosło daleko idące skutki przestrzenno-funkcjonalne w stolicy Hiszpanii. Powiązania przestrzenne 

jakie udało się wytworzyć w tym projekcie dadzą szansę na „przywrócenie miastu” również dworca 

kolejowego Chamartin, który od momentu powstania zdaje się funkcjonować „obok miasta” a fakt 

stworzenia nad siecią torów kolejowych wychodzących z dworca na północ potężnego parku 

będącego łącznikiem dworca z nowoprojektowaną strukturą stwarza możliwość wciągnięcia samego 

dworca w proces kreowania i funkcjonowania tej północnej dzielnicy na nowo170.  

                                                 
170 Informacje o strefach pierwotnego założenia Operacion Chamartin pozyskane z serwisu 

www.distritocastellananorte.com/en Dostęp 29.07.2015 
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il.III.10. 

Schemat relacji pomiędzy dworcem a jego otoczeniem, zgodnie z planem Operacion Chamartin. Widoczne 

nieobjęcie planem strefy po zachodniej i wschodniej stronie dworca Chamartin.  
Opracowanie własne na bazie materiałów pobranych z http://www.madrid.org/nomecalles/, dostęp 24.07.2015 oraz z  

www.distritocastellananorte.com/en, dostęp 29.07.2015 

Realizacja ta jeszcze nie została podjęta, ale sam opisany powyżej projekt  już uległ modyfikacjom. 

Nie co do zasadniczej idei, ale co do zakresu obszarowego i szczegółowych decyzji funkcjonalno-

przestrzennych. Nowa nazwa „Madrid Nuevo Norte171” – podkreśla jeszcze mocniej znaczenie obu 

wiodących idei  projektu:  stworzenia dzielnicy funkcjonalnie i przestrzennie komplementarnej w 

stosunku do centrum Madrytu oraz neutralizacji bariery urbanistycznej linii/obszaru kolejowego w 

tej części miasta. 

Podejście do kształtowania  przestrzeni i funkcji publicznych w bezpośrednim sąsiedztwie i 

powiązaniu z dworcem Chamartin ma zasadnicze znaczenie dla płynności powiazań funkcjonalnych 

i związków kompozycyjnych ze strukturą miejską w kierunku strefy śródmiejskiej. 

Należy pamiętać, ze stacja Chamartin jest kluczowym węzłem transportu publicznego wiążącego z 

miastem – autobusem, metrem, tramwajem – regionem stolicy ,,Comunidad de Madrid” – za 

pośrednictwem rozleglej sieci pociągów podmiejskich „Cercanias” – oraz z resztą Półwyspu 

Iberyjskiego dzięki wkrótce w pełni zrealizowanej sieci AVE172. Ponadto lotnisko Barajas173 w 

Madrycie znajduje się zaledwie 15 minut jazdy pociągiem od hotelu dworca Chamartin, zapewniając 

doskonałe połączenie z Europą i resztą świata, co sprawia, że ten element funkcjonalny dworca jest 

w komplementarnej relacji z dworcem – dogodnej dla wszelkich podróży biznesowych. Dworzec 

Chamartin, którego otoczenie nie tylko od północy ale również od południa, zachodu i wschodu jest 

już integralną częścią opracowania, staje się przepływowym węzłem funkcjonalno-kompozycyjnym 

całego założenia w partii styku istniejącej struktury miasta w kierunku centrum z nowoprojektowaną. 

„Madrid Nuevo Norte” zamierzono jako nowy centralny obszar biznesowy w skali  europejskiej, 

który ma na celu zwiększenie konkurencyjności handlowej Madrytu i Hiszpanii a wspierający 

wychodzenie z recesji gospodarczej. Jego  koncepcja przestrzenna wykorzystuje z jednej strony fakt,  

                                                 
171 Porównaj: serwis internetowy https://constructionreviewonline.com/project-timelines/madrid-nuevo-norte-project-

facts-and-timeline/ Dostęp 10.09.2021 
172  Informacje pozyskane z www.raileurope.com Dostęp 23.07.2021 
173 Zgodnie ze schematem powiązań lotniska Barajas z Madrytem https://www.vialibre-ffe.com/pdf/infografia556.pdf 

Dostęp 15.07.2021 

http://www.madrid.org/nomecalles/
http://www.distritocastellananorte.com/en
https://constructionreviewonline.com/project-timelines/madrid-nuevo-norte-project-facts-and-timeline/
https://constructionreviewonline.com/project-timelines/madrid-nuevo-norte-project-facts-and-timeline/
http://www.raileurope.com/
https://www.vialibre-ffe.com/pdf/infografia556.pdf
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il.III.11. 

Idea roli dworca Chamartin i jego otoczenia w koncepcji Madrid Nuevo Norte. Z wykorzystaniem schematów ze 

strony internetowej pracowni autorskiej www.rsh-p.com. Dostęp 23.07.2021. 

że lokalizacja znajduje się na styku dwóch korytarzy kluczowych dla aktywności gospodarczej: 

Paseo Castellana i A1 – jednej z głównych tras wyjazdowych z Madrytu. Z drugiej strony położenie 

stosunkowo blisko rezerwatu przyrody „El Pardo” stwarza wyjątkową okazję wykreowania go w 

pobliżu obszaru o naturalnym pięknie174. 

Również ta część miasta – podobnie jak cały Madryt – jest mozaiką zróżnicowanych a 

charakterystycznych układów funkcjonalno-przestrzennych, dlatego też projekt zakłada kontynuację 

i naturalną integrację tej różnorodności, w silnym związku z istniejąca strukturą a w opozycji do 

częstej współczesnej praktyki ostatnich lat, w której nowe zespoły są budowane niezależnie i w 

izolacji od istniejącej tkanki miejskiej. 

Projekt proponuje też, nawiązujące do tradycji  jej nazwy – paseo czyli promenada – potraktowanie 

„Paseo de la Castellana” jako Zielonej  Arterii – dedykowanej i atrakcyjnej zarówno dla ruchu 

pieszego jak i kołowego.  To modyfikacja dotychczasowego podejścia, które traktowało ten główny 

korytarz transportu publicznego w mieście, szczególnie w części północnej, jako de facto „kołową 

autostradę”. 

Madrid Nuevo Norte przyczynia się do zrównoważonego rozwoju Madrytu jakkolwiek identyfikuje 

się równocześnie pewne obawy dotyczące budżetu i harmonogramu projektu. Ponadto Madrid 

Nuevo Norte zapewnia władzom lokalnym znaczne możliwości wdrażania strategii 

zrównoważonego marketingu miejskiego mających na celu poprawę konkurencyjności i jakości 

życia w Madrycie175. 

                                                 
174  Zgodnie z opisem koncepcji na stronie pracowni projektowej Rogers, Stirk, Harbour & Partners:  

https://www.rsh-p.com/projects/madrid-nuevo-norte/ Dostęp 10.07.2021 
175  Porównaj: Metaxas T., Juarez L., Gavriilidis G., Planning and Marketing the City for Sustainability: The Madrid Nuevo 

Norte Project, w: Sustainability, 13, 2094, 2021; 

http://www.rsh-p.com/
https://www.rsh-p.com/projects/madrid-nuevo-norte/
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il.III.12. 

Dworzec Chamartin na tle schematów funkcjonalnych Madrid Nuevo Norte – wykorzystano schematy z 

https://distritocastellananorte.com/elproyecto/?lang=en. Dostęp 23.07.2021. 
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1.3. Charakter hybrydyzacji dworca i jego otoczenia oraz jej wpływ na efektywność 

wykorzystania terenu i związki funkcjonalno-kompozycyjne – aktualnie i docelowo. 

Obecnie dworzec Chamartin – jakkolwiek jest bardzo rozbudowanym węzłem przesiadkowym – 

stanowi niewątpliwie hybrydową strukturę funkcjonalną, niestety ciągle o charakterze nie dość 

powiązanej z otoczeniem „wyspy”. Komponent komunikacyjny tej hybrydy obsługuje zarówno 

standardowe międzymiastowe połączenia kolejowe, pociągi AVE jak również kolej podmiejską 

Cercanias i dwie linie metra, stanowiąc wielopoziomowy węzeł komunikacyjny. Kolej dużych 

prędkości wzmocniła niewątpliwie istniejące tendencje i potencjały zawarte w dworcu176. Poza 

pełnieniem funkcji kolejowej, zawiera w sobie rozbudowaną ofertę szeregu innych funkcji. W 

kompleksie dworca wciąż działa hotel177, który obecnie oferuje 378 pokoi oraz bogaty program  

towarzyszący. Dworzec posiada również rzadziej spotykane elementy programowe takie jak 

Castellana Sports Club mieszczący się w specjalnie zaadaptowanej części dworca pod bardzo 

charakterystycznym półkolistym zadaszeniem budynku. Poza tym znajdują się tutaj również siedziby 

różnych firm, restauracje, sklepy oraz wiele innych usług skierowanych zarówno do podróżnych jak 

i do okolicznych mieszkańców.  

Problemem wciąż aktualnym a obecnym od momentu powstania dworca, jest brak odpowiednich 

relacji z przestrzeniami publicznymi na zewnątrz kompleksu. Nadal priorytetowo traktowani są 

użytkownicy dostający się do dworca samochodem a nie piesi. Taki stan rzeczy spowodowany jest 

w głównej mierze brakiem powiązań pieszych z otaczającą przestrzenią publiczną, jak również 

wysoki poziom zdegradowania bezpośrednio sąsiadującej z dworcem przestrzeni publicznej. 

Efektem braku czytelnych powiązań przestrzennych dworca z jego otoczeniem skutkuje tym, że sam 

dworzec Chamartin mimo jego hybrydowego charakteru pozostaje „samotną wyspą” – 

wielofunkcyjnym kompleksem, trudno dostępnym dla przeciętnego użytkownika przestrzeni 

publicznej. Szczególnie w sytuacji gdy zaledwie 300 metrów od dworca przebiega jedna z 

najważniejszych alei Madrytu – Paseo de la Castellana, będąca zarówno jedną z głównych arterii 

komunikacyjnych Madrytu jak i miejscem lokalizacji wielu budynków publicznych (np.  

Ministerstwo Obrony Hiszpanii czy Ministerstwo Pracy i Zabezpieczenia Społecznego), obiektów 

sportowych takich jak stadion Santiago Bernabeu klubu piłkarskiego Real Madryt, a także wielu 

obiektów handlowych, usługowych i wystawienniczych. Sama realizacja CTBA jest bardzo 

spektakularna – szczególnie w otoczeniu, które nie przedstawia ani równie wysokiej jakości 

przestrzeni publicznej ani architektonicznej. Związek funkcjonalno-przestrzenny pomiędzy Cuatro 

Torres Business Area a dworcem Chamartin z jednej strony jest jasny i oczywisty (w kontekście faktu 

lokalizacji podobnych obiektów w sąsiedztwie dużych dworców kolejowych w innych europejskich 

miastach) ale zupełnie brakuje tu klarownych powiązań obu stref sekwencjami przestrzeni 

publicznych. 

                                                 
176  Porównaj: Ribalaygua C, Sánchez F. G., de Ureña J. M., Urban Development around Spanish High-Speed Rail Stations: 

Plans, Realized Development and Lessons, w: Built Environment, Volume 46, Number 3, 2020; 
177 Hotel przeszedł proces renowacji w 2012 roku i w 2015 funkcjonował pod marką Weare Hotels a obecnie nosi nazwę 

Hotel Chamartin The One jako obiekt **** - porównaj: www.weare-chamartin.com Dostęp 29.08.2015  

http://www.weare-chamartin.com/
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13.  

14.  

15.  

16.  

il.III.13, il.III.14, il.III.15 i il.III.16. 

Aktualne otoczenie dworca Chamartin Od góry: 13. Relacja dworca z niewykształconą przestrzenią publiczną 

od zachodu. 14. Wielopoziomowość układu funkcjonalnego dworca, brak relacji z otaczającą strukturą miasta 

od wschodu – wyspa funkcjonalna dostępna jedynie komunikacją kołową. 15. Wykształcone w ramach 

kompleksu dworca przestrzenie otwarte dostępne publicznie: A. Przestrzeń wejściowa do hotelu Chamartin. 

B. Przestrzeń rekreacyjna powiązana z gastronomią. C. Przestrzeń wprowadzająca do wewnętrznych funkcji 

sportowych i rekreacyjnych. D. Zewnętrzne boiska sportowe. 16. Wielopoziomowy układ funkcjonalno-

przestrzenny dworca wykazujący wysoką intensywność wykorzystania terenu i zróżnicowanie funkcjonalne – 

hybrydyzację kompleksu jako całości. Fot. pozyskane z serwisu www.google.com/maps Dostęp 23.07.2021. 

http://www.google.com/maps
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il.III.17. 

Główny wewnętrzny trzon komunikacyjny dworca Chamartin. Pionowy łącznik między dwoma poziomami 

metra a poziomem kolei. Aktualnie stacja kolejowa Chamartin jest drugim głównym dworcem Madrytu. 

Obsługuje standardowe połączenia kolejowe z innymi miastami Hiszpanii, pociągi AVE, podmiejską kolej 

Cercanias oraz dwie linie metra. Fot. Autor. Julian Franta 2015. 

 

il.III.18. 

Główna poczekalnia na poziomie peronów dworca kolejowego. Dworzec Chamartin posiada specyficzny 

program funkcjonalny. Poza programem związanym przede wszystkim z obsługą podróżnych ma też – 

restauracje, sklepy itp. Fot. Autor. Julian Franta 2015. 

 

il.III.19. 

W kompleksie dworca znajduje się również centrum sportowe, bowling oraz wiele innych funkcji, których 

adresatem są okoliczni mieszkańcy. Na fotografii poddasze dworca Chamartin zaadaptowane na klub sportowy 

Castellana Sports Club – sala do jazdy na rolkach. Fot. pozyskana z serwisu www.castellanasportsclub.com. Dostęp 

20.09.2015 

http://www.castellanasportsclub.com/


 

Rola dworców kolejowych w strukturze przestrzeni publicznych współczesnego miasta. 

 

 

168 

 

 

il.III.20. 

Poddasze dworca Chamartin zaadaptowane na klub sportowy Castellana Sports Club – wielopoziomowa sala 

fitness. Fot. pozyskana z serwisu www.plus.google.com/+CastellanaSportsClubOficial. Dostęp 20.09.2015 

 

 

il.III.21. 

Hotel**** należący do kompleksu dworca Chamartin góruje nad nim i podkreśla jego pierwotny, hybrydowy 

charakter a równocześnie stanowi zamknięcie kompozycyjne Calle Augustin de Foxa prowadzącej w 

kierunku dworca od Plaza de Castilla. Fot. pozyskana z serwisu  

https://pix8.agoda.net/hotelImages/75288/0/36ed014c292542cffb186fbddc88f0f3.jpg?s=1024x768 Dostęp 20.05.2021 

 

22.                                          23.  

il.III.22 i il.III.23. 

Na górnym poziomie dworca Chamartin – otwarta przestrzeń publiczna udostępniająca hotel ale też 

posiadająca lokale gastronomiczne z pięknym widokiem na fragment skyline’u północnego Madrytu, z lewej 

strony – The Gate of Europe, z prawej strony zespół Cuatro Torres Business Area. Oba zdjęcia z serwisu 

www.eddkmagazine.com/zielou-madrid/. Dostęp 20.05.2021 

http://www.plus.google.com/+CastellanaSportsClubOficial
https://pix8.agoda.net/hotelImages/75288/0/36ed014c292542cffb186fbddc88f0f3.jpg?s=1024x768
http://www.eddkmagazine.com/zielou-madrid/
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Fakt zaistnienia kompleksu CTBA178 daje szansę na jego właściwe powiązanie z dworcem Chamartin 

w momencie przystąpienia do realizacji projektu „Madrid Nuevo Norte”. 

W projekcie tym bowiem położono szczególny nacisk na powiązanie ze sobą wszystkich istotnych 

elementów otaczającej struktury urbanistycznej, a także dopilnowano by każda strefa, w której 

dominuje któraś z funkcji przewodnich była dopełniona funkcjami dodatkowymi przeznaczonymi 

dla przeciętnego użytkownika przestrzeni publicznej. Intencją jest by nie tworzyły się swoiste „getta 

przestrzenno-funkcjonalne” skazujące daną przestrzeń na mono funkcyjność i tym samym na 

działanie tylko w określonych porach.  

Problemem dworca Chamartin była – i jeszcze jest nadal – zachodnia strefa przydworcowa. 

Aktualnie ten  olbrzymi teren – przypomnijmy: po ponad 40 latach od otwarcia dworca a o 

rozmiarach odpowiadających powierzchnią dwóm miejskim kwartałom – pozostaje pusty. 

Częściowo pełni rolę strefy obsługi parkingowo-komunikacyjnej dworca, co niestety nie osłabia 

faktu zdegradowania najbliższego otoczenia tak potężnego węzła przesiadkowego - multimodalnego. 

Wydawało się, że miasto nie ma pomysłu na zagospodarowanie tego wrażliwego obszaru będącego 

zwornikiem pomiędzy dworcem Chamartin a Paseo de la Castellana i Cuatro Torres Business Area . 

Fakt braku jakiejkolwiek propozycji odniesienia się do tego obszaru w projekcie „Operacion 

Chamartin”, który miał być nową wartością przestrzenną północnej części Madrytu był dużym 

błędem planistycznym i marnowaniem szansy jaką to gigantyczne zamierzenie stwarza również dla 

dworca. Nowa, aktualna wersja „Madrid Nuevo Norte” już ten problem rozwiązuje, w pełni 

doceniając rolę dworca w całości założenia. Zachodnia strefa przydworcowa jest integralną częścią 

projektu. Zyskuje funkcje mieszkaniowe, usługowe, komunikacji masowej oraz zieleni publicznej – 

i, co kluczowe – wyraźnie wyartykułowaną przestrzeń publiczną powiązaną kompozycyjnie i 

funkcjonalnie z platformą przestrzeni publicznej CTBA. Dzięki temu zespół CTBA (jedyny a 

ikoniczny zrealizowany element pierwotnej „Operacion Chamartin”) zostanie – poprzez przestrzeń 

publiczną wokół dworca Chamartin oraz sam kompleks tego dworca – powiązany ze wschodnią 

częścią struktury miejskiej rejonu Chamartin. 

● ● ● 

Reasumując, można stwierdzić, że przypadek Chamartin wskazuje na istotną rolę dworca 

kolejowego w miejskiej polityce „ekspansji strefy śródmiejskiej” na nowym kierunku rozwoju 

miasta.  

Przypadek ten charakteryzuje: 

● Innowacyjność programowa w punkcie wyjścia następnie sukcesywnie rozwijana na 

przestrzeni lat eksploatacji w kierunku hybrydyzacji tego obiektu; 

                                                 
178  Od końca XX wieku, duże miasta europejskie – takie jak Madryt – realizowały duże projekty napędzane neoliberalną 

polityką urbanistyczną, której celem jest wzmocnienie ich pozycji na rynku globalnym; Źródła dokumentujące strategie 

wdrażane przez podmioty publiczne i prywatne ilustrują proces uwidaczniający konsekwencje wynikające z faktu, że 

kolejne administracje miasta naprzemiennie broniły przeciwstawne modele rozwoju. 

Porównaj: Garcia D. B., Urban Policies and Large Projects in Central City Areas: The Example of Madrid (Spain), w: 

Urban Sci, 5, str. 42, 2021; 
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● Wysoki stopień wykorzystania terenu – już w założeniach wyjściowych bowiem dworzec w 

całości powstał nad aktywnymi terenami kolejowymi; poziom wykorzystania terenu 

podnosił się w procesie eksploatacji (intensyfikacja funkcji obiektu dworca oraz podziemny 

poziom komunikacyjny metra); docelowo będzie jeszcze wyższy dzięki koncepcji przekrycia 

całego obszaru aktywnych torów kolejowych przestrzenią parkową; 

● Silne oddziaływanie – forma mocna179 – w przestrzeni z racji czytelnej ekspozycji dzięki 

otwartemu przedpolu ze wszystkich kierunków; 

● Znakomita ekspozycja na współczesne ikoniczne elementy struktury miasta – „The Gate of 

Europe” oraz „Cuatro Torres Business Area” dzięki wyniesieniu na poziom „+1” przestrzeni 

publicznej w ramach kompleksu dworca – co sprzyja tożsamości miejsca mimo, że sam 

obiekt dworca nie jest ikoną w skali miasta; 

● Ewolucja relacji dworca z przestrzenią publiczną od wiodącej relacji wertykalnej (w ramach 

struktury dworca) ze słabą uzupełniającą relacją promieniowania horyzontalnego od strony 

zachodniej do docelowo – zgodnie z projektem Madrid Nuevo Norte – komplementarnego 

zrównoważenia wszystkich trzech relacji: wertykalnej, promieniowania horyzontalnego i 

przepływu; 

● Ewolucja dostępności dworca z aktualnie dobrze rozwiniętej dostępności środkami 

komunikacji masowej i komunikacji indywidualnej ale słabej dostępności pieszej, do 

docelowego zoptymalizowania również dostępności pieszej – także na skutek przekrycia 

terenu torów kolejowych przestrzenią parkową. 

Dzięki temu kompleks dworca Chamartin – docelowo – ma szansę być wyrazistą funkcjonalnie 

i przestrzennie bramą do całego założenia Madrid Nuevo Norte przyciągającą i łatwo dostępną 

tak pieszo (dla zróżnicowanych grup użytkowników z otaczającej struktury miejskiej) jak i, 

jako węzeł multimodalny, dla wszystkich użytkowników tradycyjnego śródmieścia Madrytu 

oraz szerzej miasta i regionu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
179  Gyurkovich J., Znaczenie form charakterystycznych dla kształtowania i percepcji przestrzeni, Monografia 258, 

Politechnika Krakowska, Kraków 1999; 
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24.  

25.  

26.  
il.III.24, il.III.25, il.III.26. 

Koncepcja otoczenia dworca Chamartin zgodnie z projektem Madrid Nuevo Norte. Widoczna idea powiązania 

dworca ze wszystkich stron z przestrzeniami publicznymi: od północy z parkiem centralnym; od południa z 

rozszerzonym i zmodyfikowanym jako przestrzeń głównie rekreacyjna przedpolem hotelu Chamartin; od 

zachodu z placem otwierającym się na Cuatro Torres Business Area; zaś od wschodu przestrzenią parkową 

nowego zespołu usługowo-mieszkaniowego. 
Wizualizacje ze strony internetowej pracowni autorskiej www.rsh-p.com. Dostęp 23.07.2021. 

http://www.rsh-p.com/
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2. Dworzec w relacji przepływu: kompleks Gare d’Austerlitz – Paris Rive Gauche –               

Station F, Paryż, Francja. 

Niniejszy punkt poświęcony jest procesowi przekształceń jakich doświadcza jeden z większych 

dworców Paryża wraz ze swoim urbanistycznym kontekstem – Paris Rive Gauche. Stanowi on 

istotną część realizacji kompleksowej, a rozłożonej na kilka dekad, strategii włodarzy miasta 

wcielania w życie idei smart-city w stosunku do Paryża i aglomeracji paryskiej. To największy od 

czasów urbanistycznej rewolucji Haussmanna180 projekt przebudowy i rewitalizacji urbanistycznej 

w stolicy Francji będący egzemplifikacją  tworzenia inteligentnego miasta na miarę XXI wieku – 

respektującego jednocześnie swój rodowód i kulturowe dziedzictwo. 

Proces rewitalizacji samego dworca Austerlitz oraz jego najbliższego, na nowo formowanego  

otoczenia, może być tego znakomitym przykładem. 

● ● ● 

2.1 Stan istniejący kompleksu Gare d’Austerlitz na tle pierwotnych uwarunkowań 

historycznych. 

Rola Dworca Austerlitz w strukturze XIX i XX-wiecznego Paryża oraz jego relacja z przestrzeniami 

publicznymi miasta ulegała zmianie – co ilustruje historia jego powstania i rozwoju. 

Dworzec Austerlitz/Orleans181 został oddany do eksploatacji 20 września 1840 roku przy okazji 

uruchomienia linii Paryż-Juvisy, która w 1843 roku została przedłużona do Orleanu. Autorem 

pierwotnego projektu dworca Orleans był Felix-Emmanuel Callet. W latach 1862-67 stacja została 

przebudowana wg projektu Pierre-Louis Renaud będącego głównym architektem firmy Paris-

Orleans. Ostatecznie przestrzeń peronowa została przykryta konstrukcją182 o wymiarach 52 metry 

szerokości na 280 metrów długości generując tym samym powierzchnię ponad 14500m². Jest to 

druga, po hali dworcowej w Bordeaux, największa hala dworcowa we Francji. Sama struktura hali 

dworcowej wykonana została w pełni w systemie ram stalowych, wyróżnia się swoją filigranową 

konstrukcją i świetlikami dachowymi ciągnącymi się przez całą jej długość doświetlając wnętrze i 

eksponując to spektakularne zadaszenie. Od strony północnej hali peronowej został wybudowany 

pawilon odjazdów, a od strony południowej pawilon przyjazdów a także budynek administracji kolei 

Orleans od strony zachodniej hali – z elewacją w stylu belle-epoque od strony placu Valhubert.                   

W roku 1906 stacja Austerlitz została połączona z rozwijającą się siecią paryskiego metra183, które 

„przebiło” prostopadle halę dworca na poziomie „+1”.  

                                                 
180 Należy tu przypomnieć, że istotną motywacją było uczytelnienie funkcjonalnych związków pomiędzy szeregiem 

dworców czołowych ówczesnego Paryża – ułatwiające przesiadki i zmiany kierunków podróży. Porównaj: Choay F., 

Les Mémoires d’Haussmann [Haussmann’s Memoires], Le Seuil, Paris 2002. 
181 Pierwotnie nazwany od nowego połączenia Paryża z miastem Orleans, później nazwa została przemianowana na 

Austerlitz od  nazwy czeskiego miasta, pod którym 2 grudnia 1805 roku zwycięskie wojska Napoleona I pokonały 

połączone armie austriackie i rosyjskie. 
182 W trakcie oblężenia Paryża w 1870 rok hala peronowa dworca Austerlitz była wykorzystywana do produkcji balonów 

na ogrzane powietrze. 
183 Obecnie na dworcu Austerlitz zatrzymują się pociągi dwóch linii metra – 5 i 10 oraz linia RER C. 
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W 1920 roku w ramach wsparcia dla dworca Austerlitz powstał dworzec pomocniczy – towarowy. 

Zaprojektowany przez Eugene Freyssinet a zbudowany w latach 1927-1929 miał on odciążyć 

przeciążony już nawet samą obsługą pasażerską dworzec Austerlitz. Hala Freyssinet184 ma trzy nawy 

z czego centralna była wyższa pozwalając na zainstalowanie dźwigu towarowego wewnątrz hali; 

mieściła 5 torów kolejowych mierząc 310 metrów długości i 72 metry szerokości maksymalnej i 

zwężając się w stronę południowo-wschodnią. Oba długie boki hali wyposażone zostały w stałe 

markizy pozwalające na osłonięcie strefy przeładunku towarów. Eugene Freyssinet wybrał do 

konstrukcji strukturę o niezwykłej lekkości poprzez zastosowanie cienkich łukowych żelbetowych 

sklepień o grubości 7cm dla wszystkich trzech naw. Konstrukcja wsparta została na siatce słupów 

żelbetowych, co około 10 metrów. Całość tej finezyjnej struktury wieńczą obustronne zewnętrzne 

markizy zabezpieczające załadunek towarów przed wpływami warunków atmosferycznych a 

nadające całej hali lekkości i finezji. Od początku powstania, hala była opisywana w prasie 

specjalistycznej gdzie doceniano kunszt konstrukcyjny i finezję architektoniczną obiektu. 

Hala Freyssinet została zbudowana w momencie dużego wzrostu ruchu towarowego i stała się 

skutecznym komplementarnym uzupełnieniem dworca Austerlitz. 

W 1939 roku  doszło do zmiany priorytetów – dworzec Orsay zaczął obsługiwać tylko ruch kolejowy 

związany z przedmieściami Paryża a dworzec Austerlitz ponownie stał się stacją końcową głównych 

połączeń Francji aż do 1990 roku kiedy powstał nowy dworzec Montparnasse przejmując większość 

połączeń TGV185. 

Dworzec Austerlitz obecnie pełni rolę jednego z głównych dworców Paryża, jako jeden z sześciu 

dużych dworców paryskich – terminali SNCF186 – obsługując przede wszystkim linie Bordeaux – 

Saint-Jean, Limoges – Benedictines i Toulouse – Matabiau. Obecna przepustowość stacji kształtuje 

się na poziomie 21,3 miliona pasażerów rocznie, co jednak jest tylko połową ilości pasażerów jaką 

obsługuje dworzec Montparnasse. Poza obsługą połączeń kolejowych, dworzec Austerlitz jest 

również stacją metra, które w tej części Paryża znajduje się nad ziemią i przecina na wysokości 

kondygnacji „+1” halę dworca – co stanowi charakterystyczną cechę przestrzenną dworca oraz jego 

okolicy. Pod dworcem natomiast znajduje się stacja kolei RER C. Poza obsługą komunikacji 

szynowej dworzec zapewnia połączenie sześcioma liniami autobusowymi RATP187, przyjmuje 

autobusy turystyczne a także autobusową komunikację nocną. 

W latach 2004-2006, stanowiący integralną część dworca, budynek administracyjny kolei, 

znajdujący się między placem Valhubert a halą peronową, został sprzedany przez SNCF a następnie 

gruntownie przebudowany w celu adaptacji wnętrza do wymogów współczesnych i nowej funkcji 

                                                 
184 Nazwa dworca towarowego pochodzi od nazwiska projektanta – pozostałe informacje dotyczące historii powstania 

dworca – porównaj: Dantin Ch., Les nouvelles halles du service des messageries de la gare d'Austerlitz, w: Le Génie 

civil, 1930. Dostęp poprzez https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64875023/f1.item.zoom 12.07.2018 
185 TGV - Train a Grande Vitesse – pociągi dużych prędkości będące w zasobach przedsiębiorstwa kolejowego SNCF. 
186 SNCF – Société nationale des chemins de fer français – Francuskie krajowe przedsiębiorstwo kolejowe – francuski 

odpowiednik Polskich Kolei Państwowych www.sncf.com/fr Dostęp 10.07.2018 
187 Régie Autonome des Transports Parisiens - przedsiębiorstwo paryskiej komunikacji publicznej. www.ratp.fr 

Dostęp 10.07.2018 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64875023/f1.item.zoom
http://www.sncf.com/fr
http://www.ratp.fr/
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już nie związanej z koleją  – przy pełnym poszanowaniu dla oryginalnej fasady od strony placu 

Valhubert. Do 2020 roku dworzec Austerlitz miał zostać (realizacja opóźnia się i trwa nadal) 

gruntownie odnowiony188 oraz rozbudowany programowo o całkowicie nowe funkcje tak by 

docelowo obsługiwać planowane 40 milionów pasażerów rocznie189 a także dostosować obiekt do 

współczesnych standardów jakie powoli zaczynają obowiązywać przy przebudowach tak dużych 

dworców. Rozszerza się zakres funkcji adresowanych do podróżujących ale i wprowadza takie ich 

elementy programowe, które mogą przyciągnąć znacznie szersze spektrum użytkowników – czemu 

sprzyja lokalizacja dworca. 

Dworzec Austerlitz jest zlokalizowany w północno-wschodnim krańcu 13 dzielnicy Paryża. 

Ogranicza go od strony wschodniej Quai d’Austerlitz oraz Sekwana a od strony zachodniej 

Boulevard de l’Hopital. Obie ulice schodzą się przy dworcu na placu Valhubert. Pomimo bardzo 

charakterystycznej elewacji od strony północnej oraz faktu, że duża liczba historycznych dworców 

kolejowych miała swoje główne wejścia właśnie od „czoła” dworca – w tym przypadku okazuje się, 

że fasada sprawiająca wrażenie frontowej –  nią nie jest. Patrząc z placu na tę fasadę można odnieść 

mylne wrażenie, że dworca tam nie ma. To wrażenie bierze się stąd, że frontowy budynek – kiedyś 

należący do dworca obiekt administracji kolei – jak powiedziano wyżej, został sprzedany oraz 

przebudowany na funkcję biurową (aktualnie firma CACEIS). Główne wejście do dworca 

zlokalizowane jest z boku od strony wschodniej – dokładnie na przedłużeniu osi mostu Charles de 

Gaulle, po którego drugiej stronie zlokalizowany jest dworzec Lyon. To raczej unikalna sytuacja 

funkcjonalno-przestrzenna, w której dwa duże dworce kolejowe byłyby zlokalizowane tak blisko 

siebie – po dwóch stronach Sekwany – jakkolwiek w Paryżu mamy jeszcze jedną podobną sytuację, 

gdzie dwa potężne dworce zlokalizowane są w swoim bezpośrednim sąsiedztwie – są to: Gare de 

l’Est oraz Gare du Nord. 

Z uwagi na specyficzną lokalizację – poprzez sąsiedztwo Sekwany i jej bulwarów od strony 

północno-wschodniej – dworzec uzyskał bardzo aktywną boczną (ponieważ równoległą do torów) 

nie mniej frontową elewację, co jest charakterystyczne dla dworców przelotowych a nie czołowych.  

Dzięki równoczesnemu  połączeniu z mostem Charles de Gaulle oraz wspomnianym dworcem Lyon 

– dworzec Austerlitz uzyskał bardzo aktywną przestrzeń publiczną od strony północno-wschodniej. 

Z tą właśnie przestrzenią wchodził w główną interakcję w pierwotnej relacji jednostronnego 

promieniowania horyzontalnego, bowiem od strony południowo-zachodniej wykształcona była 

strefa obsługi i podjazdu obsługującego. Obecnie ta pierwotna relacja ulega przekształceniu na rzecz 

relacji przepływu w wyniku przebudowy samego dworca i nowych elementów funkcjonalno-

przestrzennych tworzących jego zespół. 

                                                 
188  Planowany proces rewitalizacji dworca i otaczającego go obszaru poprzedzały również badania o charakterze 

naukowym. Porównaj: Costa M., Urban Revitalization On The Left Bank Of Rio Seine In The 2000s: Exchange, 

Interlocutions, Management; wydawnictwo pokongresowe Brasília 2020 - VI Encontro Da Associação Nacional De 

Pesquisa E Pós-Graduação Em Arquitetura E Urbanismo, 2020. 
189 Wg danych statystycznych dworzec rocznie obsługuje nie więcej niż 20 milionów pasażerów rocznie. Sama 

przebudowa i zwiększenie przepustowości spowodowane jest nasyceniem sąsiedniego dworca Lyon – za: 

https://www.sncf.com/fr/presse/fil-info/Austerlitz_2020_premiere_etape Dostęp 20.08.2018. 

https://www.sncf.com/fr/presse/fil-info/Austerlitz_2020_premiere_etape
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il.III.27. 

Fragment przestrzeni publicznej między dworcem Austerlitz a nabrzeżem Sekwany. Fot. Autor. Julian Franta 

2017. 

W pobliżu dworca Austerlitz od strony północnej znajdują się Uniwersytet Piotra i Marii Curie oraz 

ogród botaniczny mający swoje główne wejście w pobliżu placu Valhubert.  Od strony zachodniej 

dworca zlokalizowane są szpital akademicki oraz kościół Saint-Louis, które posiadają bardzo 

rozbudowaną  parkową zieloną przestrzeń publiczną właśnie od strony dworca. Pomimo tak wielu 

ważnych, historycznie uformowanych elementów struktury miasta, w bliskim sąsiedztwie dworca, 

w chwili obecnej trudno jest zdefiniować ich wzajemne relacje – w przeszłości znacznie bardziej 

czytelne. Wynika to z faktu poprzecinania ruchliwymi arteriami komunikacyjnymi otoczenia dworca 

i braku wykształcenia nowych, zapewniających ciągłość i bezkolizyjność, powiązań pieszych 

pomiędzy tymi wymienionymi elementami a dworcem. Problem ten  rozwiązuje – przynajmniej w 

znacznej części – prowadzona już modernizacja kompleksu dworca. 

 

il.III.28. 

Aktualny stan modernizacji dworca Austerlitz – widoczny związek z zakończoną już przebudową przestrzeni 

publicznej od strony Sekwany (od wschodu), placu Valhubert (od północy) oraz rozpoczęta 

przebudowa/wymiana struktury kolejowej (od zachodu). Fot. pozyskana z serwisu www.google.com/maps Dostęp 

15.07.2021. 

http://www.google.com/maps
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2.2. Docelowa koncepcja przestrzenna modernizacji Gare d’Austerlitz na tle projektu 

rewitalizacyjnego Paris-Rive-Gauche. 

W 1991 roku Rada Paryża190 zatwierdziła plan przebudowy terenów przemysłowych leżących 

wzdłuż Sekwany w 13 dzielnicy Paryża. Jeszcze kilkanaście lat temu w tym rejonie 13 dzielnicy 

dominowały tereny przemysłowe, które wymagały interwencji. Plan Paris Rive Gauche jest ostatnim 

ważnym projektem miejskim, które inicjowane były przez ówczesnego mera Paryża – Jacquesa 

Chiraca. W 1991 roku dla tego obszaru utworzono ZAC191, który umożliwił rozpoczęcie tego 

gigantycznego przedsięwzięcia. 

Paris Rive Gauche obejmuje obszar 130 hektarów z czego 26 hektarów to obszar torów kolejowych, 

które są przekrywane tworząc „plateau” pod przyszłe inwestycje. To, jak już wspomniano, 

największa przebudowa urbanistyczna stolicy Francji od czasów tej z XIX wieku przeprowadzonej 

przez Haussmana192. Obszar współczesnej interwencji urbanistycznej zawiera się pomiędzy: od 

strony północnej – dworcem Austerlitz; od strony wschodniej – Sekwaną; od strony południowej – 

Boulevard Peripherique i od wschodu – Rue de Chevaleret. 

 

il.III.29. 

Strefy funkcjonalne Paris Rive Gauche: 1. Austerlitz Gare - strefa zdominowana przez funkcję dworca 

kolejowego. 2,3 - Austerlitz Nord i Sud - strefy bezpośrednio sąsiadujące z dworcem z dominującą funkcją 

biurową. 4. Tolbiac Nord - strefa zdominowana przez Francuską Bibliotekę Narodową, uzupełniona przez 

zabudowę mieszkaniową i biurową. 5. Tolbiac Chevaleret - strefa zdominowana przez Station F - inkubator 

przedsiębiorczości - uzupełniona zabudową mieszkaniową i biurową. 6 i 7. Massena Nord, Massena Chevaleret 

- strefy zdominowane przez uczelnie wyższe uzupełnione zabudową mieszkalną, biurową oraz usługową. 8. 

Bruseseau Nord - strefa zdominowana przez zabudowę biurową, mieszkaniową oraz usługową przeplataną 

wysokiej jakości przestrzeniami publicznymi. 9. Bruneseau Sud - strefa obecnie zdominowana zabudową 

związaną z techniczną obsługą taborów kolejowych. Tworzone są obecnie wstępne koncepcje funkcjonalne dla 

tego obszaru. Schemat pozyskany z serwisu www.parisrivegauche.com Dostęp 15.07.2018. 

                                                 
190 Le Conseil de Paris. 
191 ZAC – Zone d’Amenagement Concerte – Strefa uzgodnionego rozwoju (lub bardziej znana jako strefa, która ma zostać 

zbudowana) jest we Francji publiczną operacją rozwoju przestrzeni miejskiej zgodną z warunkami kodeksu 

urbanistycznego i ustanowiona przez “Loi d'orientation foncière” nr 67 -1253 z dnia 30 grudnia 1967 r. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_d%27am%C3%A9nagement_concert%C3%A9 Dostęp 17.09.2018 
192 Publiczny projekt gruntownej przebudowy Paryża polegający m.in. na ponownym zdefiniowaniu kompozycji 

urbanistycznej miasta zlecony przez Napoleona III a przeprowadzony przez prefekta Departamentu Sekwany - 

Georges-Eugène Haussmanna. 

http://www.parisrivegauche.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_d%27am%C3%A9nagement_concert%C3%A9
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Aktualnie Paris Rive Gauche to obszar, na którym żyje ponad 10000 mieszkańców. Wokół 

dominującej w tym obszarze Biblioteki Narodowej Francji im. Francois Mitteranda (realizacja wg 

projektu Dominique Perrault zakończona w 1996 roku) i nowego centrum uniwersyteckiego Paryża 

powstało szereg inwestycji – kwartałów o bardzo zróżnicowanym programie funkcjonalnym. 

Zapewniają wszystko co potrzebne do życia i pracy dla mieszkańców: mieszkania, usługi, biura, 

sklepy, szkoły, wiele obiektów publicznych, obiektów kultury. Całość uzupełniona 

skomponowanymi przestrzeniami zieleni zajmującą w sumie około 10 hektarów. Proces 

przekształceń obszaru  postępuje również w zakresie infrastruktury. Nowa struktura miejska 

powstaje w dużej części nad – przebiegającymi na oryginalnym/pierwotnym poziomie – liniami 

kolejowymi. Obecnie nadal trwa proces zakrywania całego przebiegu torów kolejowych i budowa 

bezpośrednio nad nimi kolejnych kwartałów zabudowy. 

