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I Sesja Referatowa

Magda Zagrodnik, Magdalena Żarczyńska

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

mzagrodnik@vp.pl, ma9328@gmail.com

Osiedle mieszkaniowe „Olimpia Port” jako przykład 

zagospodarowania terenów poprzemysłowych = Housing estate 

„Olimpia Port” an example for reclaiming industrial areas

Osiedle mieszczące się na terenie kompleksu byłej cementowni, zlokalizowane 
w południowo zachodniej części dzielnicy Swojszyce we Wrocławiu, usytuowa-

ne przy Kanale Żeglugowym rzeki Odra. Dawna Cementownia okalana była ulicami 
Betonowa, Węglowa oraz Cementowa, które ze względów marketingowych w trakcie 
przeprowadzania inwestycji zabudowy mieszkaniowej zostały przemianowane na: 
Marco Polo, Ferdynanda Magellana oraz Krzysztofa Kolumba. Przestrzenne, zielone 
osiedle opierające swoją główną ulicę o przebieg dawnej bocznicy kolejowej, zaopa-
trzone w zejścia nad rzekę, jak i również miejsca cumownicze jest dobrym przykładem 
wykorzystania atrakcyjnie położonego byłego terenu poprzemysłowego. Olimpia Port 
pokazuje, jak za pomocą rozsądnego planowania i właściwych zabiegów marketin-
gowych zagęszczać nowoczesną zabudową miasto, przeciwdziałając suburbanizacji.

Jakub Adamczyk

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów

adamczyk.ku@gmail.com

Bytom wciąż węglem stoi? – o rozwoju Bytomia w obliczu 

wybranych problemów = Is Bytom still the city of coal? –  

development of Bytom in context of chosen problems

Przemiany gospodarcze po 1990 roku oraz spuścizna po ekstensywnie eksploato-
wanych zakładach przemysłowych przyczyniły się do powstawania w polskich 

miastach terenów poprzemysłowych (z j. ang. brownfields). Tego rodzaju zdegrado-
wane obszary są często barierami rozwoju dla miast. Problem ten w sposób szczególny 
dotyka każde miasto wykształcone przez przemysł, a coraz więcej z nich pogrążonych 
zostaje w kryzysie. Stąd coraz częściej mówi się o potrzebie rewitalizacji miast. Przy-
stąpienie Polski do Unii Europejskiej i uruchomienie środków finansowych w ramach 
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dotacji zapoczątkowało nowy rozdział w polityce lokalnej. Gminy rozpoczęły tworze-
nie strategii mających pomóc w zwalczaniu negatywnych skutków restrukturyzacji 
przemysłu. Jednym z takich miast, gdzie w sposób szczególny nagromadziły się tego 
typu problemy, jest Bytom, położony na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowe-
go - największego ośrodka przemysłowego w Polsce. W czasach największej prosperity 
górniczej działało tu 11 kopalń węgla kamiennego i 2 huty żelaza. Dziś ostał się jedyny 
z tych zakładów – kopalnia Bobrek-Centrum, od której miasto jest wciąż uzależnione.
Jednakże ostatni wielki zakład przemysłowy to nie jedyny problem miasta. W wyniku 
szkód górniczych, wyburzane są nie tylko budynki, ale ich całe kwartały. Los kolej-
nych, w tym również budynków mieszkalnych, stoi pod znakiem zapytania. Cierpi na 
tym wizerunek miasta i cierpią mieszkańcy, których z każdym rokiem ubywa. Jakie 
perspektywy czekają Bytom i jego mieszkańców? Dotychczasowy brak wyraźnej po-
prawy zmusza do refleksji i zadania pytania, czy dodatkowe środki w ramach Obszaru 
Strategicznej Interwencji skutecznie wyleczą miasto z poprzemysłowych problemów.

mgr inż. Ewelina Werner

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

ewelina.werner@up.wroc.pl

Miejsce terenów poprzemysłowych w opracowaniach 

planistycznych Gminy Nowy Tomyśl = The place of post-industrial 

land in planning policy documents of New Tomyśl

Praca podejmuje temat miejsca terenów poprzemysłowych  w dokumentach pla-
nistycznych sporządzanych w gminie oraz ukazuje wpływ przepisów prawnych 

na rewitalizację tych terenów.  Opracowania planistyczne gminy, takie jak Studium 
Uwarunkowań I Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego, są kluczowe w określeniu kierunków rozwoju 
gminy. Analizie poddano istniejące opracowania planistyczne dostępne w gminie 
Nowy Tomyśl i na ich podstawie prześledzono intensywność zmian  w okresie ostat-
nich 20 lat, obrazując tym samym wzrost zainteresowania terenami poprzemysłowymi 
w gminie i chęcią ich zagospodarowania.  Ponowne wykorzystanie i renowacja tych 
terenów prowadziła często do zmiany funkcji danych obszarów (funkcje usługowe, 
biurowe i mieszkalne). Jest to uwarunkowane lokalizacją terenów i potrzebami lokal-
nej społeczności.
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Paulina Drużyńska, Joanna Knysak

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

druzynskapaulina@gmail.com, asiaknysak@gmail.com

Bełchatów - przykład rewitalizacji terenów poprzemysłowych = 

Belchatow – an example of the revitalization of brownfields

Proces rewitalizacji obszarów poprzemysłowych jest szczególnie związany z pro-
cesem rozwoju oraz restrukturyzacji gospodarki krajowej oraz światowej. Tereny 

pogórnicze, ze względu na swoją specyfikę, mogą być zagospodarowane na różne spo-
soby. Na przykładzie obszarów należących do miejscowości Bełchatów przedstawiono 
rozwiązania, które zaplanowano do realizacji na przestrzeni najbliższych kilkudziesię-
ciu lat. Przykładem tych działań jest przekształcanie rejonu poeksploatacyjnego PGE 
KWB „Bełchatów” SA w centrum sportowo-rekreacyjne i kulturowe. Głównym celem 
rewitalizacji rejonu Zagłębia bełchatowskiego jest nadanie mu funkcji, które przyczy-
nią się do wzrostu społeczno-gospodarczego regionu po wyczerpaniu złóż węgla bru-
natnego. Dla osiągnięcia tego celu istotne jest stworzenie wzajemnej relacji pomiędzy 
czynnikami rozwojowymi, ponieważ to one odpowiedzialne są za oczekiwane efekty.

