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ZAMIAST WSTĘPU – 
Z rozważań recenzenta tomu
Zdarza się niekiedy, że wartość opracowania, wykonana przez zespół auto-

rów pracujących nad określoną problematyką, jest większa niż suma poje-

dynczych opracowań uzyskana poprzez prosty zbiór prac różnych auto-

rów. Przedstawiona tu książka posiada taką właśnie wartość synergiczną.

Nie wnikam w jaki sposób ta dodatkowa wartość została tu osiągnięta – czy 

przez wymianę poglądów, dyskusje i spory, czy poprzez korzystną atmos-

ferę pracy doktorantów i swoistą „osmozę” interdyscyplinarną panującą  

w Zakładzie Zarządzania Kulturą Instytutu Kultury na Wydziale Zarządzania 

i Komunikacji Społecznej UJ. Przyznać trzeba, że od lat zajmuje się on pro-

blematyką zarządzania dziedzictwem kulturowym, a w tym – dziedzictwem 

poprzemysłowym. Świadczy o tym wydana już przed kilku laty praca stu-

dentów Koła naukowego „Meritum” pt. Od Hałdy do Kultury. Powstała ona 

na podstawie materiałów zebranych podczas wizyty studyjnej w Niemczech, 

na terenie dawnych zakładów przemysłowych w Nadrenii i Westfalii. 

Teraz otrzymaliśmy szerzej zakrojone i bardziej pogłębione prace dyploman-

tów – młodych doktorantów, których nie opuściły dawne zainteresowania 

i pasje z Koła Naukowego. Synergiczne wsparcie przedstawionych analiz 

zwiększa dla czytelnika wartość całej publikacji w sposób znaczący. Odsyła 

go bowiem do różnych strumieni wiedzy, coraz to nowych ciekawych spo-

strzeżeń i pozwala również na własne podejście do poruszonej problematyki…

Po przeczytaniu kolejnych rozdziałów czytelnik jest więc nie tylko zapoznany 

z wieloaspektowym oglądem tematu. Jest również zachęcony do kreatyw-

nego myślenia na przedstawiony temat. A jest nim dominujące pytanie:  

Jak pobudzać i odnawiać materialne i niematerialne życie dziedzictwa 

przemysłowego po trudnym okresie deindustrializacji… 
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Europa Zachodnia przeżywała i jeszcze przeżywa ten trend począwszy od lat 60. XX wieku. 

Dość brutalnie objawił się on w Polsce po roku 1989, szczególnie w okresie liberalnych 

reform w pierwszym okresie transformacji systemowej, dzikiej prywatyzacji. Nasilił się 

również po roku 2004 wobec niektórych wymagań Unii Europejskiej w odniesieniu do 

polskich portów i stoczni. Po blisko trzydziestu latach transformacji systemowej, kolejny 

rząd stara się stworzyć przychylny kontekst do odbudowy niektórych gałęzi przemysłu, 

w programie zrównoważonego rozwoju. Jest więc obietnica, a może i szansa, że pozwoli 

to również na odbudowę dziedzictwa pozostawionego w postaci dorobku materialnych  

i niematerialnych kultur lokalnych związanych z przemysłem stoczniowym, wydobywczym, 

przetwórstwem metalurgicznym czy tekstylnym… Że tak stać się może świadczą w roku 

2017, między innymi plany i ambitne przygotowania do Europejskiego Expo Rewitalizacji 

Łodzi, przewidziane na rok 2020 oraz zwrócenie uwagi na konieczność odnowy relacji 

środowisk konserwatorskich ze środowiskami różnorodnych inwestorów w procesach 

rewitalizacji. Dostrzega to zarówno Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa jak 

również Ministerstwo Rozwoju, we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, inicjując oraz wspierając operacje pilotażowe rewitalizacji w wybranych 

konkursem ponad dwudziestu miastach polskich.

Autorzy podejmują przyjęty temat w ośmiu artykułach. Przedstawiają konkretne 

studia przypadków (Zabłocie, Michałkowice, Europejskie Centrum Solidarności…)  

Sięgają również do metodyki badań humanistycznych – szczególnie do antropologii 

kulturowej. Zastanawiają się nad sposobami przedstawienia i interpretacji dziedzic-

twa poprzemysłowego i związanej z nim lokalnej kultury oraz zainteresowania nimi 

zarówno autochtona – reprezentującego często już nową, młodą generację jak i przy-

bysza, turystę. Sięgają do analizy przeszłości, do źródeł i historii przemysłu do ewolucji 

metod i technologii, a szczególnie do funkcjonowania „mitów założycielskich” ważnych 

dla rozwoju produkcji jak i dla współczesnej turystyki przemysłowej. Sięgają również 

do zagadnienia relacji pomiędzy autochtonem a przybyszem; w oparciu o warsztat 

antropologii kulturowej, doktorantka Wydziału Historycznego UJ w Instytucie Etnologii 

i Antropologii Kulturowej, magister etnologii i antropologii kulturowej, pisze ciekawie 
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o różnorodnych relacjach: niekiedy przyjaznych, ale często zgoła wrogich, jakie mogą 

tworzyć się wśród lokalnych społeczności terenów poprzemysłowych w zetknięciu z falą 

turystów. Jak stwierdzają rodzimi mieszkańcy: „czujemy się w tym nowym kontekście 

jak »małpy w Zoo«”. I choć turystyka masowa, realizowana np. w dawnych osiedlach 

patronackich – na terenach poprzemysłowych – może stać się szansą dla autochtonów, 

jest też niekiedy obiektywnym zagrożeniem dla ich godności i tożsamości. Szczególnie 

jeśli nie zostali przygotowani na takie wyzwania w sferze mentalnej i edukacyjnej oraz 

jeśli nie stworzono warunków dla ich własnych, wymiernych korzyści… To istotne kon-

kluzje dla prac w terenie.

Inne opracowanie mówi o konieczności nowych umiejętności profesjonalnych (prze-

wodnicy) w interpretacji dziedzictwa dla potrzeb przybysza – turysty. Jest to szcze-

gólnie ważne wobec powiększającej się z roku na rok rzeszy turystów, którzy nie tylko  

„rozdeptują” to dziedzictwo poprzez swą masowość i brak dyscypliny organizacyjnej, ale 

są też narażeni na nieumiejętny przekaz informacji. Warto tu wspomnieć, że istnieją już 

w Europie specjalistyczne studia interpretacji dziedzictwa architektonicznego i urbani-

stycznego na poziomie magisterskim, które opierając się na teorii komunikacji, tworzą 

nowy profil profesjonalny „interpretatora zabytków”. Nabywa on umiejętności tworze-

nia indywidualnych i partnerskich relacji z turystą (Centrum Interpretacji Dziedzictwa 

Architektonicznego, CIPA w Bordeaux, Francja).

Kilka opracowań dotyczy analizy przypadków: Europejskie Centrum Solidarności  

w Gdańsku, Zabłocie w Krakowie czy kulturotwórcze płaszczyzny działalności na przy-

kładzie kopalni w Michałkowicach i Starej Kopalni w Wałbrzychu.

Analiza Europejskiego Centrum Solidarności, obiektu wzniesionego w stoczni gdańskiej, 

dokonana została przez Danutę Dębowską, architekta – współautorkę projektu. Brała 

ona udział zarówno w konkursie jak i przy realizacji obiektu-laureata, zlokalizowanego 

na terenie dawnej stoczni gdańskiej. Jest to niewątpliwie interesująca analiza dzieła, 

która wkracza na tory analizy i krytyki architektonicznej – tak potrzebnej, a wciąż  

słabo rozwiniętej w Polsce – szczególnie w porównaniu z warsztatem recenzentów 
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opiniujących inne dziedziny sztuki. Nie chroni to jednak autorki przez niebezpieczeń-

stwem jakie wynika z własnego wyobrażenia o efektach stworzonej przez architekta 

formy i wybranych materiałów na odbiorcach – użytkownikach dzieła. Jak wyka-

zały badania socjologów, już w latach 80. ubiegłego wieku, percepcja użytkowników 

odbiega na ogół bardzo znacznie od wyobrażeń twórcy, który tworzy swe dzieło najpierw  

w swej własnej przestrzeni mentalnej, nadając mu indywidualny sens. Powstaje znaczny 

rozdźwięk między tymi dwoma znaczeniami: projektowanym i percypowanym w życiu 

realnym. Nie uniknęli tego nawet najwięksi architekci z Corbusierem włącznie. Temat 

ten pozostaje jednak nadal aktualny i jest godny dalszych badań…

Agnieszka Pudełko zadaje pytanie na pytanie, czy przemiany, jakie dokonały się  

w ostatnim czasie na obszarze poprzemysłowym Zabłocia w Krakowie, można uznać 

za planowy proces rewitalizacji. Jej analiza ujawnia jak trudno jest realizować założony 

program w okresie kilku czy nawet kilkunastu lat. Daje to bowiem czas zarówno na 

pozytywny rozwój wstępnych planów i zamierzeń jak i na zniekształcenia programu 

przez czynniki zewnętrzne, w tym silne lobby developerskie. Autorka stwierdza, że to, 

co zdarza się często przy realizacji kompleksowych przekształceń obszarów poprze-

mysłowych to raczej kronika zmagań różnych grup interesów w „grze o przestrzeń” niż 

konsekwentna realizacja celów publicznych i interesów społeczności miejskiej. A więc, 

i w tym względzie, warto spojrzeć na doświadczenia krajów, które wcześniej pokonały 

podobne wyzwania i bariery.