 

il.III.30. 

Fragment realizowanych zespołów mieszkaniowych bezpośrednio nad przebiegiem torów kolejowych.  

W tle, z lewej strony, widoczne zadaszenie Station F – Halle Freyssinet. Fot. Autor. Julian Franta 2017. 

 

il.III.31. 

Widok na zespół zabudowy biurowej realizowanej bezpośrednio nad przebiegiem nowych torów i peronów 

dworca Austerlitz. Fot. Autor. Julian Franta 2017. 
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Paris Rive Gauche193 z uwagi na wielkość obszaru został podzielony na cztery strefy, które posiadają 

swoje niezależne centralne obszary funkcjonalne: 

• Obszar Austerlitz – dworzec kolejowy wraz z otoczeniem: Austerlitz Północ, Austerlitz Południe 

oraz Austerlitz dworzec; 

• Obszar Tolbiac – teren Biblioteki Narodowej Francji składający się z dwóch podstref – Tolbiac 

Północ i Tolbiac-Chevaleret; 

• Obszar Massena to strefa uniwersytecka obejmująca Uniwersytet Paris 7-Diderot, Szkołę 

Architektury Paris-Val-de-Seine oraz Inalco194, dzieli się ona na dwa obszary: Massena Północ 

oraz Massena-Chevaleret; 

• Obszar Bruneseau wraz obwodnicą i Boulevard General Jean Simon składający się z sektorów 

Bruneseau Północ oraz Bruneseau Południe. 

Na każdy z wymienionych obszarów organizowane były konkursy – traktowane jako szerokie 

konsultacje międzynarodowe z zakresu planowania przestrzennego i urbanistyki. Obecnie projekt 

Paris Rive Gauche jest ukończony w 50%. Zakończono budowę całej strefy przy Sekwanie od 

dworca Austerlitz aż do Boulevard du General Jean Simon – dominantą tego obszaru jest Biblioteka 

Narodowa Francji oraz centrum uniwersyteckie. Kolejne etapy prac doprowadzają do efektów 

realizacyjnych, dzięki którym obszar jest coraz bardziej pożądanym przez paryżan miejscem do 

życia. 

Obszar Austerlitz, którego przekształcanie rozpoczęto w 2013 roku, miał zostać ukończony przed 

2020 rokiem, ale realizacja nadal trwa – jakkolwiek kolejne spektakularne obiekty są systematycznie 

oddawane do użytku (np. siedziba główna dziennika Le Monde). 

Sam projekt dworca oraz jego otoczenia, który został stworzony przez Atelier Jean Nouvel oraz firmę 

Arep zakłada wzmocnienie znaczenia i oddziaływania istniejących elementów tożsamości 13 

dzielnicy Paryża. Są nimi w szczególności hala dworca Austerlitz, szpital Pitie-Salpetriere, 

dziedziniec kościoła Saint-Louis a także ogrody Marie-Curie195. 

Sekwencje nowych towarzyszących dworcowi przestrzeni publicznych zaprojektowano tak, aby 

dworzec Austerlitz stał się jedną z bram do Paryża – a główną bramą do obszaru Paris-Rive-Gauche. 

Istotne, że jest to brama-łącznik zapewniająca w sposób czytelny swobodny dostęp i przepływ ruchu 

pieszego z obu kierunków. Tak w kierunku od mostu Charles de Gaulle i bulwarów Sekwany ku 

ogrodom Marie-Curie – poczynając od wielofunkcyjnej hali dworca jako wewnętrznej przestrzeni 

publicznej. Jak i w kierunku przeciwnym: od nowej części parku i kwartału usługowo-biurowo-

mieszkaniowego z wewnętrznym publicznym dziedzińcem zielonym (powstałych na miejscu dworca 

autobusowego), poprzez reprezentacyjny Cour Museum (powstałym w miejsce podjazdu 

obsługującego do dworca) do hali dworca i bulwarów Sekwany. 

                                                 
193  Informacje dotyczące założenia Paris Rive Gauche – http://www.parisrivegauche.com/ Dostęp 18.08.2018. 
194 Institut National des Langues et Civilisations Orientales - Narodowy Instytut Języków i Kultur Orientalnych. 

http://www.inalco.fr/ Dostęp 18.08.2018. 
195 Porównaj: http://www.parisrivegauche.com/Les-quartiers-et-leurs-projets/Austerlitz-Gare Dostęp 18.08.2018. 

http://www.parisrivegauche.com/
http://www.inalco.fr/
http://www.parisrivegauche.com/Les-quartiers-et-leurs-projets/Austerlitz-Gare
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32.  

33.  

34.  

il.III.32, il.III.33 i il.III.34. 

Sekwencje nowych przestrzeni publicznych zgodnie z projektem Atelier Jean Nouvel: poszerzenie parku Marii 

i Piotra Curie, kompleks hybrydowy z dziedzińcem zielonym, Cour Museum, hala dworcowa (il.III.31). Na 

wizualizacji (il.III.32) widoczny wielofunkcyjny charakter zabudowy i rekreacyjny nastrój dziedzińca nowego 

kompleksu; poniżej (il.III.33) Cour Museum – reprezentacyjna przestrzeń publiczna zdefiniowana dworcem i 

nowym kwartałem – poprzez nie łącząca się z bulwarami Sekwany (północ) i parkiem Marii i Piotra Curie. 
Fot. pozyskane z serwisu https://realestate.kaufmanbroad.fr/en/our-areas-expertise/new-offices/evolution Dostęp 

22.04.2020 

Modernizacja dworca Austerlitz jest więc integralną częścią potężnego projektu przebudowy lewego 

brzegu Sekwany, prowadzonego od połowy lat 90-tych XX wieku a polegającego na rewitalizacji 

obszarów zdegradowanych, a także na sukcesywnej neutralizacji bariery urbanistycznej poprzez 

etapowe przekrywanie rozbudowanej linii kolejowej prowadzącej do dworca Austerlitz i 

kształtowanie bezpośrednio nad nią nowej tkanki miejskiej. W związku z tym sam dworzec poza 

głęboką modernizacją został rozbudowany o cztery dodatkowe perony pod Avenue de France. 

Chociaż dworzec jest jedynie elementem wielkiego projektu Paris Rive Gauche, niemniej jednym z 

powodów tak dużych inwestycji w tym rejonie jest właśnie stale rosnące znaczenie dworca w życiu 

mieszkańców i użytkowników tego obszaru. 

https://realestate.kaufmanbroad.fr/en/our-areas-expertise/new-offices/evolution
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2.3. Charakter hybrydyzacji i jej wpływ na spójność i ciągłość struktury miasta.  

Realizowana i kończona obecnie rozbudowa samego gmachu dworca dotyczy głównie strony 

wschodniej, gdzie oprócz dodania dodatkowych peronów stworzono nowy dziedziniec od strony 

Sekwany i połączono go za pomocą monumentalnych schodów z Avenue Mendes-France. Kolejne 

schody prowadzące na ten dziedziniec wyprowadzają bezpośrednio na most Charles de Gaulle w 

celu ułatwienia połączenia pieszego stacji Austerlitz z dworcem Lyon po drugiej stronie Sekwany. 

W tej strefie zaplanowano również potężne szklane zadaszenie nowej części dworca, tak aby 

stworzyć dla podróżnych oczekujących na pociąg nowe otwarcie widokowe podkreślające istniejące 

już powiązanie funkcjonalne poprzez most Charles de Gaulle z prawym brzegiem Sekwany, strefę 

dworca Lyon i jego monumentalną wieżę zegarową.  

Na południowy-wschód od opisanego dziedzińca dworca Austerlitz, nowe tory i perony zostały 

przekryte potężną płytą, tworząc fundament pod dalszą przebudowę otoczenia dworca – realizując 

w tym miejscu lokalizację blisko 88.000m2 powierzchni biurowej196 – między innymi spektakularny 

obiekt siedziby Le Monde. Sama monumentalna płyta stropowa/fundamentowa o  wymiarach ok. 45 

metrów szerokości na ok. 600 metrów długości osadzona została na siatce potężnych słupów 

rozmieszczanych co 15 metrów, dając łącznie ok. 27.000m2 nowej powierzchni pod przyszłe 

inwestycje. Strefa ta jest sukcesywnie realizowana od 2011 roku mieszcząc kolejne biurowce i 

towarzyszące im funkcje uzupełniające. 

 

il.III.35. 

Główna siedziba dziennika Le Monde wg projektu Snohetta (realizacja 2021) zrealizowana bezpośrednio nad 

nowymi peronami dworca Austerlitz. Fot. pozyskana z serwisu www.avontuura.com. Dostęp 06.05.2021 

                                                 
196 Informacje zaczerpnięte z: http://www.parisrivegauche.com/Les-quartiers-et-leurs-projets/Austerlitz-Sud  

Dostęp 23.07.2018. 

http://www.avontuura.com/
http://www.parisrivegauche.com/Les-quartiers-et-leurs-projets/Austerlitz-Sud
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il.III.36. 

Fragment nowego placu przed dworcem Austerlitz. Po lewej widoczne schody łączące dworzec z Avenue 

Mendes-France i zespołem biurowym w tym z siedzibą Le Monde. Fot. Autor. Julian Franta 2017. 

 

 

il.III.37. 

Fragment rozbudowywanego dworca Austerlitz – nowe perony od strony północno-wschodniej bezpośrednio 

pod zabudową biurową. Fot. pozyskana z serwisu http://foursquare.com. Dostęp 06.05.2021 

 

il.III.38. 

Wizualizacja – fragment przebudowywanego historycznego dworca Austerlitz – widoczny wewnętrzny, nowy 

segment funkcjonalny wpasowany w strukturę starego dworca. Wiz. pozyskana z serwisu www.afa-

architectes.com. Dostęp 23.01.2020 

http://foursquare.com/
http://www.afa-architectes.com/
http://www.afa-architectes.com/
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il.III.39. 

Fragment zrealizowanej przebudowy wewnętrznej dworca Austerlitz - nowy segment funkcjonalny 

wpasowany w strukturę starego dworca. Fot. pozyskana z serwisu www.afa-architectes.com. Dostęp 06.05.2021 

 

Projekt rozwojowy strefy dworca Austerlitz składa się z dwóch segmentów. Jedną jest budynek 

dworca podlegający nadzorowi SNCF natomiast druga część to otoczenie dworca, które prowadzone 

jest przez firmę SEMAPA197 realizującą, w imieniu miasta, tak przebudowę otoczenia dworca jak i 

całego obszaru Paris-Rive-Gauche. Prawdziwą rewolucję przekształcenia struktury funkcjonalno-

przestrzennej – w sensie wzbogacenia tak oferty programowej jak i nowych przestrzeni publicznych 

–  ma przejść zachodnia strefa dworca Austerlitz między halą dworca a Boulevard de l’Hopital i 

Square Marie-Curie. Ta przestrzeń nazywana roboczo IlotA7A8 a obecnie Evolution, bo taką nazwę 

otrzymał ten wyjątkowy projekt to potężny węzeł wielofunkcyjny o powierzchni około 100000m2. 

W ramach współpracy SEMAPA i SNCF – Jean Nouvel, Jean-Marie Duthilleul oraz Michel 

Desvigne stworzyli plan zagospodarowania terenu oraz wykonali studium wykonalności dla tego 

potężnego założenia. W ramach projektu Evolution198 zaplanowano zespół podziemnych parkingów 

a w strefie parterów handel i usługi zaś na wyższych kondygnacjach powierzchnie biurowe a także 

mieszkania i hotel. Strefę parkingu zaprogramowano na 510 miejsc postojowych o charakterze 

publicznym i 198 miejsc prywatnych, powierzchnia przeznaczona na mieszkania (w tym studenckie) 

to około 11500m2, powierzchnia biurowa to około 50000m2, powierzchnia pod usługi i handel to 

20000m2 (w tym hotel **** z 210 pokojami). Evolution pomimo, że wygląda na zupełnie niezależną 

inwestycję to w rzeczywistości jest ściśle powiązana z dworcem poprzez rozbudowane przestrzenie 

publiczne spajające obie strefy. Całość projektu przebudowy dworca Austerlitz prowadzi więc do 

stworzenia potężnej hybrydy łączącej funkcję komunikacyjną, biura, handel, mieszkania. Sam obiekt 

                                                 
197 SEMAPA – Societe d’Etude, de Matrise d’Ouvrage et d’Amenagement Parisienne. 
198  Za projekt Evolution odpowiedzialny jest zespół projektantów: DFA - AZC - TVK - Inspace - Henke Schreieck. 

Informacje dotyczące założenia Evolution – https://realestate.kaufmanbroad.fr/en/our-areas-expertise/new-

offices/evolution Dostęp 05.03.2020 

oraz http://documents.projets-environnement.gouv.fr/2020/06/17/1817092/1817092_RNT.pdf Dostęp 04.06.2020 

http://www.afa-architectes.com/
https://realestate.kaufmanbroad.fr/en/our-areas-expertise/new-offices/evolution
https://realestate.kaufmanbroad.fr/en/our-areas-expertise/new-offices/evolution
http://documents.projets-environnement.gouv.fr/2020/06/17/1817092/1817092_RNT.pdf
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dworca łączy wschodnią i nowe zachodnie przestrzenie publiczne. Poprzez bezpośrednie powiązanie 

zielonego dziedzińca Evolution z ogrodem i parkami przy placu Marie-Curie i  przy szpitalu 

akademickim zespół dworca Austerlitz staje się „łącznikiem” – czytelnego i sprawnego przepływu 

ruchu pieszego przez tę część miasta – stanowiąc jednocześnie atrakcyjne „miejsce zatrzymania” 

oferujące zróżnicowane możliwości  i „klimaty”. Całe założenie dopełnia komplementarnie 

przekształcenie – opisanego w historii rozwoju dworca Austerlitz – dworca towarowego Halle 

Freyssinet. W 2006 roku budynek Halle Freyssinet został porzucony przez firmę, która przez lata go 

zajmowała, nim został włączony w zakres przekształceń programu Paris Rive Gauche. Pierwotnie 

firma SEMAPA odpowiedzialna za realizację założenia tego projektu chciała zburzyć budynek hali. 

Dzięki skutecznej aktywności stowarzyszeń miejskich i po szerokich konsultacjach publicznych 

ostatecznie zdecydowano się zachować unikalną konstrukcję hali oraz przeprowadzić jej gruntowną 

rewitalizację i adaptację do nowych  funkcji – reprezentatywnych dla tego rejonu miasta. 

Nowy-stary obiekt Halle Freyssinet zmienił nazwę stając się „Station F” – największym inkubatorem 

start-up’ów na świecie. Został otwarty 29 czerwca 2017 roku. Posiada 34000m2 powierzchni 

użytkowej, ponad 3000 stanowisk pracy a także węzeł gastronomiczny składający się z restauracji 

oraz trzech barów oraz audytorium dla 370 osób. Budynek został podzielony na 3 strefy: Kreacji, 

Pracy i Współdzielenia a uzupełniony wspólną przestrzenią relaksu.199 

 

il.III.40. 

„Station F” - nowe wcielenie funkcjonalne dworca towarowego z otaczającą go aktywną przestrzenią publiczną 

– będącą naturalną kontynuacją wewnętrznej przestrzeni publicznej, którą de facto jest Station F. Fot. pozyskana 

z serwisu https://www.architecturaldigest.com/story/how-station-f-transformed-paris-into-start-up-capital-france Dostęp 

06.05.2021 

 

il.III.41. 

Wizualizacja wnętrze „Station F” – największego na świecie inkubatora start-up’ów. Wiz. pozyskana z serwisu  

https://www.architecturaldigest.com/story/how-station-f-transformed-paris-into-start-up-capital-france Dostęp 06.05.2021 

                                                 
199  Porównaj: https://www.frenchweb.fr/station-f-ce-quil-faut-savoir-du-campus-de-start-up-geant-de-xavier-niel/298274 

Dostęp 13.06.2018 oraz https://fr.wikipedia.org/wiki/Station_F#cite_note-10 Dostęp 13.06.2018 

https://www.architecturaldigest.com/story/how-station-f-transformed-paris-into-start-up-capital-france
https://www.architecturaldigest.com/story/how-station-f-transformed-paris-into-start-up-capital-france
https://www.frenchweb.fr/station-f-ce-quil-faut-savoir-du-campus-de-start-up-geant-de-xavier-niel/298274
https://fr.wikipedia.org/wiki/Station_F#cite_note-10
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42.        43.  

 il.III.42 i il.III.43. 

Zdjęcia z realizacji przestrzeni kontaktów społecznych „wstawionej” w historyczną halę. Fot. pozyskane z 

serwisu https://www.architecturaldigest.com/story/how-station-f-transformed-paris-into-start-up-capital-france 

Dostęp 06.05.2021 

44.  

45.  

il.III.44 i il.III.45. 

„Station F” w kontekście przekształceń Paris Rive Gauche i nowej-starej przestrzenno-funkcjonalnej relacji z 

dworcem Austerlitz. Fot. pozyskane z serwisu www.google.com/maps Dostęp 16.05.2021 

https://www.architecturaldigest.com/story/how-station-f-transformed-paris-into-start-up-capital-france
http://www.google.com/maps


 

Przekształcanie dworców i ich otoczenia w organizmy hybrydowe i komunikacyjne węzły multimodalne 

– szczegółowe studium reprezentatywnych przypadków. 

 

185 

 

Station F – nawiązująca swoją nową funkcją do dziewiętnastowiecznego „ducha przedsiębiorczości” 

jest istotnym uzupełnieniem hybrydowego sensu współczesnego Kompleksu Austerlitz – tak jak 

dawniej dworzec towarowy uzupełniał funkcjonalnie Gare Austerlitz. Pomimo dystansu dzielącego 

oba te obiekty, ciążą one ku sobie znaczeniowo – wprowadzając obok głównego, prostopadłego do 

Sekwany, kierunku przepływu przez nowy kompleks dworca, kierunek uzupełniający, równoległy do 

rzeki a historycznie i mentalnie związany z ciągłością linii kolejowej. 

● ● ● 

Reasumując można stwierdzić, że przypadek dworca Austerlitz wskazuje na kluczową – jako 

potencjał działań – rolę dworca kolejowego i terenów kolejowych przy podejmowaniu 

przekształceń rewitalizacyjnych na obszarze, którego są częścią. 

Przypadek ten charakteryzuje: 

● Ewolucja typu relacji dworca z przestrzenią publiczną od relacji promieniowania 

horyzontalnego (jednokierunkowego: intensywnego w stronę rzeki a słabego w stronę podjazdu 

obsługującego) do docelowo (zgodnie z realizowanym projektem) wiodącej relacji przepływu 

z komplementarnym zachowaniem relacji promieniowania horyzontalnego (już 

wielokierunkowego) i wprowadzeniem relacji wertykalnej (wielopoziomowa przestrzeń 

publiczna od strony Sekwany oraz wewnętrzna hali dworca); 

● Wytworzenie nowej atrakcyjnej (ze względu na zróżnicowanie) sekwencji przestrzeni 

publicznych z aktywnym udziałem samej hali dworca jako wewnętrznej przestrzeni publicznej; 

● Czytelne – chociaż neutralne formalnie200 – a porządkujące relacje przestrzenne, oddziaływanie 

tak samego historycznego dworca jak i sekwencji tworzących nowy zespół – w 

zrestrukturyzowanej tkance urbanistycznej 13 dzielnicy; 

● Maksymalne (zoptymalizowane) wykorzystanie terenu dzięki wprowadzeniu nowej tkanki 

miejskiej nad istniejącymi  i nowymi torami kolejowymi. 

● Trafny dobór współczesnych inspirujących społecznie i przyciągających funkcji we wzajemnie 

komplementarnym układzie: zespół dworca Austerlitz – Station F. 

Jako całość, przebudowa dworca Austerlitz i jego bezpośredniego otoczenia (zespołu) jest 

wyrazistą odpowiedzią na coraz większe oczekiwania i potrzeby modernizacyjne stawiane 

dworcom historycznym, zmieniając je z obiektu o wiodącej mono-funkcji kolejowej na hybrydę 

będącą jednym z ważniejszych elementów smart-city201 w skali makro – odpowiadającej 

śródmiejskim potrzebom współczesnej europejskiej metropolii. 

 

                                                 
200 Neutralność formalna wynika tu z kontekstu obiektów współczesnych, ikonicznych: już utrwalonej ikony Biblioteki 

Narodowej Francji (realizacja 1996) i pretendującego do miana ikony nowego obiektu siedziby dziennika Le Monde 

(realizacja 2021). 
201  Porównaj: Bubelíny O., Kubina M., Varmusa M., Railway Stations as Part of Mobility in the Smart City Concept, w: 

Transportation Research Procedia, Volume 53, str. 274-281, 2021. 
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3. Dworzec w relacji promieniowania horyzontalnego: Stazione Milano Centrale – w 

relacji z przekształceniami struktury miejskiej w strefie dworca Milano Porta 

Garibaldi, Mediolan, Włochy. 

Niniejszy punkt, to studium przypadku modernizacji i wynikającej z niej „hybrydyzacji” 

historycznego dworca czołowego o promieniowaniu horyzontalnym na przykładzie referencyjnym 

Stazione Milano Centrale w Mediolanie. 

Jest poświęcony opisowi procesu przekształceń jakim uległ ten główny dworzec kolejowy w 

śródmieściu Mediolanu na przestrzeni blisko 100 lat swojego nieustającego funkcjonowania – co 

istotne, od początku jako zespół funkcjonalny o cechach hybrydowych. Stazione Milano Centrale 

również w ostatnich latach poddany został modernizacji/rozbudowie o nowe funkcje towarzyszące, 

zmieniając diametralnie proporcje między, mimo wszystko dominującą dotychczas, funkcją 

kolejową a uzupełniającą funkcją usługowo-handlową. 

● ● ● 

3.1 Stan istniejący kompleksu na tle historii jego powstania i przekształceń. 

Mediolan jest największym węzłem kolejowym Włoch202. Powstała w 1848 roku linia kolejowa 

Mediolan-Monza była drugą uruchomioną na ziemiach włoskich203 linią kolei parowej (proj. Giulio 

Sarti z Mediolanu). W latach 1842-46 powstały pierwsze odcinki kolei Mediolan-Wenecja. W 1859 

roku sieć kolei włoskich tworzyła pięć odrębnych systemów204. W Królestwie Lombardo-Weneto 

osią była kolej Mediolan-Bergamo-Werona-Wenecja-Codroipo z planowaną kontynuacją do Triestu 

połączonego koleją z Wiedniem w 1857 roku. W 1851 roku porozumienie państwowo-kościelne 

umożliwiło budowę kolei Mediolan-Bolonia-Florencja-Rzym (Ferrovia dell’Italia Centrale). W 1880 

roku powstała linia Mediolan-Bolonia-Rimini-Fogia-Bari-Maglie. Pierwsza elektryfikacja kolei we 

Włoszech nastąpiła poprzez wprowadzenie trzeciej szyny w latach 1901-1902 na linii Mediolan- 

Gallarate-Varese-Porto Ceresie205. W latach 1862-64 w Mediolanie powstała linia średnicowa z 

pierwszym przelotowym Dworcem Głównym w rejonie Porta Nuova. Już od 1898 roku oczywistym 

stała się niedostateczna ilość obiektów kolejowych w Mediolanie, szczególnie w przypadku Dworca 

Głównego, nieprzystosowanego do wciąż rosnącej liczby podróżnych. Ówczesne Ministerstwo Prac 

Publicznych (obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Transportu) powołało komisję, której celem 

miało być wprowadzenie konkretnych zmian do istniejącego stanu, a następnie przeprowdzenie 

odpowiedniej dla miasta modernizacji infrastruktury kolejowej. Prace komisji skoncentrowane były 

na dwudziestopięcioletnim, szacunkowym planie wzrostu (do 1925), przyjmującym, na podstawie 

                                                 
202 Również jednym z głównych ośrodków produkcji taboru kolejowego we Włoszech. patrz: Nowa Encyklopedia PWN, 

Warszawa 1998. 
203 Pierwsza linia Neapol-Portici była uruchomiona w 1831 roku.  
204 Giuntini A., La creazione della rete ferroviaria italiana preunitaria. Vincoli economici, politici e tecnologici; w: 

E. Godoli, M. Cozzi, (red.) Architettura ferroviaria in Italia. Ottocento, , Dario Flaccovio Editore, Palermo, 2004, str. 

13-27. 
205 Konwersja elektryfikacyjna na sieć górną w roku 1951. 
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lat wcześniejszych, jako średnią wartość 65.000 jednostek rocznie. Dane szacunkowe okazały się 

całkowicie fałszywe; pułap wzrostu dla transportu pasażerów, oszacowany na 1925 rok na 4.430.000 

użytkowników został przekroczony już w 1903, kiedy to zarejestrowano 5.000.000 

użytkowników206. Po utworzeniu Kolei Państwowych (1905), dyrektor generalny Riccardo Bianchi 

przygotował projekt reformy całego węzła kolei mediolańskich, bowiem do tego czasu Mediolan był 

obsługiwany przez mniejsze, nie powiązane ze sobą stacje przelotowe Porta Nuova i Porta Tosa. 

W 1906 Król Wiktor Emanuel III położył kamień węgielny pod budowę nowego dworca centralnego, 

którego lokalizacja była przewidziana ok. 600 m na północ od istniejącego dworca przelotowego, w 

obszarze dawnego parku Trotter207. Stazione di Milano Centrale miał być postrzegany jako 

newralgiczny punkt krajowego i międzynarodowego ruchu kolejowego. Współczesny budynek miał 

podnieść prestiż miasta i stać się ikoną Mediolanu, który na początku XX wieku stał się europejskim 

centrum ekonomicznego i przemysłowego rozwoju o historycznej skali. W szczytowym okresie 

“Belle Epoque”208 budowa Stazione Centrale stała się bardzo ważnym wydarzeniem dla miasta. 

W tym samym czasie zostaje ogłoszony pierwszy konkurs architektoniczny na budynek dworca 

Stazione di Milano Centrale wraz z hotelem. Jednak z powodów administracyjnych konkurs ten nie 

został rozstrzygnięty. W 1912 został ogłoszony nowy konkurs, opierający się na nowym schemacie 

funkcjonalnym, inspirowanym dworcami w Lipsku i w Sztutgarcie oraz rozszerzający program 

funkcjonalny z poprzedniego konkursu o krytą galerię dostępną dla pojazdów tzw. "Galleria delle 

Carrozze"209. 

Nowy centralny dworzec w Mediolanie miał ściśle odwzorowywać rozwiązania funkcjonalne 

dworca w Lipsku, które wynikały tam z połączenia w nim dwóch różnych sieci kolejowych: sieci 

pruskiej i sieci saksońskiej. Tak zwane podwójne administrowanie obiektem, czyli osobne 

zarządzanie dwiema sieciami, znajdowało odbicie w dualności jego funkcjonowania: kasy biletowe, 

poczekalnie, platformy wejściowe i wyjściowe210. Ta symetryczna dualność miała znaleźć swoje 

odzwierciedlenie również w Mediolanie, nie znajdując jednak jakiegokolwiek racjonalnego 

uzasadnienia o charakterze funkcjonalnym. Konkurs został wygrany przez rzymskiego architekta 

Ulisse Stacchini, ale prace wstępne zostały szybko przerwane z powodu wybuchu I Wojny Światowej 

i związanej z nią niepewnej sytuacji ekonomicznej. 

Ulisse Stacchini zaprojektował dworzec czołowy nazwany “Katedrą Ruchu”. Od pierwszych 

szkiców zaproponowanych przez Stacchini’ego stało się jasne, że ideą obiektu jest stworzenie 

przestrzeni nie tylko dla podróżnych – przestrzeni wygodnej, pięknej, wprowadzającej atmosferę 

relaksu i odpoczynku. Eklektyczny monumentalizm Stacchini’ego w stylu art deco, miał decydujący 

wpływ na charakter obiektu, który na przestrzeni lat (1912-31) dostosowywał się do zmieniających 

                                                 
206 de Finetti G., Milano: costruzione di una città, Hoepli, 1969 (reedycja 2002), str. 146. 
207 Columba C., Il cinquantenario del fabbricato viaggiatori della Stazione Centrale di Milano, w: Ingegneria Ferroviaria, 

1982, str 312-313. 
208 okres od zakończenia wojny francusko-pruskiej w 1871 roku do wybuchu I Wojny Światowej.  
209 Columba, op. cit., strona 314-315. 
210 de Finetti, op. cit., strona 151. 
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się wymagań miasta – wraz z rosnącymi potrzebami i aspiracjami mieszkańców Mediolanu.  

Przez cały okres trwania I Wojny Światowej oraz w latach następujących bezpośrednio po niej 

gipsowe modele nowego dworca przechowywane były w korytarzach Biura Dyrekcji Nadzoru Prac. 

W międzyczasie zmienił się zamysł jak również warunki wykonania gigantycznej reformy 

kolejowej. Mimo to, kiedy po latach wojny wzięto pod uwagę gipsowe modele, nie zdecydowano się 

zweryfikować wcześniejszych ustaleń funkcjonalnych. Dyskutowana była natomiast kwestia 

ostatecznej formy budynku. Stacchini był wielokrotnie angażowany w ponowne opracowywanie 

projektu z 1912 roku, który stopniowo stawał się coraz bardziej imponującym i monumentalnym, aż 

do ostatecznej wersji z roku 1925. Oryginalnie projektowane zadaszenie głównej hali peronowej 

zostało zastąpione stalowymi łukami nośnymi o rozpiętości 72 metrów – największymi 

kiedykolwiek skonstruowanymi we Włoszech211. 

Administracja komunalna pod kierownictwem burmistrza Luigi Mangiagalli, w 1924 roku wręcz 

wywierała presję, by prace nad dworcem wznowiono jak najszybciej212. Ponieważ prace te w coraz 

większej mierze wspierane były przez reżim faszystowski – realizacja postępowała bardzo sprawnie. 

Dworzec został uroczyście otwarty 1 lipca 1931 roku przez Ministra Komunikacji Costanzo Ciano213. 

Było to ukończenie przebudowy węzła z dworcem przelotowym (pierwsza Stazione Centrale) na 

węzeł z dworcem czołowym a jednocześnie otwarcie ostatniego wielkiego dworca czołowego w 

Europie. 

Dworzec nie posiada zdefiniowanego stylu architektonicznego, ale jest mieszanką różnych stylów, 

w szczególności secesji i Art Deco, połączonych z monumentalizmem architektury faszystowskiej. 

Fasada frontowa wychodząca na Plac Księcia Aosty ma szerokość 200m i jest od góry zwieńczona 

jest dwoma skrzydlatymi końmi, symbolizującymi “Postęp, napędzany siłą woli i inteligencją”. 

Szerokość głównej hali dworca podzielona jest na pięć naw – łuków ze stali i szkła,  przekrywających 

24 główne tory kolejowe. Wysokość głównego zadaszenia wynosi miejscami 72 metry214.  

Równolegle za frontową fasadą dworca – a prostopadle do głównej hali biegnie “Galleria delle 

Carozze” – reprezentacyjny przekryty podjazd, będący w chwili przekazania dworca do użytku 

rozwiązaniem nieczęstym i uznawanym za pożadane podniesienie standardu funkcjonalnego. 

Poziom podjazdu łączył się czytelnie wewnętrzną klatką schodową z wyniesionym na poziom “+1+ 

poziomem peronów. Dzięki wyniesieniu nie tylko hali peronów ale całej linii kolejowej na odcinku 

śródmiejskim dworzec nie stanowił również bariery dla ciągłości sieci ulic po obu jego stronach 

(Viale Tonale/Via Giovanni Battista Pergolesi) oraz po obu stronach doprowadzających doń terenów 

kolejowych (Viale Lunigiana/Viale Branza, via Fratelli Lumiere/via Raffaele Parravicini, via 

Luciano Zuccoli oraz via Spoleto/Largo San Valentino). Obszerne przestrzenie publiczne Dworca 

(pasaż główny, centralne kasy biletowe i “Galleria delle Carozze”), nawiązują do architektury 

rzymskiej, jednak wbrew pozorom zrealizowane są one oszczędnymi środkami: w wyższej części 

                                                 
211 Columba, op. cit., strona 317. 
212 de Finetti, op. cit., strona 161. 
213 Columba, op. cit., strona 310. 
214 Konstrukcja zadaszenia hali dworcowej zaprojektowana przez inż. Alberto Fava. 
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ściany wykonane są z cementu dekoracyjnego, imitującego marmur, którym pokryte są niższe części 

a elementy dekoracyjne wykonane są z gipsu (fryzy w hali kas biletowych, panele z symbolami 

znaków zodiaku) lub z cementu (posągi, łby lwów itd.). 

 

il.III.46. 

Orginalnie przestrzeń “Galleria delle Carozze” była zadaszonym podjazdem dla pojazdów dowożących 

podróżnych na dworzec. Fot. pozyskana z serwisu 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/Milano%2C_Stazione_Centrale%2C_Galleria_delle_Carrozze_01

.jpg  Dostęp 04.03.2014 

Należy wspomnieć, że na peronie 21 znajduje się “Sala Królewska”, dodana z inicjatywy Ministra 

Komunikacji Contanzo Ciano – poczekalnia rodziny Savoia215. “Sala Królewska” to wystawne, 

marmurowe wnętrze zróżnicowane stylistycznie, z herbami królewskimi, eleganckimi meblami 

dostarczonymi przez ówczesnych najlepszych projektantów wnętrz oraz z obszernym balkonem – 

loggią – otwartą na Piazza Luigi di Savoia. Jest ona połączona z dolnym poziomem służącym jako 

przedpokój na wyższy poziom oraz jako poczekalnia dworska z salą zbrojną216. Zaraz po II Wojnie 

Światowej skończyła się włoska monarchia ale królewska poczekalnia nadal jest i stanowi dzisiaj, 

polecaną atrakcję turystyczną – jakkolwiek dostępną publicznie tylko przy szczególnych okazjach. 

Pomimo, że Stazione di Milano Centrale został oddany do użytku kilka lat przed II Wojną Światową, 

już pod koniec tej Wojny były widoczne jego liczne nieprzystosowania do zmieniających się potrzeb 

ówczesnych użytkowników. Fakt ten widoczny był przede wszystkim na tle innych dworców, 

zbudowanych w kolejnych latach (Santa Maria Novella we Florencji, Termini w Rzymie). Oprócz 

aspektu estetycznego, zdecyzowanie niekorespondującego z gustem powojennej epoki, krytykowano 

utrudniony dostęp na perony, spowodowany różnicą poziomów pomiędzy platformami a ulicami 

miasta. Dlatego też w 1952 roku Koleje Państwowe wprowadziły system schodów ruchomych, 

łączących różne poziomy dworca. Ta modernizacja spowodowała konieczność modyfikacji 

                                                 
215    Włoska rodzina królewska Savoia często dojeżdżała pociągiem do swojego wiejskiego pałacu w Monza. 
216  „Sala Królewska” wyposażona była też w łazienkę za której ogromnym lustrem kryło się tajne przejście do drogi 

ewakuacyjnej. Porównaj: https://www.atlasobscura.com/places/royal-pavilion-at-stazione-centrale (dostęp 15.06.2020) 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/Milano%2C_Stazione_Centrale%2C_Galleria_delle_Carrozze_01.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/Milano%2C_Stazione_Centrale%2C_Galleria_delle_Carrozze_01.jpg
https://www.atlasobscura.com/places/royal-pavilion-at-stazione-centrale
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pomieszczeń z kasami biletowymi, które zostały podzielone na dwie połowy, oddzielone nowymi 

schodami centralnymi217. W 1953 roku Koleje Państwowe ogłosiły konkurs architektoniczny na 

radykalną modernizację budynku. Wygrali go architekci Minoletti i Gentili Tedeschi, którzy 

zaproponowali potężny obiekt wysokościowy przylegający bezpośrednio do frontowej fasady 

dworca Milano Centrale218. Projekt radykalnej modernizacji nie doczekał się jednak realizacji, 

między innymi dlatego, że funkcjonowanie Stazione Milano Centrale od lat 60-tych, zostało wsparte 

nowopowstałym dworcem Milano Porta Garibaldi. W 1964 roku nastąpiło otwarcie pierwszej linii 

metra powiązanej ze Stazione Milano Centrale – czyniąc z niej węzeł multimodalny. W sierpniu 2005 

roku została rozpoczęta potężna renowacja i przebudowa wewnętrznej struktury Stazione Milano 

Centrale prowadzona przez Grandi Stazioni, spółkę Kolei Państwowych. 30 września 2008 roku 

zostało oddane do użytku nowe pomieszczenie kas biletowych219. Prace renowacyjne formalnie 

zakończyły się 14 grudnia 2008 wraz z równoczesną inauguracją linii ekspresowej Mediolan-

Bolonia, ale remont poszczególnych części dworca był jeszcze w toku220. 

47.  

48.  

il.III.47 i il.III.48. 

Monumentalna fasada frontowa Stazione Milano Centrale. Ukryta za tą fasadą zadaszona  “Galleria delle 

Carozze” będąca obecnie wyłącznie pieszym pasażem – atrakcyjnym łącznikiem pomiędzy miastem a koleją 

– jednocześnie jest otwarta na trzy otaczające dworzec przestrzenie publiczne: od frontu – monumentalną 

Piazza Duca d’Aosta; od wschodu – komunikacyjno-rekreacyjną przestrzeń Piazza Luigi di Savoia; od 

wschodu – kameralną przestrzeń Piazza Quattro Novembre. Zdjęcie powyżej – Fot. Autor. Julian Franta 2013, 

ilustracja poniżej – fot. pozyskana z serwisu www.google.com/maps Dostęp 15.04.2020. 

                                                 
217 Columba, op. cit., strona 313 
218 Columba, op. cit., strona 317 
219 Milano Centrale si rinnova, w I Treni n. 309 (listopad 2008), str. 4. 
220 Nuova Centrale ma e sempre la solita Italia, w La Stampa, 30 grudzień 2008. 

http://www.google.com/maps
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3.2 Efektywność układu funkcjonalno-przestrzennego dworca w procesie eksploatacji. 

Stazione Milano Centrale jest drugim co do wielkości i obsługi ruchu pasażerskiego dworcem we 

Włoszech. Robiący wrażenie obiekt o imponującej i majestatycznej architekturze jest, zgodnie z 

założeniami konkursu z początku XX wieku, jedną z ikon śródmieścia Mediolanu również w wieku 

XXI. Dzisiejsza Stazione Centrale jest kluczowym węzłem dla usług miejskich i handlu w centrum 

miasta jak również głównym węzłem multimodalnym: kolei, szybkiej kolei, metra, autobusów i 

tramwajów. Jest głównym połączeniem kolejowym miasta z resztą Europy. Zmodernizowany 

Stazione Milano Centrale jest zaprojektowany jako centrum usług nie tylko dla podróżnych, ale po 

pierwsze i przede wszystkim dla mieszkańców Mediolanu. Obsługuje 320.000 użytkowników w 

ciągu dnia, co daje około 120 milionów osób korzystających z niego w ciągu roku. Ponad 30.000m2 

powierzchni przeznaczono na funkcje usługowe i handlowe, w tym 2600m2 na funkcje o charakterze 

kulturalnym, 5000m2 na funkcje gastronomiczne, 2000m2 powierzchni na zakupy o charakterze 

codziennym – to sprawia, że jest miejscem przyciągającym nie tylko tych, którzy są zainteresowani 

podróżą221. 

„Wielki renesans” dworca we współczesnej strukturze śródmieścia rozpoczął się od podjętego w 

2005 roku procesu renowacji – rozwoju i modernizacji funkcjonalnej oraz przywrócenia blasku 

formalnego przestrzeniom historycznym – przystosowującego obiekt do wymogów współczesnej 

aglomeracji oraz aglomeracji przyszłości. Renowacja Stazione Milano Centrale jest jednym z 

najważniejszych projektów architektonicznych ochrony i modernizacji obiektów użyteczności 

publicznej we Włoszech, który był zamierzeniem kluczowym i szczególnie istotnym w kontekście  

EXPO 2015. Stazione Milano Centrale jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych wizytówek 

współczesnego Mediolanu. Jest miejscem przywitania i spotkania gości z całego świata, ale także 

ważnym i coraz bardziej „ulubionym” miejscem spotkań użytkowników i mieszkańców ścisłego 

śródmieścia i całego Mediolanu. 