mgr inż. arch. Anna Jagiełło

Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury,

Katedra Architektury Użyteczności Publicznej i Podstaw Projektowania

anna.jagiello@pwr.edu.pl

Sposoby adaptacji terenów pokopalnianych – kształtowanie 

obiektów i przestrzeni  turystyczno-wypoczynkowych na 

obszarach pogórniczych. Bogatynia 2040 – KWB Turów

Tereny przemysłu wydobywczego bywają wysoce problemowe dla danego regionu. 
W szczególności te, które przestały lub w najbliższej przyszłości przestaną być 

wykorzystywane do pełnienia pierwotnej funkcji. Odnosi się to zarówno do obiek-
tów górnictwa podziemnego, jak również do terenów po eksploatacji odkrywkowej. 
Część zdegradowanych obszarów została już zabezpieczona ze względu na stanowiące 
zagrożenie dla ludzi i środowiska naturalnego, lecz na terenie wielu możemy spotkać 
się z problemem związanym z  możliwością wystąpienia zapadlisk terenu lub skaże-

              Sesja Posterowa
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nia ujęć wód podziemnych.  Dla wielu zdegradowanych obszarów rozpisano już plan 
rekultywacji. Należy do nich m.in. Kopalnia Węgla Brunatnego Turów w sąsiedztwie 
miasta Bogatynia. Wydobycie na terenie kopalni szacuje się do 2040 roku. Planuje się, 
aby zwałowisko wewnętrzne, obszar około 1200 ha, został poddany rekultywacji w kie-
runku leśnym, podobnie jak zwałowisko zewnętrzne kopalni. Dla pozostałej części 
wyrobiska, obszaru blisko 1800 ha, stworzono plan zagospodarowania pod zbiornik 
wodny przeznaczony na cele rekreacyjne. Projekt przewiduje zakończenie wszystkich 
prac rekultywacyjnych do roku 2060. Należy jednak pamiętać, że istnieje już wiele 
podobnych obszarów po eksploatacji odkrywkowej, które jeszcze w trakcie wydobycia 
zrekultywowano lub też część obszaru zaadaptowano w ciekawy i nieschematyczny 
sposób. Łużyckie Zagłębie Węglowe może poszczycić się zbiorem nietuzinkowych pro-
jektów przywracania świetlności zdegradowanym obszarom. Na podstawie analizy 
przytoczonych realizacji, podjęto próby znalezienia dodatkowych możliwych kierun-
ków rekultywowania obszarów odkrywkowej kopalni węgla brunatnego Turów, a także 
przedstawiono propozycje przekształceń dla samego miasta Bogatynia, wykorzystu-
jąc m.in. domy przysłupowe. Starano się odnaleźć możliwie najlepsze rozwiązania 
umożliwiające rozkwit regionu oraz zapewnienie wysokiej atrakcyjności turystycznej 
wpływającej na przyszłość całego obszaru.

Marzena Leksy 

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi

marzena.leksy@wp.pl

Spontaniczna sukcesja w rekultywacji zwałowisk pogórniczych 

= The  spontaneous succession in the mining waste dumps 

reclamation

W wyniku eksploatacji węgla kamiennego powstała znaczna ilość odpadów 
górniczych składowanych na zwałowiskach. Na ich fragmentach, które nie 

zostały ponownie zagospodarowane, ma miejsce spontaniczna sukcesja roślinno-
ści. Celem niniejszej pracy jest scharakteryzowanie flory naczyniowej zwałowisk 
powęglowych pod względem wymagań siedliskowych, na podstawie ekologicznych 
liczb wskaźnikowych proponowanych przez K. Zarzyckiego z zespołem oraz okre-
ślenie kierunku zachodzącej spontanicznie sukcesji. Do badań wybrano dwa zwa-
łowiska powęglowe, zlokalizowane na terenie Rudy Śląskiej. Charakteryzują się one 
różnym wiekiem oraz stopniem rozwoju procesów przemian roślinności. Na bada-
nych obiektach wykonano spis florystyczny, a następnie przeanalizowano florę pod 
kątem wymagań siedliskowych, wykorzystując ekologiczne liczby wskaźnikowe.  
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W wyniku prowadzonych wstępnych badań stwierdzono obecność 128 gatunków ro-
ślin naczyniowych. Cechują się one szerokim zakresem tolerancji wobec większości 
analizowanych wskaźników ekologicznych. Badania wykazały, iż wraz z wiekiem zwa-
łowisk zwiększa się udział gatunków wymagających podłoża żyznego oraz większej za-
wartości materii organicznej. Zmniejsza się natomiast udział gatunków porastających 
podłoże o większym udziale skał i rumoszu skalnego w składzie granulometrycznym. 
Uzyskane wyniki mogą być przydatne przy wyborze gatunków roślin wykorzystywa-
nych w trakcie rekultywacji.

mgr Agnieszka Lisowska, mgr Arkadiusz Ochmański

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska,

Zakład Analiz Lokalnych i Regionalnych / Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki

agnieszka.lisowska@uni.wroc.pl, arkadiusz.ochmanski@uni.wroc.pl

Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych na cele kulturalne. 

Przykład Łodzi i Wałbrzycha = Revitalization of industrial areas for 

cultural purposes. Study Case: Łódz and Wałbrzych

Rewitalizacja, będąc pojęciem niezwykle szerokim, zwykle odnosi się do obszarów 
poprzemysłowych, biorąc pod uwagę konkretne obiekty. Należy jednak pamiętać, 

że takimi obiektami nie zawsze są tylko dawne fabryki, wytwórnie, ale również miasta, 
których rozwój był ściśle związany z działalnością przemysłową. Bowiem rewitalizacja 
w tym przypadku odnosić się będzie do kompleksowego procesu odnowy obszaru 
zurbanizowanego, którego zarówno przestrzeń, funkcje, jak i substancja uległy pro-
cesowi strukturalnej degradacji wywołującej stan kryzysowy uniemożliwiający lub 
też w sposób znaczny utrudniający prawidłowy rozwój gospodarczy i społeczny tego 
obszaru, jak i zrównoważony rozwój całego miasta (Billert Z.A., 2004). Zasadniczym 
celem opracowania jest analiza zjawiska rewitalizacji na obszarach poprzemysłowych 
na przykładzie dwóch miast - Łodzi i Wałbrzycha, pod kątem rozwoju funkcji kultu-
ralnej. Badania zjawiska rewitalizacji w wybranych ośrodkach miejskich dokonano 
na podstawie szczegółowej analizy Lokalnych Programów Rewitalizacji (obu miast) 
w kontekście struktury technicznej dokumentu oraz, co najważniejsze, rozumienia po-
jęcia rewitalizacji w odniesieniu do zawartych rodzajów działań. Stan badań określono 
na grudzień 2014 roku, każdą charakterystykę obszarów wsparcia przeanalizowano 
pod kątem zaplanowanych inwestycji, które sformułowano w postaci konkretnych 
zadań (formularz inwentaryzacyjny) i porównano do stopnia wykonania w momencie 
badań.
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Izabella Pawelczyk

Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych,

Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych

nataszap69@gmail.com

Fabryka Meiera Barucha w Pabianicach jako przykład 

rewitalizacji zakładów włókienniczych = Factory of Meier Baruch 

in Pabianice as an example revitalization of textile works

Pabianice to jedno z miast, które zostało wytypowane na ośrodek rozwoju prze-
mysłu włókienniczego na mocy dekretu z 1820 roku. Decyzja ta była kluczowa 

w rozwoju miasta, pozwoliła na podniesienie jego rangi z podupadającego miasteczka 
rzemieślniczo-rolniczego do drugiego co do wielkości produkcji ośrodka przemysłu 
włókienniczego w Królestwie Polskim. Pociągnęło to za sobą ogromne przemiany 
morfologiczno-funkcjonalne. Jednym z ważniejszych zakładów w tamtym okresie był 
kompleks fabryczny firmy ,,Bracia Baruch”, zajmujący się produkcją tkanin wełnianych 
i bawełnianych. Budynek zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Dobrzynki 
z charakterystyczną architekturą fabryk okręgu łódzkiego, po okresie transformacji 
ustrojowej i upadku funkcjonujących w ostatnim okresie Zakładów Przemysłu Weł-
nianego ,,Pawelana”, popadał w ruinę. Obecnie fabryka, dzięki inwestycji Andrze-
ja Furmana i dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego, po raz kolejny przeżywa 
rozkwit i stanowi jedno z najbardziej prestiżowych miejsc w Pabianicach. Oblicze 
dzisiejszej fabryki, funkcjonującej pod nazwą ,,Fabryka Wełny”, to efekt przemyśla-
nej rewitalizacji, niczym już nieprzypominającej kadrów z filmu ,,Ziemia Obiecana”. 
W obiekcie zlokalizowano czterogwiazdkowy hotel, restauracje, salę konferencyj-
no-bankietową, spa, kręgielnię, klub fitness, obiekty rekreacyjne tj. basen, korty do 
squasha, pole golfowe. Praca ma na celu krótkie prześledzenie losów obiektu oraz 
jego przemian funkcjonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem obecnych funkcji. 
Zostanie również dokonana próba oceny funkcjonowania nowopowstałego, wielo-
funkcyjnego obiektu na tle miasta.
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Olga Sikora

Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych,

Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych

olga_sikora@op.pl

Przemiany funkcjonalne obiektów poprzemysłowych na 

przykładzie Księżego Młyna w Łodzi = The Functional Changes of 

the Postindustrial Objects Based on the Example of Księży Młyn in 

Lodz

Niegdyś wiodący pr ym w Polsce,  a le też w Europie przemysł włó-
kienniczy Łodzi pozostawił w jej tkance miejskiej widoczne znaki 

w postaci licznych, mających, wydawałoby się,  swoje lata świetności za sobą, pojedyn-
czych fabryk oraz całych włókienniczych kompleksów. Problem, jaki był i jest z nimi 
związany, to często opustoszałe, zaniedbane, pozostawione samym sobie budynki. Nie-
wątpliwie jednak posiadają one ciekawe koleje losu, stanowiąc dziedzictwo kulturowe 
przypominające o czynniku, który zaważył na całej historii Łodzi, możliwości jej roz-
woju od niewielkiej, drewnianej wioski, po prężnie działający, miejski organizm. Jed-
nym z przykładów poprzemysłowego budownictwa jest „miasto w mieście”, jak zwykło 
się nazywać ogromne bawełniane imperium Karola Scheiblera, jednego z najwięk-
szych łódzkich fabrykantów. Kompleks przemysłowy obejmujący niegdyś obok fabryki 
(przędzalnia, tkalnia), również straż ogniową, famuły, szpital, szkołę, konsumy, ogrody 
i  rezydencje,  stoi dziś przed szansą nadania „drugiego życia” znajdu-
jącym się w nim obiektom, poprzez ich rewitalizację.  Niezwykła spu-
ścizna przez dziesięciolecia  zmieniająca właściciel i ,  nazwę,  obecnie 
poddawana jest największej transformacji w jej historii, zmianie funkcji. Zacho-
dzące przemiany na gruncie funkcjonalnym zmierzają do utworzenia kompleksu 
o charakterze kulturalno-kongresowym. Praca ta ma na celu przybliżenie pokrótce 
historii Księżego Młyna, jednak jej głównym elementem jest przedstawienie dokonu-
jących się na naszych oczach przemian funkcjonalnych, ożywiania obiektów wcho-
dzących w skład dawnego przemysłowego imperium.
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Adrian Sławiński

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

adi061018@wp.pl

Potencjał użytkowy dawnej fabryki fortepianów i pianin 

"Calisia" w Kaliszu

Dawna fabryka fortepianów "Calisia" w Kaliszu została założona przez Arnolda Fi-
bigera. Za rok otwarcia zakładu przyjmuje się 1887. Była ona prowadzona przez 

trzy pokolenia Fibigerów do wybuchu II wojny światowej. W okresie wojennym pro-
dukowała skrzynie na amunicję. Po wojnie rozpoczęła produkcję mebli, w które za-
opatrywano Polskę i ZSRR. Dopiero w roku 1956 fabryka wróciła do produkcji pianin 
i fortepianów. W latach 70 i 80 eksportowała je do Stanów Zjednoczonych, Brazylii, 
Argentyny i wielu innych państw na świecie. W 2000 r. zaczęła chylić się ku upadkowi, 
aż w 2007 r. została wykupiona przez międzynarodową firmę CALISIA INTERNA-
TIONAL, która przeniosła produkcję do Chin. Od tego czasu dawna fabryka ulega 
stopniowej degradacji i niestety nie widać żadnych prac w kierunku rewitalizacji tego 
budynku. Jest to wielki obiekt, który jest położony 1,5 km od centrum miasta. Sta-
nowi atrakcyjny teren pod inwestycję. Na poszczególnych piętrach mogłyby powstać 
duże przestronne apartamenty, a na parterze mieściłyby się garaże. Teren podwórka 
można by było wykorzystać pod infrastrukturę zieloną. Obok krzewów i klombów 
znajdowałyby się ławki i tablica informacyjna na temat historii fabryki „Calisia”. Na-
przeciwko budynku, gdzie obecnie stoją auta pracowników pobliskiego marketu "Polo" 
i pracowników innych zakładów, można by było wybudować osiedlowe przedszkole 
i punkt użyteczności publicznej np. muzeum fabryki pianin i fortepianów "Calisia".