Inne zagadnienie to rentowność wkładów finansowych niezbędnych dla przekształcenia 

budynków poprzemysłowych na cele kultury – problem słabiej przedstawiony w pracy. 

Kraje zachodnie ten problem rozwiązują często pozytywnie, a nowe funkcje pozwalają 

na zwrot inwestycji po kilkunastu latach… Warto przyjrzeć się tym mechanizmom, 

współpracując w tym zakresie z profesjonalnymi menadżerami kultury. Przedstawione 

studium przypadków, a szczególnie rewitalizacja Starej Kopalni w Wałbrzychu podnosi 

ten ważny temat: opłacalność wkładów wniesionych w ramach montażu finansowego. 

Wobec zaanonsowanych 160 milionów PLN na rewitalizację i roczny przychód (ale nie 
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zysk) rzędu 1,6 miliona złotych, dotychczasowy bilans nie przekonuje o rentowności 

tej (pięknie zrealizowanej) inwestycji. Na marginesie IV Kongresu Rewitalizacji Miast 

Polskich (2016) temat ten był przedmiotem zainteresowania wielu uczestników. Jednak 

i oni nie uzyskali satysfakcjonującej odpowiedzi w tym zakresie.

Rozwój turystyki masowej stał się w miastach dużych i małych Europy zachodniej 

synonimem nowej gałęzi gospodarki i nowej ekonomii związanej z szeroko rozumianym 

pojęciem „przeszłości”. Wg badań francuskich socjologów1 , „przeszłość” w swych wie-

lorakich formach: oglądana, asymilowana a niekiedy wręcz konsumowana, waloryzuje 

i nobilituje „tych, którzy mogą sobie na to pozwolić”. A jest ich coraz więcej w Europie, 

Stanach Zjednoczonych i w Azji… Stąd też znaczny rozwój i dalsze perspektywy tury-

styki przemysłowej, turystyki miejskiej: kolekcjonerstwo, muzea, dziedzictwo architek-

toniczne, urbanistyczne, gastronomiczne, rzemiosło regionalne, enklawy przyrodnicze, 

te wszystkie wątki i płynące z nich motywacje wzajemnie się wspierają. Tworzą tym 

samym nową domenę ekonomii. We współczesnym kontekście gospodarczym i poli-

tycznym w krajach Unii Europejskiej, Polska ma znaczne szanse na rozwój rodzimych 

ofert tematycznych i niszowych.

Praca zbiorowa przedstawiona do tej recenzji wskazuje na znaczy postęp refleksji  

i doświadczeń autorów zajmujących się szeroko pojętym obszarem zarządzania kulturą. 

Ich grono poszerzyło się w ostatnich latach o inne specjalności, co umożliwia posze-

rzenie warsztatu naukowego i rozwinięcie tematyki badań. 

Warto je kontynuować i można z pewnością wykorzystać w dalszych pracach Zakładu 

Zarządzania Kulturą nad przekształceniami dziedzictwa poprzemysłowego i zrów-

noważonej rewitalizacji, traktowanej jako instrument rozwoju. Pamiętając zarazem  

o zagrożeniach, o tym, co dzieje się już na zakopiańskich Krupówkach lub w czasie 

Święta Krokusów i jak tworzy się sytuacja niekontrolowanej turystyki, w której przestrzeń 

historyczna staje się niekiedy ofiarą własnego sukcesu. 

KRZYSZTOF SKALSKI 
SIERPIEŃ 2017

1 Luc Boltanski et Armand Esquerre, Enrichissement, wyd. NRF Essais, Gallimard, 2017
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 STATEK EUROPEJSKIEGO CENTRUM 
SOLIDARNOŚCI ZWODOWANY 
W MŁODYM MIEŚCIE W GDAŃSKU
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Architektka oraz doktorantka Środowiskowych Studiów Doktoranckich na 

Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. W ramach zespołu architek-

tów pracowni PPW FoRT uczestniczyła we wszystkich etapach projektowa-

nia oraz pełniła nadzory autorskie przy realizacji budynku Europejskiego 

Centrum Solidarności w Gdańsku.

Wydział Architektury, Politechnika Gdańska
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SHIP OF THE EUROPEAN SOLIDARITY 
CENTRE LAUNCHED IN THE YOUNG  
CITY OF GDANSK
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 DANUTA DĘBOWSKA
 DANUTA DĘBOWSKA
 DANUTA DĘBOWSKA

Architektka, doktorantka Środowiskowych Studiów Doktoranckich na Wy-

dziale Architektury Politechniki Gdańskiej. W ramach zespołu architektów 

pracowni PPW FORT uczestniczyła we wszystkich etapach projektowania 

oraz pełniła nadzory autorskie przy realizacji budynku Europejskiego Cen-

trum Solidarności w Gdańsku.

Faculty of Architecture, Gdańsk University of Technology
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ABSTRAKT ABSTRACT
Teren, na którym narodziła się „Solidarność” i gdzie jeszcze niedawno istniał 

jeden z największych zakładów pracy na Wybrzeżu, Stocznia Gdańska, od 

lat 90. XX w. ogniskuje dyskusje architektów, urbanistów i samorządowców.

To niezwykle ważne dla Gdańska miejsce domagało się uszanowania i szcze-

gólnego wyróżnienia. Przemyślenia i wnioski z Międzynarodowego Seminarium 

na temat Centrum Solidarności z 2005 r. zostały wykorzystane przy określa-

niu warunków Międzynarodowego Konkursu Architektonicznego na budynek 

Europejskiego Centrum Solidarności 2 lata później. Wybór lokalizacji budynku 

tuż przy Pomniku Poległych Stoczniowców, placu Solidarności oraz Drodze 

do Wolności obligował autorów do kreacji wysokiej jakości przestrzeni 

o mocnym znaczeniu symbolicznym. Spośród 58 nadesłanych prac wybrana 

została koncepcja monumentalnego obiektu o surowej spatynowanej rdzą 

metalowej elewacji, autorstwa gdańskiej pracowni FoRT. Rozpoczęta pod 

koniec 2010 r., budowa została zakończona w sierpniu 2014 r.

Powstaje pytanie, czy bryła Europejskiego Centrum Solidarności stanie się 

początkiem dialogu między „nowym” a „starym”; czy stanie się sposobem 

budowania nowej jakości przestrzeni z uszanowaniem zastanego dziedzic-

twa kulturowego?

The area, where Solidarity was born and where one of the biggest work-

places on the coast, Gdansk Shipyard, has been in existence since the 

1990s, focuses on the discussions of architects, urban planners and local 

government officials. 

It was extremely important for Gdansk to demand respect and special rec-

ognition. The reflections and conclusions of the International Seminar on the 

Solidarity Centre 2005 were used to determine the terms of the International 

Danuta Dębowska
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Architectural Competition for the building of the European Solidarity Centre 

two years later. The choice of the location of the building near the Monument 

of Fallen Shipyard Workers, Solidarity Square and Road to Freedom obliged 

the authors to create high quality spaces with a strong symbolic meaning. Out 

of 58 works submitted, the concept of a monumental building with a crude 

metal-clad facade was made by FoRT Architects from Gdansk. Beginning in 

late 2010, the construction was completed in August 2014. 

The question arises as to whether the body building of the European Solidarity 

Centre will be the beginning of a dialogue between "new" and "old"; Will 

it become a way of building a new quality of space with respect for the 

existing cultural heritage?
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WSTĘP
Objęty analizą autorki teren, gdzie narodziła się „Solidarność” i gdzie jeszcze 

nie tak dawno istniał jeden z największych zakładów pracy na Wybrzeżu – 

Stocznia Gdańska – od lat 90. XX w. jest nieustannie przedmiotem dyskusji 

nad sposobami upamiętniania etosu wydarzeń z roku 1980. Faktem jest, że 

w ostatnich dniach sierpnia 2014 r. powstał obiekt, który wytycza ekspresyjną 

nową stylistykę i sposób podejścia do odczytywania zastanej przestrzeni.

Europejskie Centrum Solidarności stanowi pierwszy i najważniejszy budy-

nek na terenach postoczniowych. Obiekt ten jest wielofunkcyjny – zawiera 

powierzchnie wystawiennicze, umożliwia również prowadzenie działalności 

kulturalnej i edukacyjnej na wielką skalę. Powierzchnia samej ogólnodostępnej 

komunikacji parteru wraz z ogrodem zimowym wynosi 2 700 m2. Wewnętrzna 

przestrzeń publiczna tworzy kubaturę 27 800 m3.

Wysoka na 17,5 metrów przestrzeń ogrodu zimowego łączy się za pomocą  

przeszklonej fasady z wyciszonym wnętrzem biblioteki znajdującej się na 

pierwszym piętrze. Dzięki tak dużej szklanej przegrodzie (o szerokości 31 m  

oraz wysokości 12 m) czytający mają wgląd na zieleń i odwiedzających.  