Prace modernizacyjne, tak w zakresie funkcjonalnym jak i przestrzennym – w tym odtwarzające 

świetność sklepień i dekoracji ścian obiektu – przywróciły Stazione Milano Centrale jej oryginalny 

splendor w kontekście współczesnego obrazu śródmieścia. Niewątpliwie nadzór Departamentu 

Dziedzictwa Narodowego stworzył możliwości przeprowadzenia tak kompleksowych prac, co 

pozwoliło na odsłonięcie pięknych detali przestrzeni dworca, ukrytych pod patyną czasu, który 

upłynął od lat jego pierwszej świetności w latach 30-tych XX wieku. Należy tu wymienić przede 

wszystkim płaskorzeźby w Wielkim Atrium (stworzone przez rzeźbiarza Alberto Bazzoni) oraz 

mozaiki autorstwa Bazylio Cascella pokazujące włoskie miasta, a także podłogę z wielkimi 

cesarskimi orłami w przestrzeni wejściowego holu głównego. Restylizacja obejmowała również 

odczyszczenie fryzów i dekoracji elewacji zewnętrznych i wewnętrznych. Istotny dla przebiegu 

restrukturyzacji dworca – szczególnie prac konserwatorskich – był fakt, że większość z nich była 

prowadzona nad poziomami użytkowymi dworca, nie ograniczając tym samym ruchu pieszego i 

                                                 
221 Serwis internetowy Stazione Milano Centrale: www.milanocentrale.it. Dostęp 23.02.2014 

http://www.milanocentrale.it/
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ruchu kolejowego oraz swobody korzystania z programu usługowego dworca.222 

Kluczową decyzją funkcjonalną było wprowadzenie wyłącznie ruchu pieszego w dawnej „Galleria 

delle Carozze” – również poprzez wyeliminowanie podjazdu dla taksówek (przeniesionego na 

zewnątrz dworca). „Galleria delle Carozze” stała się prestiżowym pasażem wejściowym do gmachu 

dworca, do którego obecnie można się dostać z przestrzeni placu tak frontowego jak i placów 

bocznych ale również z poziomu podziemi, które zostały udostępnione dla różnego rodzaju usług i 

handlu. Restrukturyzacja, wprowadzając nowe przestrzenie użytkowe wewnątrz dworca oraz 

zmieniając lokalizację niektórych już istniejących elementów funkcjonalnych, zadecydowała o jego 

intensywnej hybrydyzacji. 

49.  

50.  

il.III.49 i il.III.50. 

Po kilkuletniej modernizacji dworca – przestrzeń “Galleria delle Carozze” zamieniona została na 

reprezentacyjny pasaż pieszy mieszczący pod sobą dostępne z niego nowe przestrzenie usługowo-handlowe 

oraz połączenie z mediolańskim metrem. Jej charakter jako eleganckiego pasażu narasta – co ilustrują 

powyższe zdjęcia z 2013 i z 2020. il.III.49 – Fot. Autor. Julian Franta 2013, il.III.50 – Fot. pozyskana z serwisu 

www.google.com/maps. Dostęp 20.06.2020 

                                                 
222 Porównaj: http://www.storiadimilano.it/citta/milanotecnica/ferrovie/ferr_centrale.htm dostęp 10.02.2014 oraz 

https://it.wikipedia.org/wiki/Stazione_di_Milano_Centrale dostęp 20.01.2014 

http://www.google.com/maps
http://www.storiadimilano.it/citta/milanotecnica/ferrovie/ferr_centrale.htm
https://it.wikipedia.org/wiki/Stazione_di_Milano_Centrale
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Po restrukturyzacji w strukturze dworca udostępnionych jest jak wspomniano, 30.000m2 

przeznaczonych dla sklepów, restauracji i usług. Na czterech poziomach rozłożonych jest ponad 80 

lokali działających 7 dni w tygodniu od godz. 8 do 22 (część 24 godziny na dobę) oferując pełny 

asortyment towarów i usług: od żywności do artykułów gospodarstwa domowego, od książek do 

najnowszej elektroniki, od restauracji po salony mody a także szereg usług takich jak banki, kantory, 

poczta, apteki i punkty medyczne, wynajem samochodów, wreszcie informacja turystyczna i 

promocja miasta a nawet kaplica. Fakt przeznaczenia w historycznym, zmodernizowanym obiekcie 

aż tak dużej powierzchni pod handel i usługi może budzić kontrowersje lecz zespół usługowo-

handlowy zlokalizowany jest pod ziemią – dokładnie pod „Galleria delle Carozze” – jest więc w 

bardzo dyskretny sposób wkomponowany w strukturę budynku. 

51.  

52.  

il.III.51. i il.III.52. 

Widok z podziemnych pasaży handlowych w kierunku monumentalnej przestrzeni “Galleria delle Carozze” 

(fot. górna). Współczesna w wyrazie formalnym i materiałowym podziemna galeria o zróżnicowanym 

programie handlu i usług – komplementarnie kontrastuje z historyczną strukturą “Galleria delle Carozze” (fot. 

dolna). 

il.III.51 – Fot. Autor. Julian Franta 2013.  

il.III.52 – Fot. pozyskana z serwisu https://www.sancoct.com/fr/realisations/stazione-milano-centrale/ Dostęp 20.06.2020. 

https://www.sancoct.com/fr/realisations/stazione-milano-centrale/
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il.III.53. 

Eleganckie butiki w przestrzeni “Galleria delle Carozze” – zaprojektowane tak by eksponować markowy towar 

na tle historycznej struktury “Galleria delle Carozze” a równocześnie być widocznym atrakcyjnym magnesem 

przyciągającym do przestrzeni dworca szerokie spektrum użytkowników śródmieścia. 

Fot. pozyskana z serwisu http://www.giugiaroarchitettura.it/projects/milano-centrale-station-galleria-delle-carrozze/ 

Dostęp 20.06.2020 

Ukryty charakter tej podziemnej galerii zdaje się sugerować, że jest ona raczej hybrydowym 

uzupełnieniem funkcji samego dworca niż dominującym elementem wprowadzającym brak 

równowagi w strukturze funkcjonalnej tej części śródmieścia Mediolanu. 

3.3 Charakter hybrydyzacji i jej wpływ na zwartość struktury miejskiej. 

Jak już powiedziano, rozpoczęta w 2005 roku potężna renowacja i przebudowa Stazione Milano 

Centrale – została zakończona w 2008.  Restyling dworca, początkowo zaprojektowany przez Marco 

Tamino, twórcę renowacji Roma Termini – następnie odsuniętego od kierowania pracami. 

Obejmował obok wspomnianego utworzenia strefy ruchu pieszego w “Galleria delle Carozze” także 

wytworzenie nowych przestrzeni funkcjonalnych wewnątrz dworca oraz zamianę rozmieszczenia 

niektórych dotychczasowych funkcji. Nowy układ funkcjonalny dworca został jednak skrytykowany 

nie tylko za brak niektórych elementów funkcjonalnych ale również za organizację ruchu pieszego 

w jego wnętrzu. Według architekta Stefano Boeri, nowa struktura miała utrudniać orientację, a nawet 

przemieszczanie się spieszących się pasażerów223. Początkowy projekt architekta Marco Tamino 

przewidywał również adaptację poddaszy w “Galleria delle Carozze” oraz atrium kas biletowych dla 

potrzeb handlu. Za to został on skrytykowany przez Italia Nostra i architektów z Mediolanu, 

wspartych przez część samorządu lokalnego miasta. Ich uwagi zostały częściowo poparte przez 

organy nadzoru. Dlatego poddasze Klubu Eurostar, w której aktualnie znajduje się księgarnia 

Wydawnictwa Feltrinelli, utrzymane zostało na pierwotnej wysokości, aby nie przysłonić widoku 

                                                 
223 Porównaj: Nella babele della Stazione Centrale tra disagi e viaggiatori smarriti, w Corriere della Sera, 13 styczeń 

2010. 

http://www.giugiaroarchitettura.it/projects/milano-centrale-station-galleria-delle-carrozze/
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map niektórych miast włoskich namalowanych na ścianach przez Marcello Nizzoli. Poddasze 

“Galleria delle Carozze” i atrium kas biletowych zostało  obniżone, podobnie jak szklone zamknięcia 

“Galleria delle Carozze” po obu stronach gmachu dworca. Jednak wydłużenie korytarzy 

prowadzących na perony, jak również kwestia wprowadzenia przestrzeni handlowych, przez które 

pasażerowie muszą przejść, by dotrzeć na perony – pozostały dla części pasażerów 

problematycznymi punktami projektu i jego realizacji bowiem nie ma już możliwości dojścia do 

peronów bezpośrednimi schodami ruchomymi z parteru, jak to miało miejsce wcześniej.  

54.  

55.  

il.III.54 i il.III.55. 

Dedykowane przede wszystkim funkcji kolejowej przestrzenie “Galleria di Testa” – głównego łącznika 

pomiędzy peronami – i samej hali peronowej płynnie się przenikają, a jednocześnie stanowią atrakcyjną 

przestrzeń publiczną o charakterze również handlowo-usługowym. 
il.III.54 i il.III.55 – Fot. pozyskane z serwisu www.google.com/maps z włączoną funkcją street view. Dostęp 20.06.2020 

 

 

http://www.google.com/maps
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56.  

57.      58.  

59.  

il.III.56, il.III.57, il.III.58 i il.III.59. 

Wewnętrzne przestrzenie publiczne dworca o charakterze handlowo-usługowym z bogatym zróżnicowanym 

programem gastronomicznym łączą się płynnie z przestrzeniami publicznymi zewnętrznymi: tu (il.III.58) na 

pierszym planie z Piazza Luigi di Savoia w części udostępniającym środki miejskiej komunikacji masowej (w 

tym połączenia autobusowe z lotniskami (Malpensa, Linate i Bergamo) a w części mającym charakter 

rekreacyjno-parkowy. 
il.III.56 – Fot. pozyskana z serwisu https://www.seat61.com/stations/milan-centrale.htm  Dostęp 20.06.2020 

il.III.57 i il.III.58 – Fot. Autor. Julian Franta 2013 

il.III.59 – Fot. pozyskana z serwisu www.google.com/maps Dostęp 20.06.2020. 

https://www.seat61.com/stations/milan-centrale.htm
http://www.google.com/maps
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Dworzec Milano Centrale będąc żyjącą, współczesną, wielofunkcyjną strukturą, jednocześnie 

zawiera w sobie nie tylko materię historyczną, ale również pamięć faktów historycznych związanych 

z tym dworcem. Jednym z przykładów jest Memoriał Shoah, który został zlokalizowany w pobliżu 

toru nr 21 w hali peronowej224. Pod koniec prac, 13 listopada 2010 roku, w obecności burmistrza 

Mediolanu, Letizi Moratti i kardynałów Dionigi Tettamanzi, Arcybiskupa Mediolanu i Tarcisio 

Bertone, Kardynała Sekretarza Stanu, Stazione Milano Centrale został poświęcony św. Franciszce 

Cabrini, patronce migrantów. Z tej okazji została odsłonięta tablica pamiątkowa, na której widnieje 

następujący napis: “Z tych torów wiele razy wyruszała na ulice świata Franciszka Cabrini (1850-

1917), Święta kościoła katolickiego, apostołka solidarności z wszystkimi podróżującymi”225. 

Stazione Milano Centrale jest symbolem procesu modernizacji całego miasta, nowego „Renesansu 

Mediolanu”. Jego renowacja reprezentuje – nie tylko symbolicznie – uzdrowienie Mediolanu a także 

jest ważnym elementem nowego oblicza istotnej części miasta, gdzie w sposób harmonijny stara 

zabytkowa tkanka miejska przenika się i łączy ze współczesnością, tworząc strukturę na miarę miasta 

przyszłości. Natomiast siła jego oddziaływania – ze względu na związki kompozycyjne – wydaje się 

sięgać dalej niż jego bezpośrednie otoczenie. Oddziaływanie to dotyczy otoczenia przywołanego 

wyżej dworca kolejowego Porta Garibaldi, z którym Milano Centrale od lat 60-tych XX wieku był i 

jest nadal w relacji tak funkcjonalnej jak i przestrzennej. 

Dworzec kolejowy Milano Porta Garibaldi, zaprojektowany przez zespół architektów Eugenio 

Gentili Tedeschi, Giulio Minoletti, Mario Tevarotto, Sergio Bonamico, Franco i Guido Gigli i Dante 

Jannicelli, został wybudowany w 1963 roku w miejscu zniszczonego w czasie II Wojny Światowej, 

wspominanego w historii dworca Milano Centrale, dworca Porta Nuova znanego również pod nazwą 

“Varesine”, który był stacją końcową linii Gallarate, Varese i Novara. Dworzec Milano Porta 

Garibaldi była częścią, nieskończonego do dzisiaj planu budowy potężnego centrum biznesowego. 

W 1966 roku został on połączony tunelem Garibaldi z węzłem Mirabello i spięty z linią kolejową do 

Monzy łącząc się tym samym ze wszystkimi liniami regionalnymi. 

Obecnie dworzec kolejowy Porta Garibaldi jest jednym z najważniejszych dworców w Mediolanie 

generując ruch na poziomie 25 milionów użytkowników rocznie ustępując jedynie Stazione Milano 

Centrale. Jest  drugim co do wielkości węzłem przesiadkowym w Mediolanie, łącząc komunikację 

miejską (autobusy, tramwaje, metro) z koleją podmiejską, połączeniem z lotniskiem Malpensa oraz 

połączeniami z największymi miastami Włoch (Turyn, Florencja, Neapol, Rzym) jak również z 

innymi miastami europejskimi (Paryż)226. 

                                                 
224 Podczas II Wojny Światowej z peronu 21 odjeżdżały pociągi deportujące włoskich Żydów do obozów 

koncentracyjnych i do obozów zagłady. Pociągi pełne deportowanych wyruszały m.in. do Oświęcimia aż do maja 1944. 

27 stycznia 2013 roku, po pracach modernizacyjnych dworca, które trwały od 2009 roku, został otwarty Memoriał 

Shoah związany z Fundacją Shoah (Fondazione Memoriale Della Shoah). 
225 Warto zauważyć, że Święta zmarła w 1917 roku, a otwarcie Stazione Milano Centrale miało miejsce w roku 1931. 
226 Porównaj:https://www.rfi.it/it/stazioni/milano-porta-garibaldi.html dostęp 13.01.2014, 

https://it.wikipedia.org/wiki/Stazione_di_Milano_Porta_Garibaldi dostęp 20.02.2014. 

https://www.rfi.it/it/stazioni/milano-porta-garibaldi.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Stazione_di_Milano_Porta_Garibaldi
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60.  

61.  

62.  

il.III.60, il.III.61 i il.III.62. 

Historyczne i współczesne związki kompozycyjne Milano Centrale i Porta Garibaldi wyznaczają trójkąt 

aktywności przestrzenno-funkcjonalnej tej części miasta. Fot. pozyskane z serwisu www.google.com/maps Dostęp 

20.06.2020. 

 

http://www.google.com/maps
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Dworzec Porta Garibaldi został zmodernizowany w 2006 roku i posiada obecnie wszystkie 

udogodnienia do obsługi pasażerów jak i rozszerzenie oferty programowej o charakterze 

hybrydowym dzięki sklepom, restauracjom oraz przestrzeniom biznesowym nie zmieniając jednak 

w sposób istotny swojej struktury przestrzennej tak wewnętrznej jak i zewnętrznej 

(charakterystyczna dominanta wertykalnych brył o funkcji biurowej).  

To co w przypadku dworca Porta Garibaldi decyduje o jego nowej roli w obliczu miasta to 

zmieniający się jego kontekst urbanistyczny – wchodzący w relację kompozycyjną również z Milano 

Centrale. Szczególnie chodzi tu o obiekty wysokie takie jak biurowce Unicredit Towers będące 

częścią większego kompleksu mieszkaniowo-biurowego w tej części Mediolanu określanej mianem 

Porta Nuova District. 

Kompleks trzech wież: 31, 22 i 11-kondygnacyjnych z dominantą tej najwyższej, asymetrycznej, o 

rzeźbiarskiej spiralnej formie wchodzą w interakcję kompozycyjną z dwoma obiektami wysokimi 

należącymi do dworca Porta Garibaldi ale i wieżowcem Pirelli w sąsiedztwie Milano Centrale. 

Przypominające konchy rzuty wież definiują kameralny plac – nową przestrzeń publiczną wiążącą 

kompleks z otoczeniem. Z jednej strony z horyzontalnym zamknięciem samym budynkiem dworca 

Porta Garibaldi a z drugiej – poprzez nowy zespół mieszkaniowy z Corso Como – elegancką ulicą 

pieszą zamkniętą historyczną bramą do miasta Porta Garibaldi (łuk Porta Garibaldi kadruje też 

budynki wysokie będące dominantą pionową dworca Porta Garibaldi). 

Reprezentujący modernizm lat 60-tych budynek dworca kolejowego Porta Garibaldi jest istotnym 

elementem kompozycyjnym całości zespołu Porta Nuova District, który jest dopełniany kolejnymi 

elementami wertykalnymi (zespół biurowy Torre Diamante, zespół mieszkaniowy Bosco Verticale, 

Aria, Solea, wieże mieszkalne Solaria) i współczesnym założeniem parkowym – Parco Biblioteca 

degli Alberi. Ta nowa w strukturze miasta przestrzeń publiczna staje się również naturalnym – a 

atrakcyjnym – skrótem pieszym łączącym Stazione Milano Centrale z Milano Porta Garibaldi. 

Można powiedzieć, że dzięki temu dworzec kolejowy Milano Porta Garibaldi dał nowy wyraz 

dziedzictwu modernizmu lat 60-tych w obrazie współczesnego Mediolanu. Natomiast Stazione 

Milano Centrale to przykład trwającej tradycji monumentu w strukturze i obrazie miasta – oba te 

dworce we wzajemnym dialogu stymulującym zmiany podnoszące zwartość struktury tej części 

miasta. 

● ● ● 

Reasumując, można stwierdzić, że przypadek Stazione Milano Centrale wskazuje na 

niezmiennie istotną rolę historycznych ikonicznych obiektów dworcowych w strukturze 

współczesnego miasta. 
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Przypadek ten charakteryzuje: 

● silne oddziaływanie monumentalnego, historycznego obiektu dworca na otaczające przestrzenie 

publiczne miasta, dla których jest on węzłowym punktem kompozycyjnym; 

● ewolucja relacji dworca z przestrzenią publiczną od wiodącej relacji trójkierunkowego 

oddziaływania horyzontalnego do komplementarnego wzbogacenia jej o relację przepływu 

(dzięki pieszemu charakterowi „Galleria delle Carozze”) oraz relację wertykalną (dzięki 

wprowadzeniu handlowej przestrzeni publicznej do poziomu podziemnego oraz przestrzenie 

restauracyjne i wypoczynkowe na poziomie antresoli otwartej do przestrzeni głównej hali 

peronowej); 

● wyrazistość formalna – będąca założeniem wyjściowym dla realizacji dworca a ciągle trwająca 

– przy narastającej różnorodności i tym samym atrakcyjności funkcjonalnej; 

● monumentalna wewnętrzna przestrzeń publiczna – dzięki walorom struktury historycznej 

obiektu – jednocześnie mająca cechy kameralności poprzez antresole, elastyczne podziały 

funkcjonalne na poszczególnych poziomach a powiązane wizualnie z halą peronową i galeriami 

dworca; 

● atrakcyjność przestrzenna (opisana wyżej) przekładająca się na komplementarność 

funkcjonalną w relacji z takimi samymi funkcjami zlokalizowanymi w otaczających dworzec 

przestrzeniach publicznych. 

Stazione Milano Centrale od początku swojego istnienia po współczesność pełni istotną rolę 

zarówno kompozycyjną w strukturze miasta, jak i w świadomości społecznej. Jego sukcesem 

jest fakt, że dla współczesnej społeczności jest symbolem super-aktywności – „katedrą 

ruchu”227. 

                                                 
227  La Cattedrale Del Movimento – tak określa się dworzec Milano Centrale. 

Porównaj: www.cultweek.com/centrale Dostęp 25.03.2020. 

http://www.cultweek.com/centrale


 

Potencjał i podejścia do roli struktur dworcowych w uwarunkowaniach krajowych 

z wykorzystaniem autorskich doświadczeń projektowych. 

 

201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV:  

Potencjał i podejścia do roli struktur dworcowych w uwarunkowaniach 

krajowych z wykorzystaniem autorskich doświadczeń projektowych. 
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1. Zagadnienia przekształceń dworców kolejowych w kontekście  dysponowania terenami 

kolejowymi w Polsce. 

Jako wprowadzenie w zagadnienia przekształceń dworców kolejowych (w rozumieniu szerszym: 

rewitalizacji terenów kolejowych) w Polsce, na wybranych tu przykładach Katowic, Opola i 

Krakowa – celowe jest skrótowe zasygnalizowanie charakteru działalności oraz statusu spółki PKP, 

która rozporządza obiektami, infrastrukturą oraz rezerwami tkwiącymi w terenach kolejowych, 

mających olbrzymie znaczenie dla rozwoju i przyszłego, perspektywicznego funkcjonowania 

polskich miast. W minionych 25-ciu latach było kilka istotnych zmian w sposobie działania Polskich 

Kolei Państwowych. Kluczową jest ta z 2001, kiedy to w życie weszła ustawa o komercjalizacji, 

restrukturyzacji i prywatyzacji228 jednego z największych przewoźników w Europie. Należy bowiem 

pamiętać, że wg danych z 2014 roku długość sieci kolejowych w Polsce była trzecią co do wielkości 

w Europie – zaraz za Francją i Niemcami229. Obecny status prawny PKP był kształtowany od roku 

1997 i jest konsekwencją wprowadzenia wspomnianej wyżej ustawy o komercjalizacji, 

restrukturyzacji i prywatyzacji kolei, a także jej dwukrotną nowelizacją w 2001 i 2003 roku. Na ich 

mocy dzisiejsza spółka Polskie Koleje Państwowe S.A. to przedsiębiorstwo powstałe 1 stycznia 2001 

roku w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”230. 

Gospodarowanie państwowym mieniem, nie było i nie jest sytuacją nową w transporcie kolejowym 

w Polsce. PKP miało to zagwarantowane już od pierwszego momentu powstania spółki tj. od roku 

1926. Zmieniła się jednak zasada, co do rozporządzania tymi gruntami, jaką miała spółka. Jak 

wynika z art. 1-4 rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 24 września 1926 roku o 

utworzeniu przedsiębiorstwa „Polskie Koleje Państwowe”, spółka otrzymała w zarząd majątek 

Skarbu Państwa, przeznaczony dla swej działalności. Na podstawie tej ustawy, nie wolno było 

uszczuplać objętego w zarząd i eksploatację majątku, w szczególności zbywać ani obciążać 

nieruchomości. Przedsiębiorstwo miało natomiast prawo do wydzierżawienia i wynajmu 

nieruchomości, a także prawo do sprzedaży i wynajmu ruchomości231. Pomimo wielu zmian w 

rozporządzeniach mienie wyodrębnione ze Skarbu Państwa miało zapewnioną ochronę przed jego 

zbywaniem na rzecz innych podmiotów aż do roku 1995. Był to punkt przełomowy w kwestii 

władania gruntami kolejowymi. Tereny, przy których PKP nie legitymowało się dokumentami o 

przekazaniu mu tych gruntów w formie prawem przewidzianej i nie legitymuje się nimi do dnia 

wykreślenia z rejestru przedsiębiorstw państwowych, stają się z dniem wejścia w życie, z mocy 

prawa, przedmiotem użytkowania wieczystego PKP. Co istotne, bardzo ważna jest także kwestia art. 

34a ww. ustawy. Zgodnie z tym artykułem grunty te miały nie podlegać komunalizacji, czyli nabyciu 

                                                 
228  Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje 

Państwowe", Dz.U. 2000 nr 84 poz. 948 
229  http://forsal.pl/galerie/805690,duze-zdjecie,3,ktore-panstwo-ue-ma-najwieksza-siec-kolejowa.html  

Dostęp 15.09.2019 
230  Szczegółowo o obecnym statusie z uwzględnieniem wszelkich przemian od założenia PKP w roku 1926 możemy 

przeczytać w: Madej B., (2014), Gospodarowanie nieruchomościami będącymi w zasobie Polskich Kolei 

Państwowych, Przegląd Komunikacyjny, Nr 12, s. 6-8. 
231  Art. 5 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1926 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa "Polskie 

Koleje Państwowe", Dz.U. 1926 nr 97 poz. 568 

http://forsal.pl/galerie/805690,duze-zdjecie,3,ktore-panstwo-ue-ma-najwieksza-siec-kolejowa.html
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przez gminy – samorządy lokalne. Wyjątkiem od tej reguły jest nieodpłatne przekazanie jednostkom 

samorządu terytorialnego, spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym lokali mieszkalnych oraz 

urządzeń wchodzących w skład infrastruktury kolejowej wraz z niezbędnymi do korzystania z nich 

gruntami. Istnieje także możliwość przekazania samorządom mienia z zastrzeżeniem, że przekazanie 

nastąpić może jedynie na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu 

zadań własnych tych jednostek w dziedzinie transportu. Reasumując, podtrzymano centralny sposób 

zarządzania gruntami kolejowymi bez możliwości dysponowania nimi na poziomie lokalnym i 

samorządowym. Jednakże wobec decyzji NSA z 27 lutego 2017 roku, zakwestionowano wyżej 

wymienione przepisy wykorzystując ich luki prawne i uznano, że PKP nie ma tytułu do 

dysponowania nieruchomością gruntową bez uregulowanego statusu prawnego. Koleje zatem mogą 

stracić prawo do gruntu na rzecz odpowiednich gmin232. Istotnym etapem w strukturze 

organizacyjnej Grupy PKP na polu gospodarowania mieniem oraz zarządzaniem gruntami było 

powołanie w styczniu 2015 grupy inwestycyjnej Xcity Investment233. Przed styczniem 2015 roku 

komercyjne inwestycje PKP były realizowane za pomocą specjalnie zakładanych spółek celowych, 

które następnie po zakończeniu inwestycji były likwidowane. Tak były zrealizowane pierwsze 

inwestycje w Katowicach – Dworzec Główny, oraz w Poznaniu – Poznań Główny. Włodarze PKP 

zachęceni powodzeniem finansowym komercyjnych inwestycji powołali – na wzór niemieckich 

Deutsche Bahn (spółka deweloperska Aurelis) oraz austriackich OBB (OBB Immobilien) – 

deweloperską spółkę Xcity Investment, która miała się stać dobrze rozpoznawalną marką dla 

inwestorów w branży nieruchomości i była określana jako: „propozycja nie tylko zmiany podejścia 

do zarządzania projektami deweloperskimi, ale i budowania wartości nieruchomości na wiele lat do 

przodu”.234 Xcity Investment zgodnie z planami miała przejąć zarządzanie procesem inwestycyjnym 

na poziomie współpracy z podmiotami prywatnymi, zwłaszcza funduszami inwestycyjnymi, które 

do tej pory omijały Polskę ze względu na brak gruntów o wysokim potencjale inwestycyjnym i 

wysokiej wartości. Polski przewoźnik miał pełną świadomość posiadanego w tym zakresie 

potencjału: „Dysponujemy największą liczbą niezagospodarowanych terenów w centrach polskich 

miast. Razem z partnerami tworzymy te miejsca na nowo. Realizujemy inwestycje, które odmieniają 

otoczenie, tworząc projekty komercyjne przyjazne mieszkańcom. Dołącz do nas i zainwestuj w 

najlepszych lokalizacjach w Polsce. Dysponujemy największą liczbą terenów w sercach polskich 

miast”235. Kiedy powstawało Xcity Investment, planowano zrealizować około 20 projektów rocznie. 

Po ponad 3 latach (stan na październik 2018 roku)236 spółka zrealizowała jednak w pełni tylko trzy 

projekty, z czego dwa to Katowice oraz Poznań, czyli przedsięwzięcia, które były zapoczątkowane 

jeszcze na zasadzie spółek celowych. 

                                                 
232  I OPS 2/16 - Uchwała NSA 6100, Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę, z dnia 27.02.2017. 
233  https://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/22619/xcity-investment---nowa-spolka-w-grupie-pkp-s-a.html   

Dostęp 23.08.2018 
234  ibidem 
235  http://xci.pl  Dostęp 17.10.2018 
236  Stan na wrzesień 2021 jest podobny. Do tego czasu zrealizowano w sumie 3 projekty. Prócz wymienionych – trzecim 

projektem jest kompleks Dworzec Warszawa Zachodnia. http://xci.pl/projekty/ Dostęp 08.09.2021 

https://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/22619/xcity-investment---nowa-spolka-w-grupie-pkp-s-a.html
http://xci.pl/
http://xci.pl/projekty/
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2. Potencjał a stopień wykorzystania relacji przepływu na przykładzie dworca                                      

w Katowicach. 

2.1. Stan układu dworzec – struktura miejska historycznie i przed modernizacją nowego 

dworca w 2012 roku. 

Punktem wyjścia – w przypadku  Katowic – jest miastotwórcza rola linii kolejowej i dworców w 

powstaniu i rozwoju miasta. 

Powstanie dworca kolejowego w Katowicach związane było z wcześniejszym rozwojem przemysłu 

na terenie Górnego Śląska w drugiej połowie XVIII wieku237 – w okresie, kiedy władzę nad tym 

regionem sprawowało Królestwo Prus. W 1836 roku zaprezentowano projekt połączenia kolejowego 

obszaru Górnego Śląska z Wrocławiem a dalej z Berlinem lub Dreznem. Na Górnym Śląsku przebieg 

linii wytyczono przez Gliwice, Zabrze, Świętochłowice oraz Mysłowice – omijając pierwotnie 

Katowice. Katowice znalazły się na trasie przebiegu linii kolejowej później, kiedy powołano 

Towarzystwo Kolei Górnośląskiej238. Samą linię Wrocław-Mysłowice realizowano etapami, z czego 

odcinek od Świętochłowic przez Katowice aż do Mysłowic oddano do użytkowania 3 października 

1846 roku.  

Stacja Katowice została zlokalizowana poza zamieszkałymi obszarami – pomiędzy wsiami Dąb oraz 

Szopienice – dokładnie na obszarze obecnego starego dworca kolejowego. Decyzja o wybudowaniu 

dworca kolejowego wpłynęła bezpośrednio na błyskawiczny rozwój miasta Katowice jak i 

zlokalizowanych na tym obszarze zakładów przemysłowych, które przez kolejne lata również były 

podłączane do tworzącego się systemu powiązań kolejowych. W czerwcu 1858 roku dzięki 

porozumieniu zawartemu między Kolejami Górnośląskimi a Koleją Warszawsko-Wiedeńską 

rozpoczęto budowę łącznika między Szopienicami a Ząbkowicami. Oddano go do użytku 

publicznego, po uroczystym otwarciu już w rok później (24.08.1859). Uruchomienie tego odcinka 

było istotne z punktu widzenia ciągłości linii kolejowej ale także pozwalało ominąć teren Cesarstwa 

Austriackiego pociągom jadącym w kierunku Warszawy. W trakcie realizacji tej linii został zburzony 

pierwotny dworzec i zrealizowano nowy budynek stacji Katowice, który jest częścią obecnego 

„starego dworca”.  Powstał wtedy obiekt na miarę szybko rozwijającego się miasta przemysłowego, 

który także odpowiadał potrzebom obsługi prestiżowego połączenia kolejowego Warszawa-Wiedeń. 

Dzięki tej linii Katowice uzyskały wygodne połączenie z Królestwem Polskim, Galicją, Czechami a 

także w głąb Prus oraz stały się istotnym nadgranicznym węzłem kolejowym, który zaczął odgrywać 

istotną rolę w ruchu towarowym a następnie pasażerskim we wszystkich kierunkach. Stacja 

Katowice z uwagi na wzrastający ruch pasażerski stała się drugim obok Wrocławia największym 

dworcem pasażerskim Kolei Górnośląskiej.  

 

                                                 
237 Porównaj: https://instytutkorfantego.pl/blog/historia-przemyslu-w-wojewodztwie-slaskim/ Dostęp 05.09.2021 
238 Towarzystwo Kolei Górnośląskiej powołano 5 kwietnia 1841 roku; ta i pozostałe informacje historyczne – porównaj: 

Soida K., Dzieje katowickiego okręgu kolejowego, Śląska Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych, Katowice 1997 i 

Chojecka E., Sztuka Górnego Śląska od średniowiecza do końca XX wieku. Muzeum Śląskie, Katowice 2004. 

https://instytutkorfantego.pl/blog/historia-przemyslu-w-wojewodztwie-slaskim/
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Czynnik ten – obok ruchu towarowego – stał się motorem rozwoju stanowiąc jeden z głównych 

faktorów miastotwórczych Katowic, które między innymi dzięki niemu uzyskały w 1865 roku prawa 

miejskie.  

Z końcem XIX wieku stało się jasne, że stacja kolejowa z uwagi na szybki rozwój miasta wymaga 

zdecydowanej rozbudowy. Z uwagi na istniejącą tkankę miejską zdecydowano się rozdzielić 

dworzec na dwie części: pasażerską i towarową.  

Istniejącą stację kolejową – w latach 1906-1908 – rozbudowano o nowy gmach pełniący funkcje 

administracyjne i przejęła ona funkcję pasażerską. Natomiast kilkaset metrów dalej wybudowano 

część towarową (na miejscu obecnego nowego dworca kolejowego) oraz istniejącą do dziś 

parowozownię wachlarzową znajdującą się kilkaset metrów na zachód od obecnego dworca239. 

Rozbudowany gmach dworca osobowego stał się łącznikiem dwóch rozdzielonych koleją stron 

miasta (poprzez przejścia podziemne) i tym samym dostępny był zarówno od strony północnej od 

ul. Dworcowej (wejście główne) jak i od strony południowej od ul. Kościuszki (przejazd pod 

wiaduktem kolejowym) i ul. Podgórnej. 

W okresie międzywojennym – po przyłączeniu Katowic do Polski – jak również w okresie II Wojny 

Światowej i po niej, stacja ta nadal odgrywała bardzo istotną rolę w sieci komunikacji kolejowej w 

skali regionu. Przez około 100 lat dworzec kolejowy wybudowany w latach 50-tych XIX wieku był 

najważniejszym obiektem kolejowym na Górnym Śląsku240. 

O randze tej stacji jak i prestiżu tego miejsca w Katowicach świadczy nie tylko fakt obsługiwania 

jednego z najważniejszych połączeń kolejowych z tamtego okresu czy też fakt, że stacja ta pełniła 

rolę głównego przystanku dla pasażerów poruszających się w granicach Górnego Śląska, ale również 

to, jaki wpływ miała lokalizacja i prestiż budynku dworca na powiązaną z nim przestrzeń miasta. 

Ulica Dworcowa, przy której stacja była zlokalizowana była w tamtych czasach postrzegana, jako 

główna przestrzeń publiczna Katowic. Na rogu ulic Dworcowej i Pocztowej powstała pierwsza 

przychodnia w Katowicach. W międzywojniu, na ul. Dworcowej 5 mieściła się Dyrekcja Kolei. Przy 

ul. Dworcowej do 1939 roku działał również hotel „Central”, restauracja „Kaiser-Automat”, 

restauracja „Monopolowa”, bank Agra u Commerzbank, Dresdner Bank, Kolejowa Kasa 

Oszczędności i wiele innych241. 

Ta „diada funkcjonalna” (dworzec-ulica) była w tamtych czasach rdzeniem rozwijającego się miasta. 

Prestiżowy obiekt dworca a także równie prestiżowy charakter ulicy Dworcowej działały jak jeden 

organizm gromadzący wszelkiego rodzaju funkcje i aktywności będące wtedy istotą miasta – 

uosobieniem miejskości Katowic.  

 

                                                 
239  Porównaj: Liszaj T., Zabytkowe dworce w Polsce, Wyd. Dragon, Bielsko-Biała 2011 
240  ibidem 
241  Szerokie omówienie historycznej struktury funkcjonalno-przestrzennej Katowic omawiają następujące pozycje 

bibliograficzne: 

Abramski J., Ulice Katowic, Graf−Mar, Zawiercie 2000 

Janota W., Katowice między wojnami. Miasto i jego sprawy 1922–1939, Księży Młyn, Łódź 2010 

Bulsa M., Ulice i place Katowic, Prasa i Książka, Katowice 2012 

Bulsa M., Grzegorek G., Witaszczyk B., Domy i gmachy Katowic, Prasa i Książka, Katowice 2013 
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il.IV.1. 

Widok na ulicę Dworcową oraz znajdujący się naprzeciwko “starego” dworca kolejowego – hotel Monopol. 

Pierwotnie ulica Dworcowa pełniła role placu przed dworcem – przestrzeń publiczna z usługami i zielenią. Fot. 

pozyskana z serwisu https://commons.wikimedia.org Dostęp 06.05.2016 

 

il.IV.2. 

Widok na budynek “starego” dworca kolejowego po rozbudowie w 1908 roku – dworzec rozbudowano o nowy 

gmach pełniący funkcje administracyjne. Fot. pozyskana z serwisu www.old.katowice.eu Dostęp 06.05.2016 
 

 

 

https://commons.wikimedia.org/
http://www.old.katowice.eu/
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W latach 50-tych XX wieku, z uwagi na osiągniętą graniczną przepustowość i pojemność dworca a 

także fakt, że tylko jeden z peronów był przystosowany do obsługi długich pociągów pasażerskich – 

podjęto decyzję o budowie nowego gmachu dworca kolejowego w Katowicach, który miał stać się 

nową wizytówką miasta na miarę drugiej połowy XX wieku. 

Rozpatrywano dwie lokalizacje nowego dworca: pierwsza to gruntowna przebudowa terenu 

ówczesnego dworca towarowego oraz druga – przeprojektowanie całego układu kolejowego i 

lokalizacja gmachu dworca w pobliżu Huty Baildon. Zdecydowano ostatecznie, że druga opcja jest 

zbyt kosztowna oraz czasochłonna i postanowiono przebudować teren dworca towarowego wraz z 

budową głównego gmachu dworca od strony wylotu ul. Stawowej, gdzie przez okres budowy istniał 

tymczasowy pawilon dworca kolejowego. 

Przebudowa dworca odbywała się dwuetapowo: pierwszy etap związany był z przebudową całego 

układu torowisk. Pierwsze perony oddano do użytku w 1958 roku a ostatnie wraz pawilonem od 

strony ul. Kościuszki – 10 lat później. Drugi etap to prace budowlane dotyczące głównego gmachu 

dworca i pomniejszych pawilonów oraz podrzędnych wejść na teren dworca. 

W 1959 roku został rozstrzygnięty konkurs SARP242 na projekt nowego budynku dworca 

kolejowego, który został wygrany przez zespół warszawskich architektów „Tygrysów”: Wacław 

Kłyszewski, Jerzy Mokrzyński i Eugeniusz Wierzbicki243.  W 1964 roku oddano do użytku pawilon 

wejściowy do dworca od strony Placu Andrzeja. Pod budowę głównego gmachu dworca został 

wyburzony ciąg eklektycznych kamienic w kwartale między ulicami 3 Maja, Młyńska i Stawowa. 

Budowa dworca została ukończona w 1972 i przez cały okres funkcjonowania był on uznawany za 

najlepszy w Polsce przykład brutalistycznego nurtu w architekturze. W trakcie projektowania 

zdecydowano, z uwagi na ekspertyzy górnicze, że dach głównej hali dworca będzie wsparty na 

potężnych słupach żelbetowych, które przybrały bardzo charakterystyczny i niepowtarzalny kształt 

„kielichów”244. 

Budynek dworca miał 140 metrów długości oraz 53 metry szerokości a kubatura wynosiła 76314m³. 

Dwie kondygnacje głównego gmachu były połączone ze sobą pasażem handlowo-usługowym na 

poziomie tuneli doprowadzających podróżnych do peronów a także spinających dworzec z 

południową stroną miasta i Placem Andrzeja. Górna kondygnacja głównej hali dworca to przede 

wszystkim potężnych rozmiarów poczekalnia z kasami a także kawiarnia, kioski, poczta, informacja 

oraz pomieszczenia biurowe – wszystko to zwieńczone spektakularnym stropem z „kielichami”. 

Dolna kondygnacja – już mniej spektakularna – to również kasy, a także restauracja, bar, toalety, 

przechowalnia bagażu, biuro rzeczy znalezionych oraz hotel dzienny połączony z poczekalnią na 

piętrze. Dwukondygnacyjny układ funkcjonalny był związany z bardzo charakterystycznym 

systemem dostępu do dworca od strony północnej – górna kondygnacja była dostępna jedynie pieszo 

                                                 
242  Filipczak T., Z konkursu na projekt dworca kolejowego w Katowicach, „Architektura” 1960, nr 4, str.137-140. 
243 Jeden z bardziej znanych zespołów architektów okresu po II Wojnie Światowej. Dokładna biografia jak i bogaty 

dorobek zespołu – w tym opis projektu dworca kolejowego w Katowicach został zawarty w książce autorstwa Tadeusza 

Baruckiego – Porówaj: Barucki T., Tygrysy/Tigers, Wydawnictwo Salix Alba, Warszawa 2014. 
244  Gzowska A., Szesnaście żelbetowych kwiatów. Dworzec kolejowy w Katowicach, Wyd. Śląsk, Katowice 2012. 
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z kilkusetmetrowej długości kładki pieszej – estakady – łączącej dworzec z ulicą 3 Maja i 

zlokalizowanymi przy niej przystankami komunikacji miejskiej. Kładka znajdowała się nad 

dworcem autobusowym obsługującym całą konurbację górnośląską. Z kolei dolna kondygnacja 

dostępna była dla osób podwożonych samochodami oraz korzystających z autobusów i taksówek. 

Pasaż na półpoziomie245 – równoległy do torów i udostępniający tunele prowadzące na perony ale i 

łączące z południową częścią miasta – stanowił również dogodne i atrakcyjne połączenie piesze 

pomiędzy wschodnią i zachodnią częścią północnej części śródmieścia. 

3.  4.   

5.  

il.IV.3, il.IV.4 i il.IV.5. 