Paulina Świderska

Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych,

Katedra Geografii politycznej, historycznej i studiów regionalnych

paulina.swiderska92@gmail.com

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych na przykładzie Białej 

Fabryki Ludwika Geyera w Łodzi = Brownfield revitalisation on the 

example of Ludwik Geyer’s White Factory in Lodz
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Pomimo że Łódź jako miasto liczy sobie już niemal 600 lat, to jeszcze do końca 
XVIII wieku była nikomu nieznaną miejscowością. Dopiero za sprawą decyzji 

Rajmunda Rembielińskiego stała się nagle miastem bardzo znaczącym na arenie mię-
dzynarodowej. Łódź, za sprawą politycznej decyzji, została wytypowana jako miejsce, 
gdzie rozwijał się będzie przemysł włókienniczy. Maleńka dotąd osada rozrosła się 
w spektakularnym tempie, a rozgłos sprawił, że do miasta zjeżdżali ludzie, których 
dziś określamy mianem twórców Łodzi przemysłowej. Inwestorzy budowali tutaj nie 
tylko fabryki, lecz tworzyli całą infrastrukturę miasta, począwszy od budynków prze-
mysłowych, na szkołach i szpitalach kończąc. Jedną ze znaczących postaci był Ludwik 
Geyer, saksoński przedsiębiorca, który stworzył nad rzeką Jasień swoje imperium. Bia-
ła Fabryka to miejsce charakterystyczne i niezwykłe. To tutaj stanął pierwszy w Łodzi 
komin fabryczny, to tutaj mieściła się pierwsza mechaniczna tkalnia i przędzalnia. 
W ówczesnych czasach nigdzie nie znaleźlibyśmy fabryki, która byłaby otynkowana 
i pomalowana na biało, stąd też wzięła się niezwykła nazwa tego miejsca. Obecnie 
w Białej Fabryce mieści się Centralne Muzeum Włókiennictwa, Skansen, Biblioteka 
oraz wiele innych obiektów kulturowych. To największe w ówczesnej Łodzi przedsię-
biorstwo, pomimo wzlotów i upadków, pożarów i przebudów, przetrwało do dnia dzi-
siejszego, dzięki czemu możemy podziwiać budownictwo i architekturę z dawnych lat.

mgr Damian Werczyński

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, 
Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki

damian.werczynski@uni.wroc.pl

Koncepcja zagospodarowania wybranych obiektów poprzemy-

słowych na terenie gminy Dobromierz (pow. świdnicki) = Deve-

lopment conception of selected postindustrial objects in Dobro-

mierz commune (Świdnica county)

Głównym celem pracy jest wskazanie możliwości zagospodarowania wybranych 
obiektów poprzemysłowych na terenie gminy Dobromierz. Opracowanie wy-

konano dla zalanych wyrobisk granitu w miejscowości Borów oraz niedokończonej 
oczyszczalni ścieków w Dobromierzu. Pierwszym etapem pracy było wykonanie ana-
lizy SWOT dla obu badanych miejsc, która obejmowała m.in. ocenę potencjału tury-
stycznego gminy i obszarów sąsiadujących, lokalizację w stosunku do sieci drogowej 
oraz ocenę bazy gastronomicznej i noclegowej okolicy. Koncepcja zawiera również 
propozycje wykorzystania i sposoby zagospodarowania wspomnianych miejsc.
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mgr Michał Suszczewicz

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska,

Zakład Analiz Regionalnych i Lokalnych

michal.suszczewicz@uni.wroc.pl

Zagospodarowanie obiektów po przemyśle włókienniczym          

w miastach województwa lubuskiego - wybrane przykłady = 

The development of post-textiles factories in towns in Lubuskie vo-

ivodeship - some instances

Celem prezentacji jest ukazanie przemian przestrzennych i funkcjonalnych, mają-
cych miejsce w ciągu ostatnich 20 lat, na terenach przemysłowych w wybranych 

miastach Polski Zachodniej. Autor w analizie skupił się głównie na obszarach zajmo-
wanych dawniej przez zakładały włókiennicze, które w przeszłości stanowiły jedną 
z najważniejszych gałęzi przemysłu w regionie. Po 1989 roku, zakłady te nie wytrzy-
mały konkurencji rynku międzynarodowego i zostały zlikwidowane. W ramach badań 
terenowych i kameralnych zostały przeanalizowane trzy przykłady zakładów znajdu-
jących się w trzech miastach województwa lubuskiego. Były to mianowicie: zakłady 
NFN ,,Odra" w Nowej Soli, ,,Polska Wełna" w Zielonej Górze oraz ZTD ,,Dekora" 
w Żarach. Obszary w wymienionych zakładach przemysłowych przechodzą obecnie 
zróżnicowaną i dynamiczną przemianę funkcjonalną, Badania zostały oparte na me-
todzie retrospektywnej materiałów kartograficznych i satelitarnych oraz na zbadaniu 
aspektów rozszerzenia działalności gospodarczych prowadzonych na terenie dawnych 
zakładów, których dane pozyskano z Centralnej Bazy Działalności Gospodarczej.

                 II Sesja Referatowa
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Wojciech Jurkowski

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska,

Zakład Zagospodarowania Przestrzennego

jurekwojt@interia.pl

Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych na przykładzie 

zakładów „Diora” w Dzierżonowie = Develop post-industrial areas 

on the example of “Diora” in Dzierżoniów

Zakłady Radiowe „Diora” w Dzierżoniowie rozpoczęły swoją działalność w ro-
ku 1945, za sprawą Wilhelma Rotkiewicza. Sprzęt produkowany przez „Diorę” 

od samego początku cieszył się wielkim uznaniem zarówno w kraju, jak i za granicą 
(produkcja dla takich firm jak „Thompson” czy „Brandt”). W krótkim czasie „Diora” 
stała się jedną z najbardziej znanych firm elektronicznych i teletechnicznych w Polsce, 
a przez to wizytówką Dzierżoniowa, który rozwijał się w głównej mierze na bazie suk-
cesu przemysłowego „Diory”. Niestety po latach sukcesów nastał kryzys, który przy-
padł na lata 90. i przyczynił się do rozpadu, sprzedaży, a w konsekwencji likwidacji 
przedsiębiorstwa. Wraz z upadkiem „Diory” pojawił się problem zagospodarowania 
terenów oraz wszelkiego rodzaju budynków należących do podmiotu, które zajmo-
wały znaczny obszar centralnej części Dzierżoniowa. Prezentacja ma na celu ukazanie 
procesu zmian funkcjonalno-przestrzennych na obszarach poprzemysłowych „Diory”, 
zmierzających do rewitalizacji tego miejsca. Zmiany te spowodowały przekształcenie 
nieużytecznych już terenów przemysłowych w sprawie funkcjonującą strefę usługo-
wą o dominacji funkcji handlowej, za sprawą największego w mieście hipermarketu 
„Kaufland”. Działania na terenie dawnej „Diory” zostaną przedstawione w kontekście 
dobrych praktyk, przez co mogą stanowić pewien wzór postępowania dla innych miast 
o dawnej, monofunkcyjnej strukturze gospodarczej, borykających się z podobnymi 
problemami.