Od strony ogrodu natomiast przeszklenie odkrywa stonowaną przestrzeń 

biblioteki, która jest również widoczna dla zwiedzających sale wystaw 

stałych. Ogólnodostępne zbiory (ok. 100 tys. woluminów) rozmieszczono 

wzdłuż stalowo-przeszklonych czteropoziomowych trapów. Salę audyto-

ryjną przewidziano na 429 osób. Jej wielofunkcyjność zapewnia zastoso-

wanie systemu konferencyjnego z możliwością tłumaczenia i głosowania, 

dwóch systemów nagłaśniających z możliwością projekcji kinowych 2D 

i 3D oraz prezentacji multimedialnych, koncertów i przedstawień teatral-

nych, dla których przewidziano podniesienie sceny. Autorem budynku jest 

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Projektowe FoRT sp. z o.o. Autorka artykułu 

była projektantką w zespole architektów budynku Europejskiego Centrum 

Solidarności i brała udział we wszystkich etapach projektowania, a także 

pełniła nadzory autorskie w trakcie realizacji inwestycji.
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1. Historyczne znaczenie miejsca 
Historia przemysłu na tym terenie rozpoczyna się wraz z powstaniem w 1844 r. Korvetten-

-Depots der Navigationsschule, zimowej bazy postojowej, z możliwościami remontowymi 

dla żaglowej korwety „Amazone”, służącej Królewskim Szkołom Nawigacyjnym. Po upły-

wie 10 lat na terenie rozbudowywanej i modernizowanej bazy powstała Königliche Werft 

Danzig (Stocznia Królewska Gdańsk), zwana od 1870 r. Stocznią Cesarską, a następnie 

Gdańską, zgodnie z rejestrem londyńskim z 1922 r. W międzyczasie tuż obok rozpoczęła 

swą działalność druga stocznia – Schichau Werft Danzig, założona w 1890 r. przez 

Ferdinanda Schichaua, przemysłowca i konstruktora maszyn z Elbląga [Gedanopedia].

Po II wojnie światowej zniszczonym stoczniom zmieniono nazwy na Stocznia nr 1 (dawna 

Gdańska) oraz Stocznia nr 2 (stocznia Schichaua). W 1947 r. obie stocznie zostały połą-

czone i utworzyły jeden zakład Stocznia Gdańska, której nazwę po 20 latach rozszerzono 

o nadane jej imię Włodzimierza Lenina [tamże].

W wyniku przemian polityczno-gospodarczych po czerwcowych wyborach parlamen-

tarnych w roku 1989 możliwa stała się prywatyzacja stoczni i na początku kolejnego 

roku przekształcono ją w spółkę akcyjną pod nazwą Stocznia Gdańska SA z udziałem  

60 proc. Skarbu Państwa i 40 proc. pracowników. Nowa sytuacja polityczna i gospodarcza 

nie była łatwa dla stoczni. Z powodu wzrostu zadłużenia i niewypłacalności w 1996 r. 

ogłoszono upadłość stoczni. W roku 1998 syndyk masy upadłościowej sprzedał zakład 

Trójmiejskiej Korporacji Stoczniowej SA (Stocznia Gdynia SA i firma EVIP Progress SA 

z Warszawy). Z terenów po Stoczni Gdańskiej wydzielono obszar do kontynuowania 

produkcji przez firmę Stocznia Gdańska Grupa Stoczni Gdynia SA i od 1999 r. rozpo-

częto przenoszenie działalności produkcyjnej na wyspę Ostrów. Pozostały najstarszy 

teren (dawny obszar Stoczni Cesarskiej) przekazano pod zarząd nowo powstałej firmie 

Synergia 99 sp. z o.o. [Gedanopedia]. Główną działalnością spółki miało być wykonywa-

nie czynności prowadzących do przygotowania zarządzanych terenów pod względem 

technicznym, prawnym, planistycznym i marketingowym do realizacji nowoczesnej 

dzielnicy handlowo-usługowej przy ścisłej współpracy z Zarządem Miasta Gdańska  

i Politechniką Gdańską [Synergia 99].

Danuta Dębowska



24
I. Kultura, sztuka i przedsiębiorczość w przestrzeni poprzemysłowej

W 2006 r. nastąpiła ponowna zmiana struktury własnościowej stoczni wraz ze zmianą 

nazwy na Stocznia Gdańsk SA. Do chwili obecnej, tj. do marca 2017 r., nazwa Stocznia 

Gdańsk SA, która z nostalgią przywołuje symboliczną nazwę Stoczni Gdańskiej, wciąż 

się utrzymuje, pomimo kolejnych zmian współwłaścicieli, proporcji ich udziałów oraz 

wyzbywania się terenów stoczniowych. Obecnie udziałowcami stoczni są Agencja 

Rozwoju Przemysłu i Gdańsk Shipyard Group sp. z o.o.

2. Ideowe znaczenie miejsca
Stocznia Gdańska jest nierozerwalnie związana z ruchem robotniczo-wolnościowym 

w dziejach komunistycznej Polski. W czasie wydarzeń grudniowych 1970 r. przed stocz-

niową Bramą nr 2 rozegrały się tragiczne wydarzenia, podczas których zginęli od strzałów 

robotnicy. W wyniku akcji strajkowej robotników Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 r., 

popartej przez zakłady w Trójmieście, a następnie w całej Polsce, powstał pierwszy 

w historii bloku wschodniego legalny, masowy i niezależny od władz państwowych 

związek zawodowy – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. 

O tym, jak ważne dla ruchu społeczno-politycznego było zachowanie w pamięci świa-

dectwa tragicznych wydarzeń i zaznaczenie miejsca, w którym się rozegrały, świadczy 

fakt, że pomysł na pomnik upamiętniający ofiary Grudnia 1970 powstał już 1971 r. W czasie 

sierpniowego strajku w 1980 r. idea pomnika powróciła. Postulat budowy pomnika ofiar 

Grudnia 1970 był jednym z pierwszych wysuwanych przez strajkujących stoczniow-

ców. Szkicowy, wstępny projekt pomnika został wykonany przez Bogdana Pietruszkę 

w pierwszym dniu strajku, 14 sierpnia [Gedanopedia]. Aby zdążyć na zaplanowany termin 

odsłonięcia monumentu w 10. rocznicę wydarzeń grudniowych, cały etap realizacyjny 

Pomnika Poległych Stoczniowców 1970 odbył się w rekordowym tempie.

Natychmiast po porozumieniach sierpniowych ogłoszono konkurs na opracowa-

nie koncepcji rzeźbiarsko-architektonicznej. Ostatecznie została wybrana i  zaak-

ceptowana praca zespołu rzeźbiarzy Bogdana Pietruszki, Roberta Peplińskiego, 

Elżbiety Szczodrowskiej-Peplińskiej i  architekta Wiesława Szyślaka [Gedanopedia].  
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Projekt uzyskał, zgodnie z ówczesnym wymogiem prawnym, aprobatę Wiceministra 

Kultury i Sztuki prof. Wiktora Zina. Lokalizacja na placu przed Bramą nr 2, w osi wido-

kowej od strony głównego dworca kolejowego, w  miejscu likwidowanej pętli tram-

wajowej, została wyeksponowana lekkim wyniesieniem terenu z  elementami małej 

architektury według projektu architektów Wojciecha Mokwińskiego i  Jacka Krenza. 

Trzy krzyże wyrastające ze spękanej skorupy ziemi objęte rozchodzącymi się kręgami 

to było wielkie przedsięwzięcie i wspólne dzieło artystów i robotników stoczniowych.

Uroczystość odsłonięcia pomnika miała symboliczne znaczenie. Z jednej strony była 

zjawiskiem spontanicznym, a z drugiej – perfekcyjnie przygotowanym wydarzeniem 

społecznym, które przeszło do historii. Wolnościowe wielotysięczne zgromadzenie, 

skupione amfiteatralnie wzdłuż rozchodzących się na wyniesieniu kręgów przypomi-

nało teatr grecki z aktorami i chórem, w którym rozgrywa się patriotyczna tragedia. 

Ostre światła reflektorów, oświetlające 42-metrowy monument w zimny grudniowy 

wieczór, podkreślone dodatkowo padającymi chwilami kroplami deszczu ze śniegiem, 

skupiały uwagę zebranych. Rolę chóru odegrało odtworzone nagranie lirycznej lamen-

tacji utworu Lacrimosa, skomponowanego przez Krzysztofa Pendereckiego specjalnie 

dla uświetnienia tej uroczystości na prośbę Lecha Wałęsy [Krzysztof Penderecki 2012,  

s. 22]. Daniel Olbrychski wyrecytował 11. werset Psalmu 29 („Pan da siłę swojemu ludowi, 

Pan da swojemu ludowi błogosławieństwo pokoju”) w przekładzie Czesława Miłosza.

3. Dyskurs o idei i formie MIEJSCA
Po uwolnieniu części terenów stoczniowych z działalności produkcyjnej, po roku 

1998 podjęto prace legislacyjne, które miały uregulować ich zagospodarowanie. 

Efektem finalnym tych prac było uchwalenie dwóch miejscowych planów zagospo-

darowania przestrzennego we wrześniu 2004 r. przez Radę Miasta Gdańska: „Gdańsk 

Nowe Miasto 1– Stocznia, Plac Solidarności” i „Gdańsk Nowe Miasto – Północ”.  