Nowy dworzec w przestrzeni publicznej miasta – ikona określająca i dominująca przestrzennie plac Szewczyka 

– o charakterze komunikacyjnym ale pełen aktywności i intensywności codziennego życia. Hol dworca to 

wewnętrzna przestrzeń publiczna kontynuująca i łącząca w czterech kierunkach przestrzeń zewnętrzną.  
Fot. pozyskane z serwisu www.bryla.pl Dostęp 12.05.2016 

 

                                                 
245 Franta A., Mój ulubiony budynek. Dworzec Tygrysów, „Architektura-Murator” 7(58) 1999, str.76-77. 

http://www.bryla.pl/
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Wraz z oddaniem do użytku „brutalistycznego” dzieła „Tygrysów”, budynek „Starego Dworca” przy 

ulicy Dworcowej przestawał pełnić swoją rolę zarówno jeśli chodzi o funkcję kolejową jak i 

reprezentacyjną. To samo dotknęło ulicę Dworcową, która z charakterystycznej, prestiżowej i 

eleganckiej przestrzeni publicznej związanej nierozerwalnie z budynkiem dworca – z bardzo 

bogatym programem funkcjonalnym w okolicznych budynkach – stała się „zapleczową” 

ulicą/parkingiem, który zajął całą jej charakterystyczną szerokość predestynującą ją zawsze do roli 

placu. Od momentu otwarcia nowego dworca i od kiedy pojawił się problem „zagospodarowania” 

dawnej stacji, władze Katowic nie miały jednoznacznego pomysłu na zagospodarowanie zarówno 

budynku dworca jak  i ulicy Dworcowej. Ta sytuacja się nie zmieniła pomimo wpisania budynku 

starego dworca w 1975 do rejestru zabytków. 

 

il.IV.6. 

Przestrzeń ulicy Dworcowej  na początku XXI wieku – widoczna dominacja samochodów i brak zdefiniowanej 

przestrzeni publicznej przed budynkiem “starego” dworca. Fot. pozyskana z serwisu  www.katowice.naszemiasto.pl  

Dostęp 20.04.2016 

 

il.IV.7. 

Stary Dworzec po renowacji w 2020 roku – świeżo zmodernizowana ul. Dworcowa, której intencją była 

eliminacja ruchu kołowego i stworzenie pieszej przestrzeni publicznej. Fot. Autor. Julian Franta 2021 

http://www.katowice.naszemiasto.pl/
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Budynek „nowego” dworca – stał się ikoną i reprezentacyjnym salonem miasta – przestrzenią 

publiczną najwyższej klasy wbudowaną w obiekt dworcowy. Dworzec „Tygrysów” przez lata 90-te 

XX wieku i pierwszą dekadę XXI wieku był niestety nieremontowany i zabudowywany wewnątrz 

przypadkowymi punktami usługowymi, które chaotycznie wypełniały jego „czystą przestrzeń 

otwartą na miasto”246. Sukcesywnie podupadał zamieniając tą reprezentacyjną przestrzeń – używaną 

zarówno przez podróżnych jak i mieszkańców miasta chcących skorzystać z usług towarzyszących 

– w siedlisko patologii i degradując to miejsce do przestrzeni nieakceptowanej przez mieszkańców, 

niebezpiecznej, wymagającej zdecydowanej interwencji. Stan kiedy centrum Katowic miało dwa 

dworce spowodował upadek “starego” w związku z powstaniem „nowego” dworca – jako synonimu 

wielkomiejskości – który z kolei też przeżył rozwój a następnie degradację. 

2.2. Stan po modernizacji nowego dworca i jego konsekwencje – obserwacja eksploatacji w 

latach 2016-2020. 

Stan obecny – po zrealizowaniu nowych inwestycji strefy przydworcowej prowokuje pytanie, czy 

jest to  powrót czy utrata istoty miejskości? 

Ze względu na organizowane w Polsce i na Ukrainie Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej w 2012 

roku, spółka PKP zdecydowała się zmodernizować najważniejsze dworce w Polsce, w tym dworzec 

katowicki, który miał być przebudowany wraz z jego najbliższym otoczeniem. W 2010 roku 

rozpoczęła się przebudowa terenu stacji. Działania inwestora spotkały się z licznymi protestami, gdy 

ujawniono, że pierwotna przebudowa będzie faktycznie wyburzeniem dzieła „Tygrysów” i 

zastąpieniem go strukturą handlowo-usługową, a funkcja samego dworca zostanie zmarginalizowana 

do przejść peronowych i niewielkiego holu – namiastki hali dworcowej, która przez lata była chlubą 

miasta. 

Zasada ideowa połączenia dwóch części miasta dworcem kolejowym przetrwała, ale nie była już tak 

czytelna jak w przypadku wyburzonego obiektu. Pieszy, przechodząc z południowej części miasta 

do północnej musi obecnie przejść przez mało czytelną strefę handlową zanim znajdzie się w 

przestrzeni ul. 3 Maja. Nowa inwestycja jest zresztą zdecydowanie większa niż brutalistyczny 

dworzec. Nowo wybudowana „galeria” handlowa zajęła całą przestrzeń Placu Szewczyka 

zamieniając potencjalną przestrzeń publiczną247 w introwertyczną przestrzeń handlową oderwaną od 

przestrzeni publicznych miasta. W podziemiach zespołu zlokalizowano podziemny parking oraz 

dworzec komunikacji autobusowej, który ostatecznie jest namiastką tego co funkcjonowało w tym 

miejscu przez ponad pół wieku248. Balans/równowaga – to słowa, które w czasach funkcjonowania 

zarówno „starego” jak i „nowego” dworca były synonimami tych przestrzeni. Gdzie istniała, jak na 

owe czasy, wysokiej klasy przestrzeń publiczna (zewnętrzna i wewnętrzna), odpowiednio 

                                                 
246 Tak Autorzy projektu opisywali ideę przestrzenną dworca. 
247 Na Placu Szewczyka przez cały okres funkcjonowania dworca „Tygrysów” znajdował się zbiorczy przystanek 

autobusów miejskich i niektórych linii dalekobieżnych dla całej aglomeracji górnośląskiej. 
248  Porównaj str. 53-54: Molecki A., Nowy i „stary” dworzec kolejowy Katowice Osobowa – analiza porównawcza, w: 

Technika Transportu Szynowego, 2014, nr 7-8 s. 48-55. 
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zrównoważony program funkcjonalny, który stwarzał poczucie komplementarności tych przestrzeni 

i sprawiał, że cała przestrzeń była na równi dostępna dla każdego o każdej porze. W to miejsce – 

brak odpowiedniej wiedzy i świadomości władz miast i inwestorów kierujących się jedynie kwestią 

zysku – doprowadził do realizacji monofunkcyjnej struktury, która ma nie kreatywny a raczej 

destruktywny wpływ na sposób funkcjonowania otaczającej ją przestrzeni publicznej oraz na jej 

różnorodność a przede wszystkim ciągłość. 

8.  

9.   

10.  

il.IV.8, il.IV.9 i il.IV.10. 

Układ galeria handlowa – dworzec w strukturze miasta: galeria całkowicie wypełniła kwartał miejski przed 

dworcem „wchłaniając go” i unieczytelniając (w relacji północ-południe) a czasem wręcz uniemożliwiając (w 

relacji wschód-zachód) przepływ łączący otaczającą strukturę miejską. Widoczny na środkowym zdjęciu już 

zrealizowany nowy obiekt hotelu u zbiegu ulic Pocztowa/Dworcowa zacieśnił i tak już ograniczoną publiczną 

przestrzeń wejściową do dworca. Należy oczekiwać, że program funkcjonalny i jego dostępność podniosą 

natomiast walory funkcjonalne tej przestrzeni publicznej. 
il.IV.8 oraz il.IV.10 – Fot. pozyskana z serwisu www.google.com/maps Dostęp 11.07.2021 

il.IV.9. Autor fotografii: KWL Foto - Bartosz Jagła. 09.05.2021. 

http://www.google.com/maps
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11.  

12.  

13.  

il.IV.11, il.IV.12 i il.IV.13. 

Na nowo zdefiniowana przestrzeń wejściowa do dworca – zdominowana ścianą galerii handlowej i „cytująca” 

motyw kielichów dworca Tygrysów; cytat ten stanowi jedynie atrapę oryginału.   
il.IV.11. –  Fot. pozyskana z serwisu https://www.urbanity.pl/slaskie/katowice/z95131 Dostęp 15.06.2019, 

il.IV.12. – Fot. pozyskana z serwisu https://www.gorazdze.pl/pl/obiekty-referencyjne-dworzec-pkp-katowice Dostęp 

15.06.2019, 

il.IV.13. – Fot. pozyskana z serwisu  https://wydarzenia.interia.pl/slaskie/news-katowice-nowy-dworzec-pkp-ma-juz-

rok,nId,1307386 Dostęp 20.07.2020 

https://www.urbanity.pl/slaskie/katowice/z95131
https://www.gorazdze.pl/pl/obiekty-referencyjne-dworzec-pkp-katowice
https://wydarzenia.interia.pl/slaskie/news-katowice-nowy-dworzec-pkp-ma-juz-rok,nId,1307386
https://wydarzenia.interia.pl/slaskie/news-katowice-nowy-dworzec-pkp-ma-juz-rok,nId,1307386
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14.  

15.   

16.     17.  

il.IV.14, il.IV.15, il.IV.16 i il.IV.17. 

Struktura przestrzeni wewnętrznej układu galeria-dworzec – preferuje czytelność tej pierwszej (galerii – o 

jednak ograniczonym dostępie) – deprecjonując drugi (dworzec). 
il.IV.14, il.IV.15 – Fot. pozyskana z serwisu  https://www.medusagroup.pl/en/projects/interior-design/interiors-of-

katowice-railway-station/ Dostęp 20.06.2020 

il.IV.16 –  Fot. pozyskana z serwisu  https://europe-re.com/galeria-katowicka-opens-with-a-lease-level-of-92-and-10800-

visitors-in-the-first-hour-pl/42586 Dostęp 20.06.2020 

il.IV.17 –  Fot. pozyskana z serwisu  www.google.com/maps Dostęp 15.05.2021 

https://www.medusagroup.pl/en/projects/interior-design/interiors-of-katowice-railway-station/
https://www.medusagroup.pl/en/projects/interior-design/interiors-of-katowice-railway-station/
https://europe-re.com/galeria-katowicka-opens-with-a-lease-level-of-92-and-10800-visitors-in-the-first-hour-pl/42586
https://europe-re.com/galeria-katowicka-opens-with-a-lease-level-of-92-and-10800-visitors-in-the-first-hour-pl/42586
http://www.google.com/maps
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2.3. Porównanie z autorskimi podejściami ideowymi do przestrzeni publicznych wokół 

dworców. 

A. Konkurs Ulica Dworcowa: „Intensyfikacja miejskości”, poprzez jakość przestrzeni 

publicznej – autorska wizja zagospodarowania przestrzeni wokół „starego” dworca 

kolejowego249. 

Gęstość, przemieszanie i zróżnicowanie funkcji w centrach miast sprzyja rozwojowi obszaru oraz 

jest czynnikiem poczucia bezpieczeństwa i komfortu psychicznego przez wzrost aktywności funkcji 

ulic w różnych porach dnia i nocy. Konkurs na koncepcję zagospodarowania obszaru w rejonie ul. 

Dworcowej i ulic przyległych (położonych w samym centrum Katowic) – miał również 

odpowiedzieć na pytania dotyczące układu komunikacyjnego ale tylko w kontekście uzasadnienia 

dla z góry podjętej przez władze miasta decyzji o wyłączeniu z ruchu ul. Dworcowej. 

Jednym z podstawowych założeń ideowych przyjętego autorskiego podejścia w zakresie 

komunikacji było wyłączenie z ruchu kołowego ulicy Dworcowej na całej jej długości tj. od ul. 

Pocztowej aż do ul. Mielęckiego w celu wykreowania pasażu pieszego – Placu Starego Dworca – o 

prestiżowym znaczeniu dla Katowic. Z tego samego względu postanowiono wyłączyć z ruchu 

kołowego ul. Mariacką na odcinku od ul. Mielęckiego aż do ul. Francuskiej – jako przedłużenie 

pasażu pieszego ul. Dworcowej. Z uwagi na charakter całościowej idei oddania strefy śródmiejskiej 

pieszym, założono docelowe wyłączenie z ruchu kołowego ulicy Starowiejskiej, Stanisława oraz 

Mielęckiego. W zakresie przekształceń funkcjonalno-przestrzennych zaproponowano adaptację i 

rewaloryzację zespołu dawnych obiektów PKP przy ul. Dworcowej z proponowanym 

przekształceniem dla celów prestiżowej Galerii „Stary Dworzec” o zróżnicowanych funkcjach 

związanych z kulturą, handlem i administracją (galeria sztuki, sale wystawowe, restauracje, 

kawiarnie, kluby, pasaże usługowe o wysokim standardzie. Z uwagi na proponowany bogaty i 

zróżnicowany program funkcjonalny Galerii „Stary Dworzec” zdecydowano o realizacji 

przystanków STM250 na tyłach zabytkowej zabudowy Starego Dworca oraz zintegrowanego 

przystanku komunikacji publicznej w rejonie ulicy Pocztowej251. Przekształcono ulicę Dworcową w 

reprezentacyjną przestrzeń publiczną - „Linearny Ogród: ŚWIATŁO – WODA – ZIELEŃ”. W 

rejonie nasypu kolejowego, w bezpośrednim sąsiedztwie „starego” dworca zaprojektowano pasaż 

handlowo-usługowy z parkingami publicznymi wiążącymi obie strony miasta. 

                                                 
249 Praca konkursowa nagrodzona 2 nagrodą w konkursie SARP w 2005 roku na „Koncepcję programowo-przestrzenną    

urbanistyczno-architektoniczną zagospodarowania ulic: Św. Jana, Dworcowej, Mariackiej oraz Mielęckiego, 

Stanisława i Starowiejskiej w Katowicach” – zespół autorski: mgr inż. arch. Ewa Franta, mgr inż. arch. Piotr Franta, 

współpraca: mgr inż. arch. Monika Wilk, Julian Franta – student WA PK, Maciej Franta – student WA PK, Michał 

Strączek – student WA PK. Udział w tym konkursie stał się dla autora dysertacji inspiracją do podjęcia już na studiach 

doktoranckich problematyki roli dworców we współczesnej strukturze miasta. 
250 STM – Szybki Tramwaj Miejski – autorska nazwa dla szynobusu, który wykorzystywałby przebieg wolnego toru w 

obszarze śródmieścia Katowic i obu dworców. STM pozwoliłby na bezkolizyjne i błyskawiczne przemieszczanie się 

w obrębie śródmieścia i dalej do zewnętrznych dzielnic miasta i miast ościennych. 
251 zmiana przebiegu linii tramwajowej – uproszczenie jej przebiegu między północną a południową częścią miasta. 

Rozwiązanie to pozwoliłoby na powiązanie przystanku tramwajowego z peronami „nowego” dworca PKP od strony 

wschodniej. 
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il.IV.18. 

Koncepcja konkursowa nagrodzona 2 Nagrodą w konkursie – próba wykreowania przestrzeni publicznej w 

ciągu ulicy Dworcowej oraz ulic przylegających do niej. Projekt zakładał ożywienie tej przestrzeni poprzez 

zamienienie ich w piesze przestrzenie publiczne. Archiwum Autora 2005 

Z uwagi na substandardowy charakter zabudowy oficynowej w rejonie ul. Dworcowej, zdecydowano 

o jej wyburzeniu w celu wykreowania wewnętrznych dziedzińców pozwalających uaktywnić 

publicznie dodatkowe przestrzenie w otoczeniu ul. Dworcowej. 

Przyjęto podstawowe założenie, że ulica jest czymś więcej niż drogą kołową. Droga – to wyłącznie 

kanał ruchu, podczas gdy ulica jest przestrzenią społeczną, publiczną ekspresją sposobu, w jaki 

ludzie żyją i kontaktują się wchodząc w różnego typu interakcje. Ulica taka jak Dworcowa jest czymś 

więcej niż ulicą – jest „placem starego dworca”. Dla wydobycia bogatej architektury istniejących 

obiektów i wzmocnienia prestiżu miejsca – kompozycję kształtowania przestrzeni publicznej Placu 

Starego Dworca oparto przede wszystkim na prostej a czytelnej, linearnej z racji jego proporcji 

formie zagospodarowania placu. Linearny Ogród: światło, woda, zieleń – z podkreśleniem głównych 

dominant oraz kierunków istniejących i projektowanych powiązań przestrzennych takich jak ul. Św. 

Jana, Dyrekcyjna, Mielęckiego, zakończenie placu w rejonie ul. Pocztowej oraz główne wejścia do 

„Galerii Starego Dworca”. W „Linearnym Ogrodzie” postanowiono wprowadzić wodę w formie 

fontann, pasów wodnych oraz 2 podświetlanych słupów wodnych będącym istotnym elementem 

zagospodarowania Placu. Pasy niskiej zieleni dla celów ekspozycji (plenerowa galeria sztuk 

industrialnych) oraz specjalnie kształtowana wertykalna zieleń (na słupach prostopadłościennych w 

konstrukcji ze stali nierdzewnej) wzdłuż północnej pierzei Dworcowej dodatkowo miały ożywiać tę 

przestrzeń - tworząc ją bardziej przyjazną dla jej wszystkich użytkowników. Zdecydowano by całość 

wyposażenia zagospodarowania placu uzupełnić siedziskami o prostej formie ław betonowych 
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wykończonych płytą z piaskowca, usytuowanych wzdłuż pasów zieleni oraz związane ze słupami 

świetlnymi. Wszystkie wspomniane elementy „Linearnego Ogrodu” pozwoliły na strefowanie 

przestrzeni Placu Starego Dworca rozdzielając ją na 3 części – przestrzeń związaną bezpośrednio z 

Galerią „Stary Dworzec”, przestrzeń relaksu skupioną w obszarze „Linearnego Ogrodu” oraz strefę 

ciągu pieszo-jezdnego skupioną przy północnej pierzei Placu, której charakter przystosowany był do 

swobodnego przepływu pieszych podążających w różnych kierunkach, korzystających z różnych 

skupionych tam usług. Kompozycję Placu uzupełniono parkingiem podziemnym głównie 

przeznaczonym dla zabezpieczenia potrzeb parkingowych gości hoteli „Monopol” oraz „Diament” 

z możliwością powiązania poziomu parkingu z poziomem podziemia hoteli oraz Galerii Starego 

Dworca. 

 

il.IV.19. 

Wizualizacje wydobywają znaczenie trzech komponentów: światło – woda – zieleń w kreowaniu nastroju 

przestrzeni publicznej przed byłym starym dworcem – w nawiązaniu do jego nowych, docelowych funkcji. 
Archiwum Autora 2005 

Układ placu uzupełniono pasażami pieszymi – w ul. Mariackiej, Św. Jana, Mielęckiego, Stanisława                                    

i Starowiejskiej. Postulowane zagospodarowanie pozostałych ulic to docelowo pasaże piesze 

realizowane etapowo. Sposób zagospodarowania poszczególnych pasaży został dostosowany do 

charakteru i przekroju ulic. 

Przestrzeń publiczna kształtowana jest przez odpowiedni dobór materiałów i elementów 

wyposażenia – układ nawierzchni podkreśla wejścia do wewnętrznych pasaży w kwartałach 

zabudowy, reprezentacyjne niskie oświetlenie uliczne oraz podświetlenia obiektów kreują nastrój 

kameralności a zieleń ozdobna – szpaler w ulicy Mariackiej, jednostronna w ulicy Mielęckiego oraz 

uzupełniająca w ulicy Starowiejskiej – dopełniają całość kompozycji i subtelnie ożywiają przestrzeń 
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publiczną. Rozwiązanie podkreśla również istniejące związki piesze poprzez tunel w osi ulicy 

Podgórnej (od strony południowej) z północną częścią śródmieścia (oś ulicy Mielęckiego) a także 

nowe postulowane powiązania piesze wykorzystujące zarówno nieużywany tunel pod torami 

(łączący stary dworzec z ul. Wojewódzką) a także tworząc nowe powiązania – wynikające z decyzji 

o wykorzystaniu terenu pod torami kolejowymi pomiędzy ulicami Francuska/Kościuszki na funkcję 

strategicznych parkingów dla śródmieścia Katowic. 

Poprzez sposób zaprogramowania funkcji w kubaturach należących do  struktury zespołu Starego 

Dworca podkreśla rolę zarówno tej struktury jak i ul. Dworcowej jako funkcjonalnego łącznika 

przepływu pomiędzy północną i południową częścią śródmieścia. 

Intencją opisanego podejścia było „przywrócenie pamięci i prestiżu” dawnej ulicy Dworcowej oraz 

wykreowanie jego nowego wymiaru dostosowanego do potrzeb współczesnego społeczeństwa 

miasta postindustrialnego. To jak miasto jest postrzegane – jest zasadniczą częścią jego 

tożsamości.252 A postrzegane jest przez pryzmat historii i teraźniejszości. 

B. Konkurs “Śródmieście”: „Nowy dworzec” jako stymulator miejskości i generator naprawy 

systemowej, ciągłości oraz komplementarności przestrzeni publicznej w skali powiązań północ-

południe – autorska wizja zagospodarowania przestrzeni w rejonie ”nowego” dworca 

kolejowego w Katowicach253. 

Kluczową rolę dla określenia struktury przestrzennej strefy śródmiejskiej każdego miasta odgrywa 

integralne traktowanie rozwiązań funkcjonalnych, przestrzennych i komunikacyjnych obszaru, w 

tym w szczególności właściwe ustalenie ich wzajemnych relacji i waloryzacji. W okresie gdy 

podejmowano opisywane opracowanie konkursowe kondycja „nowego” dworca kolejowego była 

daleko odbiegająca od standardów oczekiwanych przez jego użytkowników. Dalej co prawda 

funkcjonował jak element łączący obie części miasta, ale jakość tych powiązań a także brak 

logicznych związków przestrzennych dworca z przestrzeniami publicznymi po obu jego stronach 

wymagał całościowej wizji ich przebudowy.  

Jednym z głównych elementów krystalizujących tą wizję było oddanie przestrzeni śródmiejskiej 

pieszym tworząc sekwencje przestrzeni publicznych podkreślających istniejącą strukturę 

urbanistyczną zabudowy Katowic w rejonie obszarów: 

● Rondo – Aleja Korfantego – Rynek oraz Dworzec PKP – ul. 3 Maja – ul. Warszawska (północna 

strona miasta) 

● ul. Kościuszki – Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej – Plac Andrzeja (południowa strona 

miasta). 

                                                 
252 Franta A., Rola restrukturyzacji obszarów postindustrialnych w kreowaniu nowych rodzajów przestrzeni publicznych 

metropolii – stymulująca funkcja przyjętych regulacji. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej Czasopismo 

Techniczne, Kraków 2007. 
253 Praca konkursowa nagrodzona 3 nagrodą w konkursie SARP w 2007 roku na „Opracowanie koncepcji urbanistyczno-

architektonicznej zagospodarowania centrum miasta Katowice” – zespół autorski: dr hab. inż. arch. Anna Franta, mgr 

inż. arch. Ewa Franta, mgr inż. arch. Julian Franta, mgr inż. arch. Piotr Franta, współpraca: Maciej Franta – student 

WA PK, Ewa Szafraniec – student WA PK, mgr inż. arch. Monika Wilk. 
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Celem było nadanie dworcowi zasadniczej roli łącznika północ-południe. Konsekwencją było 

wyznaczenie obszaru o ograniczonej dostępności ruchu kołowego oraz wynikający z tego priorytet 

komunikacji publicznej w obsłudze komunikacyjnej centrum Katowic. Za istotne dla wykształcenia 

akceptowalnego przez użytkowników centrum – Katowic jako stolicy 3-milionowej aglomeracji 

górnośląskiej – uznano między innymi wprowadzenie, jako rozwiązania kierunkowego, 

zintegrowanego przystanku komunikacji publicznej w rejonie dworca PKP i ul. Pocztowej wraz z 

realizacją podziemnego dworca autobusowego oraz Śląskiej Kolei Regionalnej zastępującej na 

odcinku centrum przebieg linii tramwajowej w ciągu ulic: Plac Wolności – 3 Maja – Warszawska. 

Zaproponowano także likwidację ruchu kołowego w samej Alei Korfantego z przesunięciem linii 

tramwajowej w kierunku zachodnim i wprowadzenie jej w ulicę Pocztową w celu wytyczenia 

wygodniejszego kanału dla przebiegu linii tramwajowej na drugą stronę torów kolejowych. 

 

 

il.IV.20. 

Koncepcja konkursowa nagrodzona 3 Nagrodą w konkursie – proponuje wykreowanie przestrzeni publicznej 

w ciągu Alei Korfantego oraz ulic przylegających do niej. Projekt zakładał stworzenie pieszych powiązań 

przestrzennych pomiędzy kilkoma najważniejszymi punktami w centralnej strefie Katowic, w tym czytelne 

powiązanie dworca kolejowego i wykształconej przed nim czytelnej przestrzeni publicznej placu Szewczyka 

ze strefą Alei Korfantego i Rynku. Archiwum Autora. 2007 
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il.IV.21. 

Dworzec jako komunikacyjny węzeł multimodalny w układzie wertykalnym oraz integrująca miasto struktura 

przepływu w układzie horyzontalnym. Archiwum Autora. 2007 
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il.IV.22. 

Zasada zdefiniowania placu Szewczyka jako trzysegmentowej przestrzeni publicznej – frontowa od ul. 3 Maja, 

wschodnia od ul. Pocztowej, zachodnia od ul. J. Słowackiego – której zwornikiem funkcjonalnym i 

przestrzennym jest wyeksponowany budynek dworca. Archiwum Autora. 2007 

 „Nowy” dworzec kolejowy od początku swojego powstania miał bardzo charakterystyczną strukturę 

formalną ale i funkcjonalną – był łącznikiem dwóch części miasta. Postanowiono więc podkreślić i 

wzmocnić rolę jaką pełni w przestrzeni publicznej Katowic. Zdecydowano się na wykrystalizowanie 

i uczytelnienie powiązań na północ od budynku dworca poprzez ul. Stawową i dalej do 

nowoprojektowanej strefy usługowo-rekreacyjnej na zachód od Alei Korfantego. Uzupełniono 

sąsiadujący z dworcem kwartał zabudowy strukturą, która miała być wejściową nadziemną częścią 

dworca autobusowego zlokalizowanego na poziomie „-1” a także dookreślić przestrzeń publiczną 

Placu Szewczyka254 jako zdominowaną ruchem pieszym. W ten sposób udało się stworzyć dwie 

linearne, komplementarne i przecinające się sekwencje przestrzeni publicznych. Jedna na kierunku 

wschód-zachód łączyła Plac Wolności, poprzez pasaż ul. 3 Maja z Rynkiem i dalej z pasażem ul. 

Warszawskiej, która jeszcze przez parę set metrów miała być ciągiem pieszym. Druga na kierunku 

północ-południe łączyła Plac Andrzeja i Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej przez 

zrewitalizowany dworzec kolejowy i dalej przez Plac Szewczyka z ul. Stawową poprzez sekwencję 

określonych na nowo przestrzeni publicznych (w tym Plac Starej Synagogi) do Alei Korfantego i 

przestrzeni Ronda, które dzięki trzem wysokościowym dominantom było zwornikiem 

kompozycyjnym wszystkich sekwencji przestrzeni publicznych. 

● ● ● 

Reasumując, przypadek dworca katowickiego reprezentuje przekształcenie w kierunku zaniku 

wyrazistości przestrzennej obiektu dworca w przestrzeni publicznej śródmieścia. Nastąpiło jego 

„wchłonięcie” – zarówno funkcjonalne jak i formalne – przez wielofunkcyjny ale zdecydowanie 

zdominowany przez funkcje handlowe kwartał miejski. Jest to podejście jakie w skrajnej wersji 

                                                 
254  Przypomnienie: Kwartał ten został częściowo wyburzony w związku z realizacją nowego budynku dworca natomiast 

Plac Szewczyka po jego realizacji był głównie przestrzenią komunikacyjną – przystankiem końcowym autobusów 

miejskich i podmiejskich aglomeracji górnośląskich. 
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ilustruje omawiany w części przeglądowej dworzec Wien Mitte255. 

Potencjalnie nadal możliwe jest wzmocnienie relacji przepływu przy równoległym wykorzystaniu 

ukrytego obecnie potencjału jeszcze tkwiącego w strukturach funkcjonalno-przestrzennych obu 

katowickich dworców. W przypadku zrewitalizowanego (już niemal w całości) starego dworca oraz 

ulicy Dworcowej ten ukryty potencjał to podniesienie jakości funkcjonalno-przestrzennej przejść 

pod koleją – poza strukturą dworca oraz odzyskanie/odtworzenie przejścia łączącego niegdyś 

dworzec z peronem 5 po stronie południowej – i ze znajdującym się tam obecnie hotelem i 

modernistycznym kinem „Rialto”. Aktualny program funkcjonalny prowadzonej rewitalizacji nie 

sprzyja temu powiązaniu. Może mu sprzyjać inne potraktowanie – jako funkcji publicznej – jeszcze 

czekającego na rewitalizację pawilonu zachodniego. 

W przypadku dworca nowego – to potencjał tkwiący w pawilonie wejściowym i przestrzeni 

publicznej placu Oddziałów Młodzieży Powstańczej powiązanego z placem Andrzeja o charakterze 

parku. Właśnie wykorzystanie tego potencjału pozwoliłoby nie zmarnować szansy na wzbogacenie 

typologii przestrzeni publicznej strefy śródmiejskiej. 

W strukturze przestrzennej śródmieścia Katowic – na styku części północnej (położonej niżej) i 

części południowej (położonej wyżej) wzdłuż linii kolejowej – tkwi potencjał rozwoju typologii 

przestrzeni publicznej śródmieścia, w którym oba dworce odgrywają kluczową rolę. Ten możliwy 

nowy typ – dający szansę na większą spójność śródmieścia to linearna, zielona, rekreacyjna 

przestrzeń publiczna wzdłuż kolei powiązana z przystankami szybkiej kolei miejskiej (SKM). 

Szczególną rolę odgrywa odcinek pomiędzy „starym” a „nowym” dworcem wykorzystując tzw. 

„peron 5” (położony bliżej najistotniejszych elementów funkcjonalnych o charakterze regionalnym 

położonych po południowej stronie) oraz istniejące powiązania tunelowe a także potencjał terenów 

i obiektów kolejowych po południowej stronie. Katowice straciły „ikonę” dworca „Tygrysów” ale 

tym kosztem nie zyskały sprawnego systemu komunikacyjnego obsługi centrum oraz dworca jako 

pełnego węzła multimodalnego. Autobusy dalekobieżne zyskały nowy dworzec położony poza 

systemem czytelnego związku z dworcem kolejowym zaś podziemny dworzec autobusowy z nim 

związany obsługuje mniejszą liczbę autobusów miejskich i aglomeracyjnych niż niegdyś naziemny 

przystanek zbiorczy pod estakadą dworca „Tygrysów”256. Kiedyś katowicki dworzec pozwalał na 

„obserwację życia miasta” – jeżeli spędzało się w nim czas – i był w pełni aktywną (24/7) jego 

częścią. Obecnie wraz z szeroko pojętym otoczeniem posiada jeszcze ukryty potencjał by tą istotną 

rolę w strukturze przestrzeni publicznych Katowic – odzyskać. 

 

 

 

 

 

                                                 
255  Porównaj: Rozdział II niniejszej dysertacji – il.II.3 wraz z zamieszczonym poniżej opisem.  
256  Porównaj: Molecki A., Nowy i „stary” dworzec ..., op. cit. str. 53. 
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3. Potencjał a efektywność promieniowania horyzontalnego na przykładzie dworca w 

Opolu. 

3.1.  Stan układu dworzec – struktura miejska przed działaniami rewitalizacyjnymi w 

Śródmieściu. 

Dworzec Opole Główne to największy dworzec pasażerski na Opolszczyźnie. Rocznie ze wszystkich 

dworców kolejowych w Opolu korzysta około 4,7mln użytkowników z czego zdecydowana 

większość korzysta z dworca Opole Główne257. Pierwsza Kolej Górnośląska dotarła do Opola w 

1843258 roku. Wytyczenie pierwszej trasy kolejowej w rejonie Opola nie po obrzeżach jak to 

wówczas realizowano lecz przez miasto – było spowodowane ukształtowaniem terenu, biegiem Odry 

i istniejącą zabudową. W tym czasie powstały dwa dworce w Opolu obsługiwane przez dwóch 

różnych przewoźników. Gwałtowny rozwój miasta wykorzystującego linię kolejową dla celów 

gospodarki związanej z rozwojem przemysłu na Górnym Śląsku oraz połączeń z Wrocławiem i 

przewozu na tej linii pasażerów – spowodowało konieczność budowy nowego, większego i bardziej 

funkcjonalnego obiektu dworcowego, który został zrealizowany w 1890 roku wg projektu Paula 

Thoemera259. Nowe założenie dworcowe zrealizowane na przełomie XIX i XX wieku składa się – co 

jest jego charakterystyczną cechą – z dwóch historyzujących obiektów połączonych tunelami: 

głównego, wzniesionego między peronami i frontowego. Rozwiązanie dwuczłonowego założenia 

dworca kolejowego rozdzielonego torami (pierwszy obiekt pełni rolę holu wejściowego, drugi służy 

obsłudze podróżnych z kasami, restauracją i poczekalnią) połączonych tunelowymi przejściami – 

było ponad 100 lat temu nowatorskim rozwiązaniem architektonicznym. Ponadto kompleks 

dworcowy składał się z wiat peronowych, budynku pocztowo-telegraficznego z przejściem 

podziemnym do obok zbudowanej poczty głównej, podziemnych przejść między peronami oraz 

budynku komisariatu kolejowego. 

Reprezentacyjny kompleks dworcowy został wzniesiony na planie nieregularnego wieloboku, w 

stylu eklektycznym, z budynkami murowanymi z cegły, z ceglanymi elewacjami i kamienno-

ceglanym detalem architektonicznym. Hol główny utrzymany jest w wystroju architektonicznym 

łączącym elementy neogotyku, neorenesansu, neoklasycyzmu i secesji260. Główne wejście do 

obiektu zostało zwieńczone szczytami i wprowadza do wnętrza przez przeszklone arkady stanowiące 

zasadniczy akcent elewacji. Zadaszenie peronów zostało wsparte na ozdobnych żeliwnych 

kolumnach stylizowane na porządek koryncki. 

                                                 
257  Dane za rok 2019 zgodnie z analizą sporządzoną przez Urząd Transportu Kolejowego. Porównaj 

https://utk.gov.pl/download/1/61169/Analizawymianypasazerskiejw2019r2.pdf str. 36. Tab.11, Dostęp 20.07.2021. 
258  Porównaj: Stankiewicz R., Stiasny M., Atlas Linii Kolejowych Polski, Eurosprinter, Rybnik 2011. 
259  Porównaj: Jarczyński M., Koziarski S., 150 lat kolei na Śląsku, Instytut Śląski w Opolu, Opole 1992. 
260  Posiada on też specyficzną akustykę wnętrza, w którym można usłyszeć rozmowę stojąc na jednym końcu holu – 

prowadzoną w drugim końcu wnętrza – ta ciekawostka oraz przytaczane dane historyczne, porównaj: ibidem 

https://utk.gov.pl/download/1/61169/Analizawymianypasazerskiejw2019r2.pdf
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il.IV.23. 

Dworzec w Opolu i jego wejściowa przestrzeń publiczna: podjazd i park z usługami – na przedwojennym 

zdjęciu archiwalnym. Fot. pozyskane z serwisu https://fotopolska.eu/Mapy_i_plany_Opole Dostęp 19.02.2020. 

 

 

 

https://fotopolska.eu/Mapy_i_plany_Opole
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Plac Dworcowy, pierwotnie zdominowany był funkcją komunikacyjną, podjazdu pod dworzec ale i 

bocznicą kolejową dającą połączenie z portem zimowym (Winter Hafen) na obecnej Młynówce. Po 

zrealizowaniu budynku frontowego – wejściowego (wraz z tunelami łączącego go z budynkiem 

głównym – plac przed nim zmienił charakter. Obok zachowanego podjazdu kołowego pojawił się 

park z pawilonem usługowym a naprzeciwko budynku poczty skwer z pomnikiem Bismarcka 

nadając całości reprezentatywny charakter. W sąsiedztwie dworca wybudowano domy mieszkalne, 

hotele i urzędy261. Po II Wojnie Światowej przestrzeń placu dworcowego ulegała stopniowej 

degradacji. Najpierw usunięto w 1945 roku pomnik, który zaginął262 (w tym miejscu pojawiły się 

budki telefoniczne). Pawilon w parku zastąpiły chaotycznie rozmieszczone kioski, na skwerze przy 

budynku umieszczono parowóz – powstała całość była chaotyczna i nie zyskiwała przychylności 

użytkowników. Rozpoczęta w 2012 roku renowacja dworca i jego otoczenia doprowadziła do 

powstania obecnego stanu Placu Dworcowego. Przed dworcem (we wschodniej części placu) 

zrealizowano parking, przed wejściem głównym powstał deptak a budynki dworca oraz parowóz 

zyskały iluminację. 

Obecnie Opole Główne jest stacją węzłową pasażersko-towarową263, z bardzo rozbudowanym i 

charakterystycznym układem linii torowych przebiegających przez rejon dworca ciasnym łukiem. 

Zespół dworcowy graniczy od północy z śródmieściem miasta, od południa sąsiadując z terenami 

przemysłowo-składowymi. 

Zespół dworcowy zlokalizowany jest na osi głównego miejskiego ciągu komunikacyjnego – ulicy 

Krakowskiej, która stanowi podstawowe powiązanie z centrum miasta – z Rynkiem i całym 

historycznym układem Śródmieścia Opola. Z uwagi na znaczne przekształcenia i nieudane 

powojenne modernizacje – w ostatnich latach (2014r) przeprowadzono udaną kompleksową 

rewitalizację i rewaloryzację obiektów dworcowych odzyskując dawny reprezentacyjny charakter 

obiektu i jego wnętrza. Niestety pracami remontowo-rewaloryzacyjnymi nie objęto bezpośredniego 

otoczenia dworca. Dworcowy plac stanowi substandardową przestrzeń mieszającą ruch 

samochodowy, parkingi i ruch pieszy. Dodatkowo oddzielona jest ona od ul. Krakowskiej – 

stanowiącej powiązanie z centrum – przez jedną z głównych arterii komunikacyjnych miasta (ul. 1 

Maja - ul. Korfantego) zamykającą obszar dworca od północy. Ten obecny stan przestrzeni 

przydworcowej – nieprzystającej do ciekawego, zrewitalizowanego zespołu dworcowego – 

deprecjonuje jego odbiór przez użytkowników i nie stanowi niestety reprezentacyjnej wizytówki 

miasta jaką być powinna. 

                                                 
261  Ilkosz J., Wilczyńska-Koper W., Wojtowicz M., Rybka-Ceglecka I., Wodzińska A., Matejuk B., Studium historyczno-

urbanistyczne miasta Opola, PKZ Wrocław 1990; 
262  W trakcie wykonywania wykopów związanych z budową centrum przesiadkowego natrafiono na wspomniany pomnik. 

Patrz: https://opole.naszemiasto.pl/opole-pomnik-bismarcka-odkryty-na-budowie-centrum/ar/c4-8079311 

Dostęp 20.05.2021; 
263  Strategiczny dworzec kolejowy obok Katowic i Krakowa, wśród piętnastu tego typu dworców w Polsce. Dane za: 

Załuski D., Problemy przekształceń terenów pokolejowych PKP S.A. na nowe funkcje miejskie, w: Lorens P., Martyniuk-

Pęczek J., Miasto – Metropolia – Region. Wybrane zagadnienia rewitalizacji miast, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk 

2009, tabela 6, str. 73; 

https://opole.naszemiasto.pl/opole-pomnik-bismarcka-odkryty-na-budowie-centrum/ar/c4-8079311
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il.IV.24. 

Związek zespołu dworca ze starym miastem: plac dworcowy – ulica Krakowska – plac Wolności – ulica 

Krakowska – Rynek Główny. Fot. pozyskana z serwisu http://opole.ukosne.pl/?hg=969 Dostęp 10.06.2020 

http://opole.ukosne.pl/?hg=969


 

Potencjał i podejścia do roli struktur dworcowych w uwarunkowaniach krajowych 

z wykorzystaniem autorskich doświadczeń projektowych. 

 

227 

 

25.   

26.  

27.  

il.IV.25, il.IV.26 i il.IV.27. 

Zespół dworca w strukturze miasta – il.IV.25 – widoczne wyraźne jednokierunkowe oddziaływanie dworca 

nakierowane na ulicę Krakowską i dalej centrum miasta natomiast kolizyjne przekroczenie torów równoległe 

do budynku głównego między peronami nakierowane jest na ul. Kołłątaja; il.IV.26-27 – stan przestrzeni 

publicznej pomiędzy i przed obydwoma obiektami dworca oraz wzajemna ich relacja funkcjonalno-

przestrzenna. il.IV.25 i il.IV.26 Fot. pozyskane z serwisu https://bankfoto.com.pl/ Dostęp 15.06.2020, il.IV.27 Fot. 

pozyskana z serwisu www.opole.pl Dostęp 10.02.2019  

https://bankfoto.com.pl/
http://www.opole.pl/
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3.2.   Dworzec jako generator ideowy przekształceń struktury śródmiejskiej – w relacji ze 

specyfiką jego układu przestrzennego. 