             II Sesja Referatowa
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Mateusz Smolarski

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska,

Zakład Analiz Regionalnych i Lokalnych

mateusz.smolarski@gmail.com

Problematyka zagospodarowania terenów potransportowych- 

wybrane aspekty = Issues of development unused transport areas- 

selected aspects

Tereny potransportowe w kontekście ciągłych zmian przestrzennych związanych 
z rynkiem usług transportowych i przestrzennych stanowią bardzo ważny ele-

ment urbanistyczny oraz architektoniczny. Ich unikalne cechy, położenie, rozmiar oraz 
dziedzictwo historyczne sprawiają, że poprawa sposobu ich wykorzystania (lub nawet 
w niektórych przypadkach całkowita odbudowa) stają się zadaniem wymagającym du-
żych nakładów finansowych oraz planistycznych. Obecnie w wielu przypadkach brak 
jakichkolwiek kompleksowych działań mających na celu np. poprawę wykorzystania 
majątku PKP (dworce, budynki techniczne itp.) lub skala działań jest niewystarcza-
jąca. W wielu sytuacjach powierzchnia terenu, jego położenie oraz „wolne” budynki 
wpływają na jego potencjalną atrakcyjność, która musi być wykorzystana. Kwestie 
własnościowe, finansowe oraz planistyczne stanowią główne aspekty, które wpływają 
na proces powtórnego zagospodarowania terenów potransportowych. Rola takich te-
renów jest szczególnie istotna w dużych miastach, gdzie każda wolna działka pozwala 
na efektywne zagospodarowanie terenu.

mgr Przemysław Barszczewski

Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii,

Katedra Gospodarki Przestrzennej

przemekb@me.com    

Zagospodarowanie terenu gdyńskiego Międzytorza – szansa 

czy zagrożenie dla rozwoju Śródmieścia? = Development of 

Międzytorze in Gdynia – chance or threat for city center?

Międzytorze to teren położony w bezpośrednim sąsiedztwie Śródmieścia Gdy-
ni. Obszar o powierzchni około 100 hektarów od początku istnienia miasta 
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pełnił rolę przemysłową – stanowił zaplecze logistyczne dla rozrastającego się portu. 
Plany zmiany funkcji zdegradowanego terenu, na którym od wielu lat znajdują się 
w większości nieużywane bocznice kolejowe oraz zarośla, w ostatnich latach zaczęły 
nabierać konkretnych kształtów. Zakładają one powstanie nowoczesnej śródmiej-
skiej dzielnicy o mieszanych, usługowo-biurowo-mieszkalnych funkcjach. Powstanie 
zwartej, kwartałowej zabudowy z dominantami w postaci wieżowców jest w pełni 
poprawne pod względem urbanistycznym i niewątpliwie może być szansą na rozwój 
miasta. W prezentacji podjęta zostanie próba oceny zasadności i szansy na realizację 
planów o tak wielkiej skali przez pryzmat funkcjonowania obecnego centrum, jak 
i całego miasta.

mgr Przemysław Barszczewski

Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii,

Katedra Gospodarki Przestrzennej

przemekb@me.com    

Przekształcenia obszaru waterfrontu w Gdyni, czyli o straconej 

szansie na wykorzystanie potencjału dawnych terenów 

portowych = Gdynia’s waterfront  transformation – lost potential of 

using ex-port areas

Tereny poprzemysłowe położone na tak zwanym waterfroncie – obszarze styku 
wody i lądu – stanowią niezwykłą szansę na rozwój przestrzenny miasta. Wyjąt-

kowa lokalizacja sprawia, że po odpowiednich przekształceniach mogą zostać włączo-
ne w żywą tkankę miejską. Realizacja tak zwanego gdyńskiego waterfrontu stanowi 
przykład, jak nie należy przeprowadzać tego typu inwestycji. Budowa monofunkcyj-
nych obiektów wysokościowych wyraźnie różniących się skalą od obecnej zabudowy 
śródmieścia sprawia, że miasto odwraca się od morza.
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Marek Jaskólski

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska,

Zakład Zagospodarowania Przestrzennego

marek.jaskolski@op.pl

Krwawe dzieje Miejskiej Rzeźni oraz historia Piasta, czyli 

studium przypadków wrocławskiego przemysłu spożywczego = 

Bloody chronicle of urban slaughterhouse and the history of Piast, a 

case study of Wrocław’s food industry

Koniec XX w. to okres masowej prywatyzacji i wiążącej się z nią likwidacji prze-
mysłu. We Wrocławiu ucierpiał w tym czasie szczególnie przemysł spożywczy. 

Legendarny „Browar Piast” cieszący swoimi wyrobami lud pracujący, eksportujący  
niegdyś swoje wyroby na cały świat został wykupiony przez kompanię „Carlsberg” 
i doprowadzony do upadku. Jedna z największych w Europie rzeźni miejskich, poło-
żona przy ul. Legnickiej, perełka architektury industrialnej, zignorowana przez kon-
serwatora zabytków zmieniła się w galerię handlową. Referat ma na celu ukazać dawną 
świetność wymienionych obiektów oraz wymusić refleksję względem przyszłościowe-
go zagospodarowania przestrzennego.

Piotr Węgrzynowicz 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów

piotrekwegrzynowicz@gmail.com

Przekształcenie wysypiska śmieci w park miejski na przykładzie 

miasta Medellin (Kolumbia) = Transformation of rubbish dump in 

Colombian city of Medellin in an urban park

Sytuacja miała miejsce w drugim co do wielkości mieście w Kolumbii, w Medel-
lin. W latach 70-tych i 80-tych ubiegłego wieku nieopodal dworca autobusowego 

i wysypiska śmieci powstało tam osiedle, w którym zamieszkały osoby szukające po-
prawy swojego statusu ekonomicznego. Byli to głównie ludzie przybywający z obsza-
rów wiejskich. Z czasem prowizoryczne domy zaczęły powstawać również na terenie 
wysypiska śmieci. Niejednokrotnie do ich budowy używano materiałów znalezionych 
na składowisku. Obszar slumsów generował coraz większe problemy (społeczne i śro-