1 Nowe Miasto lub Młode Miasto – bezpośrednio po uwolnieniu terenów stoczniowych 
nazwy te stosowano zamiennie. Obecnie przyjęła się nazwa Młode Miasto, będąca również 
nazwą historyczną (niem. Jungstadt).

Danuta Dębowska
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Jeszcze w tym samym roku w grudniu Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz zapro-

sił międzynarodowe grono architektów, publicystów i krytyków sztuki do wspólnej debaty 

w ramach dwudniowego międzynarodowego seminarium na temat Centrum Solidarności.  

Seminarium zaplanowano na sierpień 2005 r., w 25. rocznicę podpisania porozumień 

sierpniowych, dających początek ruchowi obywatelskiemu „Solidarność”. W zaproszeniu 

Adamowicz podkreślał:

Gdańsk ma nie tylko moralne prawo, ale i obowiązek utworzenia 
Europejskiego Centrum Solidarności dla międzynarodowej spo-
łeczności. […] To tu powinien powstać międzynarodowy ośrodek 
naukowy zajmujący się zagadnieniami niepodległościowymi 
i wolnościowymi, tak aby głos z Gdańska – miasta narodzin 
„Solidarności”, właśnie w imię Solidarności – był słyszany na 
całym świecie [2005, s. 2]. 1

Seminarium objął patronatem Lech Wałęsa, były przewodniczący NSZZ „Solidarność”, 

laureat Pokojowej Nagrody Nobla i były prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Wałęsa 

wyraził przekonanie, że „Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku powinno być 

obiektem wyjątkowym, dziełem najwyższej światowej klasy, wyrażającym w formie 

architektonicznej uniwersalną wartość zmagań o wolność i zwycięstwo pokojowej 

rewolucji »Solidarność«” [Wałęsa 2005, s. 4].

Międzynarodowe Seminarium Europejskie Centrum Solidarności odbyło się w dniach  

3 i 4 sierpnia 2005 r. w gdańskim Dworze Artusa. Jego głównym celem było przede wszystkim 

rozpoczęcie szczegółowej dyskusji, jak zagospodarować przestrzeń o powierzchni 5,5 ha, 

1  Również fragment listu Prezydenta Miasta Gdańska z 7 grudnia 2004 r. do 
Przedsiębiorstwa Projektowo-Wdrożeniowego FORT sp. z o.o.
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obejmującą plac Solidarności 2, Bramę nr 2, Drogę do Wolności 3 oraz Salę BHP, w ramach 

obowiązującego już planu miejscowego. W katalogu przygotowanym z okazji odbywają-

cego się seminarium architekt Czesław Bielecki stwierdzał:

Jeśli kształt Europejskiego Centrum Solidarności ma mieć 
znaczenie, to musi językiem architektury wprowadzać w prze-
strzeń Solidarności, na drogi do wolności. Zatem ten budy-
nek nie tyle powinien być opisywany i interpretowany, lecz to 
on ma opisywać i interpretować przestrzeń, w jakiej narodził 
się ruch, który wyzwolił naszą część kontynentu [2005, s. 10].

Równocześnie zwracał uwagę, że współczesny architekt szukałby „[…] abstrakcyjnego 

sposobu oddania znaczeń Przestrzeni Solidarności. Budowałby formy przez opozy-

cje: ciemności i światła, zamknięcia i otwarcia, uwięzienia i ruchu, szarości i kolorów” 

[tamże, s. 10].

„Poczuliśmy się wolni. Poczuliśmy się razem” – tak Jacek 
Friedrich, rocznik 1965, przypomina, czym był czas narodzin 
„Solidarności” dla pokolenia dzieci i młodzieży, które wów-
czas na swój sposób czuło i przeżywało tamte wydarzenia.  
„To wszystko było z jednej strony niezwykłe, odświętne, karna-
wałowe, a równocześnie zwykłe, codzienne, niemal oczywiste, 
jak powietrze, którym się oddycha.[…] To jednak było coś o wiele, 
wiele większego niż polityka” [Friedrich 2005, s. 12].

2  Plac Solidarności wraz z Pomnikiem Poległych Stoczniowców Grudnia 1970 r., 
murem wzdłuż północnej pierzei Placu oraz Bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej i magazynem 
torped – tzw. Salą BHP, obecnie salą konferencyjną i muzeum zakładowym, zostały wpisane 
do rejestru zabytków 6 grudnia 1999 r. [PWKZ].

3  Droga do Wolności – według planu miejscowego ciąg pieszy i planowana główna 
oś kompozycyjna nowego założenia, łącząca plac Solidarności z planowanym bulwarem 
nadwodnym wzdłuż Martwej Wisły.

Danuta Dębowska
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Ryc. 1. Europejskie Centrum Solidarności – elewacja południowa 
Gdańsk, październik 2014; fot. Danuta Dębowska
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Ryc.  2. Europejskie Centrum Solidarności od strony Drogi do Wolności.
Gdańsk, wrzesień 2014; fot. Danuta Dębowska

→
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Na seminarium swoje przemyślenia i  projekty koncepcyjne idei zagospodaro-

wania Centrum Solidarności zaprezentowało 10 zespołów architektów z  Polski, 

Niemiec, Włoch, Anglii i  Stanów Zjednoczonych. Wśród zaprezentowanych prac 

wstępną próbę rozwiązania problematycznego przecięcia się projektowanej Drogi 

do Wolności z  ulicą Nową Wałową podjęła Grupa 5 1 – jakby wyczuwając dysonans 

pomiędzy pieszą promenadą a wyznaczoną miejscowym planem dużą arterią drogową.  

W projekcie Droga do Wolności łagodnie poprowadzona jest nad ulicą – i tym samym 

stanowi odpowiedź na znany komentarz Jana Klaty „[…] a wolność poczeka na czer-

wonych światłach” [cyt. za Wojewoda 2010].

Zastanawiający jest fakt, że to właśnie architekci spoza Trójmiasta już wtedy zwrócili 

szczególną uwagę na stoczniowe dźwigi i rolę, jaką odgrywają w krajobrazie miasta. 

Grupa 5, której pomysłem było obsadzenie Drogi do Wolności szpalerem jabłoni, podkre-

ślała, że istniejące dźwigi będą stanowić istotny element kontrastujący z proponowaną 

charakterystyczną zielenią [Grupa 5 2005, s. 26]. Z kolei włoski architekt Renato Rizzi 

poszukiwał związków z „obliczem” Gdańska [Rizzi 2005, s. 42] i w swoim projekcie umie-

ścił rząd dźwigów stoczniowych, które w jego opinii były głównym ornamentem miasta 

i prowadziły dialog z Bazyliką Mariacką [Worzała, Piotrowski 2005]. Żaden z uczestników 

ówczesnej debaty nie przypuszczał, że za kilka lat rozegra się społeczna batalia o rato-

wanie stoczniowego dziedzictwa przemysłowego, a tym bardziej stoczniowych dźwigów.

4. Konkurs
Przedstawione podczas seminarium różnorodne propozycje zagospodarowania prze-

strzeni postoczniowej stały się podstawą do przygotowania ogłoszonego w maju 2007 r. 

międzynarodowego konkursu na wyłonienie najlepszej koncepcji architektonicznej 

1  Grupa 5 – warszawska pracowania architektoniczna, która w listopadzie 2013 r. 
wygrała konkurs na opracowanie uszczegółowionej koncepcji architektoniczno-krajobrazowej 
dla miejskiej promenady Droga do Wolności. W przedstawionej koncepcji Droga do Wolności 
krzyżuje się jednak na tym samym poziomie z ulicą Nową Wałową (docelowo 2 jezdnie po 
2 pasy ruchu) za pomocą przejścia dla pieszych.
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budynku Europejskiego Centrum Solidarności. Organizatorzy oczekiwali, że budynek 

dzięki nowoczesnej formie wzbogaci tożsamość miasta o nowy identyfikowany z nim 

element, jak: Żuraw, Ratusz czy kościół Mariacki [Wymagania konkursowe 2007, s. 4].

Uzyskany w wyniku konkursu projekt ma łączyć funkcje nowoczesnej placówki muzealnej 

z międzynarodowym ośrodkiem naukowo-badawczym dokumentującym różnorodne 

aspekty funkcjonowania opozycji demokratycznej w Polsce i byłych krajach komuni-

stycznych. ECS ma w swym założeniu utrwalać przekaz o roli „Solidarności” w historii 

naszego kraju, Europy i świata [tamże].

Założenia główne programu funkcjonalnego zakładały m.in. oprócz sal wystawy stałej 

i ośrodka badawczo-naukowego również sale ekspozycji czasowej, salę im. Jana Pawła II, 

sale audytoryjne, bibliotekę z czytelnią i mediateką, archiwum, a przede wszystkim duży, 

o powierzchni ok. 900 m2, ogród zimowy, stanowiący naturalne i niezbędne otoczenie 

instytucji kultury [Materiały wyjściowe 2007, ss. 65–66].

Międzynarodowe 12-osobowe jury 2 w ocenianych pracach „poszukiwało architektonicznej 

i urbanistycznej ikony – gestu, nie tylko jako budynku, ale drogi do ożywienia historii. 