W 2016 roku władze samorządowe Opola w ramach opracowanego programu „Aktywizacji części 

obszaru Śródmieścia poprzez rewitalizację ul. Krakowskiej i terenów przyległych” – przeprowadziły 

konkurs ogólnopolski na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej ul. Krakowskiej 

wraz z terenami przyległymi. Zadaniem konkursowym było opracowanie rozwiązań dla 

kształtowania przestrzeni ul. Krakowskiej stanowiącej główny ciąg pieszy prowadzący od dworca 

do centrum miasta: Rynku Głównego oraz przyległych ulic historycznej zabudowy i części 

nadbrzeżnej Odry. Wytyczne do zadania konkursowego niestety nie obejmowały przedpola dworca 

i całego jego założenia. 

Natomiast w założeniach ideowych autorskiej pracy264 podkreślono istotną rolę, jaką odgrywa 

sposób postrzegania i odczuwania miasta przez jego użytkowników w tworzeniu jego tożsamości. 

Zwrócono szczególną uwagę na rolę ul. Krakowskiej i jej najbliższego otoczenia dla kreowania 

przestrzeni publicznej o szczególnym znaczeniu z uwagi na fakt ścisłej korelacji z jednej strony z 

rejonem centrum i terenami nadrzecznymi a z drugiej z dworcem kolejowym postrzeganym jako 

główny generator aktywności i tym samym naturalny ideowy punkt odniesienia przekształceń tej 

części śródmieścia. W pracy podkreślono istotny związek kształtowania rewitalizacji ul. 

Krakowskiej w bezkolizyjnym powiązaniu z obszarem placu dworcowego, jako zasadniczej 

determinanty postrzegania miasta. Po wstępnych analizach oczywistym było, że Krakowska to nie 

jedna z wielu ulic śródmieścia Opola ale główna oś urbanistyczna strefy śródmiejskiej. Ustanowiono 

więc dwa równorzędne priorytety związane z kształtowaniem przyszłej ulicy Krakowskiej jak i jej 

najbliższego otoczenia. 

Jako priorytet  ponadlokalny – wykraczający poza samą ulicę – zdecydowano o wzmocnieniu osi 

ul. Krakowskiej i powiązaniu jej z głównym generatorem ruchu w strefie południowej czyli z 

dworcem kolejowym, od którego przez całe lata ulica Krakowska była odcięta komunikacja kołową. 

Dlatego poszerzono opracowanie koncepcji urbanistycznej – poza określone przez Zamawiającego 

granice, gdzie zakres opracowania kończył się na skrzyżowaniu ulic Krakowska/1 Maja. Główną 

ideą założenia było zlikwidowanie bariery urbanistycznej (przebieg ul. 1 Maja) i bezkolizyjne 

powiązanie tych dwóch naturalnie do siebie ciążących przestrzeni publicznych: ul. Krakowskiej i 

strefy przy Dworcu Głównym PKP. Wprowadzono więc lokalne zagłębienie przebiegu ulicy 1 Maja 

w strefie osi ul. Krakowskiej. 

 

                                                 
264  Koncepcja konkursowa nagrodzona 1 Nagrodą w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej 

ul. Krakowskiej wraz z terenami przyległymi w ramach programu „Aktywizacja części obszaru Śródmieścia poprzez 

rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych” w Opolu.  

Zespół autorski: mgr inż. arch. Julian Franta, mgr inż. arch. Ewa Franta, mgr inż. arch. Monika Wilk; 

Autor będący w trakcie opracowania niniejszej dysertacji potraktował pracę konkursową jako możliwość roboczego 

wdrożenia – wykorzystania i sprawdzenia części wniosków z prowadzonych badań. 
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il.IV.28. 

Schemat koncepcji powiązań ul. Krakowskiej z dworcem kolejowym i otaczającą przestrzenią publiczną. 
Archiwum Autora. 2016 

 

 



 

Rola dworców kolejowych w strukturze przestrzeni publicznych współczesnego miasta. 

 

230 

 

Jako priorytet lokalny – mający charakter mikro-interwencji – ustalono potrzebę kreowania 

nowych i wzmacniania już istniejących powiązań poprzecznych wzdłuż ul. Krakowskiej, które miały 

punktowo aktywizować ciągłość tej ulicy. Intencją było sprawienie by aktywności jak i obciążenie 

ruchem pieszym na całej długości ulicy Krakowskiej zmieniało się i kształtowało w sposób 

swobodny. W konsekwencji jednym z kluczowych węzłów przestrzeni publicznej przyjętych w pracy 

stała się „Brama Miasta” – multimedialny akcent rzeźbiarsko-wodny – zlokalizowany na krawędzi 

ul. Krakowskiej i Placu Dworcowego. Skrzyżowanie ul. Krakowskiej z poprzeczną arterią 

komunikacyjną oddzielającą dworzec od tego ciągu pieszego zastąpił czytelny układ komunikacyjny 

z podziemnym tunelem zagłębionej pod placem arterii ul. 1 Maja/Korfantego. Pozwoliło to na nowe 

zdefiniowanie, jako wielofunkcyjnego i dostępnego bezkolizyjnie Placu Dworcowego. W ten sposób 

Plac Dworcowy i ul. Krakowska stały się komplementarnymi, jasno zdefiniowanymi funkcjonalnie 

i przestrzennie przestrzeniami urbanistycznymi. 

Te dwie decyzje tworzące de facto ideę krzyżowej siatki impulsów – pozwoliły na generowanie wielu 

źródeł aktywności ukierunkowanych na przestrzeń ul. Krakowskiej, pozwalając jej być tętniącą 

życiem współczesną, priorytetową, linearną przestrzenią miejską – „gejzerem aktywności” – 

pomiędzy dwiema przestrzeniami punktowymi: Rynkiem staromiejskim (już ukształtowanym) i 

Placem Dworcowym (wymagającym ukształtowania). 

Uzasadniając wybór tego rozwiązania, jury konkursu stwierdziło iż jest to praca, którą cechuje: 

„..najtrafniejsze wskazanie i rozwiązanie problemów przestrzennych w rejonie ul. 

Krakowskiej…”265. 

Przedstawione autorskie podejście było jedynym spośród konkurujących, które uznało za konieczne 

rozszerzenie założonego obszaru opracowania konkursowego o teren placu przed-dworcowego jako 

niezbędnej przestrzeni dla generowania ideowego przekształceń obszarów bezpośrednio przyległych 

do ul. Krakowskiej a stanowiących integralną część głównej osi miasta: Dworzec Główny – Rynek. 

Decyzja ta pozwoliła uwolnić dodatkowy obszar dla potrzeb kreacji przestrzeni publicznej – w 

zamian za przestrzeń komunikacji kołowej – i połączyć dwie rozerwane niegdyś strefy w jedną 

komplementarną całość. 

Pomimo dalekiego wyjścia poza zakres opracowania Jury konkursowe uznało ten zabieg za słuszny 

a władze miasta potwierdziły to decydując się rozpisać kolejny konkurs na opracowanie koncepcji 

zagospodarowania placu dworcowego w ścisłym powiązaniu z ulicą Krakowską i przy zagłębieniu 

ruchu kołowego w śladzie ulicy 1 Maja. Było to jednoznaczne potwierdzenie iż autorskie podejście 

jest właściwe i celowe dla centrum miasta Opola – stolicy polskiej piosenki. 

 

                                                 
265  Protokół z obrad Sądu Konkursowego z dnia 14.12.2016, konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-

urbanistycznej ul. Krakowskiej wraz z terenami przyległymi w ramach programu "Aktywizacja części obszaru 

Śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych" w Opolu. 
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il.IV.29. 

Koncepcja przestrzeni ulicy Krakowskiej wraz z zasygnalizowaną jej kontynuacją w kierunku dworca 

kolejowego utrzymującą tą samą stylistykę kompozycji nawierzchni naprowadzającej na wejście główne. 
Archiwum Autora. 2016 
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30.  31.  32.   

33.  

34.  

il.IV.30, il.IV.31, il.IV.32, il.IV.33 i il.IV.34 

Ul. Krakowska (adresowana do dworca, który stanowi jej zamknięcie kompozycyjne) przed modernizacją i po 

realizacji; widoczny nowy nastrój i wyraz funkcjonalno-przestrzenny tej ulicy. 
il.IV.30, il.IV.31 i il.IV.32 Fot. Autor. Julian Franta 2016. 

il.IV.33 i il.IV.34. Fot. pozyskane z serwisu https://faktyopole.pl/ Dostęp 15.08.2019 

https://faktyopole.pl/
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il.IV.35. 

Realizacja modernizacji pierwszej części śródmieścia – charakter stałej iluminacji podkreśla 24-godzinną – 

podobnie jak dworca – żywotność tej przestrzeni publicznej. 
Fot. Autor. Julian Franta 2019 

Realizacja modernizacji pierwszej części ul. Krakowskiej prowadzącej do dworca kolejowego 

spotkała się z przychylnym przyjęciem zarówno mieszkańców Opola jak i osób przyjeżdżających do 

tego miasta pociągiem. Podkreślają, że ulica jest piękna, tętni życiem – jest na niej atrakcyjnie. Jest 

przyjazna dla ludzi w różnym wieku stając się miejscem spotkań i wypoczynku – zwłaszcza w rejonie 

fontanny. Zdaniem mieszkańców szczególnie efekt nocą jest spektakularny i wreszcie można 

spędzać na niej wieczory266. Odbierana tak dobrze przez mieszkańców realizacja zyskała również 

wysoką ocenę w środowisku profesjonalnym. Obiekt Centrum Aktywizacji Społecznej będący 

jednym z elementów zrealizowanego projektu rewitalizacji ulicy Krakowskiej w Opolu uzyskał 

wyróżnienie w konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego 2021 w 

kategorii obiekt użyteczności publicznej. Wyróżnienie przyznano za:  

- nową jakość w przestrzeni miejskiej o silnym oddziaływaniu społecznym, z bogatą ofertą kulturalną, 

oświatową i socjalną; uzyskany efekt aktywizacji społecznej w centrum miasta; 

- atrakcyjną współczesną formę architektoniczną, porządkującą pierzeję i zaplecze ulicy 

Krakowskiej.267 

                                                 
266  Sonda uliczna: https://opowiecie.info/sie-zmienila-ulica-krakowska-opolu-remoncie-sonda/#prettyPhoto, dostęp 

05.12.2019. 
267  Cytat za: strona internetowa konkursu https://przestrzen.opolskie.pl/ dostęp 26.11.2021. 

https://opowiecie.info/sie-zmienila-ulica-krakowska-opolu-remoncie-sonda/#prettyPhoto
https://przestrzen.opolskie.pl/
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3.3  Pierwsza faza realizacji modernizacji części śródmieścia w bezpośredniej relacji z 

dworcem jako dalsze działania inspirowane autorskim podejściem do dworca jako 

generatora ideowego przekształceń. 

Konkurs na plac dworcowy268 rozpisano zgodnie z ustaleniami – zmodyfikowanego po poprzednim 

konkursie – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Plan ten wprowadził korekty 

wynikające z podejścia autorskiego opisanego powyżej. Zapis wskazywał na konieczność 

zdefiniowania trzeciej pierzei placu dworcowego oraz nadanie mu obok obsługi komunikacyjnej, 

ponownie charakteru parku. Dodatkowym istotnym elementem, który określa MPZP jest 

zaprojektowanie minimum 40% powierzchni biologicznie czynnej w obszarze placu. Warto 

odnotować, że był to już drugi konkurs, którego celem było zdefiniowanie docelowego kształtu Placu 

Dworcowego – wtedy jedynie jako łącznika dwóch węzłów komunikacyjnych miasta (dworzec 

kolejowy i autobusowy). Pierwszy konkurs – zorganizowany w 2006 roku – nie przyniósł 

oczekiwanych rezultatów – nie przyznano nagród a jedynie 2 wyróżnienia269.  

 

il.IV.36. 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego definiujący nowe założenia dla placu dworcowego. 
Rysunek pozyskany z serwisu https://bip.um.opole.pl/?id=42604 Dostęp 19.09.2018 

 

 

 

                                                 
268  Porównaj: Warunki regulaminu konkursu architektoniczno-urbanistycznego na zagospodarowanie Placu Dworcowego 

w Opolu http://sarp.opole.pl/index.php/aktualnosci/konkursy/218-konkurs-na-opracowanie-koncepcji-urbanistyczno-

architektonicznej-na-przebudow%C4%99-placu-dworcowego-w-opolu Dostęp 20.01.2019 
269  Stangel M., Odnowa wybranych obszarów śródmieścia Opola w koncepcjach konkursowych, w: Lorens P., Martyniuk-

Pęczek J., Miasto-Metropolia-Region – Wybrane zagadnienia rewitalizacji miasta, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk 

2009, str. 225-230. 

https://bip.um.opole.pl/?id=42604
http://sarp.opole.pl/index.php/aktualnosci/konkursy/218-konkurs-na-opracowanie-koncepcji-urbanistyczno-architektonicznej-na-przebudow%C4%99-placu-dworcowego-w-opolu
http://sarp.opole.pl/index.php/aktualnosci/konkursy/218-konkurs-na-opracowanie-koncepcji-urbanistyczno-architektonicznej-na-przebudow%C4%99-placu-dworcowego-w-opolu
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Celem konkursu było uzyskanie najlepszej koncepcji architektonicznej, funkcjonalnej i przestrzennej 

rewitalizacji obszaru placu dworcowego w celu podniesienia jego walorów społecznych, 

gospodarczych i estetycznych.  

Cel ten należało osiągnąć przez zapewnienie atrakcyjności funkcjonalnej i użytkowej a szczególnie 

poprawienie komunikacji pieszej bezpośrednio w rejonie dworca. Zakładano, że przyjęte 

rozwiązania będą podstawą dla dalszych inwestycji związanych z wykorzystaniem środków na 

rewitalizację miasta Opola. 

Zadaniem podstawowym było uzyskanie opracowania optymalnego pod kątem wykorzystania 

możliwości wprowadzenia nowej zabudowy i zagospodarowania terenów: tak działek wokół placu 

jak i samego placu. 

Pamiętając, że ulica Krakowska jest najważniejszą osią miasta łączącą dworzec główny PKP z 

Rynkiem Głównym, i pełniącą istotną rolę w życiu Opola należało podkreślić tą relację. Bowiem 

teren opracowania konkursowego – plac przed dworcem – stanowi początek tej osi dla osób 

przyjeżdżających do Opola, zarówno pociągami jak i autobusami (bezpośrednia bliskość 

nowoprojektowanego Centrum Przesiadkowego). Planowane działania miały znacznie podwyższyć 

jakość przestrzeni tak by przyciągnąć z jednej strony mieszkańców i turystów a z drugiej zachęcić 

inwestorów do działania w tym rejonie miasta. Środki użyte do kształtowania przestrzeni w formie 

kompozycji posadzki, detali i mebli urbanistycznych, różnych rodzaju zieleni, trwałych elementów 

małej architektury, miały łączyć reprezentacyjność z wygodą i wielofunkcyjnością a równocześnie  

dobrze dostosowywać się do skali urbanistycznej wnętrza. 

Główne wytyczne projektowe wskazywały, że teren objęty opracowaniem powinien być 

analizowany jest jako istotny obszar komunikacji pieszej stanowiący początek głównej osi pieszej 

wzdłuż ul. Krakowskiej w kierunku Rynku dla osób korzystających z komunikacji kolejowej i 

autobusowej przyjeżdżających do Opola, jak również jego mieszkańców. Analiza i decyzje 

projektowe powinny dążyć do wyrazistej poprawy jakościowej przestrzeni publicznej. Z uwagi na 

centralne położenie w strukturze miejskiej, przyszłe zagospodarowanie winno służyć jako impuls dla 

innych obszarów oraz stanowić wraz ul. Krakowską publiczną przestrzeń integracji społecznej ale 

też promocji miasta i jego tożsamości.  

W wyniku tak sformułowanego zadania nagrodzeni konkurujący270 przeprowadzili własną analizę 

wytycznych i sformułowali swoje założenia projektowe. Określając istotne dla nich cechy miejsca 

podkreślili, że Opole, średniej wielkości miasto wojewódzkie jest miejscem gdzie funkcjonuje wiele 

szkół licealnych, szkół zawodowych oraz liczne wyższe uczelnie będące też generatorami ruchu. 

Równocześnie wiele osób przyjeżdża do pracy i w celach turystycznych – stąd też istnieje potrzeba 

takiej organizacji placu dworcowego aby powiązać zróżnicowane funkcje oraz kierunki przepływu 

                                                 
270 Michał Szkudlarski Biuro Architektoniczne "MS", Wentario Pracownia Architektury, Andrzej Nowak, Masz Pracownia 

Architektoniczna Magdalena Szkudlarska. Autorzy: Michał Szkudlarski, Andrzej Nowak, Magdalena Szkudlarska, 

Agnieszka Gacek, Michał Bartecki, źródło: http://sarp.opole.pl/index.php/aktualnosci/konkursy/227-konkurs-na-

opracowanie-koncepcji-urbanistyczno-%E2%80%93-architektonicznej-na-przebudow%C4%99-placu-dworcowego-w-

opolu-wyniki-konkursu Dostęp 20.01.2019 

http://sarp.opole.pl/index.php/aktualnosci/konkursy/227-konkurs-na-opracowanie-koncepcji-urbanistyczno-%E2%80%93-architektonicznej-na-przebudow%C4%99-placu-dworcowego-w-opolu-wyniki-konkursu
http://sarp.opole.pl/index.php/aktualnosci/konkursy/227-konkurs-na-opracowanie-koncepcji-urbanistyczno-%E2%80%93-architektonicznej-na-przebudow%C4%99-placu-dworcowego-w-opolu-wyniki-konkursu
http://sarp.opole.pl/index.php/aktualnosci/konkursy/227-konkurs-na-opracowanie-koncepcji-urbanistyczno-%E2%80%93-architektonicznej-na-przebudow%C4%99-placu-dworcowego-w-opolu-wyniki-konkursu
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ludności oraz zaspokoić zróżnicowane potrzeby odbiorców/użytkowników tej przestrzeni.  

Osoby zmierzające do pracy i na uczelnie obecnie w większości kierują się na przystanki autobusowe 

w obrębie skrzyżowania ul. 1 Maja oraz Kołłątaja natomiast w przyszłości będą się kierować do 

zaprojektowanego Centrum Przesiadkowego Opola – zlokalizowanego przy dworcu i z wjazdem od 

ul. Armii Krajowej – współtworzącego pierzeję Placu Dworcowego. Typowy szlak turystyczny 

przebiega od budynku Dworca Głównego bezpośrednio do ul. Krakowskiej dlatego ważne elementy 

i funkcje placu dworcowego to strefa spotkań podróżnych przed budynkiem dworca a także strefa 

rekreacji i wypoczynku nie tylko dla osób oczekujących na pociąg. 

Na tym tle sformułowano ideę układu przestrzennego i zagospodarowania terenu i rozwiązań 

komunikacyjnych, która punktuje zasadnicze rozstrzygnięcia: 

●  forma projektowanego placu zdeterminowana jest liniami wytyczającymi ciągi komunikacyjne w 

kierunku ulicy Krakowskiej i przystanków na ulicy 1 Maja (w przyszłości do Centrum 

Przesiadkowego), oraz osi widokowych rozpościerających się na budynek Poczty Głównej i 

Dworca Głównego; 

●  strefa zielona placu dworcowego zaprojektowana na siatce okręgów, którą wytyczają osie 

widokowe Dworca Głównego oraz Poczty; 

●  przyjęta forma – okręgi – nie wyznaczają wyraźnych granic placu ani nie determinują głównego 

kierunku orientacji placu; 

●  na okręgach wprowadza się dużą ilość rozbitej – co dyktuje forma – zieleni w postaci pagórków, 

które tworzą wiele kameralnych przestrzeni półpublicznych dla różnych grup ludzi oraz 

zróżnicowanych funkcji i form wypoczynku; 

●  wprowadza się zarówno przestrzenie zacienione jak i nasłonecznione; 

●  miejsca spotkań na zewnątrz i w postaci „pawilonu odpoczynku”, a także plac zabaw dla dzieci; 

●  różnicuje się teren – pagórki – oraz wprowadza wysoką zieleń dodatkowo izolującą akustycznie; 

●  niweluje się granicę pomiędzy obszarami utwardzonymi a samym parkiem. 

Tak utworzona przestrzeń tworzy współczesny, zurbanizowany Park Miejski, którego stylistyka – 

plac dworcowy – nawiązuje materiałami do obecnie realizowanego projektu ulicy Krakowskiej 

(zrealizowane dwa z trzech etapów). 

Opisane wyżej cechy projektu spotkały się z uznaniem jury, które w swojej opinii stwierdziło: 

„Pierwszą nagrodę przyznano za propozycję ukształtowania placu dworcowego, jako 

zurbanizowanego parku miejskiego, który we właściwy sposób kontynuuje i domyka przestrzeń ulicy 

Krakowskiej oraz wprowadza przyjezdnych do centrum Opola. W formie zaproponowanej przez 

autorów plac nie konkuruje z istniejącymi w jego otoczeniu cennymi budynkami dworca i poczty oraz 

planowanym budynkiem dworca autobusowego, ale w umiejętny sposób wypełnia przestrzeń 

pomiędzy nimi. Przyjęty układ kompozycji jest podatny na modyfikację i przyjęcie różnorodnych 

miejskich aktywności, oferuje miejsce odpoczynku w podróży, ale jest również atrakcyjną 

przestrzenią miejską. Zaproponowany raster zbudowany z form kolistych może być 

zagospodarowany w różnorodny sposób z zachowaniem pierwotnego założenia, na co pozwala jego 
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uniwersalność. Projekt proponuje poprawną komunikację pieszą dworca kolejowego i planowanego 

dworca autobusowego oraz właściwy dojazd dla podróżnych i służb technicznych. Realizacja 

projektu wzbogaci Opole o nową funkcjonalną, przyjazną i reprezentacyjną przestrzeń publiczną.”271 

 

il.IV.37. 

Zagospodarowanie terenu ilustrujące również schematami podstawowe założenia projektowe kompozycji 

placu dworcowego jako zurbanizowanego parku miejskiego. Schematy te analizują związki kompozycyjne, 

nie biorą jednak pod uwagę drugiego, głównego obiektu dworca i związanych z nim kierunków 

urbanistycznych. 
Rys. pozyskany z serwisu: https://architektura.muratorplus.pl/projekty/plac-dworcowy-w-opolu_9362.html Dostęp 

24.02.2019 

 

il.IV.38. 

Rozwiązanie celowo nieukierunkowane i poprzez okręgi nawiązujące do nowego detalu ulicy Krakowskiej 

mogłoby silniej szukać związków kompozycyjnych założenia dworca z ulicą. Być może projekt realizacyjny 

położy nacisk na czytelność i spójność tych związków kompozycyjnych, podobnie jak na wydobycie 

zróżnicowanych kierunków kompozycyjnych obu historycznych obiektów dworca. Wiz. pozyskane z serwisu: 

https://architektura.muratorplus.pl/projekty/plac-dworcowy-w-opolu_9362.html Dostęp 24.02.2019 

                                                 
271 Cytat zgodnie z: http://sarp.opole.pl/index.php/aktualnosci/konkursy/227-konkurs-na-opracowanie-koncepcji-

urbanistyczno-%E2%80%93-architektonicznej-na-przebudow%C4%99-placu-dworcowego-w-opolu-wyniki-konkursu  

Dostęp 24.02.2019 

https://architektura.muratorplus.pl/projekty/plac-dworcowy-w-opolu_9362.html
https://architektura.muratorplus.pl/projekty/plac-dworcowy-w-opolu_9362.html
http://sarp.opole.pl/index.php/aktualnosci/konkursy/227-konkurs-na-opracowanie-koncepcji-urbanistyczno-%E2%80%93-architektonicznej-na-przebudow%C4%99-placu-dworcowego-w-opolu-wyniki-konkursu
http://sarp.opole.pl/index.php/aktualnosci/konkursy/227-konkurs-na-opracowanie-koncepcji-urbanistyczno-%E2%80%93-architektonicznej-na-przebudow%C4%99-placu-dworcowego-w-opolu-wyniki-konkursu
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● ● ● 

Reasumując, w przypadku Opola przekształcenia układu dworzec – struktura miejska stopniowo 

zmierzają w kierunku wykorzystania, jeszcze nie w pełni dostrzeżonego potencjału urbanistycznego 

i kompozycyjnego. Sam dworzec wraz z placem-ogrodem wejściowym stanowiącym jego 

funkcjonalne i czytelne przedpole wykorzystując ten potencjał może  sposób bardziej czytelny stać 

się wyrazistym łącznikiem z przestrzenią starego miasta i rynku zarówno poprzez ulicę Kościuszki 

(w sposób docelowo bezkolizyjny) jak i poprzez ulicę Kołłątaja i Plac Daszyńskiego (powiązanie 

kolizyjnie przecinające ulicę 1 Maja). 

Zespół dworca opolskiego wraz z będącym już w realizacji centrum przesiadkowym ma potencjał 

by stać się węzłem multimodalnym w dobrej relacji z przestrzenią publiczną miasta. Należałoby 

jednak wykorzystać w tym celu kilka elementów jeszcze będących potencjałem ukrytym. 

Mowa tu o: 

– przekształceniu funkcjonalnym szczególnie pawilonu wejściowego jako atrakcyjnej przestrzeni 

publicznej powiązanej z parkiem/placem dworcowym; 

– powrocie do idei parkingu podziemnego pod placem (być może powiązanego z zagłębionym 

odcinkiem ul. 3 Maja; 

– wprowadzeniu powiązania – na linii kompozycyjnej budynku głównego – z centrum 

przesiadkowym w postaci mostu aktywności na poziomie „+1”; 

Pozwoliłoby to wykorzystać szanse na powiązanie całej struktury funkcjonalno-przestrzennej 

(przepływ) oraz wprowadzić wertykalizację tworząc przy tym komplementarną w stosunku do placu 

zamkniętą przestrzeń publiczną eksponującą walory śródmieścia Opola z poziomu „+”. 
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4. Potencjał wzmocnienia relacji wertykalnej na przykładzie dworca kolejowego Kraków-

Główny w Krakowie. 

4.1  Dworzec kolejowy Kraków-Główny a jego otoczenie – uwarunkowania ewolucji 

funkcjonalno-przestrzennej obszaru oraz jego stan istniejący. 

Dla prowadzonych tu rozważań kluczowa jest decyzja o budowie w Krakowie nowego dworca 

kolejowego jako dworca podziemnego. Decyzja ta zapadła w roku 1974, zaraz po faktycznym 

ukończeniu prac związanych z budową dworca kolejowego Warszawa-Centralna. Historia 

powstawania w śródmieściu Krakowa tzw. Krakowskiego Centrum Komunikacyjnego (KCK) 

pozwala na obserwację strategii miasta w rozporządzaniu dobrem wspólnym, jakim – i jest nadal – 

atrakcyjna rezerwa terenów kolejowych przy Dworcu Głównym w Krakowie. 

Analiza przebiegu procesu inwestycyjnego wydaje się niezbędna do zrozumienia przyczyn zmian 

zachodzących w tej ważnej przestrzeni miasta oraz aktualnego efektu realizacyjnego. 

Historia powstawania KCK sięga roku 1968272, kiedy w wyniku konkursu ogłoszonego przez 

Towarzystwo Urbanistów Polskich wyłoniono jako zwycięską – koncepcję J. Skrzypczaka wraz z 

zespołem273. Rezultaty tego konkursu wykorzystano w pracach projektowych prowadzonych przez 

Pracownię Centrum Komunikacyjnego – jednostkę projektową powołaną w roku 1968, a od 1980 

pełniącą rolę Głównego Projektanta KCK274.  Dla celów inwestycji powołano spółkę KCK, której 

udziałowcami byli: wojewoda krakowski, PKP i Gmina Kraków – w celu przyśpieszenia działań i 

lepszej koordynacji przedsięwzięcia. Inwestycja miała być finansowana ze środków rządowych, 

Polskich Kolei Państwowych oraz Gminy Kraków. Zamierzenia władz miasta zweryfikowały 

uwarunkowania społeczno-ekonomiczne przełomu politycznego lat 80-tych i roku 1989. 

Pamiętano jednak, że Kraków jako jedno z nielicznych miast europejskich posiadało tak atrakcyjny 

teren w bezpośrednim sąsiedztwie historycznego centrum. 

Włodarze miasta mieli pełną tego świadomość: „przez lata nie udało się wytworzyć alternatywnego 

obszaru, który uzupełniałby funkcje centrum. Dlatego w latach 90. uznaliśmy, że nadeszła pora, by 

owe nowe miasto zbudować. Ulica Pawia miała być adresem nr 1 w Krakowie, jeśli chodzi o 

przestrzenie biurowe najwyższej jakości… Pod tę śródmiejską funkcję CBD (centralnej dzielnicy 

biurowej) przygotowywano infrastrukturę, np. tunel Politechnika – rondo Mogilskie wraz z budową 

linii szybkiego tramwaju. Patrzyliśmy na ten projekt również z perspektywy potrzeb 

międzynarodowego biznesu. Zakładaliśmy, że skoro z Warszawy do Krakowa pociągiem można 

                                                 
272    Pierwsze dyskusje na temat tych terenów zaczęły się w 1966 roku przy okazji ogłoszenia konkursu przez Towarzystwo 

Urbanistów Polskich. 
273  Szerzej o tej i wszystkich koncepcjach pisze Juchnowicz S., w: Śródmieścia miast polskich (Studia nad  kształtowaniem 

i rozwojem centrów), Ossolineum, 1971 Wrocław s. 45-46; natomiast o koncepcji swojego zespołu autorskiego pisze 

K. Bojanowski w książce habilitacyjnej: Strategia dla Krakowa – koncepcja rozwoju przestrzeni publicznych. Monolog 

o polskiej urbanistyce, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2013, str.67-69. 
274  Szeroko całą historię kształtowania projektu można przeczytać także na: http://www.krakownanowo.pl Dostęp 

05.03.2020. 

http://www.krakownanowo.pl/
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przejechać w dwie godziny (!!!), wiele firm zdecyduje się na lokowanie swych centrali w krakowskiej 

przydworcowej dzielnicy biznesu, a nie w stolicy.275 

W 1994 roku ogłoszono kolejny konkurs urbanistyczny. Konkurs ten, przełomowy w myśleniu o 

KCK, wyłonił dwóch zwycięzców: Romualda Loeglera z zespołem oraz zespół autorski K. Bieda, 

A. Bohm, K. Rudnicki. Ostatecznie do sporządzenia tzw. Planu Koordynacyjnego Nowego Miasta 

wybrano koncepcję R. Loeglera. 

Koncepcja, która uzyskała pierwszą nagrodę równorzędną a nie została wybrana – co istotne dla 

prowadzonych tu rozważań o wertykalizacji funkcjonalnej krakowskiego dworca kolejowego – 

zakładała powstanie dworca autobusowego nad kolejowym. Postulowała też stworzenie systemu 

wnętrz urbanistycznych – przestrzeni publicznych – typologicznie zbliżonych  do historycznych ulic 

i placów Krakowa. W stosunku do komunikacji zakładała harmonijną integrację komunikacji 

kołowej z ruchem pieszym, komunikacją masową, kołową i szynową oraz funkcjami poszczególnych 

kompleksów zabudowy276. 

Natomiast koncepcja wybrana do sporządzenia Planu Koordynacyjnego zakładała wyodrębnienie 

czytelnych kwartałów, z jasnym systemem przestrzeni publicznych o gabarytach zbliżonych do tych 

istniejących w historycznym centrum miasta. W miejscu skrzyżowania dzisiejszych ulic 

Nowopawiej i Kurniki wyznaczono czytelny Plac Dworcowy, mający być przedłużeniem osi Traktu 

Królewskiego od ul. Floriańskiej do Placu Matejki. Czytelnie zarysowane kwartały sprzyjające 

wytworzeniu przyjaznych przestrzeni miejskich, dobrze wpisywały się w kontekst urbanistyczny 

Krakowa277. 

Opracowany Plan Koordynacyjny  stał się podstawą  do wyłonienia, na drodze przetargu, inwestora 

strategicznego, który miał zainwestować w rozwój tej części miasta.  

W 1998 roku przetarg na zagospodarowanie obszarów wokół dworca Kraków Główny wygrała firma 

Tishman Speyer Properties (TSP), deklarująca zabudowę terenów wokół Dworca Głównego za 

środki rzędu 700 mln dolarów. W założeniach ideowych Nowe Miasto miało być nowoczesnym, 

dobrze zorganizowanym ośrodkiem odciążającym i uzupełniającym komplementarnie Stare Miasto. 

Miało się to osiągnąć poprzez budowę obiektów handlowych, usługowych, rozrywkowych i 

biurowych oraz poprzez połączenie ich nowoczesnym, śródmiejskim i prestiżowym deptakiem 

                                                 
275 Określenie Nowe Miasto pochodzi z wypowiedzi cytowanego tu byłego wice-prezydenta Krakowa w latach 1994-1998 

Krzysztofa Goerlicha: http://www.krakownanowo.pl/galeria/nowe-miasto-i-krakowskie-centrum-komunikacyjne/ 

dostęp 05.03.2020 
276  Koncepcja zakładała budowę dworca autobusowego na obecnym parkingu nad peronami, co było jednak wówczas 

niemożliwe z przyczyn technicznych (zbyt wysokie obciążenia, których istniejąca konstrukcja nie byłaby w stanie 

przenieść) oraz harmonijną integrację różnych typów komunikacji. Porównaj: Bieda K., Ku harmonii struktury 

przestrzennej i funkcji komunikacji w mieście, w: Przestrzeń dla komunikacji w mieście, Zeszyty Naukowe Instytutu 

Projektowania Urbanistycznego, Wydział Architektury PK, Zeszyt Naukowy nr 9/01, Kraków 2002 str. 45-46. 
277  Opis tej koncepcji oraz kolejnych wraz z ich zestawieniem graficznym oraz szerszą analizę procesu inwestycyjnego w 

obrębie Dworca Głównego prowadził Daniel Ogrodnik w swej pracy doktorskiej: Ogrodnik D., Problemy rewitalizacji 

terenów w otoczeniu dworców i przystanków kolejowych, Rozprawa doktorska pod kierunkiem dr hab. inż. arch. 

Zbigniewa K. Zuziaka, prof. PK, Kraków 2007, str. 247-279. Porównaj także: Buczek G., Gzell S., Miasto w mieście 

– zakres pojęcia, w: Miasto w mieście. Problemy kompozycji, Czasopismo Techniczne, Politechnika Krakowska, 

Kraków 2004, str. 309-312 oraz Załuski D., Problemy przekształceń terenów pokolejowych PKP S.A. na nowe funkcje 

miejskie, w: Lorens P., Martyniuk-Pęczek J., Miasto – Metropolia – Region. Wybrane zagadnienia rewitalizacji miast, 

Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk 2009, str. 77-79. Dla potrzeb rozważań prowadzonych w niniejszej dysertacji historię 

KCK przypomina się jedynie skrótowo. 

http://www.krakownanowo.pl/galeria/nowe-miasto-i-krakowskie-centrum-komunikacyjne/
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przechodzącym w dwa duże place. Projekt na przestrzeni lat wprowadzania korekt funkcjonalno-

przestrzennych uległ diametralnej zmianie. 

Inwestor po wygranym przetargu sam opracował kolejny układ urbanistyczny bazujący na 

wspomnianym Planie Koordynacyjnym. Granice opracowania zawężono do obszarów położonych 

po zachodniej stronie Dworca Głównego i linii kolejowych. Koncepcja zakładała prosty układ 

nierozbudowanych i dostosowanych do kontekstu kwartałów, ciągnący się od ul. Lubicz do wiaduktu 

przy Al. 29 Listopada. Pozostawiono także Plac Dworcowy przy zbiegu ulic Kurniki i Pawiej. 

Koncepcja nie przewidywała natomiast zagospodarowania wschodnich fragmentów Nowego Miasta, 

ani też nowych połączeń pieszych (obecnych w Planie Koordynacyjnym a niwelujących barierę 

komunikacyjną torów), z częścią dzisiejszej Al. Wita Stwosza. 

Wraz z kolejną zmianą inwestora – na niemiecką spółkę deweloperską ECE (uczestniczącą także 

wcześniej w przetargu), której TSP odsprzedał koncepcję – nastąpiły kolejne deformacje 

pierwotnego układu. Stopniowe zwiększanie intensywności zabudowy i łączenie pozostałości 

kwartałów w większe jednostki sprawiły, że nie było już Placu Dworcowego. Został on wchłonięty  

(jako wielopoziomowe lobby) w strukturę wielkiej kubatury obiektu handlowego, wraz z 

wewnętrznym ciągiem pieszym północ-południe równoległym do ul. Pawiej i eliminującym z niej 

konkurencyjnie większość aktywności. 

Z wizji konkursowej zaproponowanej w 1995 roku zostało bardzo niewiele. W zderzeniu z 

rzeczywistością przebiegu procesu inwestycyjnego nie była ona doskonalona a deformowana i 

okaleczana przez kolejnych inwestorów. 

Obecnie na terenie otaczającym krakowski dworzec przeważającą część funkcji stanowią usługi 

komercyjne znajdujące się w Galerii Krakowskiej (GK) oraz okolicznych nowo powstających 

biurowcach i hotelach. Największym skupiskiem usług handlowych jest oczywiście ta pierwsza. 

Funkcje handlowo-usługowe zostały zlokalizowane na trzech poziomach wielkoprzestrzennego 

obiektu. Istotne miejsce w całej strukturze funkcjonalnej GK znajdują usługi gastronomiczne a także  

biurowe – na najwyższych kondygnacjach – uzupełnione przez parking kryty i otwarty, któremu 

towarzyszy zaczątek dostępnej publicznie przestrzeni z elementami zieleni. 

Pasmo funkcji hotelowych jest kontynuowane wzdłuż ulicy Pawiej: od istniejącego tu od dawna 

Hotelu Polonia poprzez wybudowany przez ECE Andel’s Hotel oraz Mercure Hotel, Puro Hotel aż 

do ulicy Szlak, gdzie znajduje się niskobudżetowy IbisBudget Hotel i Ibis Hotel. 

Ciąg działek przy ul. Pawiej pomiędzy hotelami aż do wiaduktu przechodzącego w Al. 29 Listopada 

uzupełniła zabudowa biurowa zrealizowana przez firmę Skanska. Zrealizowano pięć budynków 

wchodzących w kompleks HIGH5IVE. 

Funkcje handlowe (drugie co do wielkości po GK) zostały skupione pod płytą peronów i należą do 

podziemnego dworca kolejowego i ciągną się aż do Dworca Autobusowego MDA. Funkcja 
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handlowa łączy się tutaj w dobrych proporcjach278 i płynnie wiąże ze znajdującą się nad nią strefą 

pięciu peronów PKP. 

Funkcja dworca kolejowego, odrestaurowana placówka budynku Poczty Polskiej przy skrzyżowaniu 

ulic Pawiej i Lubicz oraz zaadaptowany, po wielu latach, na funkcje wystawiennicze budynek starego 

zabytkowego Dworca Głównego – stanowią jedyne usługi o charakterze publicznym. 

Analizując przestrzenne walory omawianego obszaru należy podkreślić przeskalowanie obiektu GK 

w relacji do otaczającej ją historycznej zabudowy Krakowa. Długa i martwa zachodnia ściana wzdłuż 

ulicy Pawiej nie tworzy wartościowej pierzei miejskiej z usługami skupionymi w parterze i 

otwierającymi się na życie publiczne ulicy bowiem w stronę ulicy sklepy są zwrócone swoimi 

zapleczami, a ściana GK zabudowana jest martwymi witrynami sklepowymi. Przełamanie następuje 

w trzech miejscach, które są zarazem punktami dostępu do wewnętrznej struktury obiektu i znajdują 

się na zakończeniach istotnych szlaków pieszych otaczającej historycznej struktury miejskiej 

zlokalizowane na przedłużeniu ulic Ogrodowej, Kurniki oraz od strony Placu Jana Nowaka 

Jeziorańskiego.  

Galeria Krakowska odcięła bezpośredni swobodny dostęp z historycznego centrum miasta do usług 

publicznych w postaci Dworca Kolejowego i Dworca Autobusowego MDA, tworząc niesprzyjającą 

czytelnej relacji z centrum historycznym miasta barierę urbanistyczną i funkcjonalną. Jedynym 

pieszym ciągiem, który omija GK w drodze do i z dworca kolejowego jest wąski przesmyk przy 

budynku starego zabytkowego dworca kolejowego. 