                III Sesja Referatowa
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dowiskowe), więc na początku XXI wieku władze miasta we współpracy ze środowi-
skiem akademickim opracowały projekt przekształcenia wysypiska śmieci w park. 
Istotnym punktem w realizacji tego przedsięwzięcia było zaangażowanie do pracy nad 
zmianą przeznaczenia terenu miejscowej ludności, szczególnie kobiet. Przekształce-
nie wysypiska śmieci w park-ogród nie byłoby możliwe bez zewnętrznego wsparcia. 
Projekt został ukończony w 2012 roku i został jednogłośnie uznany za rewitalizacyjny 
sukces. Park stał się widoczną wizytówką miasta, a przede wszystkim godną do ży-
cia przestrzenią dla okolicznych mieszkańców. Choć z pozoru opisywany przykład 
wydaje się nie być związany z obszarami poprzemysłowymi, to należy zauważyć, że 
forma wysypiska śmieci swoim kształtem przypomina przykopalnianą hałdę. Można 
więc wyobrazić sobie realizację takiego projektu w polskiej rzeczywistości. W proce-
sie rewitalizacji najważniejszą rolę odgrywa aspekt społeczny. W opisywanym przeze 
mnie przykładzie jest on szczególnie podkreślony i może stanowić wzór dla innych 
realizacji.

mgr Agnieszka Chojecka

Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych

chojeckaa1@op.pl

"Zielone płuca" Śląska = "The green lungs" of Silesia

Park Śląski, dawny Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku jest przykła-
dem pomyślnego przekształcenia zdewastowanego terenu poprzemysłowe-

go. Park ten powstał dzięki inicjatywie gen. Jerzego Ziętka oraz aktywnej posta-
wie i zaangażowaniu mieszkańców województwa. Służy zarówno mieszkańcom, 
jak i turystom, umożliwiając atrakcyjny wypoczynek bierny i czynny. Na jego 
terenie powstały takie atrakcje, jak: Wesołe miasteczko, ZOO, basen Fala, Sta-
dion Śląski i inne. Ponadto jest zaliczany do jednych z największych parków  
w Europie oraz nazywany jest „zielonymi płucami” Górnego Śląska. W pracy omó-
wię powstanie Parku oraz zagospodarowanie terenu. Ponadto dokonam analizy jego 
znaczenia w przestrzeni miejskiej i zmian zachodzących na jego obszarze od początku 
powstania do chwili obecnej.

             III Sesja Referatowa
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inż. Anna Małgorzata Jachimowicz

Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii

a.m.jachimowicz@gmail.com 

Analiza uwarunkowań, stanu i możliwości zagospodarowania 

terenu Zakrzówka

Zakrzówek będący częścią dzielnicy Dębniki w Krakowie w ostatnich la-
tach był przedmiotem dyskusji nie tylko deweloperów, ale także władz mia-

sta Krakowa, mieszkańców oraz mediów. Zalew Zakrzówek, który powstał 
w 1990 roku po zalaniu starego kamieniołomu wapienia,  jest  jednym 
z ulubionych miejsc wypoczynku krakowian. Ten cenny krajobrazowo 
i przyrodniczo obszar stał się także od 2010 roku przedmiotem badań Ko-
ła Naukowego Gospodarki Przestrzennej Politechniki Warszawskiej. Efek-
tem finalnym podjętych badań było wypracowanie koncepcji miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru, którą wykonano 
w ramach realizacji Grantu Rektorskiego 2011. Analiza uwarunkowań i stanu zago-
spodarowania wykazała złożoność problemu jakim jest nie objęcie tego wartościowego 
obszaru planem zagospodarowania. Pełne zapoznanie się z uwarunkowaniami śro-
dowiska przyrodniczego, a także przeprowadzona analiza atrakcyjności, utwierdziły 
wykonawców projektu, że teren Zakrzówka powinien być zagospodarowany zgodnie 
z zasadą zrównoważonego rozwoju. Najlepszym sposobem na ochronę owego poten-
cjału jest uporządkowanie terenu, czyli wprowadzenie norm regulujących oddziaływa-
nie poszczególnych czynników. Szansą na takie uporządkowanie jest uchwalenie miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu. Przed przystąpieniem do 
prac nad projektem planu  miejscowego zapoznano się z postulatami przedsiębiorstwa 
Gerium oraz projektu „Zielony Zakrzówek”. Wykonane analizy oraz zapoznanie się 
z wykonanymi już koncepcjami zagospodarowania dla tego obszaru potwierdzają du-
ży potencjał, zarówno ekologiczny, jak i inwestycyjny omawianego obszaru.



19

Jakub Ambroziewicz, Hubert Horynek, Anna Jachimowicz,  
Zofia Przetakiewicz, Marta Stachurska, Rafał Świątek

Politechnika Warszawska

jakub.ambroziewicz@gmail.com

Koncepcja zagospodarowania części terenów poprzemysłowych 

Targówka Fabrycznego w Warszawie

Swoją nazwę Targówek Fabryczny zawdzięcza licznym fabrykom, które powstały tu 
w drugiej połowie XIX wieku. Lokalizowane były tu przedsiębiorstwa przemysłu 

chemicznego, szklarskiego oraz przetwórstwa ropy naftowej. W okresie PRL Targówek 
Fabryczny przeznaczony był głównie pod zabudowę przemysłową, dlatego wyburzo-
no dużą część domów i wysiedlono mieszkańców, wywierając jeszcze większy nacisk 
na monofunkcyjność tego obszaru. Większość usytuowanych tu fabryk utrzymywała 
działalność na wysokim poziomie produktywności, jednakże w związku z licznymi 
zmianami gospodarczymi, duża część przedsiębiorstw jest zamykana lub przenoszona 
z dala od strefy miejskiej. Rozrastająca się Warszawa wymusza zmianę dotychcza-
sowego użytkowania tych obszarów miasta, które obecnie wykazują duży potencjał 
inwestycyjny. W związku z tym na potrzeby konkursu organizowanego przez Miasto 
Stołeczne Warszawa powstała koncepcja zagospodarowania przestrzennego części te-
renów poprzemysłowych Targówka Fabrycznego, obejmująca ponad trzydzieści sześć 
hektarów terenu między jedną z głównych arterii wylotowych z Warszawy a głów-
ną linią kolejową miasta. W koncepcji zastosowane zostały nowoczesne rozwiązania 
urbanistyczne z uwzględnieniem powiązań komunikacyjnych, funkcjonalnych oraz 
przyrodniczych projektowanego obszaru z całą dzielnicą Targówek. Kompleksowe 
rozwiązania urbanistyczne uwzględniły również rewitalizację obszarów, dotychczas 
zajętych przez mieszkalnictwo komunalne na danym terenie, odnowienie budynków 
zabytkowych wraz ze zmianą ich użytkowania, modernizację istniejących przedsię-
biorstw oraz wprowadzenie nowych funkcji m.in. kulturowych, rekreacyjnych i biu-
rowych, wraz z kompleksowym zaplanowaniem rozwiązań komunikacyjnych dla 
obszaru projektu.
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Łukasz Stelmaszczyk

Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

stelmaszczyk83@o2.pl

Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych – aspekty prawne  = 

Revitalisations of industrial areas – legal aspects 

Czynnikiem sprzyjającym odnowie terenów poprzemysłowych są z pewnością 
odpowiednie rozwiązania prawne. Obecnie brakuje jednak odrębnej regulacji 

prawnej, która kompleksowo obejmowałyby kwestię rewitalizacji terenów poprzemy-
słowych. Zagadnienia te są rozproszone w wielu aktach prawnych. Wprowadzają one 
szereg instrumentów, z których wynika, że ociągnięcie celu rewitalizacji wymaga dzia-
łania, a nawet współdziałania podmiotów ze szczebla państwowego, samorządowego, 
jak i prywatnego. Obejmują one m.in:
a) Instrumenty mające na celu formułowanie kierunków rozwoju w stronę rewita-
lizacji. Rewitalizacja jako cel publiczny powinna znajdować swoje odzwierciedlenie 
w tworzonych dokumentach strategicznych, jak np. strategie rozwoju lokalnego czy re-
gionalnego. Ponadto daje się zauważyć tendencje do tworzenia niesformalizowanych, 
planów/programów dotyczących wyłącznie działań rewitalizacyjnych; 
b) Instrumenty mające na celu ograniczenie wkraczania na tereny poprzemysłowe 
funkcji niepożądanych, czemu ma służyć zagwarantowanie odpowiedniego sposobu 
ich zagospodarowania we właściwych dokumentach planistycznych, wśród których 
szczególne miejsce zajmują miejscowe plany. Wyznaczanie określonych kierunków 
w zakresie rewitalizacji tych terenów odbywa się również poprzez ich objęcie ochroną 
konserwatorską; 
c) Instrumenty propagujące zagospodarowanie terenów poprzemysłowych zgodnie 
z zasadą zrównoważonego rozwoju głównie z zachowaniem równowagi przyrodniczej 
i poprawy sytuacji środowiskowej;   
d) Instrumenty mające na celu uregulowanie stanu właścicielskiego nieruchomości 
poprzemysłowej. W przypadku, gdy obecni właściciele nie są zainteresowani podej-
mowaniem pożądanych działań wobec tych terenów koniecznym wydaje się przejmo-
wanie tych terenów na cele publiczne w drodze wywłaszczeń lub prawa pierwokupu. 
Podmioty te albo we własnym zakresie prowadzą działania rewitalizacyjne albo przy-
gotowują te tereny do odpowiedniego zaangażowania podmiotów prywatnych;  
e) Instrumenty służące zachęcaniu do podejmowania działań na terenach poprzemy-
słowych przez podmioty prywatne np. ulgi podatkowe;
f) Instrumenty mające na celu wspieranie podejmowania wspólnych działań np. part-
nerstwo publiczno – prywatne.

               IV Sesja Referatowa
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Idea zrównoważonego rozwoju w procesie rewitalizacji terenów 

poprzemysłowych na przykładzie Bo01 w Malmö = The idea of 

sustainable development in the revitalization process of  industrial 

wasteland. Case study of Bo01 in Malmö

Niniejszy referat poświęcony jest przykładowi modelowego przekształcenia nad-
morskich terenów poprzemysłowych w tętniącą życiem dzielnicę mieszkaniową. 

Realizowany w Malmö w latach 1998-2001 projekt zespołu mieszkaniowego Bo01 
jest dowodem na to, że rewitalizacja terenów zdegradowanych służyć może nie tylko 
ponownemu ożywieniu i zagospodarowaniu terenów, ale również kreowaniu zupełnie 
nowych funkcji i wartości. W tym przypadku tereny, na których niegdyś znajdowała 
się stocznia oraz fabryka samochodów, obecnie są uważane za jedną z najbardziej 
ekologicznych i zrównoważonych dzielnic mieszkaniowych na świecie. W artykule 
sporządzono zestawienie rozwiązań, które przyczyniły się do tak znaczącej przemiany 
tej szwedzkiej dzielnicy.

              IV Sesja Referatowa
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Rewitalizacja Starego Portu w Reykjaviku = The revitalization of 

the Old Harbor in Reykjavik

Rybołówstwo od zawsze było podstawą gospodarki Islandii, stąd też pierwszy port 
zlokalizowany w stolicy od początku powstania, w 1913 roku, odgrywał istotną 

rolę. Oprócz aspektu ekonomicznego, ważna jest także historia tego miejsca, to tutaj 
w 874 roku przybył norweski wiking Ingólfur Arnarson i zasiedlił wyspę. W wyni-
ku rozwoju sektora rybołówstwa, dotychczasowy port okazał się za mały. Od lat 60. 
XX wieku produkcja stopniowo przenoszona była do wschodniej zatoki, natomiast 
wschodnia część (Stary Port) stopniowo pustoszała. W związku z tym konieczna była 
rewitalizacja tej części miasta. Celem wystąpienia jest przedstawienie najważniejszych 
przemian, które miały miejsce w Starym Porcie w Reykjaviku. W wyniku skoordy-
nowanych działań, prowadzonych wspólnie przez organizacje publiczne, prywatne, 
społeczne i pasjonatów, Stary Port w Reykjaviku z opuszczonej przestrzeni poprzemy-
słowej staje się miejscem tętniącym życiem. Przeszłość spotyka się tutaj z teraźniejszo-
ścią – odwiedzający (zarówno turyści, jak i mieszkańcy) mogą na własne oczy przeko-
nać się, jak wygląda życie portu (niektóre z dawnych funkcji zostały zachowane), jak 
i odwiedzić liczne muzea, kawiarnie, restauracje, sklepy z designem, w dużej mierze 
czerpiące z lokalnego dziedzictwa. Wystąpienie opiera się na badaniach terenowych 
przeprowadzonych przez autorkę od maja do lipca 2014 roku, w ramach programu 
wymiany studenckiej FSS Mobility.
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Rośliny energetyczne w zagospodarowaniu i rewitalizacji 

terenów poprzemysłowych = Energetic plants in developing and 

revitalization of postindustrial areas

W dobie poszukiwania nowych, niekonwencjonalnych źródeł energii coraz czę-
ściej zwraca się uwagę na wykorzystanie tzw. roślin energetycznych. Charakte-

ryzują je określone cechy morfologiczne. Oprócz niewątpliwych wartości użytkowych, 
rośliny energetyczne posiadają także cenne właściwości fitoremediacyjne oraz walor 
estetyczno-krajobrazowy. Referat przedstawia charakterystykę roślin energetycznych 
w kontekście ich przydatności w rewitalizacji i zagospodarowaniu terenów zdegrado-
wanych, poprzemysłowych. Poruszany temat wpisuje się w obecne trendy, dodatkowo 
poszerzając zakres zainteresowań o zagadnienia związane z dbałością o aspekt deko-
racyjno-krajobrazowy. Zaprezentowano kilka przykładów najpopularniejszych gatun-
ków, wytypowanych podczas prac studialnych, oraz podkreślono cechy świadczące 
o ich użyteczności. Celem pracy było też ukazanie roślin energetycznych jako bardzo 
cennego materiału, który umożliwia proekologiczne przemiany terenów zdegrado-
wanych (zarówno w kontekście przejściowego, jak i docelowego zagospodarowania). 
Ponadto wykazano wpływ tych gatunków na pozytywny aspekt wizualny terenu, który 
wpisuje się także w istotę kształtowania i ochrony środowiska oraz otwiera nowe moż-
liwości wykorzystania w tej dziedzinie.