Zdecydowany charakter bryły budynku wymagał jego pełnej integracji z otaczającym 

krajobrazem i Drogą do Wolności, a także zgodności z założeniami planu zagospodaro-

wania przestrzennego” [Glossa do werdyktu jury, cyt. za Buczek 2007, ss. 18–19]. Spośród 

58 prac wybrano jednogłośnie propozycję Pracowni Projektowej FORT. W uzasadnieniu 

wyboru jury stwierdzało, że praca ta:

2 Skład jury: przewodniczący jury Wiesław Bielawski, architekt, z-ca prezydenta 
Gdańska ds. polityki przestrzennej (Gdańsk); Czesław Bielecki, architekt (Warszawa); 
Stefan Behnisch, architekt (Stuttgart); sędzia referent Grzegorz Buczek, architekt, urbanista 
(Warszawa); sędzia referent Wiesław Czabański, architekt (Politechnika Gdańska, Gdańsk);  
Sławomir Czarlewski, ambasador RP w Brukseli (były pełnomocnik prezydenta Gdańska  
ds. budowy ECS); sir Jeremy Dixon, architekt (Londyn); George Ferguson, architekt, były 
prezydent RIBA (Bristol); Eva Jirična, architekt (Londyn, Praga); Jarosław Sellin, członek 
Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, 
były minister w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Warszawa); Hans Stimmann, 
architekt, urbanista, były dyrektor Departamentu Architektury w Senacie Miasta Berlina (Berlin);  
o. Maciej Zięba, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku [Wymagania kon-
kursowe 2007, s. 13, Buczek 2007, s. 16].

Danuta Dębowska
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[…] najlepiej oddała siłę ducha ruchu solidarnościowego, sym-
boliczny przemysłowy charakter otoczenia Stoczni Gdańskiej, 
oraz zapewniła szereg wewnętrznych i zewnętrznych prze-
strzeni, które stwarzają elastyczność i nadzieję na przy-
szłość. Jej mocna, lecz prosta elewacja od strony Pomnika 
Poległych Stoczniowców umieszczona nad taflą wody stanowi 
dynamiczne, choć nieskomplikowane tło dla Pomnika z […]  
[1980 r. – przyp. aut.], który wrył się w polską i europejską 
świadomość, zaś jej bardziej otwarta i przeszklona elewacja 
wejścia głównego jasno definiuje i wyraźnie wyznacza kierunek 
ku symbolicznej Drodze do Wolności oraz prezentuje tereny dla 
zewnętrznych wystaw i zgromadzeń. Koncepcja architektoniczna 
lekko pochylonych równoległych ścian dzielących tworzy dra-
matyczne wnętrze kontrastujących ze sobą przestrzeni, które 
przypomina urbanistykę wąskich ulic i przestrzeni publicznych 
Starego Gdańska. […] Jury spodobała się idea uzyskana przez 
mignięcia przez podziały i szczeliny w stalowej konstrukcji oraz 
przeźroczystość dolnych partii, co zachęca odwiedzających do 
wchodzenia do sąsiednich pomieszczeń. To poczucie działania 
jest wzmocnione poprzez warstwowy ruch wzdłuż i w poprzek 
pionowych przestrzeni.

Ten prosty, lecz dramatyczny budynek w najlepszy sposób 
oddaje ducha i spełnia wymogi miejsca spotkań, miejsca nauki, 
przestrzeni wystawowej oraz inspiracji na przyszłość bez odwo-
ływania się do efemerycznych motywów czy efekciarstwa 
[Opinia jury, cyt. za Buczek 2007, ss. 17–18].
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5. Europejskie Centrum Solidarności –
projekt, realizacja, odczytywanie
Jak „[…] najtrafniej zilustrować wartości dla idei Solidarności najistotniejsze, a jedno-

cześnie trafić do współczesnego odbiorcy i zachęcić go do zainteresowania się nie tylko 

historią Solidarności, ale wciąż aktualnymi jej ideami” [Targowski 2007]? To jedno z pod-

stawowych pytań, jakie zadali sobie projektanci pracowni FoRT, przystępując do pracy 

nad wypowiedzią konkursową. Następnie stawiano kolejne: Czym jest Stocznia Gdańska? 

Czym jest ruch „Solidarności”? Poddano analizie teren, jego oczywiste pamiątki historii: 

Pomnik Poległych Stoczniowców, Bramę nr 2, Salę BHP, ale również przemysłowy charakter 

tego miejsca. Główny projektant Wojciech Targowski przywoływał jako inspirację obrazy 

posztaplowanych (składowanych po skosie) arkuszy blach, przygotowanych do budowy 

pokrycia kadłubów statków. A wykonane przez Piotra Mazura zdjęcia w czasie zwykłej 

codziennej produkcji stoczniowej zapisały nastroje industrialnych form, detali i barw.

W narracji projektu sięgnięto po materiały, które są „stąd” – z „przestrzeni pamięci” 

[o Klamanie por. Baraniewski 2010, s. 13]. Pochylone, poderwane ściany budynku, zimny, 

stalowy charakter elewacji spatynowanej chropowatą rudą rdzą mają się stać metoni-

mią przestrzeni stoczni. Wrażenie odbiorcy musi być niecodzienne, bo nie pełni on już 

„roli” stoczniowca, ale jest raczej przechodzącym turystą [por. Urry 2007, ss. 189–190]. 

Zastane w pobliżu gdańskie krzyże są „figurą wspomnienia”, a rzeźby Bramy Klamana 
1 zaburzają pamięć i nie pozwalają jej zastygnąć we wspomnieniu [Baraniewski 2010, s. 133]. 

Bryła budynku została tak ukształtowana, że jej południowa monolityczna ściana stała 

się rdzawym tłem, poziomą plamą, która podbija ekspozycję szarości horyzontalnych 

i wertykalnych elementów pomnika: „wstążki” muru epitafijnego oraz trzech strzelistych 

krzyży. Wraz z wędrówką słońca stoczniowe krzyże przekazują swoją historyczną energię 

1  Bramy Grzegorza Klamana są częścią wystawy „Drogi do Wolności”, która została 
przygotowana na zamówienie Miasta Gdańsk, a zorganizowana przez Centrum Sztuki 
Współczesnej Łaźnia, przy współpracy Fundacji Centrum Solidarności, otwarta 31 sierpnia 2000 r.  
w 20. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych.

Danuta Dębowska
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Ryc .  3. Europejskie Centrum Solidarności – wnętrze, październik 2014; 
fot. Danuta Dębowska

→
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nowemu obiektowi [por. oddziaływanie historycznego obiektu na nowy w Cricotece 1 – 

Szultk 2015]. Ich eksponowany cień na elewacji zwielokrotnia przypominanie o naszym 

dziedzictwie. I choć one same wiążą się z tragicznymi wydarzeniami, to dają pewne 

poczucie bezpieczeństwa. Cień, któremu na pozór brak masywności, mocno uzmysławia 

nam, że w pobliżu stoją realne, monumentalne, strzeliste trzy krzyże, dzieło dumnych, 

stanowczych stoczniowców. Zdajemy sobie wówczas sprawę, że: „Dziedzictwo […] staje 

się punktem odniesienia, schronieniem, czymś widzialnym i dotykalnym, co […] wydaje 

się stałe i niezmienne” [Strong, cyt. za Urry 2007, s. 162].

Stocznia Gdańska była swoistym miasteczkiem z wewnętrzną siatką ulic i szlaków. Dwie 

części miasta: Gdańsk i Stocznia, istniały obok siebie oddzielone jedynie ogrodzeniem. 

Ich „zasób obrazów” [Calvino 2013, s. 83] nie przenikał się, poza zadartymi ramionami 

żurawi i wieżami kościołów [por. Rizzi 2005, s. 42]. Były jak części miasta Moriany Itala 

Calvina, jak awers i rewers, jak figury na kartce papieru, „które widnieją po obu stronach, 

nie mogą się rozłączyć ani popatrzeć na siebie” [Calvino 2013, s. 83]. Ta dawna granica 

terenów stoczniowych, po której przebiega mur z epitafiami, została teraz wyraźnie pod-

kreślona obniżeniem terenu. Wyznaczenie fosy pomiędzy „nowym” a „starym” pozwoliło 

dodać dystansu, a szlachetną podbudową z kamienia zdecydowanie „podkreślić surowe 

wykończenie północnej płaszczyzny muru” [Targowski 2007]. Zamysłem projektantów 

było pozostawić istniejącą strukturę muru. „Surowy charakter pospiesznie lanego betonu 

winien pozostać nienaruszony jako świadectwo czasów w jakich mur był wznoszony” 

[tamże]. Widoczne na rewersie muru elementy mocujące: kotwy i śruby pokryte patyną 

rdzy, przykryto kolejną nową warstwą transparentnej patyny – siatką cortenową, po której 

będzie się piąć nasadzona nowa roślinność.

Elewacja wschodnia budynku daje początek od południa zachodniej pierzei rozpoczyna-

jącej się Drogi do Wolności. Od strony placu Solidarności jest widziana w dużym skrócie. 