Idea Krakowskiego Centrum Komunikacyjnego KCK wprowadziła do centrum miasta splot  

wszystkich rodzajów transportu naziemnego. Głównym założeniem przyświecającym KCK było 

sprawne połączenie centrum miasta z peryferiami Krakowa oraz pobliskimi miastami za pomocą 

kolei oraz komunikacji indywidualnej i zbiorowej (szynowej i kołowej). Niewątpliwie jest to główny 

węzeł komunikacyjny województwa małopolskiego, w którym przecinają się wszystkie ważniejsze 

szlaki komunikacyjne regionu. To pozwala również określić krakowski dworzec kolejowy jako 

węzeł multimodalny. 

Obszar wyposażony jest także w dużą liczbę miejsc parkingowych tj. 1400 stanowisk. Część z nich 

dedykowana jest Galerii Krakowskiej (parking zadaszony i otwarty na najwyższych kondygnacjach 

galerii) pozostałe to parking nad peronami oraz oznaczone miejsca parkingowe wzdłuż głównych 

ciągów komunikacyjnych. 

Głównym węzłem kołowego transportu zbiorowego jest Małopolski Dworzec Autobusowy MDA, 

po wschodniej stronie węzła kolejowego. Jest on niestety nie dość sprawnie – funkcjonalnie, 

komunikacyjnie i przestrzennie – powiązany z zachodnią częścią miasta. Jego rozbudowa w 2017 

roku tylko potwierdziła fakt, jak małą przepustowość posiada ten dworzec w konsekwencji decyzji 

o umiejscowieniu tego obiektu po wschodniej stronie linii kolejowej na bardzo małej działce. 

Lepszym rozwiązaniem ze względów funkcjonalnych i dostępności ze wschodu i zachodu byłaby 

niewątpliwie górna płyta parkingowa nad peronami (obecny parking dla samochodów osobowych), 

                                                 
278  Podobnie jak np. w odrestaurowanym dworcu w Lipsku realizowanym także przez ECE. 
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bowiem posiada ona czterokrotnie większą powierzchnię niż obecny teren dworca autobusowego. 

To rozwiązanie zaproponowane w pracy konkursowej z 1995 roku miało wówczas ograniczenia 

techniczne – dzisiaj być może do pokonania. Także sam system dostępu pieszego do dworca 

autobusowego jest niewygodny dla pasażerów – i nieczytelnie powiązany z dworcem kolejowym. 

Obszar otaczający dworzec po stronie zachodniej nie zawiera praktycznie terenów zieleni urządzonej 

poza nielicznymi fragmentami na placu Jana Nowaka Jeziorańskiego (przy budynku Poczty Polskiej) 

– natomiast po wschodniej stronie istotną wartością funkcjonalną i kompozycyjną jest Park 

Strzelecki. 

Na obszarze otaczającym dworzec możemy sklasyfikować kilka kategorii przestrzeni publicznych. 

Plac, który ocalał z tishman’owskiej koncepcji i nie został okrojony przez wszelakie zmiany to plac 

Jana Nowaka Jeziorańskiego, którego pierzeje tworzą południowa fasada GK, stary budynek dworca 

kolejowego, hotel Andel’s oraz budynek Poczty Polskiej.  

Plac pełni głównie rolę pieszego ciągu komunikacyjnego łączącego wejście do galerii z podziemnym 

przejściem pod ulicami Lubicz i Pawią oraz z kładką pieszą ponad ul. Lubicz w pobliżu zabytkowego 

wiaduktu Talowskiego. Jego rozległa przestrzeń, stanowi często miejsce okresowych aktywności 

plenerowych takich jak jarmarki świąteczne, koncerty, etc. 

Drugi plac – po stronie wschodniej – to przestrzeń zlokalizowana przy dworcu autobusowym na 

poziomie jego płyty dolnej – od strony estakady ul. Wita Stwosza. Niestety ze względu na 

skomplikowaną wzajemną relację dworca autobusowego i kolejowego – przestrzeń ta jest słabo 

powiązana z budynkiem dworca autobusowego. Ma też charakter czysto komunikacyjny ze względu 

na nagromadzenie infrastruktury drogowej związanej z podjazdem pod dworzec kolejowy, wjazdem 

na dworzec autobusowy oraz przystankami komunikacji miejskiej. Plac na poziomie płyty górnej – 

od strony północnej dworca autobusowego wiąże się wizualnie z Parkiem Strzeleckim zaś plac na 

poziomie płyty dolnej, powiązany jest z wejściami do dworca kolejowego oraz szybkiego tramwaju. 

Używający go piesi są w nieustannej kolizji z ruchem kołowym. Plac na poziomie płyty górnej 

dworca autobusowego – od jego północnej strony – wiąże się wizualnie z Parkiem Strzeleckim a 

funkcjonalnie poprzez tunel „Magda” z dworcem kolejowym i dalej Galerią Krakowską. Ulica Pawia 

to jedyna przestrzeń nosząca znamiona ulicy pełniącej funkcję publiczną. Ciągnie się od 

skrzyżowania z ul. Lubicz aż do wiaduktu przy Al. 29 Listopada. Przestrzenna analiza ul. Pawiej 

skłania do stwierdzenia, iż ulica ta jest mało reprezentacyjnym ciągiem pieszym w porównaniu z 

innymi przydworcowymi ulicami w miastach zachodnich. Obudowana z jednej strony martwą ścianą 

centrum handlowego, a z drugiej usługami hotelarskimi nie sprzyja interakcji zabudowy z 

przestrzenią publiczną. Dalsze kwartały zabudowy biurowej (HIGH5IVE) a zwłaszcza  

mieszkaniowej (Angel City) tworzą już bardziej dopasowane skalą do miejsca zespoły urbanistyczne 

– o wyższej jakości rozwiązań formalnych.  

Kolejną kategorią przestrzeni publicznych są pasaże piesze wewnątrz-kubaturowe i podziemne 

związane z obsługą dworca kolejowego i jego peronów. Tunel „Magda” łączy stronę wschodnią i 

Park Strzelecki bezpośrednio z Galerią Krakowską, udostępniając perony dworca kolejowego. Tunel 
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„Antresola” powiązany jest z tunelem „Magda” oraz hallem podziemnego dworca kolejowego. 

Natomiast dawny tunel techniczny po północnej stronie założenia pełni rolę ciągu pieszo-

rowerowego. Zawiły system komunikacji pieszej dworca nie łączy w sposób czytelny podziemnej 

hali dworca i peronów z miejskimi przestrzeniami publicznymi, lecz z systemem pasaży GK. Także 

poziom antresoli poprzecznej, którego lokale usługowe są nadal nie wszystkie zagospodarowane, ze 

względu na nieczytelne i przypadkowe wejście, nie jest zbyt często używany przez podróżnych. 

39.  

40.  

il.IV.39 i il.IV.40, 

Relacja dworca z otaczającymi przestrzeniami publicznymi: Placem Jana Nowaka-Jeziorańskiego i ul. Długą. 

Z Placem Jana Nowaka-Jeziorańskiego relacja bezpośrednia całkowicie nieczytelna możliwa jedynie poprzez 

przesmyk między GK a starym budynkiem dworca, udostępniający pasaże prowadzące na perony („Magda”) 

oraz do podziemnej hali dworca; z ulicą Pawią relacja z dworcem jedynie poprzez przestrzeń GK. 
Fot. pozyskane z serwisu www.google.com/maps Dostęp 17.04.2021 

 

http://www.google.com/maps
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41.  

42.  

il.IV.41 i il.IV.42 

Relacja dworca z otaczającymi przestrzeniami publicznymi: Parkiem Strzeleckim i Muzeum Armii Krajowej; 

Do Parku Strzeleckiego dostęp z peronów poprzez pasaż „Magda” i całkowicie nieaktywne przejście pomiędzy 

ścianą dworca autobusowego a ogrodzeniem kwartału przy ulicy Bosackiej (tereny należące do kolei) 

natomiast z placu wejściowego do dworca podziemnego i dolnej płyty MDA – dostęp schodami na ulicę 

Bosacką (wzdłuż pierzei MDA) i prowadzącą do Parku Strzeleckiego. Jedyny dostęp z dworca do Muzeum 

Armii Krajowej poprzez dawny tunel towarowy (obecnie pasaż pieszo-rowerowy).  
Fot. pozyskane z serwisu www.google.com/maps Dostęp 17.04.2021 

Galeria Krakowska posiada własny wewnętrzny system przekrytej przestrzeni publicznej, w postaci 

pasażu handlowego na trzech poziomach, dublującego kierunek ulicy Pawiej. Środkowy poziom 

łączy ul. Pawią z systemem przejść podziemnych. Pasaż Galerii Krakowskiej sam przejmuje główny 

ruch przechodniów. Generatorami ruchu na ul. Pawiej są przede wszystkim sprzężone przystanki 

tramwajowo-autobusowe. Jest to zjawisko zdecydowanie negatywne, gdyż „życie miejskie” jest 

wciągane do budynku niebędącego w pełni tego znaczenia przestrzenią publiczną, zamiast odbywać 

się otwartej przestrzeni struktury miejskiej w dynamicznej interakcji z pierzejami i 

komplementarnymi do ulicy wewnętrznymi przestrzeniami publicznymi.  

http://www.google.com/maps
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4.2. Ewolucja typu relacji dworca kolejowego Kraków-Główny z otaczającą przestrzenią 

publiczną. 

Dla opisu tego zagadnienia bardziej właściwe jest posługiwanie się ilustrującymi go schematami i 

materiałem fotograficznym. 

● Zmiany w typie relacji dworca z otaczającą przestrzenią publiczną: 

– pierwotna relacja promieniowania horyzontalnego wsparta – po zrealizowaniu tunelu „Magda” 

relacją przepływu i słabym oddziaływaniem horyzontalnym od strony wschodniej. 

 

il.IV.43 
Schemat – merytoryczne opracowanie autorskie, opracowanie graficzne – inż. arch. Kamila Solak, stud. WA PK 2020 

– przejściowa relacja promieniowania horyzontalnego dwustronnego z narastającą (po zrealizowaniu 

dworca autobusowego) relacją przepływu. 

 

il.IV.44 
Schemat – merytoryczne opracowanie autorskie, opracowanie graficzne – inż. arch. Kamila Solak, stud. WA PK 2020 
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– aktualna relacja to zanik relacji promieniowania horyzontalnego na rzecz relacji przepływu oraz 

wertykalizacji powiązań dworca z otaczającymi elementami funkcjonalnymi i przestrzeniami 

publicznymi. 

 

il.IV.45 
Schemat – merytoryczne opracowanie autorskie, opracowanie graficzne – inż. arch. Kamila Solak, stud. WA PK 2020 

 

 

 

il.IV.46 

Schemat 3D ilustrujący aktualny stan oddziaływania struktury dworca na otoczenie oraz wertykalizację jego 

układu przestrzennego i funkcjonalnego. 
Schemat – merytoryczne opracowanie autorskie, opracowanie graficzne – inż. arch. Kamila Solak, stud. WA PK 2020 
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● Aktualna efektywność wertykalnego typu relacji dworca Kraków-Główny ze związanymi z nim 

przestrzeniami publicznymi.279 

47.  

48.  

il.IV.47 i il.IV.48 

Aktualny stan wertykalizacji kompleksu dworca. Ujęcie górne: dwupoziomowy dworzec autobusowy, dolny 

poziom placu od strony wiaduktu Wita Stwosza udostępniający kolejowy dworzec podziemny, szybki tramwaj 

(na poziomie „-1” i dolną płytę dworca autobusowego; na wyższym poziomie perony kolejowe i górny poziom 

dworca autobusowego; wyżej płyta parkingowa. Ujęcie dolne: otwarty parking na dachu GK; widoczny 

niewielki fragment zieleni – potencjalny zaczątek rekreacyjnej przestrzeni publicznej. 
Fot. pozyskane z serwisu www.google.com/maps Dostęp 17.04.2021 

                                                 
279  Aktualna efektywność układu jest w dużej mierze wynikiem historii zmian projektu Nowe Miasto. Jak pisze Piotr 

Lorens: Podejście cząstkowe, polegające na fragmentacji struktury przestrzennej oraz braku jednolitej, konsekwentnie 

realizowanej wizji przestrzennej, prowadzić może do chaosu przestrzennego oraz jakości wytwarzanej przestrzeni – 

zarówno publicznej jak i komercyjnej. Lorens P., Wielkoskalarne przedsięwzięcia urbanistyczne jako element strategii 

przekształceń miast. Przypadek terenów przydworcowych, w: Załuski D. (red.), Dworzec kolejowy w strukturze miasta, 

Wydawnictwo Urbanista, t. 8, Urbanista, Warszawa, 2006, str. 65; 

http://www.google.com/maps
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4.3 Wzmocnienie relacji wertykalnej jako szansa neutralizacji niekorzystnych decyzji 

przestrzennych280. 

Rozpatrując możliwości wzmacniania relacji wertykalnej krakowskiego dworca kolejowego 

należało wziąć pod uwagę dwa kluczowe aspekty: 

● aspekt formalno-kompozycyjny – szczególnie wpływ na krajobraz kulturowy – z jednej strony 

jego ochronę a z drugiej stworzenie możliwości jego obserwacji; 

● aspekt funkcjonalny biorący pod uwagę czytelność funkcjonalną samego dworca oraz możliwości 

uzupełnień funkcjonalnych całego kompleksu pod katem odciążenia i ochrony układu 

historycznego – Starego Miasta w tym możliwość wytworzenia nowej wewnętrznej i zewnętrznej 

na poziomie „+”. 

Jako uzupełniające, a istotne dla całości struktury miejskiej, są zagadnienia dotyczące ciągłości 

przestrzeni publicznych. Decydujące jest rozeznanie potencjału i możliwości dworca i dalej terenów 

kolejowych jako obszaru, który w systemowym procesie rewitalizacji nastawiony jest na uzyskanie 

atrakcyjności i indywidualnego charakteru. Daje to szanse na wzbogacenie oraz kreowanie 

komplementarności nowych przestrzeni publicznych rozwijających i uzupełniających ciągłość 

przestrzeni publicznych miasta. Natomiast kontrolowana strategia modyfikowania światłem 

sztucznym wnętrz urbanistycznych w ciągłości przestrzeni publicznych – może podnieść walory 

dramaturgiczne i ekologiczne (”wygaszenie miasta”281) przestrzeni miasta zwłaszcza w strefach 

śródmiejskich a szczególnie takich jak otoczenie dworca282. 

Podobnie kluczowe jest zagadnienie hybrydyzacji krakowskiego dworca. Badania przeprowadzone 

w Rozdziale II i III wykazują wyraźnie zarysowaną tendencję przekształcania się dworców w ustroje 

hybrydowe i węzły multimodalne, przyciągające coraz większą liczbę użytkowników o 

zróżnicowanych potrzebach. Konieczność zaspokojenia tych potrzeb oraz ich dynamika wywołują 

kolejne zmiany hybrydowe. Takie założenia dworcowe mają też istotny potencjał wzbogacający oraz 

podnoszący jakość związanych z nimi przestrzeni publicznych miasta, zarówno tych już istniejących 

jak i „generowanych” przez te przekształcające się ustroje dworcowe. 

W chwili obecnej szerszy kontekst otoczenia krakowskiego dworca pozytywnie charakteryzuje 

zawarty w nim potencjał jakim jest: 

                                                 
280 W poniższym materiale wykorzystano i rozwinięto wyniki międzynarodowych warsztatów naukowych: International 

Masterly Research/Design Workshop. Cracow City Railway Node: Past Potential – Present Mistakes – Future 

Opportunities. Leader: Prof. Ameen Farooq, PhD. Arch., KSU, Atlanta, USA, CO-Leader Assoc. Prof. Anna Franta, 

DSc, PhD. Arch. CUT Cracow, Poland; Cracow City Development Strategy Experts: Krzysztof Bojanowski, DSc. PhD. 

Arch., CUT, Cracow, Poland; Assoc. Prof. Mateusz Gyurkovich, Dsc. PhD. Arch., CUT, Cracow, Poland.                         

Zespół autorski ideowej koncepcji projektowej: mgr inż. arch. Julian Franta, dr inż. arch. Eliza Szczerek. Współpraca: 

mgr inż. arch. Dominika Jaszczyńska (słuchaczka studiów doktoranckich WA PK), inż. arch. Kamila Solak stud. WA 

PK, inż. arch. Natalia Adamiec stud. WA PK.  
281  Rada Miasta Krakowa podejmuje już pierwsze kroki w kierunku opracowania strategii wyciemniania miasta – jego 

zbalansowanego pod względem ekologicznym i bezpieczeństwa – oświetlenia nocnego. 
282  Jak stwierdza J. Martyniuk-Pęczek, można obecnie zauważyć tendencje używania oświetlenia intepretującego na skalę 

urbanistyczną, które wiąże się z wprowadzaniem spójnej przestrzennie i atrakcyjnej wizualnie świetlnej scenerii, która 

wpisuje się w całościowy program rewitalizacji, będąc jego częścią – częścią szczególnie istotną w przypadku terenów 

związanych z dworcami kolejowymi jako obszarami aktywności 24/7. Porównaj: Martyniuk-Pęczek J., Rewitalizacja 

przestrzeni publicznej przy udziale światła sztucznego, w: Lorens P., Martyniuk-Pęczek J., Miasto – Metropolia – 

Region. Wybrane zagadnienia rewitalizacji miast, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk 2009; 
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● połączenie wizualne ze starym miastem; 

● istniejąca komunikacja indywidualna i masowa pomiędzy północną a południową częścią 

śródmieścia; 

● obecność XIX-wiecznych obiektów pomilitarnych i pokolejowych jako lokalna atrakcja 

przynależna do przestrzeni publicznych; 

● klarowność istniejącej struktury urbanistycznej od strony południowej i północnej, pozwalająca i 

sprzyjająca dobrej kontynuacji w procesie implementacji nowych struktur urbanistycznych w 

tkankę miejską. 

Równocześnie ten sam obszar charakteryzuje szereg problemów takich jak: 

● brak ciągłości przestrzeni publicznej umożliwiającej sprawną komunikację pieszą, sprzyjającą 

eliminacji lub redukcji komunikacji kołowej; 

● brak czytelnych powiązań kompozycyjnych na styku z obszarami kolejowymi; 

● tory i tereny kolejowe jako bariera urbanistyczna w tkance miejskiej czego efektem jest izolacja 

i brak integracji struktury urbanistycznej śródmieścia; 

● brak czytelnego dostępu do obiektów pomilitarnych i pokolejowych, mogących być wyrazistymi 

identyfikatorami przestrzeni; 

● brak odpowiedniej iluminacji wnętrz urbanistycznych lub ich sekwencji, co obniża poczucie 

bezpieczeństwa. 

Natomiast rozpatrując sam zespół dworca Kraków Główny można sformułować jego aktualny 

potencjał w sposób następujący:  

● zarysowująca się tendencja do hybrydyzacji przestrzeni; 

● węzeł multimodalny spełniający współczesne standardy przestrzeni kolejowych; 

● generator nowych inwestycji oraz rewitalizacji obiektów po militarnych oraz po kolejowych 

powiązanych z nowymi przestrzeniami publicznymi. 

Równocześnie sam dworzec Kraków Główny jak i powiązane z nim tereny kolejowe obecnie 

wykazuje szereg cech negatywnych: 

● brak czytelnych powiązań pomiędzy strukturami funkcjonalnymi zespołu dworcowego 

kolejowego i autobusowego; 

● zdominowanie dworca galerią handlową; 

● brak czytelnej przestrzeni placu dworcowego od strony wschodniej oraz niewykorzystanie 

potencjału budynku starego dworca od strony zachodniej; 

● nieczytelna strefa wejściowa na dworzec kolejowy od strony Placu Nowaka-Jeziorańskiego; 

● brak czytelnego dostępu z dworca kolejowego do Muzeum Armii Krajowej oraz do Parku 

Strzeleckiego; 

● przerysowanie w skali i monofunkcyjność obiektów powstających przy terenach kolejowych od 

strony zachodniej; 

● brak zdefiniowanej funkcji terenów pokolejowych po wschodniej stronie dworca; 

● nieczytelne naprowadzenie na pasaże pieszo-rowerowe przecinające tereny kolejowe. 



 

Potencjał i podejścia do roli struktur dworcowych w uwarunkowaniach krajowych 

z wykorzystaniem autorskich doświadczeń projektowych. 

 

251 

 

Na powyższym tle zarysowała się ideowa wizja kierunku interwencji urbanistycznej w skali makro, 

w której sam kompleks dworca odgrywałby kluczową rolę. Te przyszłe możliwości tkwią w terenach 

kolejowych wykorzystywanych z zastosowaniem prawa warstwowego dla rozwoju urbanistycznego 

miasta. Inspiracją były przebadane w Rozdziale II i III przykłady Gare d’Austerlitz na tle Paris-Rive-

Gauche oraz Estacion Chamartin na tle Madrid Nuevo Norte. To stworzenie nowej – 

komplementarnej do istniejącej – typologii wyniesionej nad poziom terenów kolejowych przestrzeni 

publicznej określonej tu ideowo jako „Magiczny Dywan”. 

Ogólne cele tej wizji można określić następująco: 

● neutralizacja bariery urbanistycznej poprzez działanie warstwowe; 

● wykrystalizowanie ciągłości struktury urbanistycznej miasta; 

● uzyskanie ciągłości struktury przestrzeni publicznych; 

● pozyskanie terenów o dużym potencjale inwestycyjnym w powiązaniu z terenami zielonymi o 

charakterze ogólnomiejskim; 

● wzmocnienie i uatrakcyjnienie systemu komunikacji publicznej; 

● wydobycie historycznej zabytkowej struktury pomilitarnej i pokolejowej nadające jej adekwatne 

do współczesnych potrzeb funkcje. 

Idea projektu „Magiczny Dywan”: Regeneracja/rozrost urbanistycznej tkanki miejskiej miasta 

Krakowa poprawiającej jakość życia mieszkańców poprzez:  

● nowe typologicznie przestrzenie publiczne; 

● nowe miejsca pracy; 

● nowe tereny zielone; 

● nowo wypracowany system publicznego transportu.  

Skala projektu „Magiczny Dywan”: Skala projektu jest dostosowana zarówno do skali miasta oraz 

jego znaczenia. Obecnie 80 hektarowa przestrzeń – poprzez wytworzenie całkowicie nowej typologii 

w strukturze miasta – stwarza szanse rozwojowe na drodze intensyfikacji wykorzystania struktury 

już zurbanizowanej. 

Funkcja projektu „Magiczny Dywan”: Kraków „Magic Carpet” jest zorientowany na stworzenie 

wielofunkcyjnej przestrzeni, która wprowadzi aktywność śródmiejską w obszary obecnie 

zdegradowane i zapomniane. Przemieszanie zabudowy mieszkalnej, usługowej, kompleksów 

sportowych, budynków użyteczności publicznej, zielonych przestrzeni, węzłów komunikacyjnych, 

ma stworzyć komplementarny układ aktywny 24/7283. 

Tereny zielone & przestrzeń publiczna: „Magiczny Dywan” jest sekwencją nowych przestrzeni 

parkowych, które mają swój własny charakterystyczny rys funkcjonalny: 

● Park Dworcowy – innowacyjny i informacyjny, aktywny 24/7; 

● Park Centralny – rekreacji, kultury i sportu, aktywny 24/7; 

● Park Linearny – wyciszona, uspokojona przestrzeń towarzysząca zabudowie mieszkaniowej. 

                                                 
283  24/7 – w j. angielskim – twenty four seven – zwrot opisujący aktywność 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. 
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il.IV.49 

Graficzny zapis opisywanej idei. Archiwum Autora. 2019 
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il.IV.50 

Schematy 3D wizualizujące opisywaną ideę. Archiwum Autora. 2019 
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Rozwój typologii wnętrz urbanistycznych: wytworzenie nowych kategorii przestrzeni publicznych 

w nawiązaniu do istniejących w strukturze lecz w stosunku do nich komplementarnych, takich jak: 

„Miejska Rampa”, plac z podcieniami, plac zadaszony (Brama Rakowicka), kładki miejskie, Plac 

Zadaszony (Brama Łobzów). 

Zabudowa mieszkaniowa: Założenie wypełnia zapotrzebowanie na nową zróżnicowaną 

typologicznie zabudowę mieszkaniową uzupełnioną o funkcje usługowe, budynki użyteczności 

publicznej oraz biurowce, na styku z ciasną, historyczną i wymagającą strukturą centrum miasta. 

Dzielnica Biznesowa: Miasto Kraków, by móc liczyć się jako centrum biznesu, potrzebuje 

całkowicie nowej generacji przestrzeni biurowych, które będą odpowiedzią na szerokie spektrum 

potrzeb korporacji. Wielowątkowość funkcjonalna i przestrzenna nowej struktury ma być kluczem 

do stworzenia warunków dla kreatywności. Stąd decyzja o priorytetowym potraktowaniu przestrzeni 

publicznych stawiając na ich różnorodność oraz jakość i aktywność poprzez przemieszanie 

zabudowy mieszkaniowej, biznesowej i usługowej. 

Rola dworca kolejowego i transportu publicznego: Dworzec Kraków Główny traktowany jest 

jako element węzłowy założenia – główny generator ruchu, komunikacji i powiązań. W swojej 

strukturze ma koordynować zorganizowaną sieć miejskiego i regionalnego transportu publicznego i 

powiązań z innymi miastami i krajami (również poprzez lotniska: Balice, Pyrzowice i Ostrava).  

Na tle powyżej opisanej idei projektowej rysuje się rola i potencjał samego krakowskiego dworca 

jako wertykalnego układu hybrydowego o wielostronnym oddziaływaniu na otaczające przestrzenie 

publiczne, co ilustrują poniższe schematy: 

 

il.IV.51  

Schemat projektowanych trzech rodzajów relacji (relacja horyzontalna, przepływu oraz wertykalna) dworca z 

istniejącymi i projektowanymi przestrzeniami publicznymi. Archiwum Autora. 2019 



 

Potencjał i podejścia do roli struktur dworcowych w uwarunkowaniach krajowych 

z wykorzystaniem autorskich doświadczeń projektowych. 
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il.IV.52 

Schemat 3D wzajemnych interakcji istniejących i projektowanych elementów funkcjonalno-przestrzennych z 

nadaniem staremu budynkowi dworca zasadniczej roli jako elementu wprowadzającego na nową wyniesioną 

przestrzeń publiczną. Archiwum Autora. 2019 

 

● ● ● 

Reasumując, wydaje się celowe, by wzorem innych miast europejskich, dalsze przekształcenie 

obszaru przydworcowego Krakowa postępowało w kierunku – chroniąc unikalne wartości Starego 

Miasta i jego otoczenia – wzmocnienia ciągłości/spójności struktury miejskiej i intensyfikacji 

wykorzystywania terenu (na drodze warstwowego działania w pozwalającej na to fragmentach tkanki 

miejskiej). Pierwszy krok – dworzec pod liniami kolejowymi i dostępna przestrzeń publiczna pod 

wiaduktem kolejowym na odcinku pomiędzy dworcem a halą targową przy ul. Dietla/Grzegórzeckiej 

– został wykonany. Krakowski dworzec posiada potencjał komplementarnego zbalansowania 

wszystkich trzech relacji z otaczającymi przestrzeniami publicznymi: 

– relacji promieniowania horyzontalnego, która wymaga odtworzenia; 

– relacji przepływu, która wymaga uczytelniania; 

– relacji wertykalnej, która wymaga wzmocnienia. 

Projektowana ideowa wizja nawiązuje do sprawdzonego przykładu realizacyjnego Gare d’Austerlitz 

również w aspekcie przywrócenia historycznemu budynkowi dworca krakowskiego istotnej roli 

głównego wejścia do całego kompleksu. W szerszej skali nawiązuje do założenia Madrid Nuevo 

Norte czyli wprowadzenia nad torami parku jako obszarowego działania integrującego (ciągłość 

przestrzeni publicznej) i intensyfikującego wykorzystanie terenu. 

Jak niegdyś Planty, zielony pierścień (na linii średniowiecznych fortyfikacji) i zielona Aleja Dietla 

(na śladzie Starej Wisły) i Aleja Trzech Wieszczów (na śladzie kolei obsługującej XIX-wieczne 

fortyfikacje miasta) – może zaistnieć kolejny „zielony półpierścień” nad funkcjonującą linią 

kolejową z systemem przystanków Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA). Tak zapewniona by była 

dostępność i żywotność takiej przestrzeni nie tylko dla użytkowników z najbliższego otoczenia ale 

w skali miasta i szerszej. 



 

Rola dworców kolejowych w strukturze przestrzeni publicznych współczesnego miasta. 

 

256 

 

 



 

Podsumowanie 

257 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODSUMOWANIE 



 
Rola dworców kolejowych w strukturze przestrzeni publicznych współczesnego miasta 

 

258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Podsumowanie 

259 

 

Wpływ współczesnych dworców kolejowych i ich cech funkcjonalno-przestrzennych na 

specyfikę i unikalność przestrzeni publicznych oraz ich ciągłość w strukturze śródmiejskiej.  

Problem badawczy – roli dworców kolejowych w strukturze przestrzeni publicznych współczesnego 

miasta postawiony był w kontekście potrzeby pozyskania i intensywnego poszukiwania nowych 

terenów inwestycyjnych w śródmieściach współczesnych miast europejskich – traktując obiekty i 

obszary związane z koleją jako potencjał do wykorzystania i rozróżniając następujące typy takich 

terenów:  

● tereny pokolejowe – wyłączone całkowicie z dotychczasowego użytkowania; 

● tereny przykolejowe – nieaktywne przylegające do funkcjonujących linii lub tereny obsługi 

technicznej możliwe do delokacji; 

● tereny nad funkcjonującą infrastrukturą kolejową. 

Dworce kolejowe stają się od lat 80-tych XX wieku, kiedy rozpoczął się proces wprowadzania 

pociągów dużych prędkości, coraz większymi generatorami ruchu nie tylko pasażerów kolei. 

Przestrzeń samego dworca kolejowego oraz zewnętrzna przestrzeń miejska z nim powiązana musi 

sprostać wielu wymaganiom zróżnicowanego użytkownika – stając się coraz bardziej 

wielofunkcyjną strukturą: wewnątrz obiektu i w relacji z przestrzenią zewnętrzną. 

Celem głównym pracy było więc przebadanie na drodze badań przeglądowych, analizy ogólnej i 

szczegółowego studium wybranego materiału badawczego – procesu zmian funkcjonalno-

przestrzennych jakim współcześnie podlegają europejskie dworce kolejowe i ich otoczenie poprzez: 

● zestawienie i przeanalizowanie tendencji podejścia do kształtowania i modyfikacji obiektów 

dworcowych pod kątem relacji: obiekt i jego cechy funkcjonalno-przestrzenne a przestrzeń 

publiczna otaczającej struktury miejskiej; 

● określenie roli obiektów/zespołów dworcowych w kreowaniu: 

- ciągłości przestrzeni publicznej strefy śródmiejskiej, 

- efektywności wykorzystania terenu, 

- spójności/zwartości struktury przestrzennej strefy śródmiejskiej; 

● przebadanie relacji pomiędzy obiektem dworca wraz z jego wewnętrzną przestrzenią publiczną 

a przestrzenią publiczną w otoczeniu dworców kolejowych: 

- czy ta atrakcyjna przestrzeń publiczna dworca wewnątrz jego struktury istnieje? 

- jak współdziała z przestrzenią otaczającą? 

● wskazanie tendencji w przekształceniach dworców kolejowych zagrażających (niwelujących 

lub niszczących) ich tożsamości przestrzennej w strukturze miasta oraz takich tendencji, które 

podbudowują tą tożsamość przestrzenną. 

Główne historyczne dworce kolejowe, podobnie jak w Mediolanie, poddawane są hybrydyzacji. 

Stają się coraz bardziej wielofunkcyjnymi obiektami – wnoszą w obszary śródmiejskie nową 

witalność: atrakcyjność, bezpieczeństwo wynikające również z neutralizacji bariery urbanistycznej 



 
Rola dworców kolejowych w strukturze przestrzeni publicznych współczesnego miasta 

 

260 

 

jaką są obszary kolejowe. Jako wielofunkcyjne284 – przyjmując jednocześnie wiele zróżnicowanych 

ludzkich aktywności, stają się atrakcyjnym i komplementarnym celem – unikalnym i 

niepowtarzalnym w stosunku do innych powiązanych z nimi przestrzeniami publicznymi. 

Tendencja ta – pozwala stwierdzić, że dworce „historyczne ikony” mogą pełnić istotną rolę we 

współczesnych miastach, stając się jeszcze ważniejszym kompozycyjnie i funkcjonalnie elementem 

struktury przestrzeni publicznych śródmieścia jako jej unikalne elementy komplementarne. 

Na przykładzie dworca Austerlitz w Paryżu można stwierdzić, że rola i ranga hybrydowych zespołów 

dworcowych – dworzec historyczny rozbudowany o nowe współczesne sekwencje – jest coraz 

większa i coraz bardziej zauważalna. Tego typu zespoły z racji rozbudowanego współdziałającego 

programu kubatur i przestrzeni publicznych są w stanie odpowiedzieć na wciąż zmieniające się 

wymagania użytkowników. Zespół czy szerzej obszar hybrydowy może być sposobem na 

dostosowanie się do bardzo ekspresyjnej – i często nieprzewidywalnej – dynamiki zmian we 

współczesnej metropolii.  

Na inteligentne miasto składają się przede wszystkim przemyślane decyzje planistyczne, które 

pociągają za sobą coraz bardziej szczegółowe rozwiązania typu „smart” dotyczące rozwoju i 

funkcjonowania poszczególnych dzielnic, ulic i placów, kwartałów zabudowy kończąc na budynkach 

i ich wyposażeniu. 

Projekt przebudowy Paris Rive Gauche, którego zwornikiem jest dworzec Austerlitz to obraz zalążka 

paryskiej metropolii przyszłości – rozwiązanie „smart” daleko wykraczające poza technologiczne 

nowinki. To mądry – „smart” – sposób zarządzania miastem, jego planowaniem i rozwojem opartym 

o dysponowanie i optymalne wykorzystywanie gruntów, o zasady zrównoważonego rozwoju i  

wykorzystanie techniki i technologii XXI wieku a przede wszystkim ukierunkowanie na człowieka 

– jako jednostkę i społeczność – któremu współczesne miasto powinno służyć i podnosić jakość 

życia. 

Jednym z ważniejszych elementów dobrze funkcjonującego śródmieścia są dworce kolejowe i cały 

system komunikacji kolejowej, który w badanych miastach odgrywa nie zmniejszającą się a coraz 

większą rolę. Dworce kolejowe poprzez ich modernizację, przebudowę oraz dodawanie kolejnych 

funkcji stają się jednymi z najważniejszych generatorów ruchu w śródmieściu, przyciągającymi nie 

tylko podróżnych ale przede wszystkim mieszkańców miasta. Znamienne jest w kontekście 

przyszłości miast – będące w przypadku Stazione di Milano Centrale nie tylko reklamą – hasło kolei 

włoskich: „Our Stations are service centres designed not only for travellers but first and foremost 

for the inhabitants of Italy’s great cities”285.  

Dworce przeistoczyły się we współczesne, otwarte na potrzeby przyszłości węzły multimodalne, 

gdzie logicznie powiązane są różne rodzaje komunikacji i dodawane coraz to nowe dodatkowe 

                                                 
284 Zgodnie ze słownikiem pojęć: przystosowane i zdolne do pełnienia wielu/kilku funkcji, zadań, dające się wielorako 

zastosować. 
285 Nasze dworce kolejowe to zespoły usługowe stworzone nie tylko dla podróżnych ale po pierwsze i przede wszystkim 

dla mieszkańców wspaniałych, włoskich miast.  
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funkcje sprawiające, że dworzec kolejowy to nie tylko przestrzeń komunikacyjna ale również 

przestrzeń pracy, wypoczynku, relaksu, spędzania czasu, kontaktów towarzyskich a więc 

wszystkiego tego co cechuje przyjazną, miejską przestrzeń publiczną. Charakteryzuje ją wzajemne 

przenikanie wielkoprzestrzennych i bardziej kameralnych przestrzeni publicznych – wewnętrznych 

i zewnętrznych – zarówno tych wygenerowanych w obrębie dworców jak i tych należących do 

tradycyjnych sekwencji miejskich. 

Dworce kolejowe jako generatory naprawy systemowej śródmieścia mają znaczną rolę w „powrocie 

do istoty miasta”. Debata nad istotą miasta wymaga rozpatrzenia roli jego elementów strukturalnych 

w utracie lub wzmacnianiu tej istoty. Autorskie rozumienie „istoty miasta” to dostępność i 

różnorodność: dostępność różnorodności i różnorodna dostępność. Dostępność różnorodności – 

różnorodna dostępność – oba te pojęcia istniejąc wspólnie – bardzo wyraziście definiują zarówno 

charakterystyczny program funkcjonalny obszarów starych dworców jak również współczesnych 

hybrydowych rozwiązań węzłów przesiadkowych w centrach miast. One także definiują w takim 

sam sposób sens funkcjonowania współczesnego miasta  – jako odpowiednio zbalansowanej, bogatej 

w różnorodność a także różnorodnej pod względem dostępności struktury. 

Jakość miast jest uważana za coraz ważniejszy element konkurencyjności miasta. Dworce kolejowe 

wyposażone w koleje szybkich prędkości a zlokalizowane w centrach miast są ważne jako 

przestrzenie publiczne. Dlatego jakość jest jeszcze ważniejsza w przypadku tych obszarów i cenna 

dla prestiżowych lokalizacji nie tylko biznesowych. Podejście, które najbardziej zbliża do istoty 

jakości miejsca wyrażanego w kategoriach kulturowych, społecznych i ekologicznych wymaga 

projektowania zorientowanego na zaspokojenie najszerszego wachlarza potrzeb równie 

zróżnicowanych użytkowników przestrzeni publicznej dworców i ich okolic – w formule people-

oriented development286. 

W oparciu o badania porównawcze najnowszych, najlepszych praktyk można stwierdzić, że dworzec 

kolejowy nie jest już monolitem – funkcjonalnie i przestrzennie dedykowanym przede wszystkim 

pasażerom – lecz splata świat podróżującego i świat przechodnia ze światem mieszkańca – jako 

system wspólnej, przestrzeni publicznej, jej infrastruktury i obiektów. 

Współczesne dworce kolejowe traktowane są jako złożone systemy funkcjonujące w stanie, który 

charakteryzuje dynamiczna równowaga pomiędzy różnymi elementami, które je tworzą. Właściwa 

interpretacja ich polisemicznego charakteru pozwala na wskazanie działań sprzyjających aby dworce 

stały się uprzywilejowanym miejscem, nie prowokowania konfliktów (między współczesnym 

miastem a koleją), a ich kompromisowej neutralizacji. 

                                                 
286 people-oriented development – people-centered development; W 1984 roku David Korten, były doradca regionalny 

Amerykańskiej Agencji ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID), zaproponował strategię rozwoju skoncentrowaną 

na ludziach, która uwzględniała wartości sprawiedliwości, zrównoważonego rozwoju i integracji. Według Kortena 

dominująca strategia rozwoju zorientowana na wzrost jest niezrównoważona i niesprawiedliwa. Wzywa do 

przekształceń naszych instytucji, technologii, wartości i zachowań „zgodnych z naszymi ekologicznymi i społecznymi 

realiami”. Porównaj: Korten D. C., Getting to the 21st Century: voluntary action and the global agenda, West Hartford, 

CT (USA) Kumarian Press, 1990. 
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Mega-projekty przebudowy obszaru dworca kolejowego – najczęściej wraz z powiązanymi z nim i 

wciąż funkcjonującymi terenami kolejowymi – są kluczowymi przykładami zakrojonych na dużą 

skalę strategicznych interwencji w tkankę miejską mających na celu łączenie i rewitalizację istotnych 

miejsc w śródmieściu. Zróżnicowana funkcjonalnie zabudowa wokół centralnie położonych stacji 

kolejowych stanowi odpowiedź na wyzwania przyszłościowego podejścia do zrównoważonego 

rozwoju, skoncentrowanego na węzłach multimodalnych. W praktyce realizacja takich założeń jest 

bardzo złożona, często rozciągnięta w czasie, a koszty korzyści rozkładają się nierównomiernie. 

Cechy dworców kolejowych sprzyjające ich hybrydyzacji czyli wprowadzaniu i łączeniu 

zróżnicowanych funkcji (w tym komercyjnych i charakterystycznych niszowych) to: 

● lokalizacja – lokalizacja na obszarze śródmiejskim z reguły w czytelnym związku 

kompozycyjnym z głównymi ulicami miasta o atrakcyjnych i zróżnicowanych programowo 

parterach; 

● rezerwa powierzchni i/lub terenów – możliwość komplementarnego uzupełnienia 

programowego samego dworca pasażerskiego – z wykorzystaniem obiektów po zlikwidowanych 

dworcach towarowych oraz towarzyszących im terenów już pokolejowych; możliwe 

wykorzystanie elementów kubatury samego dworca pasażerskiego dzięki uwolnieniu od 

dotychczasowych funkcji kolejowych – wynik restrukturyzacji organizacyjnej kolei; 

● dostępność – generowanie potoków ruchu pieszego z racji funkcji węzła multimodalnego – 

napływ użytkowników różnych rodzajów komunikacji zbiorowej traktujących dworzec jako cel i 

miejsce zatrzymania a nie tylko tranzyt; 

● charakterystyczność formalna – ułatwiająca orientację w przestrzeni miasta i w konsekwencji 

przyciągająca potencjalnych użytkowników „nie-pasażerów” i sprzyjająca identyfikacji miejsca; 

● specyfika struktury wewnętrznej – budująca niepowtarzalność dworcowej wewnętrznej 

przestrzeni publicznej; 

● potencjał przynależnych im zewnętrznych przestrzeni publicznych – z najczęściej już 

zarysowanym powiązaniem/otwarciem na dalsze sekwencje przestrzeni publicznych miasta; 

Zagrożenia – wynikające z nieumiejętnego wykorzystania powyższych cech to: 

● Nadmierne zdominowanie przestrzeni dworca jako wewnętrznej przestrzeni publicznej jedną 

funkcją (galeria handlowa); 

● Utrata charakterystyczności formalnej dworca na rzecz nowej dominującej funkcji – utrata 

istotnej roli dworca jako formy mocnej w strukturze miasta; 

● Utrata komplementarności na rzecz samowystarczalności struktury hybrydowej w stosunku do 

otaczającej struktury przestrzeni publicznej miasta. 