              V Sesja Referatowa
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Rewitalizacja starej wieży ciśnień w Szprotawie = Revitalization 

of the old water tower in Szprotawa

Szprotawa – miasto, w którym dawniej tętniło życie, prężnie rozwijał się przemysł, 
hutnictwo, działały młyny, dziś straciła swoje funkcje gospodarcze, pozostawiając 

po sobie mnóstwo niezagospodarowanych budynków, nierzadko popadających w ru-
inę. Celem opracowania jest przedstawienie koncepcji zagospodarowania – rewitali-
zacji obiektu starej wieży ciśnień w centrum Szprotawy. Rewitalizacja wieży ciśnień 
polega na jej całkowitej adaptacji i przekształceniu obiektu technicznego w obiekt 
użyteczności publicznej jako placówki edukacyjno-badawczej. Podjęte działania mają 
na celu nie tylko uatrakcyjnienie obszaru dla społeczności lokalnej, ale również będą 
one stanowić „krok milowy” w rozwoju turystyki miasta Szprotawa.
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Szlaki kultury industrialnej jako element procesu rewitalizacji 

obszarów poprzemysłowych = Industrial culture routes as an 

element of the revitalization process of postindustrial areas

Ważnym elementem procesu rewitalizacji dużych obszarów poprzemysłowych, 
np. Śląska czy Zagłębia Ruhry, jest rozwój turystyki kulturowej. Obejmuje ona 

wiele dziedzin – od wydarzeń cyklicznych, dużych festiwali, przez zwiedzanie i do-
stępność obiektów, po wystawy stałe w muzeach i galeriach, które mają za zadanie 
motywować mieszkańców i turystów do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach kul-
turalnych o tematyce industrialnej lub w poprzemysłowych przestrzeniach oraz mają 
kształtować świadomość istotności tego typu dziedzictwa dla danego regionu. Obiekty 
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poprzemysłowe łączą się w szlaki kultury industrialnej z różnych powodów – aby 
usprawnić komunikację między obiektami i zwiększać zainteresowanie dziedzictwem 
industrialnym; by pod wspólną marką mieć większe szanse na zdobycie funduszy 
i móc lepiej kształtować wizerunek regionu; z powodów historycznych, gdy obiekty 
łączy wspólna przeszłość; by móc razem organizować duże wydarzenia, które byłyby 
niemożliwe do zrealizowania przez pojedyncze obiekty itd. Celem wystąpienia będzie 
zaprezentowanie wyników analizy wybranych szlaków kultury industrialnej w Europie 
w kontekście rewitalizacji – jakie są cechy charakterystyczne takich szlaków, w jakim 
obszarze obiekty realizują wspólne projekty, czy szlaki faktycznie korzystnie wpływają 
na turystykę i jakość życia w danym regionie oraz w jaki sposób włączone zostały do 
ogólnej koncepcji rewitalizacji danego obszaru postindustrialnego.
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Koncepcja rewitalizacji obszaru wschodniej części Lublina = The 

revitalization concept of the eastern part of Lublin

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych odgrywa szczególnie ważną rolę w pla-
nowaniu przestrzeni miejskiej. Pozwala wykluczyć tereny, które stanowią za-

grożenie zarówno dla mieszkańców, jak i dla środowiska. Proces rewitalizacji tych 
obszarów wymaga podejścia kompleksowego i powinien opierać się na zasadzie 
zrównoważonego rozwoju. Obszarem naszych badań był teren zlokalizowany w po-
łudniowo-wschodniej części Lublina, w części dzielnicy Zadębie. Dawniej znajdowa-
ła się tutaj odlewnia żeliwa, gdzie znajdują si budynki mieszkalne, przedsiębiorstwa 
oraz tereny kolejowe. Obszar zamieszkuje około 900 mieszkańców. Opierając się na 
wywiadzie środowiskowym, odnotowaliśmy, że społeczeństwo tego obszaru uważa-
ne jest za gorsze. Główny problem polega na tym, że mieszkańcy nie mają możli-
wości poprawienia swojej sytuacji bytowej, gdyż przy próbie podjęcia legalnej pracy 
zostaliby eksmitowani z mieszkań. Sytuacja ta rodzi wszelakie patologie społeczne.  
W naszym projekcie skupiliśmy się przede wszystkim na społecznym aspekcie re-
witalizacji, by ukazać, że planowanie w skali mikro jest konieczne, aby wprowadzić 
harmonię na rewitalizowanym terenie. Stworzenie optymalnych warunków życia dla 
społeczności lokalnej da zielone światło dla przywrócenia świetności przestrzennej 
tej części Lublina.
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Przykłady rewitalizacji obiektów poprzemysłowych w prze-

strzeni miejskiej Łodzi = Examples of brownfield revitalization in 

urban space of Lodz

Łódź, niegdyś największy ośrodek włókienniczy na ziemiach polskich. Dziś nietrud-
no spostrzec spuściznę tamtych lat w przestrzeni miejskiej. Miasto to kojarzy się 

z kominami fabryk, czerwoną cegłą, dymem, zanieczyszczeniem, miejscem niesprzy-
jającym dla mieszkańców. Czy miastu uda się przełamać ten stereotyp? To, co kiedyś 
stanowiło o rozwoju miasta, obecnie może być problematyczne. Obiekty poprzemy-
słowe nadają charakter miastu, mogą pozytywnie lub negatywnie wpływać na jego 
wizerunek. W pracy przedstawione zostaną przykłady rewitalizacji łódzkich obiektów 
poprzemysłowych ze wskazaniem ich współczesnych funkcji. Podjęta zostanie próba 
ukazania owych obiektów od strony ich postrzegania przez ludzi i ich wpływu na 
kształtowanie współczesnego wizerunku Łodzi.
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