Pomimo takiego usytuowania jej ukształtowanie stanowi element zaproszenia nie tylko 

1 Cricoteca – Muzeum Tadeusza Kantora i siedziba Ośrodka Dokumentacji Sztuki 
Tadeusza Kantora w Krakowie, wg projektu IQ2 Konsorcjum: nsMoonStudio sp. z o.o. oraz 
Wizja sp. z o.o. Cricoteca otrzymała Nagrodę Roku Stowarzyszenia Architektów Polskich za 
najlepszy zrealizowany obiekt architektoniczny w Polsce w 2014 r.
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do budynku. Zgodnie z założeniami przestrzennymi warunków konkursu [Materiały wyj-

ściowe 2007, s. 66] główne wejście i podjazd okazjonalno-reprezentacyjny przewidziano 

od strony ciągu pieszego Drogi do Wolności, z najściem od strony placu Solidarności 

przez Bramę nr 2. Widoczna z placu naprzemienna sekwencja pochyłych ścian oddzie-

lonych płaszczyznami przeszkleń jest rozwinięciem rytmu rozchodzących się kręgów 

od pomnika. Ten przestrzenny dialog wysyła zaproszenie do wejścia przez historyczną 

Bramę nr 2 na nową (obecnie prowizoryczną) Drogę do Wolności. Kiedy wchodzi się w tę 

przestrzeń, widziana wcześniej ze skrótu elewacja, zbudowana w przeważającej części 

jako fasada szklana, otwiera się, kusząc swym wnętrzem. To otwarcie oddziałuje podwój-

nie: rozświetla tajemnice budynku, ale też czyni go otwartym i gotowym do rozpoczęcia 

drogi ku nowemu – ku dobrej, wolnej przyszłości. Czyste, odkryte przeszklenia u dołu 

elewacji, a wyżej pogrupowane i ułożone pod różnym kątem żaluzje szklane oraz wąskie 

zacienione szczeliny szkła wydzielone cortenowymi ścianami wytwarzają ruch migoczą-

cych blików, uwypuklając rytm rozprzestrzeniających się wolnościowych kręgów placu.

Odbiór dzieła obywa się poprzez wędrowną percepcję [por. Welsch 2005, s. 153] i nie da 

się go w pełni przewidzieć na etapie projektowania. Projektowanie wykorzystuje pewną 

kontrolowaną przypadkowość [por. Pokrzywnicka 2010a, s. 137], odczytywanie natomiast 

odkrywa utajnione symbole, pewne „zbiegi okoliczności”. Mowa budynku jest jak mowa 

pamięci u Calvina [2013, s. 17] – „jest rozwlekła: zwielokrotnia znaki”. Ideowe założenia, 

które zostały przyjęte przez głównego projektanta na etapie projektu konkursowego, 

to prostota, dynamizm, dostępność, ponadczasowość, polskie oblicze i powszechność 

[Targowski 2007]. Można je odczytywać wielorako.

Prostota odpowiada za pozbawienie bryły rozbudowanego detalu i wprowadzenie nie-

skomplikowanego układu równolegle umieszczonych ścian. Jednak pomimo przyjętych 

prostych założeń kompozycyjnych pochylenie ścian konstrukcji 2 budynku o 6,5 stopnia 

od pionu stało się wyzwaniem dla projektantów konstrukcji, a następnie dla wykonaw-

ców w procesie realizacyjnym wylewania żelbetowych ścian.

2 Projekt konstrukcji budynku – dr inż. Zbigniew Wilk z zespołem, MSE sp. z o.o.
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Dynamizm wprowadzony jest przede wszystkim przez pęknięcie w połowie pierwszej 

ściany czołowej i w konsekwencji rytmiczne obsunięcie się pozostałych ścian; ale 

dynamizm to również podcięcie monolitycznych ścian od strony Drogi do Wolności, 

to nadwieszenie widowni sali wielofunkcyjnej przy zjeździe do podziemnego parkingu.

Dostępność natomiast jest raczej pewnym rodzajem otwartości zarówno zewnętrznej 

bryły budynku, jak i jego wnętrza skupionego wokół ogrodu zimowego.

Ponadczasowość to zapisana w bryle budynku wieloznaczność zapisu umożliwiająca 

niekończący się proces odczytywania. Jury konkursu odnalazło w bryle budynku nawią-

zanie do wąskich uliczek historycznego Gdańska [Opinia jury 2007; Ferguson 2008, s. 30]. 

Polskie oblicze ma przywodzić na myśl zieleń zakomponowaną w rytmie długich, róż-

norodnych pasów pól uprawnych. Przedstawiona na wizualizacjach polska zieleń została 

zastąpiona roślinami i drzewami pochodzącymi pierwotnie z terenów egzotycznych, ale 

jak najbardziej przypominającymi swym pokrojem polską roślinność. 1

Odczytywana powszechność zostaje wprowadzona w monumentalny budynek poprzez 

zastosowane materiały i rozwiązania – surowce używane w stoczni oraz zachęcające 

do wejścia podcięcia monolitycznych ścian.

Rozpoznawanie i odczytywanie kodów przestrzeni industrialnej oraz symboliki ideowej 

w zbudowanej narracji budynku jest wieloznaczne. Podobnie jak „w kształtach, jakie 

chmurom nadaje przypadek i wiatr, człowiek jest skłonny […] rozpoznać figury […]” 

[Calvino 2013, s. 14].

1 Projekt zieleni – mgr inż. arch. kraj. Dorota Rudawa z zespołem, RS Architektura 
Krajobrazu.
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6. Oswajanie PRZESTRZENI PAMIĘCI
Na obszarze Młodego Miasta ma powstać wielofunkcyjne nowe centrum Gdańska otwarte 

na Martwą Wisłę. Niewątpliwie konieczne będą pewne funkcjonalne i przestrzenne 

przekształcenia niezbędne dla terenów śródmiejskich. Charakterystycznym wyróżnikiem 

nowego Młodego Miasta miały być obiekty postoczniowe, jak hale, budynki i dźwigi.  

Wyjątkowe wartości (genius loci) tego miejsca dostrzegli członkowie komitetu UNESCo 

w 2009 r. Wówczas pojawiła się szansa, aby ten poindustrialny teren znalazł się na Liście 

światowego dziedzictwa. Sławomir Ratajski, sekretarz generalny Polskiego Komitetu 

ds. UNESCo, zaznaczył wtedy: „Względy historyczne i oryginalność miejsca stanowią 

całość unikalną na skalę światową” [cyt. za Kozłowska 2009]. W swoim raporcie Komitet 

podkreślał, że teren spełnia trzy podstawowe warunki:

•	 uniwersalność („miejsce jest symbolem, jak w sposób pokojowy upominać się o war-

tości i doprowadzić do wygranej”) [Raport Komitetu ds. Światowego Dziedzictwa 

Kulturowego w Polsce, z posiedzenia wyjazdowego w Gdańsku i Malborku w dniach 

10–12 marca 2009 r., cyt. za Kozłowska 2009],

•	 integralność (postoczniowe tereny wciąż pozostają spójne architektonicznie, bez 

współczesnych plomb),

•	 autentyczność (obok oryginalnych obiektów, takich jak Sala BHP czy budynek dyrekcji, 

zachowały się maszyny, tory i kostka brukowa) [tamże].

Niestety, mimo wspomnianego raportu tereny po byłej Stoczni Gdańskiej do tej pory 

nie zostały wpisane na Listę światowego dziedzictwa.

W 1990 r. Rada Europy w wydanej Rekomendacji 2 podkreśliła, że „dziedzictwo techniki, 

przemysłu i inżynierii budowlanej stanowi integralną część dziedzictwa historii Europy”, 

i zaleciła skoncentrowanie „wysiłków na zachowaniu i utrzymaniu pewnych wyjątkowych 

2 Recommendation No. R (90) 20 of the Committee of Ministers to Member States 
on the Protection and Conservation of Industrial, Technical and Civil Engineering Heritage of 
Europe, Council of Europe, 1990.

Danuta Dębowska
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zespołów przemysłowych, stanowiących element wspólnego dziedzictwa historycznego 

Europy jako całości” [cyt. za Affelt 2008, s. 8].

Piękno i  potencjał miejsca poindustrialnego terenu Młodego Miasta dostrzegł  

Michał Szlaga 1, fotograf, który od początku XXI w. fotografuje i dokumentuje odcho-

dzące bezpowrotnie dziedzictwo naszej historii. Jego zdjęcia o niezwykłe nostalgicz-

nym klimacie zapisały obrazy hal i dźwigów stoczniowych, które zostały już zburzone 

i zezłomowane. W związku z postępującą destrukcją dzielnicy poprzemysłowej stop-

niowo budził się oddolny społeczny ruch obrony tych obiektów, które jeszcze nie 

zostały poddane likwidacji. Według danych znajdujących się na stronie miasta Gdańska  

[Żurawie 2013] w  2012 r. pocięto cztery żurawie, w  tym jeden z największych dźwi-

gów Kone, a w 2013 – kolejne dwa. W społecznym odczuciu szalę goryczy przelało 

wyburzenie stoczniowej hali rurowni w 33. rocznicę ogłoszenia stanu wojennego, tj. 