Każde z tych zagrożeń  może wpływać destrukcyjnie na całość układu: dworzec-przestrzeń 

publiczna w relacji  ze strukturą przestrzeni publicznych miasta. 
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Dworcowe struktury hybrydowe stają się stopniowo „typowym” rozwiązaniem odmładzającym 

zdekapitalizowane dworce kolejowe w metropoliach europejskich. Proces przekształcania 

istniejących, monofunkcyjnych obiektów na tętniące życiem smart-hub’y potencjalnie daje 

możliwość ożywiania zdegradowanych obszarów w miastach pozwalając im funkcjonować często 

całą dobę. Związany z dworcami „zastrzyk energii miejskości” powoduje, że dworzec kolejowy, 

który stał się węzłem multimodalnym zaczyna wpływać na kolejne przekształcenia w najbliższym – 

i dalszym – otoczeniu dworca stając się impulsem zmian we współczesnym mieście. 

Dworce kolejowe mogą sprzyjać krystalizacji kompozycyjnej zmian w  swoim otoczeniu, nie tylko 

bezpośrednim ale i dalszym, jeżeli wykorzystują cechy kompozycyjne tkwiące już w strukturze 

miasta. Same będąc docelową przestrzenią publiczną stają się jednocześnie zwornikiem ciągłości 

przestrzeni publicznej. 

Mogą być ukierunkowaniem funkcjonalnym i/lub kompozycyjnym ekspansji strefy śródmiejskiej 

stanowiąc w efekcie funkcjonalno-przestrzenny węzeł tej ekspansji. Jest to powiązane z tworzeniem 

nowych typów przestrzeni publicznych związanych z charakterystyką obszaru ale przede wszystkim 

z wykorzystaniem/wprowadzeniem drugiej warstwy funkcjonalnej nad funkcjonującą na poziomie 

terenu infrastrukturą kolejową. 

Aby wykorzystać wszystkie potencjalne możliwości związane z przekształcaniem dworców i ich 

otoczenia na rzecz doskonalenia jakości przestrzeni publicznej miast oraz osiągnąć zalety takich 

działań, celowe jest rozeznanie zagrożeń prowadzących do ich nieefektywności. Wieloaspektowe 

wcześniejsze badania problemów przekształceń dworców kolejowych i ich otoczenia wskazują – a 

potwierdzają prowadzone w tej pracy badania ukierunkowane na analizowanie dworców jako 

przestrzeni publicznych w relacji z innymi przestrzeniami publicznymi miasta – że do 

najważniejszych z nich należą: 

 nieumiejętność integracji działań i równoważenia interesów podstawowych udziałowców tych 

procesów, tj. miasta, inwestorów prywatnych i kolei oraz brak profesjonalizmu w prowadzeniu 

tych, z natury rzeczy, bardzo złożonych zamierzeń, 

 uleganie mirażom doraźnych szybkich zysków, w imię których często niszczy się wartości, czasem 

bezcenne, a mogące w dłuższych horyzontach czasowych przynieść większe korzyści, 

 traktowanie podjętego programu przebudowy w kategoriach wyłącznie funkcjonalno-

technicznych i to jeszcze mocno uproszczonych287. 

Kwestie, które wydają się być kluczowe dla sukcesu obiektu dworca i jego otoczenia to rozwiązanie 

dwóch problemów przestrzennych: zneutralizowanie efektu bariery i wypracowanie układu 

komponentów funkcjonalno-przestrzennych sprzyjających zainteresowaniom ze strony możliwie 

szerokiego spektrum użytkowników śródmieścia. 

                                                 
287  Kochanowska D., Współczesna przebudowa dworców kolejowych w Polsce – okiem urbanisty, w: Załuski D. (red.), 

Dworzec kolejowy w strukturze miasta, Wydawnictwo Urbanista, t. 8, Urbanista, Warszawa, 2006, str. 57; 
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Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że pożądana jest efektywna, równoczesna czytelność 

funkcjonalna (różnorodność programowa) i wyrazistość formalna dworca identyfikująca przestrzeń 

publiczną, z którą wchodzi w interakcje. 

Korzystne efekty przynosi (w prowadzonych badaniach czytelna była taka tendencja) zbalansowanie 

lub współistnienie i współdziałanie z jedną wiodącą relacją – wszystkich trzech typów relacji dworca 

z przestrzenią publiczną: promieniowania horyzontalnego, przepływu oraz relacji wertykalnej. 

Sam dworzec, jako atrakcyjna przestrzeń publiczna „24/7” otwiera (jest początkiem) ciągły system 

przestrzeni publicznych miasta sprzyjając jego rozwojowi nastawionemu na inwestowanie 

wymuszające (wymagające) powstawanie najwyższej jakości przestrzeni publicznej: przestrzennie, 

funkcjonalnie, społecznie. Przestrzeni rozpoznawalnej, integrującej i bezpiecznej. 

Opisując rolę współczesnych dworców/zespołów dworcowych warto przeanalizować przydatność 

pojęcia „struktura symbiotyczna” wyrastająca z pojęcia „symbioza”288. Po przeprowadzonych 

badaniach w przypadku dworców kolejowych wydaje się być bardziej celowe użycie w stosunku do 

nich i ich pożądanych przekształceń w miejsce określenia „hybrydyzacja” (układ hybrydowy) 

określenia „układ symbiotyczny” oznaczający – przy wzajemnym korzystnym współdziałaniu – 

zachowanie wyrazistości tak formalnej jak funkcjonalnej poszczególnych elementów. Pozwala to na 

sformułowanie definicji dworca jako układu symbiotycznego: wyodrębniony zespół obiektów 

kubaturowych i przestrzeni o różnych funkcjach czerpiących korzyść z faktu zespolenia w większą 

całość pomimo posiadanej czytelnej autonomii formalnej i funkcjonalnej. (def. Autor). 

Dworce kolejowe zawsze pełniły rolę generatorów ruchu w mieście. Obecnie stają się 

symbiotycznymi węzłami multimodalnymi, które w coraz większym stopniu oddziaływają na swoje 

otoczenie. Właśnie symbiotyczny charakter ich przestrzeni sprawia, że otoczenie dworców 

kolejowych w coraz większym stopniu staje się od nich interaktywnie uzależnione – a rozwiązania 

przestrzenno-funkcjonalne w sposób zdecydowany mają wpływ na jakość zmian w otaczającej je 

przestrzeni. Można zatem stwierdzić, że śródmiejskie dworce kolejowe są generatorem systemowej 

naprawy współczesnego miasta w obszarach, do których przynależą. 

 

 

 

 

 

                                                 
288  Za: Słownik Języka Polskiego: symbioza – okresowe lub stałe współżycie dwóch organizmów (symbiontów) różnych 

gatunków, przynoszące korzyść co najmniej jednemu z nich, a nieprzynoszące szkód żadnemu. 
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SPIS ILUSTRACJI 

Rozdział I 

 

il.I.1.  

Mapa wyrobisk górniczych w rejonie dzisiejszych Katowic 1843-1855. Widoczny przebieg linii 

kolejowej;  zarysowujące się skupiska przemysłu wydobywczego (kopalni) i hutniczego oraz 

osada/wieś Kattowitz (w rejonie dzisiejszej ul. Starowiejskiej). Pozyskano z zasobów 

www.fotopolska.eu, dostęp 12.03.2020; 

il.I.2.  

Struktura miejska Katowic w zapisie stanu istniejącego i planów rozwoju 1904 r. Widoczna pozycja 

dworca oraz rozwój terenów kolejowych stanowiących kręgosłup rozwoju zorganizowanej 

przestrzennie zwartej struktury miejskiej – o wyższym stopniu wypełnienia po stronie północnej – i 

narastającym wypełnieniu po stronie południowej. Pozyskano z zasobów www.fotopolska.eu, dostęp 

12.03.2020; 

il.I.3.  

Struktura miejska Katowic zgodnie z mapą z 1926r. Widoczny dalszy rozrost linii i terenów 

kolejowych obsługujących obiekty/zespoły przemysłowe i strukturę miejską wyraźnie rozrastającą 

się w kierunku południowym oraz wzdłuż linii kolejowej. Po stronie południowej pojawiają się 

obiekty monumentalne i prestiżowe takie jak np. budynek Sejmu Śląskiego. Pozyskano z zasobów 

www.fotopolska.eu, dostęp 12.03.2020; 

il.I.4.  

Struktura miejska Opola w 1822 r. Miasta czytelnie uformowanego w kilkuwiekowym rozwoju 

historycznym. Widoczny trakt (dzisiejsza ul. Krakowska) wyprowadzający i wprowadzający do 

miasta, generujący powstawanie wzdłuż niego nowych funkcji. Pozyskano z zasobów 

www.fotopolska.eu, dostęp 21.06.2021; 

il.I.5.  

Struktura miejska Opola w 1859. Pojawia się linia kolejowa przebiegająca poza strefą miejską na 

południe od niej – przecinająca trakt dzisiejszej ul. Krakowskiej. Widoczna lokalizacja pierwszych 

dworców oraz poczty a także rozwój obszarów o charakterze przemysłowym, składowym i 

obsługującym na południe od linii kolejowej. Pozyskano z zasobów www.fotopolska.eu, dostęp 

21.06.2021; 

il.I.6.  

Struktura miejska Opola w zapisie stanu istniejącego i planów rozwoju 1907. Widoczne wypełnienie 

strukturą miejską obszaru pomiędzy „starym miastem” a linią kolejową oraz planowanego rozwoju 

na południe od linii kolejowej; czytelny obszar rozbudowy terenów kolejowych i związanych z nimi 

obiektów w tym nowego dwu-elementowego dworca. Pozyskano z zasobów www.fotopolska.eu, 

dostęp 21.06.2021. 

il.I.7.  
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Struktura miejska Liege 1849 – miasto czytelnie uformowane w kilkuwiekowym rozwoju 

historycznym z towarzyszącym mu układem zewnętrznych fortyfikacji; na zachód od układu 

miejskiego widoczna linia kolejowa (bez dworca) przebiegająca w terenie niezurbanizowanym oraz 

druga linia ze stacją czołową bezpośrednio przy Mozie i południowej krawędzi miasta. Pozyskano z 

zasobów: DONum - Dépôt d'Objets Numérisés: https://donum.uliege.be, dostęp 15.07.2021; 

il.I.8.  

Struktura miejska Liege 1880 – widoczny przebieg linii kolejowej – pozycja pierwotnego dworca 

przelotowego Liege-Guillemins oraz nowa struktura miejska wypełniająca obszar pomiędzy linią 

kolejową (na wschód), rzeką Mozą i strukturą staromiejską; druga linia kolejowa po drugiej stronie 

rzeki generuje rozwój kolejnego obszaru struktury miejskiej z dworcem czołowym (Station de 

Longdoz ‘1851-1960’). Pozyskano z cyfrowych zasobów Bibliothèque Nationale de France: 

https://gallica.bnf.fr, dostęp 16.07.2021; 

il.I.9.  

Struktura miejska Liege 1905 – obsługiwana przez dwa dworce i dwie linie kolejowe – łączące się 

w południowej części miasta – generujące jego dalszy rozwój w tej strefie. Pozyskano z cyfrowych 

zasobów Bibliothèque Nationale de France: www.gallica.bnf.fr,  dostęp 16.07.2021; 

il.I.10.  

Struktura miejska Mediolanu 1860 – uformowana w rozwoju historycznym i zdefiniowana linią 

nurów obronnych – poza nią – na północny zachód – od miasta, pojawia się linia kolejowa 

przebiegająca poza strukturą zurbanizowaną ale przecinająca zespół „Lazaretto” – szpitala dla 

trędowatych zlokalizowanego poza murami miasta. Pozyskano z cyfrowych zasobów bibliotecznych 

Harvard University: https://iiif.lib.harvard.edu, dostęp 15.06.2021; 

il.I.11.  

Struktura miejska Mediolanu 1910 w zapisie stanu istniejącego i planów rozwoju miasta poza linią 

murów obronnych. Widoczny rozwój wzdłuż linii kolejowej i wokół dworca przelotowego oraz 

zakończonej dworcem czołowym „Milano Centrale” i kolejnej od południowego zachodu 

zakończonej dworcem towarowym. Pozyskano z cyfrowych zasobów bibliotecznych Harvard 

University: https://iiif.lib.harvard.edu, dostęp 17.06.2021; 

il.I.12. 

Struktura miejska Mediolanu 1937. Widoczna obsługa centrum miasta czterema liniami kolejowymi 

zakończonymi dworcami czołowymi i zwarte wypełnienie tkanki miejskiej pomiędzy nimi; linia i 

tereny kolejowe zakończone dworcem Milano-Centrale wyniesione na poziom „+1” co pozwoliło na 

zachowanie ciągłości struktury miejskiej w tym rejonie. Pozyskano z cyfrowych zasobów 

bibliotecznych Harvard University: https://iiif.lib.harvard.edu, dostęp 17.06.2021; 

il.I.13. 

Struktura miejska Madrytu w jego historycznym uformowaniu zdefiniowanym murami miejskimi 

1831. Poza ich linią obszar niezurbanizowany; linia kolejowa jeszcze nie doprowadzona. Pozyskano 

z cyfrowych zasobów bibliotecznych Harvard University: https://iiif.lib.harvard.edu, dostęp 
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24.11.2020; 

il.I.14. 

Struktura miejska Madrytu w zapisie stanu istniejącego i planów rozwoju 1905. Widoczne trzy linie 

kolejowe zakończone dworcami kolejowymi czołowymi – wszystkie zlokalizowane poza linią 

murów – generujące wypełnienie nowych obszarów strukturą zurbanizowaną o zróżnicowanym 

charakterze – zarówno zwarta zabudowa jak i założenia parkowe. Należy zauważyć poprowadzenie 

częściowo podziemnej linii od północnego-zachodu pod terenami parku. Pozyskano z cyfrowych 

zasobów bibliotecznych Harvard University: https://iiif.lib.harvard.edu, dostęp 05.02.2021; 

il.I.15. 

Stan struktury miejskiej Madrytu 1943. Widoczna rozbudowa systemu linii kolejowych – połączenie 

ich od południa oraz rozrost terenów kolejowych obsługujących obszary przemysłowe w tym rejonie. 

Widoczne wypełnienie struktury miejskiej w rejonie dworców (nie zawsze w zgodzie z tymi 

planowanymi widocznymi na poprzedniej mapie). Pozyskano z cyfrowych zasobów bibliotecznych 

Harvard University: https://iiif.lib.harvard.edu, dostęp 05.02.2021; 

il.I.16. 

Stan struktury miejskiej Krakowa 1795-1800. W obrębie murów (o zdefiniowanej strukturze) i poza 

nimi – o zarysowanej strukturze podziałów urbanistycznych i charakterze. Pozyskano z zasobów 

www.fotopolska.eu, dostęp 17.02.2021; 

il.I.17. 

Stan struktury miejskiej Krakowa 1836 – po doprowadzeniu linii kolejowej do  miasta – 

zatrzymującej się na linii ulicy Lubicz – widoczna pozycja dworca oraz innych obiektów kolejowych 

pomiędzy dzisiejszą ulicą Pawią i Bosacką. Tereny te zajmują określoną pozycję w strukturze 

miejskiej ale nie stanowią jeszcze bariery urbanistycznej. Pozyskano z zasobów www.fotopolska.eu, 

dostęp 17.02.2021; 

il.I.18. 

Stan struktury miejskiej Krakowa 1848 – linia kolejowa przebiega (na kierunku północ – południe) 

równolegle do zespołu staromiejskiego – rozcinając obszar wschodniego przedmieścia barierą 

urbanistyczną – biegnąc na ziemnym nasypie zachowuje ciągłość dotychczasowej struktury w trzech 

punktach: wiadukt ul. Lubicz, ul. Wesołej (dzisiaj ul. Kopernika) oraz dzisiejszej ul. Grzegórzeckiej. 

Charakter rozwoju struktury po obu stronach linii ulega zróżnicowaniu nabierając większej 

intensywności i zwartości w kierunku Starego Miasta. Pozyskano z zasobów www.fotopolska.eu, 

dostęp 17.02.2021; 

il.I.19. 

Struktura miejska Turynu 1817 – zwarta historycznie uformowana struktura zdefiniowana 

zewnętrznymi pierścieniami fortyfikacji i rzeką Pad (od wschodu). Pozyskano z cyfrowych zasobów 

bibliotecznych Universiteit Utrecht: https://objects.library.uu.nl, dostęp 28.03.2020; 

il.I.20. 

Struktura miejska Turynu 1880 – linie kolejowe wprowadzane są w strukturę miejską od południa i 
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przebiegają zgodnie z jej kierunkami urbanistycznymi – widoczny dworzec czołowy (Porta Nuova) 

i narastająca wokół niego nowa struktura kontynuująca geometrię struktury historycznej. Pozyskano 

z cyfrowych zasobów Museo Torino: https://www.museotorino.it, dostęp 13.07.2021; 

il.I.21. 

Struktura miejska Turynu – stan na rok 1910. Widoczne linie kolejowe przebiegające w poziomie 

terenu zgodnie z geometrią siatki urbanistycznej miasta – przynależąc do struktury ulic; kwartały w 

ich sąsiedztwie ulegają całkowitemu wypełnieniu. Pozyskano z cyfrowych zasobów Museo Torino: 

https://www.museotorino.it, dostęp 13.07.2021; 

il.I.22. 

Stan struktury miejskiej Paryża 1801 – w rejonie ówczesnej 12 dzielnicy – widoczna linia obronna 

definiująca zwartą (wewnątrz) zabudowę miejską i obszary niezurbanizowane. Pozyskane z 

cyfrowych zasobów: Bibliothèque Historique de la Ville de Paris: https://bibliotheques-

specialisees.paris.fr, dostęp 22.04.2020; 

il.I.23. 

Stan struktury miejskiej 1889 (po wprowadzeniu linii kolejowych – 1837) Widoczne linie kolejowe 

od strony południowego wschodu zakończone czołowymi dworcami (Gare d’Austerlitz i Gare du 

Lyon). Widoczna ekspansja miasta na zewnątrz pierwszej linii fortyfikacji. Pozyskano z cyfrowych 

zasobów bibliotecznych Harvard University: https://iiif.lib.harvard.edu, dostęp 27.05.2020; 

il.I.24. 

Stan struktury miejskiej Paryża w relacji z infrastrukturą kolejową 1937 – widoczny rozbudowany 

system linii kolejowych penetrujących strukturę miasta w układzie promienistym – zakończonych 

dworcami czołowymi oraz linii obwodowej po śladzie zewnętrznej linii fortyfikacyjnej. Pozyskano 

z cyfrowych zasobów Old Maps of Paris: http://www.oldmapsofparis.com, dostęp 27.05.2020; 

il.I.25. 

Stan struktury miejskiej Paryża 1801 – na pograniczu ówczesnej 10 i 11 dzielnicy – widoczna linia 

obronna definiująca zwartą (wewnątrz) zabudowę miejską i obszary niezurbanizowane. Pozyskane 

z cyfrowych zasobów: Bibliothèque Historique de la Ville de Paris: https://bibliotheques-

specialisees.paris.fr, dostęp 22.04.2020; 

il.I.26. 

Stan struktury miejskiej 1889 (po wprowadzeniu linii kolejowych – 1837) Widoczna liniakolejowa 

od strony południowej zakończona czołowym Gare de l’Ouest (później w tym miejscu powstał Gare 

Montparnasse). Widoczna ekspansja miasta na zewnątrz pierwszej linii fortyfikacji. Pozyskano z 

cyfrowych zasobów bibliotecznych Harvard University: https://iiif.lib.harvard.edu, dostęp 

27.05.2020; 

il.I.27. 

Stan struktury miejskiej Paryża w relacji z infrastrukturą kolejową 1937 – widoczny rozbudowany 

system linii kolejowych penetrujących strukturę miasta w układzie promienistym – zakończonych 

dworcami czołowymi oraz linii obwodowej po śladzie zewnętrznej linii fortyfikacyjnej. Pozyskano 
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z cyfrowych zasobów Old Maps of Paris: http://www.oldmapsofparis.com, dostęp 27.05.2020; 

il.I.28. 

Porównanie obszaru Wielkich Katowic 1850-1860 (górna mapa) i 1926 (dolna mapa). 

Rozbudowujący się system linii, dworców i przystanków kolejowych scala rozproszone elementy 

struktury – staje się dla nich impulsem rozwojowym i scala – przede wszystkim – funkcjonalnie – 

umożliwiając funkcjonowanie jako jeden organizm miejski. Obie mapy pozyskano z zasobów: 

www.fotopolska.eu, dostęp 12.03.2020; 

il.I.29. 

Porównanie obszaru aglomeracji paryskiej 1841 (górna mapa) i 1937 (dolna mapa). Zwarta struktura 

miejska – obsługiwana początkowo liniami promienistymi – zwiększa ilość promieni, ale przede 

wszystkim wprowadzenie linii obwodowej – zwiększyło dostępność całej struktury Paryża nie 

naruszając jego najcenniejszego historycznego jądra. 

Mapę na górze pozyskano z zasobów: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Fortifications_Paris_et_environs_1841.jpg 

dostęp 12.03.2020. 

Mapę na dole pozyskano z zasobów:  

http://www.oldmapsofparis.com/wp-content/uploads/2017/11/paris1937.jpg dostęp 15.09.2020; 

il.I.30 

A – Milano Centrale, Mediolan (1910); B – Estacion Atocha, Madryt (1943); C – obecnie Estacion 

Principe Pio, Madryt (1943); D – Gare d’Austerlitz/Gare du Lyon, Paryż (1889); E – obecnie Gare 

Montparnasse, Paryż (1889); F – Gare Saint-Lazarre, Paryż (1889); G – Liege-Guillemins, Liege 

(1880); H – Porta Nuova, Turyn (1910); I – Porta Susa, Turyn (1910); J – Kraków Główny, Kraków 

(1848); K – Opole Główne, Opole (1907); L – Katowice Główne, Katowice (1910). 

Wszystkie dworce charakteryzuje horyzontalne oddziaływanie/relacja z otaczającą przestrzenią 

publiczną. Jedynie dworzec w Katowicach dzięki wyraźnej kontynuacji – poprzez tunel pod torami 

kolejowymi – siatki ulic po południowej i północnej stronie miasta ma cechy łącznika między dwoma 

częściami śródmieścia. 

A,B,C,D,E,F – pozyskano z cyfrowych zasobów bibliotecznych Harvard University: 

https://iiif.lib.harvard.edu, 

dostęp 27.05.2020, 05.02.2021 oraz 17.06.2021. 

G – pozyskano z cyfrowych zasobów Bibliothèque Nationale de France: https://gallica.bnf.fr, dostęp 

16.07.2021. 

H,I – pozyskano z cyfrowych zasobów Museo Torino: https://www.museotorino.it, dostęp 

13.07.2021. 

J,K,L – pozyskano z zasobów www.fotopolska.eu, dostęp 12.03.2020, 17.02.2021 oraz 21.06.2021; 

il.I.31 

Musée d'Orsay w kontekście towarzyszącego mu odcinka bulwaru Sekwany. Fot. Autor. Julian 

Franta 2017; 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Fortifications_Paris_et_environs_1841.jpg
http://www.oldmapsofparis.com/wp-content/uploads/2017/11/paris1937.jpg
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Rozdział II 

il.II.1. 

Dworzec w strukturze miasta – ujęcie ilustrujące relacje dworca z otaczającymi przestrzeniami 

publicznymi – źródło: www.google.com/maps. Dostęp 10.12.2020; 

il.II.2. 

Dworzec w strukturze miasta – ujęcie ilustrujące relacje dworca z sąsiadującą przestrzenią publiczną 

Europaplatz – źródło: www.google.com/maps. Dostęp 10.12.2020; 

il.II.3. 

Dworzec w strukturze miasta – ujęcie ilustrujące całkowite wypełnienie kwartału niegdyś 

zawierającego dworzec z przestrzenią publiczną – źródło: www.google.com/maps. Dostęp 

10.12.2020; 

il.II.4. 

Dworzec w strukturze miasta – ujęcie ilustrujące obiekt nowego dworca w relacji z nowopowstałą 

przestrzenią publiczną – źródło: www.google.com/maps. Dostęp 10.12.2020; 

il.II.5. 

Dworzec w strukturze miasta – ujęcie ilustrujące obiekt historycznego dworca wraz z rozbudową 

łączącą go z parkową przestrzenią publiczną i dalej z historyczną częścią miasta – źródło: 

www.google.com/maps. Dostęp 10.12.2020; 

il.II.6. 

Dworzec w strukturze miasta – ujęcie ilustrujące obiekt dworca jako łącznik wertykalny pomiędzy 

dwoma zróżnicowanymi poziomami miasta – źródło: www.google.com/maps. Dostęp 10.12.2020; 

 

il.II.7. 

Dworzec w strukturze miasta – ujęcie ilustrujące obiekt dworca stanowiącego drugą krawędź 

kompozycyjną Jardin Nelson Mandela – źródło: www.google.com/maps. Dostęp 10.12.2020; 

il.II.8. 

Dworzec w strukturze miasta – ujęcie il. obiekt dworca jako wielopoziomową krawędź o charakterze 

komunikacyjnym łączącą zróżnicowane poziomy otaczającej struktury miasta – źródło: 

www.google.com/maps. Dostęp 10.12.2020; 

il.II.9. 

Dworzec w strukturze miasta – ujęcie ilustrujące obiekt dworca jako łącznik funkcjonalny pomiędzy 

dwoma zróżnicowanymi strukturalnie obszarami miasta neutralizujący barierę urbanistyczną kolei – 

źródło: www.google.com/maps. Dostęp 10.12.2020; 

il.II.10. 

Dworzec w strukturze miasta – ujęcie ilustrujące obiekt dworca w relacji z otaczającymi 

przestrzeniami publicznymi historycznymi i nowoformowanymi (Rive Gauche) – źródło: 

www.google.com/maps. Dostęp 10.12.2020; 

il.II.11. 

http://www.google.com/maps
http://www.google.com/maps
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Dworzec w strukturze miasta – ujęcie ilustrujące obiekt dworca w relacji z otaczającą przestrzenią 

Place du 11 Novembre 1918 oraz Place Madeleine Braun i Jardin Villemin – źródło: 

www.google.com/maps. Dostęp 10.12.2020; 

il.II.12. 

Dworzec w strukturze miasta – ujęcie ilustrujące obiekt dworca w relacji z otaczającą zwartą 

strukturą miasta i przestrzeniami publicznymi o charakterze linearnym – źródło: 

www.google.com/maps. Dostęp 10.12.2020; 

il.II.13. 

Dworzec w strukturze miasta – ujęcie il. obiekt dworca w relacji z otaczającymi przestrzeniami 

publicznymi będącymi z nim w ścisłej relacji funkcjonalno-przestrzennej – źródło: 

www.google.com/maps. Dostęp 10.12.2020; 

il.II.14. 

Dworzec w strukturze miasta – ujęcie ilustrujące obiekt dworca w relacji z otaczającymi 

przestrzeniami publicznymi (Cour de Rome, Place de Budapest) będącymi z nim w ścisłej relacji 

funkcjonalno-przestrzennej – źródło: www.google.com/maps. Dostęp 10.12.2020; 

il.II.15. 

Dworzec w strukturze miasta – ujęcie ilustrujące obiekt dworca w relacji z powiązaną z nim 

bezpośrednio przestrzenią Place de la Gare o charakterze parkowym – źródło: 

www.google.com/maps. Dostęp 10.12.2020; 

il.II.16. 

Dworzec w strukturze miasta – ujęcie ilustrujące obiekt dworca w relacji (niebezpośredniej) z Parc 

de l’Espanya Industrial i przestrzenią parkingową wraz z dworcem autobusowym (zajmującą dwa 

kwartały miejskie)  – źródło: www.google.com/maps. Dostęp 10.12.2020; 

il.II.17. 

Dworzec w strukturze miasta – ujęcie ilustrujące obiekt dworca w relacji z otaczającymi 

przestrzeniami publicznymi o charakterze parkowym (Placa de Pau Vila oraz Parc de la Ciutadela) i 

definiującymi dworzec Av. Del Marques de l’Argentera oraz dziedziniec Instytutu Bonanova – 

źródło: www.google.com/maps. Dostęp 10.12.2020; 

il.II.18. 

Dworzec w strukturze miasta – ujęcie ilustrujące obiekt dworca w relacji z otaczającymi słabo 

wykształconymi przestrzeniami publicznymi – obszar strukturalnego rozwoju tej części miasta; 

widoczne również przynależne do dworca przestrzenie publiczne na poziomie +1 oraz przestrzenny 

identyfikator tego rejonu miasta – Cuatro Torres Business Area – źródło: www.google.com/maps. 

Dostęp 10.12.2020; 

il.II.19. 

Dworzec w strukturze miasta – ujęcie ilustrujące obiekt przebudowanego dworca w relacji z 

dworcem historycznym i powiązaną z nim przestrzenią publiczną – źródło: www.google.com/maps. 

Dostęp 10.12.2020; 
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il.II.20. 

Dworzec w strukturze miasta – ujęcie ilustrujące obiekt przebudowanego dworca w relacji z 

wejściowymi przestrzeniami publicznymi od strony południowo-zachodniej  oraz południowo-

wschodniej w kontekście zwartej struktury miejskiej i historycznych przestrzeni parkowych – źródło: 

www.google.com/maps. Dostęp 10.12.2020; 

il.II.21. 

Dworzec w strukturze miasta – ujęcie il. obiekt nowego dworca w relacji z przestrzenią publiczną 

Washingtonplatz oraz rzeką Szprewą oraz basenem kanału portowego – źródło: 

www.google.com/maps. Dostęp 10.12.2020; 

il.II.22. 

Dworzec w strukturze miasta – ujęcie ilustrujące obiekt dworca w relacji z przestrzenią ogrodu 

zoologicznego od strony wschodniej oraz zwartą strukturą miejską od strony zachodniej – źródło: 

www.google.com/maps. Dostęp 10.12.2020; 

il.II.23. 

Dworzec w strukturze miasta – ujęcie ilustrujące obiekt dworca w relacji z przestrzeniami otwartymi 

po jego południowej oraz północnej stronie – źródło: www.google.com/maps. Dostęp 10.12.2020; 

il.II.24. 

Dworzec w strukturze miasta – ujęcie ilustrujące obiekt dworca w relacji z przestrzenią publiczną 

Wienerplatz i definiującą go nową zabudową – źródło: www.google.com/maps. Dostęp 10.12.2020; 

il.II.25. 

Dworzec w strukturze miasta – ujęcie ilustrujące obiekt dworca w relacji z przestrzenią publiczną 

placu dworcowego ograniczonego komunikacją oraz sąsiadującego poprzez tą komunikację – 

przestrzenią parku Vermezo – źródło: www.google.com/maps. Dostęp 10.12.2020; 

il.II.26. 

Dworzec w strukturze miasta – ujęcie ilustrujące obiekt dworca w relacji z sąsiadującymi 

otaczającymi przestrzeniami publicznymi powiązanymi z wejściami w kontekście zwartej, 

zdefiniowanej historycznie struktury miejskiej oraz potencjalnie rozwojowego obszaru 

pokolejowego – źródło:  www.google.com/maps. Dostęp 10.12.2020; 

il.II.27. 

Dworzec w strukturze miasta – ujęcie ilustrujące obiekt dworca w kontekście trzech otaczających go 

przestrzeni publicznych o zróżnicowanym charakterze (od strony wejść bocznych - komunikacyjny, 

od strony wejścia głównego – pieszy) – źródło:  www.google.com/maps. Dostęp 10.12.2020; 

il.II.28. 

Dworzec w strukturze miasta – ujęcie ilustrujące obiekt dworca w kontekście trzech otaczających go 

dobrze zdefiniowanych przestrzeni publicznych o zróżnicowanym charakterze – źródło:  

www.google.com/maps. Dostęp 10.12.2020; 

il.II.29. 

Dworzec w strukturze miasta – ujęcie ilustrujące obiekt dworca w relacji z nową, zdefiniowaną 
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przestrzenią publiczną o charakterze parkowym i towarzyszącą jej nową, intensywną zabudową – 

źródło: www.google.com/maps. Dostęp 10.12.2020; 

il.II.30. 

Dworzec w strukturze miasta – ujęcie ilustrujące obiekt dworca w relacji z otaczającą przestrzenią 

publiczną o charakterze komunikacyjnym oraz bliskie sąsiedztwo Castello Sforzesco oraz Parco 

Sempione – źródło:  www.google.com/maps. Dostęp 10.12.2020; 

il.II.31. 

Dworzec w strukturze miasta – ujęcie ilustrujące obiekt dworca zawieszony nad strukturą bariery 

urbanistycznej rozbudowanej linii kolejowej łączący obie niezdefiniowane jeszcze przestrzennie 

krawędzie tej linii – źródło:  www.google.com/maps. Dostęp 10.12.2020; 

il.II.32. 

Dworzec w strukturze miasta – ujęcie ilustrujące obiekt dworca w relacji z otaczającą, zwartą, 

historyczną strukturą miejską oraz przestrzenią publiczną Piazza dei Cinquecento oraz Term 

Dioklecjana – źródło:  www.google.com/maps. Dostęp 10.12.2020; 

il.II.33. 

Dworzec w strukturze miasta – ujęcie il. obiekt dworca w relacji z otaczającą go przestrzenią 

publiczną o charakterze komunikacyjnym; widoczne ukrycie linii kolejowej na poziomie „-1” oraz 

obiekt starego dworca – źródło:  www.google.com/maps. Dostęp 10.12.2020; 

il.II.34. 

Dworzec w strukturze miasta – ujęcie ilustrujące obiekt historycznego dworca w czytelnej relacji z 

otaczającymi go przestrzeniami publicznymi i czytelnie skomponowaną, historyczną, zwartą 

strukturą miasta – źródło:  www.google.com/maps. Dostęp 10.12.2020; 

Zestawienie kart 

Paryż – Gare Montparnasse – Francja – str. 109 

Orientacja w strukturze miasta – str. 110 

Relacja: dworzec – otoczenie – str. 111 

Stopień i charakter hybrydyzacji zespołu dworca – str. 112 

Stopień i charakter hybrydyzacji budynku dworca – str. 113 

Źródła informacji i ilustracji umieszczonych na kartach dworca Montparnasse – str. 114 

Madryt – Estacion Chamartin – Hiszpania – str. 115 

Orientacja w strukturze miasta – str. 116 

Relacja: dworzec – otoczenie – str. 117 

Stopień i charakter hybrydyzacji zespołu dworca – str. 118 

Stopień i charakter hybrydyzacji budynku dworca – str. 119 

Źródła informacji i ilustracji umieszczonych na kartach dworca Chamartin – str. 120 

Paryż – Gare d’Austerlitz – Francja – str. 121 

Orientacja w strukturze miasta – str. 122 
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Relacja: dworzec – otoczenie – str. 123 

Stopień i charakter hybrydyzacji zespołu dworca – str. 124 

Stopień i charakter hybrydyzacji budynku dworca – str. 125 

Źródła informacji i ilustracji umieszczonych na kartach dworca Austerlitz – str. 126 

Turyn – Porta Susa – Włochy – str. 127 

Orientacja w strukturze miasta – str. 128 

Relacja: dworzec – otoczenie – str. 129 

Stopień i charakter hybrydyzacji zespołu dworca – str. 130 

Stopień i charakter hybrydyzacji budynku dworca – str. 131 

Źródła informacji i ilustracji umieszczonych na kartach dworca Porta Susa – str. 132 

Liege – Guillemins – Belgia – str. 133 

Orientacja w strukturze miasta – str. 134 

Relacja: dworzec – otoczenie – str. 135 

Stopień i charakter hybrydyzacji budynku dworca – str. 136 

Źródła informacji i ilustracji umieszczonych na kartach dworca Liege-Guillemins – str. 137 

Źródła informacji i ilustracji umieszczonych na kartach dworca Milano Centrale – str. 138 

Mediolan – Milano Centrale – Włochy – str. 139 

Orientacja w strukturze miasta – str. 140 

Relacja: dworzec – otoczenie – str. 141 

Stopień i charakter hybrydyzacji budynku dworca – str. 142 

 

Zestawienie tabel 

tab.II.1. Tabela porównawcza – etap I – przeglądowy. Wybór dworców do kolejnego etapu badań. 

tab.II.2. Tabela porównawcza – etap I – przeglądowy. 

tab.II.3. Tabela porównawcza roli obiektu/zespołu dworca w przestrzeni publicznej. 

tab.II.4. Tabela porównawcza – etap II – analiza ogólna. Wybór dworców do szczegółowego studium 

przypadków. 

Rozdział III 

il.III.1. 

Widok z tarasu hotelu dworca Chamartin na kompleks Cuatro Torres Business Area. Fot. pozyskana 

z serwisu www.weare-chamartin.com. Dostęp 20.09.2015; 

il.III.2 

Kompleks Cuatro Torres Business Area widziany od strony wejścia zachodniego do dworca 

Chamartin. Fot. Autor. Julian Franta 2015; 

il.III.3. 

Schematy ilustrujące proces zmian otoczenia dworca Chamartin od 1956 do 2020 roku.  
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1. Rejon Madrid Chamartin 1956 – przed realizacją dworca – widoczny wyrazisty element 

strukturalny Paseo de la Castellana. 

2. Rejon Madrid Chamartin 1961-67 – stan przed realizacją dworca – pojawia się istotny nowy 

element strukturalny: boisko treningowe Realu Madryt przy Paseo de la Castellana oraz dwa 

mniejsze boiska. 

3. Rejon Madrid Chamartin 1975 – tuż po zrealizowaniu dworca – eliminacja ze struktury miasta 

cmentarza oraz części zabudowy mieszkaniowej i zastąpienie jej nową strukturą mieszkaniową. 

4. Rejon Madrid Chamartin 2001 – stan po likwidacji pozostałej zastanej zabudowy mieszkaniowej 

oraz stopniowej degradacji stadionu. 

5. Rejon Madrid Chamartin 2010 – realizacja CTBA wzdłuż Paseo de la Castellana w miejscu boiska 

treningowego. 

6. Rejon Madrid Chamartin 2020 – uzupełnienie zespołu CTBA o piątą wieżę – Espacio Caleido. 

Opracowanie własne na podstawie archiwalnych zdjęć lotniczych i satelitarnych z serwisu 

http://www.madrid.org/nomecalles/Inicio.icm Dostęp 20.09.2015 i 15.12.2020; 

il.III.4 i il.III.5. 

Porównanie stanu otoczenia dworca Chamartin – lata 2001 oraz 2021. W roku 2001 kompleks 

dworca wraz z jego wertykalnym elementem jakim jest hotel Chamartin oraz zespołem biurowo-

hotelowym w sąsiedztwie dworca od strony południowo-zachodniej – był jedyną dominantą wśród 

zróżnicowanej ale generalnie horyzontalnej zabudowy oraz dużej ilości otwartych terenów 

dedykowanych funkcji zieleni i sportu/rekreacji: Centrum sportowe im. Vincente del Bosque, Parue 

de la Ventilla oraz Parque Norte. W 2021 poza kluczową zmianą związaną z powstaniem zespołu 

CTBA – uzupełnionego w roku 2020 o piątą, znacznie niższą wieżę Espacio Caleido - obszar 

otaczający dworzec Chamartin jest praktycznie w stanie stagnacji – oczekując wciąż na radykalne 

zmiany związane z wcieleniem w życie idei rewitalizacyjnej Operacion Chamartin. Fot. pozyskane 

z serwisu www.google.com/maps. oraz aplikacji google earth pro. Dostęp 05.03.2021; 

il.III.6. 

Dworzec kolejowy Chamartin z dominującą bryłą hotelu widziany od strony zachodniej (pierwszy z 

lewej), następnie kompleks hotelowo-biurowy (wybudowany w miejsce zespołu mieszkaniowego 

istniejącego tu jeszcze przed wybudowaniem dworca) oraz z prawej zespół mieszkaniowy 

(zlokalizowany pomiędzy Calle de Mauricio Legendre i Paseo de la Castellana. Na pierwszym planie 

wolny teren po dawnej zabudowie mieszkaniowej zlikwidowanej po otwarciu dworca – nadal czeka 

na zagospodarowanie, które pozwoliłoby by został główną przydworcową przestrzenią publiczną 

zespalającą kompleks dworca z otaczającą strukturą miejską a przede wszystkim z Paseo de la 

Castellana. Fot. Autor. Julian Franta 2015; 

il.III.7. 

„The Gate of Europe” przy Plaza de la Castilla – dwie bliźniacze wieże zaprojektowane przez Philipa 

Johnsona i Johna Burgee – od 1996 roku jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków na Paseo 

de la Castellana, widziane z okolicy Cuatro Torres Business Area. Lokalizacja tego typu obiektów 
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na Paseo de la Castellana zdaje się być oczywistą decyzją biorąc pod uwagę fakt, jak bardzo 

prestiżowy charakter ma ta jedna z ważniejszych alei Madrytu. Zaskakujące, że tak duży zespół jakim 

jest dworzec Chamartin nie jest powiązany z tą aleją żadną czytelną sekwencją przestrzeni 

publicznych pozostając nadal hybrydową wyspą funkcjonalną – tym bardziej, że druga prowadzące 

do Plaza de la Castilla oś jaką jest Calle Agustin de Foxa zamknięta jest widokowo hotelem 

Chamartin. Fot. Autor. Julian Franta 2015; 

il.III.8. i il.III.9. 

Przestrzeń publiczna zespalająca kompleks Cuatro Torres Business Area jest udanym przykładem 

zagospodarowania przestrzeni publicznej przy Paseo de la Castellana. Niestety aktualnie brakuje 

klarownego powiązania tej przestrzeni z kompleksem dworcowym co znacząco a negatywnie 

wpływa na jakość otoczenia dworca Chamartin. Zdjęcie po stronie lewej – 

http://www.elhogarnatural.com/reportajes/JardinesCuatroTorres.htm Dostęp 16.06.2021, zdjęcie po 

stronie prawej – Fot. Autor. Julian Franta 2015; 

il.III.10. 

Schemat relacji pomiędzy dworcem a jego otoczeniem, zgodnie z planem Operacion Chamartin. 

Widoczne nieobjęcie planem strefy po zachodniej i wschodniej stronie dworca Chamartin. 

Opracowanie własne na bazie materiałów pobranych z http://www.madrid.org/nomecalles/, dostęp 

24.07.2015 oraz z  www.distritocastellananorte.com/en, dostęp 29.07.2015; 

il.III.11. 

Idea roli dworca Chamartin i jego otoczenia w koncepcji Madrid Nuevo Norte. Z wykorzystaniem 

schematów ze strony internetowej pracowni autorskiej www.rsh-p.com. Dostęp 23.07.2021; 

 

il.III.12. 

Dworzec Chamartin na tle schematów funkcjonalnych Madrid Nuevo Norte – wykorzystano 

schematy z https://distritocastellananorte.com/elproyecto/?lang=en. Dostęp 23.07.2021; 

il.III.13, il.III.14, il.III.15 i il.III.16. 

Aktualne otoczenie dworca Chamartin Od góry: 12. Relacja dworca z niewykształconą przestrzenią 

publiczną od zachodu. 13. Wielopoziomowość układu funkcjonalnego dworca, brak relacji z 

otaczającą strukturą miasta od wschodu – wyspa funkcjonalna dostępna jedynie komunikacją 

kołową. 14. Wykształcone w ramach kompleksu dworca przestrzenie otwarte dostępne publicznie: 

A. Przestrzeń wejściowa do hotelu Chamartin. B. Przestrzeń rekreacyjna powiązana z gastronomią. 

C. Przestrzeń wprowadzająca do wewnętrznych funkcji sportowych i rekreacyjnych. D. Zewnętrzne 

boiska sportowe. 15. Wielopoziomowy układ funkcjonalno-przestrzenny dworca wykazujący 

wysoką intensywność wykorzystania terenu i zróżnicowanie funkcjonalne – hybrydyzację 

kompleksu jako całości. Fot. pozyskane z serwisu www.google.com/maps Dostęp 23.07.2021; 

il.III.17. 

Główny wewnętrzny trzon komunikacyjny dworca Chamartin. Pionowy łącznik między dwoma 

poziomami metra a poziomem kolei. Aktualnie stacja kolejowa Chamartin jest drugim głównym 
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dworcem Madrytu. Obsługuje standardowe połączenia kolejowe z innymi miastami Hiszpanii, 

pociągi AVE, podmiejską kolej Cercanias oraz dwie linie metra. Fot. Autor. Julian Franta 2015; 

il.III.18. 

Główna poczekalnia na poziomie peronów dworca kolejowego. Dworzec Chamartin posiada 

specyficzny program funkcjonalny. Poza programem związanym przede wszystkim z obsługą 

podróżnych ma też – restauracje, sklepy itp. Fot. Autor. Julian Franta 2015; 

il.III.19. 

W kompleksie dworca znajduje się również centrum sportowe, bowling oraz wiele innych funkcji, 

których adresatem są okoliczni mieszkańcy. Na fotografii poddasze dworca Chamartin zaadaptowane 

na klub sportowy Castellana Sports Club – sala do jazdy na rolkach. Fot. pozyskana z serwisu 

www.castellanasportsclub.com. Dostęp 20.09.2015; 

il.III.20. 

Poddasze dworca Chamartin zaadaptowane na klub sportowy Castellana Sports Club – 

wielopoziomowa sala fitness. Fot. pozyskana z serwisu 

www.plus.google.com/+CastellanaSportsClubOficial. Dostęp 20.09.2015; 

il.III.21. 

Hotel**** należący do kompleksu dworca Chamartin góruje nad nim i podkreśla jego pierwotny, 

hybrydowy charakter a równocześnie stanowi zamknięcie kompozycyjne Calle Augustin de Foxa 

prowadzącej w kierunku dworca od Plaza de Castilla. Fot. pozyskana z serwisu: 

https://pix8.agoda.net/hotelImages/75288/0/36ed014c292542cffb186fbddc88f0f3.jpg?s=1024x768  

Dostęp 20.05.2021; 

 

il.III.22 i il.III.23. 

Na górnym poziomie dworca Chamartin – otwarta przestrzeń publiczna udostępniająca hotel ale też 

posiadająca lokale gastronomiczne z pięknym widokiem na fragment skyline’u północnego Madrytu, 

z lewej strony – The Gate of Europe, z prawej strony zespół Cuatro Torres Business Area. Oba zdjęcia 

z serwisu www.eddkmagazine.com/zielou-madrid/. Dostęp 20.05.2021; 

il.III.24, il.III.25, il.III.26. 

Koncepcja otoczenia dworca Chamartin zgodnie z projektem Madrid Nuevo Norte. Widoczna idea 

powiązania dworca ze wszystkich stron z przestrzeniami publicznymi: od północy z parkiem 

centralnym; od południa z rozszerzonym i zmodyfikowanym jako przestrzeń głównie rekreacyjna 

przedpolem hotelu Chamartin; od zachodu z placem otwierającym się na Cuatro Torres Business 

Area; zaś od wschodu przestrzenią parkową nowego zespołu usługowo-mieszkaniowego. 

Wizualizacje ze strony internetowej pracowni autorskiej www.rsh-p.com. Dostęp 23.07.2021; 

il.III.27. 

Fragment przestrzeni publicznej między dworcem Austerlitz a nabrzeżem Sekwany. Fot. Autor. 

Julian Franta 2017; 

il.III.28. 

https://pix8.agoda.net/hotelImages/75288/0/36ed014c292542cffb186fbddc88f0f3.jpg?s=1024x768
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Aktualny stan modernizacji dworca Austerlitz – widoczny związek z zakończoną już przebudową 

przestrzeni publicznej od strony Sekwany (od wschodu), placu Valhubert (od północy) oraz 

rozpoczęta przebudowa/wymiana struktury kolejowej (od zachodu). Fot. pozyskana z serwisu 

www.google.com/maps Dostęp 15.07.2021; 

il.III.29. 

Strefy funkcjonalne Paris Rive Gauche: 1. Austerlitz Gare - strefa zdominowana przez funkcję 

dworca kolejowego. 2,3 - Austerlitz Nord i Sud - strefy bezpośrednio sąsiadujące z dworcem z 

dominującą funkcją biurową. 4. Tolbiac Nord - strefa zdominowana przez Francuską Bibliotekę 

Narodową, uzupełniona przez zabudowę mieszkaniową i biurową. 5. Tolbiac Chevaleret - strefa 

zdominowana przez Station F - inkubator przedsiębiorczości - uzupełniona zabudową mieszkaniową 

i biurową. 6 i 7. Massena Nord, Massena Chevaleret - strefy zdominowane przez uczelnie wyższe 

uzupełnione zabudową mieszkalną, biurową oraz usługową. 8. Bruseseau Nord - strefa zdominowana 

przez zabudowę biurową, mieszkaniową oraz usługową przeplataną wysokiej jakości przestrzeniami 

publicznymi. 9. Bruneseau Sud - strefa obecnie zdominowana zabudową związaną z techniczną 

obsługą taborów kolejowych. Tworzone są obecnie wstępne koncepcje funkcjonalne dla tego 

obszaru. Schemat pozyskany z serwisu www.parisrivegauche.com Dostęp 15.07.2018; 

il.III.30. 

Fragment realizowanych zespołów mieszkaniowych bezpośrednio nad przebiegiem torów 

kolejowych. W tle, z lewej strony, widoczne zadaszenie Station F – Halle Freyssinet. Fot. Autor. 

Julian Franta 2017; 

 

 

il.III.31. 

Widok na zespół zabudowy biurowej realizowanej bezpośrednio nad przebiegiem nowych torów i 

peronów dworca Austerlitz. Fot. Autor. Julian Franta 2017; 

il.III.32, il.III.33 i il.III.34. 

Sekwencje nowych przestrzeni publicznych zgodnie z projektem Atelier Jean Nouvel: poszerzenie 

parku Marii i Piotra Curie, kompleks hybrydowy z dziedzińcem zielonym, Cour Museum, hala 

dworcowa (il.III.31). Na wizualizacji (il.III.32) widoczny wielofunkcyjny charakter zabudowy i 

rekreacyjny nastrój dziedzińca nowego kompleksu; poniżej (il.III.33) Cour Museum – 

reprezentacyjna przestrzeń publiczna zdefiniowana dworcem i nowym kwartałem – poprzez nie 

łącząca się z bulwarami Sekwany (północ) i parkiem Marii i Piotra Curie. Fot. pozyskane z serwisu 

https://realestate.kaufmanbroad.fr/en/our-areas-expertise/new-offices/evolution  Dostęp 22.04.2020; 

il.III.35. 

Główna siedziba dziennika Le Monde wg projektu Snohetta (realizacja 2021) zrealizowana 

bezpośrednio nad nowymi peronami dworca Austerlitz. Fot. pozyskana z serwisu 

www.avontuura.com. Dostęp 06.05.2021; 

il.III.36. 

http://www.google.com/maps
https://realestate.kaufmanbroad.fr/en/our-areas-expertise/new-offices/evolution
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Fragment nowego placu przed dworcem Austerlitz. Po lewej widoczne schody łączące dworzec z 

Avenue Mendes-France i zespołem biurowym w tym z siedzibą Le Monde. Fot. Autor. Julian Franta 

2017; 

il.III.37. 

Fragment rozbudowywanego dworca Austerlitz – nowe perony od strony północno-wschodniej 

bezpośrednio pod zabudową biurową. Fot. pozyskana z serwisu http://foursquare.com. Dostęp 

06.05.2021; 

il.III.38. 

Wizualizacja – fragment przebudowywanego historycznego dworca Austerlitz – widoczny 

wewnętrzny, nowy segment funkcjonalny wpasowany w strukturę starego dworca. Wiz. pozyskana 

z serwisu www.afa-architectes.com. Dostęp 23.01.2020; 

il.III.39. 

Fragment zrealizowanej przebudowy wewnętrznej dworca Austerlitz - nowy segment funkcjonalny 

wpasowany w strukturę starego dworca. Fot. pozyskana z serwisu www.afa-architectes.com. Dostęp 

06.05.2021; 

il.III.40. 

„Station F” - nowe wcielenie funkcjonalne dworca towarowego z otaczającą go aktywną przestrzenią 

publiczną – będącą naturalną kontynuacją wewnętrznej przestrzeni publicznej, którą de facto jest 

Station F.  

Fot. pozyskana z serwisu https://www.architecturaldigest.com/story/how-station-f-transformed-

paris-into-start-up-capital-france  Dostęp 06.05.2021; 

 

il.III.41. 

Wizualizacja wnętrze „Station F” – największego na świecie inkubatora start-up’ów.  

Wiz. pozyskana z serwisu https://www.architecturaldigest.com/story/how-station-f-transformed-

paris-into-start-up-capital-france Dostęp 06.05.2021; 

il.III.42 i il.III.43. 

Zdjęcia z realizacji przestrzeni kontaktów społecznych „wstawionej” w historyczną halę. Fot. 

pozyskane z serwisu https://www.architecturaldigest.com/story/how-station-f-transformed-paris-

into-start-up-capital-france 

Dostęp 06.05.2021; 

il.III.44 i il.III.45. 

„Station F” w kontekście przekształceń Paris Rive Gauche i nowej-starej przestrzenno-funkcjonalnej 

relacji z dworcem Austerlitz. Fot. pozyskane z serwisu www.google.com/maps Dostęp 16.05.2021; 

il.III.46. 

Orginalnie przestrzeń “Galleria delle Carozze” była zadaszonym podjazdem dla pojazdów 

dowożących podróżnych na dworzec. Fot. pozyskana z serwisu:  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/Milano%2C_Stazione_Centrale%2C_Galler

https://www.architecturaldigest.com/story/how-station-f-transformed-paris-into-start-up-capital-france
https://www.architecturaldigest.com/story/how-station-f-transformed-paris-into-start-up-capital-france
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/Milano%2C_Stazione_Centrale%2C_Galleria_delle_Carrozze_01.jpg
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ia_delle_Carrozze_01.jpg Dostęp 04.03.2014; 

il.III.47 i il.III.48. 

Monumentalna fasada frontowa Stazione Milano Centrale. Ukryta za tą fasadą zadaszona  “Galleria 

delle Carozze” będąca obecnie wyłącznie pieszym pasażem – atrakcyjnym łącznikiem pomiędzy 

miastem a koleją – jednocześnie jest otwarta na trzy otaczające dworzec przestrzenie publiczne: od 

frontu – monumentalną Piazza Duca d’Aosta; od wschodu – komunikacyjno-rekreacyjną przestrzeń 

Piazza Luigi di Savoia; od wschodu – kameralną przestrzeń Piazza Quattro Novembre. Zdjęcie 

powyżej – Fot. Autor. Julian Franta 2013, ilustracja poniżej – fot. pozyskana z serwisu 

www.google.com/maps  Dostęp 15.04.2020; 

il.III.49 i il.III.50. 

Po kilkuletniej modernizacji dworca – przestrzeń “Galleria delle Carozze” zamieniona została na 

reprezentacyjny pasaż pieszy mieszczący pod sobą dostępne z niego nowe przestrzenie usługowo-

handlowe oraz połączenie z mediolańskim metrem. Jej charakter jako eleganckiego pasażu narasta – 

co ilustrują powyższe zdjęcia z 2013 i z 2020. il.III.49 – Fot. Autor. Julian Franta 2013, il.III.50 – 

Fot. pozyskana z serwisu www.google.com/maps  Dostęp 20.06.2020; 

il.III.51. i il.III.52. 

Widok z podziemnych pasaży handlowych w kierunku monumentalnej przestrzeni “Galleria delle 

Carozze” (fot. górna). Współczesna w wyrazie formalnym i materiałowym podziemna galeria o 

zróżnicowanym programie handlu i usług – komplementarnie kontrastuje z historyczną strukturą 

“Galleria delle Carozze” (fot. dolna). il.III.51 – Fot. Autor. Julian Franta 2013. il.III.52 – Fot. 

pozyskana z serwisu https://www.sancoct.com/fr/realisations/stazione-milano-centrale/ Dostęp 

20.06.2020; 

il.III.53. 

Eleganckie butiki w przestrzeni “Galleria delle Carozze” – zaprojektowane tak by eksponować 

markowy towar na tle historycznej struktury “Galleria delle Carozze” a równocześnie być 

widocznym atrakcyjnym magnesem przyciągającym do przestrzeni dworca szerokie spektrum 

użytkowników śródmieścia. Fot. pozyskana z serwisu 

http://www.giugiaroarchitettura.it/projects/milano-centrale-station-galleria-delle-carrozze/ Dostęp 

20.06.2020; 

il.III.54 i il.III.55. 

Dedykowane przede wszystkim funkcji kolejowej przestrzenie “Galleria di Testa” – głównego 

łącznika pomiędzy peronami – i samej hali peronowej płynnie się przenikają, a jednocześnie 

stanowią atrakcyjną przestrzeń publiczną o charakterze również handlowo-usługowym. il.III.54 i 

il.III.55 – Fot. pozyskane z serwisu www.google.com/maps z włączoną funkcją street view. Dostęp 

20.06.2020; 

il.III.56, il.III.57, il.III.58 i il.III.59. 

Wewnętrzne przestrzenie publiczne dworca o charakterze handlowo-usługowym z bogatym 

zróżnicowanym programem gastronomicznym łączą się płynnie z przestrzeniami publicznymi 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/Milano%2C_Stazione_Centrale%2C_Galleria_delle_Carrozze_01.jpg
http://www.google.com/maps
http://www.google.com/maps
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zewnętrznymi: tu (il.III.58) na pierszym planie z Piazza Luigi di Savoia w części udostępniającym 

środki miejskiej komunikacji masowej (w tym połączenia autobusowe z lotniskami (Malpensa, 

Linate i Bergamo) a w części mającym charakter rekreacyjno-parkowy. il.III.56 – Fot. pozyskana z 

serwisu https://www.seat61.com/stations/milan-centrale.htm  Dostęp 20.06.2020 il.III.57 i il.III.58 – 

Fot. Autor. Julian Franta 2013 il.III.59 – Fot. pozyskana z serwisu www.google.com/maps Dostęp 

20.06.2020; 

il.III.60, il.III.61 i il.III.62. 

Historyczne i współczesne związki kompozycyjne Milano Centrale i Porta Garibaldi wyznaczają 

trójkąt aktywności przestrzenno-funkcjonalnej tej części miasta. Fot. pozyskane z serwisu 

www.google.com/maps  Dostęp 20.06.2020; 

Rozdział IV 

il.IV.1. 

Widok na ulicę Dworcową oraz znajdujący się naprzeciwko “starego” dworca kolejowego – hotel 

Monopol. Pierwotnie ulica Dworcowa pełniła role placu przed dworcem – przestrzeń publiczna z 

usługami i zielenią. Fot. pozyskana z serwisu https://commons.wikimedia.org Dostęp 06.05.2016; 

il.IV.2. 

Widok na budynek “starego” dworca kolejowego po rozbudowie w 1908 roku – dworzec 

rozbudowano o nowy gmach pełniący funkcje administracyjne. Fot. pozyskana z serwisu 

www.old.katowice.eu Dostęp 06.05.2016; 

il.IV.3, il.IV.4 i il.IV.5. 

Nowy dworzec w przestrzeni publicznej miasta – ikona określająca i dominująca przestrzennie plac 

Szewczyka – o charakterze komunikacyjnym ale pełen aktywności i intensywności codziennego 

życia. Hol dworca to wewnętrzna przestrzeń publiczna kontynuująca i łącząca w czterech kierunkach 

przestrzeń zewnętrzną.  

Fot. pozyskane z serwisu www.bryla.pl Dostęp 12.05.2016; 

il.IV.6. 

Przestrzeń ulicy Dworcowej  na początku XXI wieku – widoczna dominacja samochodów i brak 

zdefiniowanej przestrzeni publicznej przed budynkiem “starego” dworca. Fot. pozyskana z serwisu  

www.katowice.naszemiasto.pl  Dostęp 20.04.2016; 

il.IV.7. 

Stary Dworzec po renowacji w 2020 roku – świeżo zmodernizowana ul. Dworcowa, której intencją 

była eliminacja ruchu kołowego i stworzenie pieszej przestrzeni publicznej. Fot. Autor. Julian Franta 

2021; 

il.IV.8, il.IV.9 i il.IV.10. 

Układ galeria handlowa – dworzec w strukturze miasta: galeria całkowicie wypełniła kwartał miejski 

przed dworcem „wchłaniając go” i unieczytelniając (w relacji północ-południe) a czasem wręcz 

uniemożliwiając (w relacji wschód-zachód) przepływ łączący otaczającą strukturę miejską. 

http://www.google.com/maps
http://www.google.com/maps
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Widoczny na środkowym zdjęciu już zrealizowany nowy obiekt hotelu u zbiegu ulic 

Pocztowa/Dworcowa zacieśnił i tak już ograniczoną publiczną przestrzeń wejściową do dworca. 

Należy oczekiwać, że program funkcjonalny i jego dostępność podniosą natomiast walory 

funkcjonalne tej przestrzeni publicznej. 

il.IV.8 oraz il.IV.10 – Fot. pozyskana z serwisu www.google.com/maps Dostęp 11.07.2021, il.IV.9. 

Autor fotografii: KWL Foto - Bartosz Jagła. 09.05.2021; 

il.IV.11, il.IV.12 i il.IV.13. 

Na nowo zdefiniowana przestrzeń wejściowa do dworca – zdominowana ścianą galerii handlowej i 

„cytująca” motyw kielichów dworca Tygrysów; cytat ten stanowi jedynie atrapę oryginału.  il.IV.11. 

–  Fot. pozyskana z serwisu https://www.urbanity.pl/slaskie/katowice/z95131 Dostęp 15.06.2019, 

il.IV.12. – Fot. pozyskana z serwisu https://www.gorazdze.pl/pl/obiekty-referencyjne-dworzec-pkp-

katowice Dostęp 15.06.2019, il.IV.13. – Fot. pozyskana z serwisu 

https://wydarzenia.interia.pl/slaskie/news-katowice-nowy-dworzec-pkp-ma-juz-rok,nId,1307386 

Dostęp 20.07.2020; 

il.IV.14, il.IV.15, il.IV.16 i il.IV.17. 

Struktura przestrzeni wewnętrznej układu galeria-dworzec – preferuje czytelność tej pierwszej 

(galerii – o jednak ograniczonym dostępie) – deprecjonując drugi (dworzec). il.IV.14, il.IV.15 – 

Fot. pozyskana z serwisu  https://www.medusagroup.pl/en/projects/interior-design/interiors-of-

katowice-railway-station/ Dostęp 20.06.2020,    il.IV.16 –  Fot. pozyskana z serwisu  https://europe-

re.com/galeria-katowicka-opens-with-a-lease-level-of-92-and-10800-visitors-in-the-first-hour-

pl/42586 Dostęp 20.06.2020, il.IV.17 –  Fot. pozyskana z serwisu  www.google.com/maps Dostęp 

15.05.2021; 

il.IV.18. 

Koncepcja konkursowa nagrodzona 2 Nagrodą w konkursie – próba wykreowania przestrzeni 

publicznej w ciągu ulicy Dworcowej oraz ulic przylegających do niej. Projekt zakładał ożywienie tej 

przestrzeni poprzez zamienienie tych przestrzeni w piesze przestrzenie publiczne. Archiwum Autora 

2005; 

il.IV.19. 

Wizualizacje wydobywają znaczenie trzech komponentów: światło – woda – zieleń w kreowaniu 

nastroju przestrzeni publicznej przed byłym starym dworcem – w nawiązaniu do jego nowych, 

docelowych funkcji. Archiwum Autora 2005; 

il.IV.20. 

Koncepcja konkursowa nagrodzona 3 Nagrodą w konkursie – proponuje wykreowanie przestrzeni 

publicznej w ciągu Alei Korfantego oraz ulic przylegających do niej. Projekt zakładał stworzenie 

pieszych powiązań przestrzennych pomiędzy kilkoma najważniejszymi punktami w centralnej 

strefie Katowic, w tym czytelne powiązanie dworca kolejowego i wykształconej przed nim czytelnej 

przestrzeni publicznej placu Szewczyka ze strefą Alei Korfantego i Rynku. Archiwum Autora. 2007; 

il.IV.21. 

http://www.google.com/maps
https://www.urbanity.pl/slaskie/katowice/z95131%20Dostęp%2015.06.2019
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Dworzec jako komunikacyjny węzeł intermedialny w układzie wertykalnym oraz integrująca miasto 

struktura przepływu w układzie horyzontalnym. Archiwum Autora. 2007; 

il.IV.22. 

Zasada zdefiniowania placu Szewczyka jako trzysegmentowej przestrzeni publicznej - frontowa od 

ul. 3 Maja, wschodnia od ul. Pocztowej, zachodnia od ul. J. Słowackiego – której zwornikiem 

funkcjonalnym i przestrzennym jest wyeksponowany budynek dworca. Archiwum Autora. 2007; 

il.IV.23. 

Dworzec w Opolu i jego wejściowa przestrzeń publiczna: podjazd i park z usługami – na 

przedwojennym zdjęciu archiwalnym. Fot. pozyskane z serwisu 

https://fotopolska.eu/Mapy_i_plany_Opole Dostęp 19.02.2020; 

il.IV.24. 

Związek zespołu dworca ze starym miastem: plac dworcowy – ulica Krakowska – plac Wolności – 

ulica Krakowska – Rynek Główny. Fot. pozyskana z serwisu http://opole.ukosne.pl/?hg=969 Dostęp 

10.06.2020; 

il.IV.25, il.IV.26 i il.IV.27. 

Zespół dworca w strukturze miasta – il.IV.25 – widoczne wyraźne jednokierunkowe oddziaływanie 

dworca nakierowane na ulicę Krakowską i dalej centrum miasta natomiast kolizyjne przekroczenie 

torów równoległe do budynku głównego między peronami nakierowane jest na ul. Kołłątaja; 

il.IV.26-27 – stan przestrzeni publicznej pomiędzy i przed obydwoma obiektami dworca oraz 

wzajemna ich relacja funkcjonalno-przestrzenna. il.IV.25 i il.IV.26 Fot. pozyskane z serwisu 

https://bankfoto.com.pl/ Dostęp 15.06.2020, il.IV.27 Fot. pozyskana z serwisu www.opole.pl Dostęp 

10.02.2019; 

il.IV.28. 

Schemat koncepcji powiązań ul. Krakowskiej z dworcem kolejowym i otaczającą przestrzenią 

publiczną. Archiwum Autora. 2016; 

il.IV.29. 

Koncepcja przestrzeni ulicy Krakowskiej wraz z zasygnalizowaną jej kontynuacją w kierunku 

dworca kolejowego utrzymującą tą samą stylistykę kompozycji nawierzchni naprowadzającej na 

wejście główne. Archiwum Autora. 2016; 

il.IV.30, il.IV.31, il.IV.32, il.IV.33 i il.IV.34 

Ul. Krakowska (adresowana do dworca, który stanowi jej zamknięcie kompozycyjne) przed 

modernizacją i po realizacji; widoczny nowy nastrój i wyraz funkcjonalno-przestrzenny tej ulicy. 

il.IV.30, il.IV.31 i il.IV.32 Fot. Autor. Julian Franta 2016, il.IV.33 i il.IV.34. Fot. pozyskane z serwisu 

https://faktyopole.pl/ Dostęp 15.08.2019; 

il.IV.35. 

Realizacja modernizacji pierwszej części śródmieścia – charakter stałej iluminacji podkreśla 24-

godzinną – podobnie jak dworca – żywotność tej przestrzeni publicznej. Fot. Autor. Julian Franta 

2019; 
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il.IV.36. 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego definiujący nowe założenia dla placu 

dworcowego. Rysunek pozyskany z serwisu https://bip.um.opole.pl/?id=42604 Dostęp 19.09.2018; 

il.IV.37. 

Zagospodarowanie terenu ilustrujące również schematami podstawowe założenia projektowe 

kompozycji placu dworcowego jako zurbanizowanego parku miejskiego. Schematy te analizują 

związki kompozycyjne, nie biorą jednak pod uwagę drugiego, głównego obiektu dworca i 

związanych z nim kierunków urbanistycznych. Rys. pozyskany z serwisu: 

https://architektura.muratorplus.pl/projekty/plac-dworcowy-w-opolu_9362.html Dostęp 

24.02.2019; 

il.IV.38. 

Rozwiązanie celowo nieukierunkowane i poprzez okręgi nawiązujące do nowego detalu ulicy 

Krakowskiej mogłoby silniej szukać związków kompozycyjnych założenia dworca z ulicą. Być 

może projekt realizacyjny położy nacisk na czytelność i spójność tych związków kompozycyjnych, 

podobnie jak na wydobycie zróżnicowanych kierunków kompozycyjnych obu historycznych 

obiektów dworca. Wiz. pozyskane z serwisu: https://architektura.muratorplus.pl/projekty/plac-

dworcowy-w-opolu_9362.html Dostęp 24.02.2019; 

il.IV.39 i il.IV.40. 

Relacja dworca z otaczającymi przestrzeniami publicznymi: Placem Jana Nowaka-Jeziorańskiego i 

ul. Długą. Z Placem Jana Nowaka-Jeziorańskiego relacja bezpośrednia całkowicie nieczytelna 

możliwa jedynie poprzez przesmyk między GK a starym budynkiem dworca, udostępniający pasaże 

prowadzące na perony („Magda”) oraz do podziemnej hali dworca; z ulicą Pawią relacja z dworcem 

jedynie poprzez przestrzeń GK. 

Fot. pozyskane z serwisu www.google.com/maps Dostęp 17.04.2021; 

il.IV.41 i il.IV.42 

Relacja dworca z otaczającymi przestrzeniami publicznymi: Parkiem Strzeleckim i Muzeum Armii 

Krajowej; Do Parku Strzeleckiego dostęp z peronów poprzez pasaż „Magda” i całkowicie 

nieaktywne przejście pomiędzy ścianą dworca autobusowego a ogrodzeniem kwartału przy ulicy 

Bosackiej (tereny należące do kolei) natomiast z placu wejściowego do dworca podziemnego i dolnej 

płyty MDA – dostęp schodami na ulicę Bosacką (wzdłuż pierzei MDA) i prowadzącą do Parku 

Strzeleckiego. Jedyny dostęp z dworca do Muzeum Armii Krajowej poprzez dawny tunel towarowy 

(obecnie pasaż pieszo-rowerowy). Fot. pozyskane z serwisu www.google.com/maps Dostęp 

17.04.2021; 

il.IV.43 

Schemat – merytoryczne opracowanie autorskie, opracowanie graficzne – inż. arch. Kamila Solak, 

stud. WA PK 2020; 

il.IV.44 

Schemat – merytoryczne opracowanie autorskie, opracowanie graficzne – inż. arch. Kamila Solak, 
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stud. WA PK 2020; 

il.IV.45 

Schemat – merytoryczne opracowanie autorskie, opracowanie graficzne – inż. arch. Kamila Solak, 

stud. WA PK 2020; 

il.IV.46 

Schemat 3D ilustrujący aktualny stan oddziaływania struktury dworca na otoczenie oraz 

wertykalizację jego układu przestrzennego i funkcjonalnego. Schemat – merytoryczne opracowanie 

autorskie, opracowanie graficzne – inż. arch. Kamila Solak, stud. WA PK 2020; 

il.IV.47 i il.IV.48 

Aktualny stan wertykalizacji kompleksu dworca. Ujęcie górne: dwupoziomowy dworzec 

autobusowy, dolny poziom placu od strony wiaduktu Wita Stwosza udostępniający kolejowy 

dworzec podziemny, szybki tramwaj (na poziomie „-1” i dolną płytę dworca autobusowego; na 

wyższym poziomie perony kolejowe i górny poziom dworca autobusowego; wyżej płyta 

parkingowa. Ujęcie dolne: otwarty parking na dachu GK; widoczny niewielki fragment zieleni – 

potencjalny zaczątek rekreacyjnej przestrzeni publicznej. Fot. pozyskane z serwisu 

www.google.com/maps Dostęp 17.04.2021; 

il.IV.49 

Graficzny zapis opisywanej idei. Archiwum Autora. 2019; 

il.IV.50 

Schematy 3D wizualizujące opisywaną ideę. Archiwum Autora. 2019; 

il.IV.51  

Schemat projektowanych trzech rodzajów relacji (relacja horyzontalna, przepływu oraz wertykalna) 

dworca z istniejącymi i projektowanymi przestrzeniami publicznymi. Archiwum Autora. 2019; 

il.IV.52 

Schemat 3D wzajemnych interakcji istniejących i projektowanych elementów funkcjonalno-

przestrzennych z nadaniem staremu budynkowi dworca zasadniczej roli jako elementu 

wprowadzającego na nową wyniesioną przestrzeń publiczną. Archiwum Autora. 2019; 
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ROLA DWORCÓW KOLEJOWYCH 

W STRUKTURZE PRZESTRZENI PUBLICZNYCH WSPÓŁCZESNEGO MIASTA 

 

We współczesnych śródmieściach coraz większym problemem staje się znalezienie przestrzeni pod 

nowe przedsięwzięcia urbanistyczno-architektoniczne. Stąd znaczenie takich terenów, które 

zdominowane dotąd przez jedną funkcję wraz ze zmianą jej znaczenia, charakteru lub wymagań 

mogą ulec modyfikacji. Należą do nich tereny kolejowe, pokolejowe oraz same obiekty dworców 

kolejowych i powiązane z nimi przestrzenie publiczne.  

Celem pracy jest przebadanie – na wybranych przykładach europejskich – procesu ewolucji 

funkcjonalno-przestrzennej jakiej współcześnie podlegają dworce kolejowe a także ich relacje z 

przestrzenią publiczną. 

Badając europejskie przykłady, weryfikuje się postawioną tezę: 

Śródmiejskie dworce kolejowe, stając się współczesnymi węzłami multimodalnymi, przyciągają 

coraz większą liczbę użytkowników o zróżnicowanych potrzebach. 

Zaspokajanie tych potrzeb sprawia, że przekształcając się w ustroje hybrydowe stanowią istotny 

potencjał sprzyjający wzbogacaniu atrakcyjności i podnoszeniu jakości związanych z nimi 

przestrzeni publicznych miasta. 

Całość pracy składa się z części teoretycznej (wprowadzenie/rozdział I), analityczno-studialnej 

(rozdział II), studialno-syntetyzującej (rozdział III i IV) oraz wnioskowej (podsumowanie). 

W Rozdziale I opisuje się rolę transportu kolejowego w śródmieściu współczesnego miasta i jego 

znaczenie w zaspokajaniu ewoluujących potrzeb mieszkańców i użytkowników obszarów 

śródmiejskich. Następnie omówiono rolę kolei jako czynnika modyfikującego strukturę miasta oraz 

relację: budynek dworca – towarzysząca przestrzeń publiczna. 

Kolejną część tego rozdziału poświęcono współczesnym tendencjom w transformacji obiektów 

dworcowych – czego wynikiem jest zawężenie pola badań do określonych jej typów. Rozdział 

zamykają rozważania dotyczące współczesnych dworców kolejowych jako komunikacyjnych 

splotów wielomedialnych (multimodalnych) i pojęcia dworcowej struktury hybrydowej. 

Rozdział II przedstawia metodologię doboru oraz analizę materiału badawczego ukierunkowaną na 

badanie stopnia hybrydyzacji układów dworcowych i określenia typu ich interakcji z otaczającą 

strukturą miejską oraz ich wpływ na tę strukturę miejską: efektywność wykorzystania terenu, 

wzmocnienie ciągłości, zwiększenie zwartości. Przyjęto metodę dwuetapowej analizy 

porównawczej. Etap I o charakterze przeglądowym obejmuje 34 przykłady, w których opisany stan 

rzeczy (zamknięty zestawieniami tabelarycznymi) pozwolił na zawężenie materiału badanego w 

Etapie II – Analizy ogólnej. Badania – przedstawione dla każdego przypadku w formie sekwencji 

kart informacyjno-analitycznych – objęły 6 dworców kolejowych, po 2 w każdym typie relacji z 

przestrzenią publiczną: wertykalnej, przepływu i promieniowania horyzontalnego. Rozdział zamyka 

przedstawienie kryteriów wyboru przykładów reprezentatywnych dla określonego typu relacji, które 

poddane zostały analizie szczegółowej – studium przypadku – w kolejnym rozdziale. 
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Rozdział III poświęcony jest studium procesu przekształcania dworców i ich otoczenia w organizmy 

hybrydowe w 3 wybranych przypadkach dworców. Ich wybór wynika z jednej strony z 

reprezentatywności dla danego typu relacji z przestrzenią publiczną a z drugiej ze zróżnicowania 

samego procesu przekształceń co wydaje się istotne dla wzbogacenia rezultatów badań. Studium 

każdego przypadku zamykają konkluzje dotyczące wpływu przeanalizowanych organizmów 

dworcowych na cechy funkcjonalno-przestrzenne przestrzeni publicznych oraz znaczenie w 

strukturze miasta. 

Rozdział IV skupia się na zagadnieniu badania potencjału i podejścia do roli struktur dworcowych 

w uwarunkowaniach krajowych z wykorzystaniem autorskich doświadczeń projektowych. Na 

przykładzie dworca w Katowicach przebadano stopień relacji przepływu w rzeczywistości 

realizacyjnej i w autorskim podejściu ideowym. Efektywność promieniowania horyzontalnego 

analizowano na przykładzie dworca w Opolu traktując go jako ideowy generator przekształceń 

obszaru śródmiejskiego. Natomiast na przykładzie dworca głównego w Krakowie badano potencjał 

wzmocnienia relacji wertykalnej posługując się procedurą ideowych warsztatów  

interdyscyplinarnych.  

W podsumowaniu przedstawiono wnioski dotyczące formowania przestrzeni publicznych w 

strukturach współczesnych dworców kolejowych/hybryd a także wpływu jakości tych przestrzeni na 

otaczającą strukturę miejską. 
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THE ROLE OF RAILWAY STATIONS 

IN THE STRUCTURE OF PUBLIC SPACES OF A MODERN CITY. 

 

In modern city centres it is becoming increasingly difficult to find space for new urban and 

architectural developments. Hence the importance of such areas, which so far have been dominated 

by one function and with the change of its meaning, character or requirements may be modified. 

These include railway and post-railway areas, as well as the railway station buildings themselves and 

the associated with them - public spaces.  

The aim of this dissertation is to examine - on the basis of selected European examples - the process 

of functional and spatial evolution of railway stations and their relations with public space. 

By examining European examples the thesis is verified: 

Downtown railway stations, becoming modern multimodal hubs, attract an increasing number of 

users with diverse needs. 

Satisfying these needs makes them transforming into hybrid structures an important potential for 

enriching the attractiveness and improving the quality of the city's public spaces associated with 

them. 

The work consists of a theoretical part (Introduction/Chapter I), an analytical & study part (Chapter 

II), a study & synthesising part (Chapters III and IV) and a conclusion part (Summary). 

Chapter I describes the role of rail transport in the downtown of the modern city and its importance 

in satisfying the evolving needs of inhabitants and users of downtown areas. This is followed by a 

discussion of the role of the railway as a factor modifying the structure of the city and the relationship 

between the railway station building and the accompanying public space. 

The next part of this chapter is devoted to contemporary trends in the transformation of railway 

station buildings - the result of which is a narrowing of the field of research to its specific types. The 

chapter ends with a consideration of contemporary railway stations as multimodal hubs and the 

concept of railway station hybrid structure. 

Chapter II presents the methodology for the selection and analysis of research material aimed at 

studying the degree of hybridisation of railway station structures and determining the type of their 

interaction with the surrounding urban structure and their impact on this urban structure: efficiency 

of the land use, strengthening the continuity, increasing the compactness. A two-stage comparative 

analysis method was adopted. Stage I of a review includes 34 examples in which the described state 

of affairs (closed with tabular statements) allowed narrowing down the material studied in Stage II - 

General analysis. The research - presented for each case in the form of a sequence of information and 

analysis sheets - covered 6 railway stations, 2 in each type of relationship with the public space: 

vertical relationship, flow relationship and horizontal radiation relationship. The chapter closes with 

a presentation of the criteria for selecting examples representative of a particular type of relationship, 

which were subjected to a detailed analysis - a case study - in the next chapter. 

Chapter III is devoted to the study of the process of transforming railway stations and their 
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surroundings into hybrid organisms in 3 selected cases of railway stations. Their choice results, on 

the one hand, from their representativeness for a given type of relationship with public space and, on 

the other hand, from the diversity of the transformation process itself, which seems to be important 

for enriching the results of the study. The study of each case closes with a conclusion on the influence 

of the analysed railway station structures on the functional and spatial characteristics of public spaces 

and their meaning in the city structure. 

Chapter IV focuses on the study of the potential and approach to the role of railway station structures 

on national field using the author's own design experience. On the example of the railway station in 

Katowice, the degree of flow relationship in the realisation reality and in the author's conceptual 

approach was examined. The effectiveness of horizontal radiation relationship was analysed using 

the example of the railway station in Opole as an idealogical generator of transformations in the 

downtown area. The potential for strengthening vertical relationship was examined using the 

procedure of ideological interdisciplinary workshops.  

In Summary, Author presents conclusions concerning the shaping of public spaces in the structures 

of contemporary railway stations/hybrids as well as the influence of the quality of these public spaces 

on the surrounding urban structure. 

 