13 grudnia 2014 r. [za Koprowski 2014]. Nagłośnienie tego wydarzenia spowodowało, że 

do ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wpisano dodatkowo 77 kolej-

nych zabytków z  terenu dawnej Stoczni Gdańskiej. Oprócz hal, budynków i  żurawi 

uwzględniono m.in. fragmenty torowisk i nawierzchnie brukowe. 2

Ochrona całego zespołu postoczniowego w Gdańsku, który jest „wartościowym świa-

dectwem rozwoju myśli technicznej z przełomu XIX i XX stulecia” [Żuchowski 2013] 

wydaje się być oczywista. Tak z upoważnienia ministra w listopadzie 2013 r. pisał 

Piotr Żuchowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

W grudniu 2014 r. przeprowadzona została kolejna oddolna inicjatywa – apel o nadanie 

historycznym terenom Stoczni Gdańskiej statusu pomnika historii [Lewandowska 2014]. 

Dzięki temu możliwe stanie się wpisanie terenów postoczniowych na Listę światowego 

dziedzictwa UNESCo.

 

1 Album Stocznia Szlaga wydany w 2013 r. to artystyczna dokumentacja architektury 
i urbanistyki postoczniowych terenów w Gdańsku.

2 Dane na dzień 18 maja 2015 r. [PWKZ].
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Dobra współczesna architektura nie jest zagrożeniem dla historycznych miejsc – „powinna 

rozwijać się wszędzie, ale przede wszystkim z poszanowaniem tradycji i kultury. Tak, aby 

dane miejsce nie straciło swej tożsamości, żeby nie było zaaranżowanym skrawkiem 

innego zakątka świata” [Pokrzywnicka 2010b, s. 99]. Nowy obiekt nie musi integrować 

się z otoczeniem, ani istniejący zastany nie musi przeformowywać się do identyfikacji 

nowej funkcji. Przykładem jest Cricoteca projektantów z Krakowa, którzy rozwijając 

wizję Tadeusza Kantora, tworzą architekturę „poprzez świadomy kontrast formy i tre-

ści, stwarzają pretekst do konfliktu i »spięcia«” [Deńko 2014a, s. 26]. Jeśli jednak znikają 

obiekty istotne dla naszego kulturowego rozwoju, „to powstaje dziura w naszej tożsa-

mości” [Deńko 2014b, s. 128]. Należy przy tym pamiętać, że: „Wiele elementów naszej 

codziennej percepcji jest sedymentem wielopokoleniowego doświadczenia artystycz-

nego” [Welsch 2005, s. 134]. I jeśli beztrosko będziemy pozbywać się „uciążliwych zaszło-

ści”, to pozbawimy się potencjału energetycznego MIEJSCA. W takich przestrzeniach  

najważniejsze jest „odnowienie pojęcia szacunku […]. Po pierwsze, zakorzenienia się 

fizycznego w danym miejscu na ziemi, po drugie, poczucia wspólnoty intelektualnej 

z przodkami” [Pokrzywnicka 2013 ss. 74–75]. Kultura humanizmu, a nie paradygmat nauko-

wo-techniczny jest podstawą architektury – zaznacza Renato Rizzi [2014, s. 112]. W swych 

filozoficznych rozważaniach nad współczesną architekturą dostrzega brak „powiązań”. 

Powszechne przekonanie, że rzeczy są odrębne, pozbawia je metafizyki – wartości, któ-

rych nie można obliczyć. W świadomości wnętrza – tam tkwią wartości miasta. 

Otwarty w dniach 30–31 sierpnia 2014 r. budynek ECS stoi osamotniony, bez zabu-

dowy na sąsiednich działkach. Jak zwracał uwagę już po rozstrzygnięciu konkursu 

sędzia referent Grzegorz Buczek [2007, s. 19], budynek może zostać wręcz zdominowany 

komercyjnymi obiektami, które zgodnie z elastycznymi warunkami planu miejscowego 

mogą być realizowane bez ograniczeń wysokości! Słuszną zatem obawę może budzić 

planowana inwestycja Galeria Stocznia (ogromne centrum handlowe z wieżowcami) 3, 

mająca powstać vis-à-vis budynku ECS wzdłuż wschodniej pierzei Drogi do Wolności, 

3  Galeria Stocznia – nazwa robocza dla inwestycji, która uzyskała pozwolenie na 
budowę w grudniu 2010 r. Do tej pory nie rozpoczęto żadnych widocznych prac budowlanych 
(www.trojmiasto.pl).
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ciągnąca się od Bramy nr 2 do niskiej jedno – i dwukondygnacyjnej Sali BHP.  

Powstają pytania: Czy nie zagłuszy ona historycznej Sali BHP? Czy nie zdomi-

nuje swoją skalą również budynku Europejskiego Centrum Solidarności? Czy 

nie naruszy monumentalności budynku i Pomnika Poległych Stoczniowców?

Projektowany budynek ECS zgodnie z planem miejscowym utworzył wyra-

zistą „ścianę” otwartego wcześniej placu i stał się właściwym miejskim 

„tłem” dla pomnika, stworzył czytelne zaproszenie do wejścia nie tylko 

do budynku, ale również na promenadę Drogi do Wolności [tamże, s. 19]. 

Poza tym, zgodnie z zapisem i rysunkiem planu, budynek ma pozosta-

wać dominantą funkcjonalną krajobrazu o powierzchni ponad 60 hekta-

rów. Działanie nowej projektowanej architektury może pomóc wyekspo-

nować i z szacunkiem ukształtować zastaną PRZESTRZEŃ PAMIĘCI [por. 

Gębczyńska-Janowicz 2010]. Pozostaje nadzieja, że planowane inwestycje 

zarówno funkcją, jak i formą będą respektować wartości kulturowe miej-

sca – miejsca po byłej Stoczni Gdańskiej – wielkiego symbolu Gdańska.  
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▪

PODSUMOWANIE
Zwodowany statek, który wyruszył w swoja pierwszą podróż, zakotwiczył tuż 

przy najważniejszych znaczeniowo terenach dla Gdańska. Może to symbo-

liczne zrzucenie kotwicy będzie początkiem uszanowania istniejącego dzie-

dzictwa przemysłowego oraz respektowania MIEJSCA, które obdarzyło nas 

WoLNoŚCIĄ. Może budynek Europejskiego Centrum Solidarności wyznaczy 

nowy punkt kotwiczny (anchor point 1) dla tej części Polski i Europy.

Statek – to konstrukcja przeznaczona do komunikacji, tak definiuje ten 

termin Słownik poprawnej polszczyzny. Niech zatem statek Europejskiego 

Centrum Solidarności stanie się też konstrukcją komunikacji, ale werbalnej, 

symbolicznej – początkiem dialogu między „nowym” a „starym”. Początkiem 

kształtowania nowej jakości przestrzeni z uszanowaniem zastanego dzie-

dzictwa kulturowego.

Powstały budynek ECS i jego relacja z miejską przestrzenią poprzemysłową 

Gdańska jest klasycznym przykładem pewnych trudności, jakie napotyka 

każde dzieło sztuki w nowym kontekście. Dzieło architektoniczne nie jest 

tylko wartością samą w sobie, ale wytwarza nową jakość w zastanej prze-

strzeni. Pełny odbiór – stan rozpoznania tej relacji wymaga czasu. Pamiętajmy, 

że „sztuka przemawia bynajmniej nie do świadomej percepcji, tylko do 

władz intuicyjnych. (…) Dzieło sztuki zawsze nas zaskakuje; osiąga swój 

skutek zanim zdążymy zdać sobie sprawę z jego obecności” (Read 1965: 41).

1  Punkt kotwiczny (ang. anchor point) – oznacza obiekty, które pełnią 
kluczową rolę w sieci Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (ERIH) 
(www.erih.net). Porównaj Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego  
(www.zabytkitechniki.pl).
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  KRAKOWSKIE PRZESTRZENIE 
POPRZEMYSŁOWE – 
ADAPTACJA NA CELE KULTURALNE
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Kerownik Zakładu Zarządzania Kulturą w Instytucie Kultury UJ (Wydział 

Zarządzania i Komunikacji Społecznej), zastępca dyrektora Muzeum  

Narodowego w Krakowie ds. Strategii, Rozwoju i Komunikacji. Zajmuje się 

problematyką zarządzania dziedzictwem kulturowym, zwłaszcza szlakami 

dziedzictwa kulturowego (autor monografii Szlaki dziedzictwa kulturo- 

wego. Teoria i praktyka zarządzania). Od wielu lat współpracuje z pod-

miotami zarządzającymi Szlakiem Zabytków Techniki w województwie 

śląskim oraz Szlakiem Architektury Drewnianej w województwie małopol-

skim. Szczególnie interesuje go wykorzystanie dziedzictwa kulturowego 

w kontekście zachowania autentyzmu miejsca oraz edukacyjny wymiar 

ekspozycji muzealnych. Zajmuje się również problematyką zarządzania 

publicznymi instytucjami kultury. 

Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego
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KRAKOW POST-INDUSTRIAL SPACES – 
ADAPTATION FOR CULTURAL 
PURPOSES
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Kerownik Zakładu Zarządzania Kulturą w Instytucie Kultury UJ (Wydział 

Zarządzania i Komunikacji Społecznej), zastępca dyrektora Muzeum Na-

rodowego w Krakowie ds. Strategii, Rozwoju i Komunikacji. Zajmuje się 

problematyką zarządzania dziedzictwem kulturowym, zwłaszcza szlakami 

dziedzictwa kulturowego (autor monografii Szlaki dziedzictwa kulturowe-

go. Teoria i praktyka zarządzania). Od wielu lat współpracuje z podmiotami 

zarządzającymi Szlakiem Zabytków Techniki w województwie śląskim oraz 

Szlakiem Architektury Drewnianej w województwie małopolskim. Szcze-

gólnie interesuje go wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w kontek-

ście zachowania autentyzmu miejsca oraz edukacyjny wymiar ekspozycji 

muzealnych. Zajmuje się również problematyką zarządzania publicznymi 

instytucjami kultury. 

Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego
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ABSTRAKT ABSTRACT
Artykuł został poświęcony problematyce zarządzania dziedzictwem poprze-

mysłowym w miastach historycznych. W ośrodkach dysponujących olbrzymim 

kapitałem dziedzictwa kulturowego przeszłości dziedzictwo poprzemysłowe 

pozostaje często zaniedbane, jako pozornie mniej atrakcyjne. Tymczasem może 

to prowadzić do zafałszowania historii miejsca – w przyszłości nie będzie ono 

dysponowało obiektami historycznymi oddającymi etap rozwoju miejscowego 

przemysłu. Jako studium przypadku wybrano Kraków, wskazując przykłady 

zagospodarowania dziedzictwa przemysłowego na cele kulturalne. Uznano, 

że jest to nie tylko kulturowo istotny, ale również atrakcyjny sposób poszu-

kiwania nowej funkcji dla stosunkowo młodych zabytków przemysłowych.

This article is devoted to the problem of management of post-industrial 

heritage in historical cities. With their immense capital of cultural heritage 

of the past, such centers of post-industrial heritage are often neglected  

as seemingly less attractive. In the meantime, this may lead to falsification  

of the history of the place – in the future it will not have any historic buildings 

that reflect the stage of local industry development. As a case study, Cracow 

was chosen as an example of development of industrial heritage for cultural 

purposes. It was considered not only culturally important, but also an attrac-

tive way to look for a new function for relatively young industrial monuments. 

Danuta Dębowska
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58

WSTĘP 

Kraków w roku 1978 został wpisany na elitarną Listę światowego dziedzic-

twa kulturowego UNESCo, znajdując się tym samym w pierwszej grupie 

tworzących ją 12 obiektów i miejsc. Znany jest z wielowiekowej historii oraz 

licznych zabytków sztuki i architektury, należy do grona najsłynniejszych 

miast historycznych Europy. Jak można przeczytać na stronie internetowej 

Polskiego Komitetu ds. UNESCo.

Stare Miasto Krakowa, dawnej stolicy Polski, rozciąga się u stóp Zamku 

Królewskiego na Wawelu. XIII-wieczne miasto kupieckie posiada najwięk-

szy w Europie rynek, liczne zabytkowe kamienice oraz bogato wyposa-

żone pałace i kościoły. O świetnej przeszłości Krakowa świadczą fragmenty  

XIV-wiecznych murów miejskich, położona na południu miasta średniowieczna 

dzielnica Kazimierz, z zabytkowymi synagogami, Uniwersytet Jagielloński 

oraz katedra gotycka, w której pochowani są królowie Polski [Polskie obiekty 

na Liście UNESCo].
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1. Trudne dziedzictwo 
Historyczne obiekty podobnych miast są najczęściej zadbane i efektownie eksponowane. 

Łatwo wskazać doskonałe przykłady wielowiekowych starówek, dobrze zachowane śre-

dniowieczne układy urbanistyczne czy monumentalne warownie i wytworne rezydencje 

zdobiące takie miejsca. Ciekawie w tym kontekście wypada jednak pytanie o zabytki 

o wiele młodsze, zaliczane niekiedy do „innego” rodzaju dziedzictwa, takie jak obiekty 

poprzemysłowe, inżynieryjne czy militarne [Raport 2009, s. 17]. Ich wartość w przypadku 

miast o wielowiekowej historii nie jest zazwyczaj szacowana zbyt wysoko. Wielokrotnie 

można usłyszeć argument, że nic w tym dziwnego: skoro możemy pochwalić się licznymi 

średniowiecznymi kościołami (łożąc środki na utrzymanie ich w dobrym stanie), po co 

zawracać sobie głowę zajezdnią tramwajową z końca XIX w. czy pochodzącą z początku 

XX stulecia starą fabryką… Co więcej, pełnej waloryzacji dziedzictwa przemysłowego 

nie zapewniają często również sami badacze poświęcający im swoją uwagę. Słusznie 

zauważa Tadeusz Jędrysiak, pisząc:

Dziedzictwo przemysłowe stanowi swoisty zapis historii cywili-
zacji, który przedstawia procesy techniczne oraz technologiczne. 
Historię przemysłu ilustrują w sensie materialnym budowle 
i struktury przestrzenne związane z określonym miejscem, 
powiązane z krajobrazem, a także zabytkowe maszyny i procesy 
technologiczne. Takie obiekty jak stare gazownie, dawne wieże 
ciśnień, młyny, elektrownie, browary, gorzelnie, kuźnie, tartaki, 
cegielnie i zabudowania fabryczne, które często nie zachowały 
zabytkowego wyposażenia, stanowią coraz częściej dostrze-
gany element dziedzictwa kulturowego. I to niezwykle ważny 
aspekt jego wielkiej wartości dla współczesnego i przyszłego 
pokolenia. Świadomość wartości dziedzictwa przemysłowego 
lat minionych może być ważnym elementem w wychowaniu 
młodzieży do twórczego kontaktu z nowoczesną techniką 
i technologią [2011, s. 17].

Łukasz Gaweł
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Taka perspektywa nie będzie jednak wystarczająca dla wielu tradycjonalistycznie nasta-

wionych konserwatorów, historyków sztuki czy urbanistów. Podstawowym powodem 

nieporozumień w tym zakresie jest postrzeganie dziedzictwa poprzemysłowego jako 

jakiegoś „innego rodzaju dziedzictwa”. Sama kategoria „innego dziedzictwa” jest w tym 

przypadku nieporozumieniem; dziedzictwo jako takie tworzy komplementarną całość, 

narastający przez wieki zasób twórczych i odtwórczych działań danej społeczności, roz-

wijający się równolegle w różnych obszarach życia, niekiedy przypominający palimpsest, 

kiedy spod nowych warstw „kulturowego tekstu” przebijają treści starsze, wydawać by 

się mogło odległe, niekiedy zapomniane. Spoiwem dla tej niejednorodnej struktury jest 

dziedzictwo niematerialne (z tego powodu sam podział na dziedzictwo materialne i nie-

materialne jawi się jako sztuczny) –pozwala ono bowiem patrzeć na dziedzictwo jako 

nierozerwalną całość. Zabudowania dawnej fabryki, miejski teatr, rynek z ratuszem – to 

nie są światy rozwijające się w izolacji, różne rodzaje nieprzenikającego się dziedzictwa, 

ale jednorodne uniwersum, którego spoiwem jest właśnie dziedzictwo niematerialne. 

Tę jedność dziedzictwa można opisywać zarówno na poziomie mentalnym (robotnik 

z fabryki udający się na niedzielną mszę do pobliskiego kościoła), jak i praktycznym 

(urządzenia miejskiego teatru wyprodukowane w miejscowej fabryce). 

Powyższy przykład jasno pokazuje, dlaczego nie jest możliwe prowadzenie spójnej 

polityki ochrony i zarządzania dziedzictwem wobec jego wyizolowanych, wyabstraho-

wanych obszarów. Takie postrzeganie dziedzictwa będzie też zawsze przyczyniało się 

do zafałszowania obrazu rozwoju jednostki osadniczej czy regionu, które muszą być 

postrzegane i opisywane jako proces ciągły.

Ponadto fakt, że takie podejście do dziedzictwa ma wielu zasłużonych dla jego ochrony 

działaczy (w tym naukowców), świadczy bez wątpienia o słabości obowiązującego 

systemu ochrony. Koncentrowanie się na obiektach liczących kilkaset lat, przy niemal 

całkowitym pomijaniu świadków młodszej przeszłości, powoduje opisaną wcześniej 

fragmentaryzację dziedzictwa. Warto przy tym pamiętać, że cieszące się dziś zasłużoną 

sławą najstarsze zabytki również miały kiedyś 100 lat. 
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2. Identyfikacja, inwentaryzacja, ochrona 
Wielokrotnie podnoszonym problemem w odniesieniu do zabytków poprzemysłowych 

(w istocie dotyczy to wszystkich zabytków w Polsce) jest brak aktualnych opracowań 

inwentaryzacyjnych. Nikt nie rozpoczyna dziś dyskusji nad jednym z paradygmatów 

zarządzania i ochrony dziedzictwa, że nie da się zachować wszystkiego. Nie jest jednak 

możliwe prowadzenie racjonalnej polityki w tym zakresie, jeśli nie istnieje aktualna doku-

mentacja pozwalająca zidentyfikować ten zasób, a następnie – dzięki wypracowanym 

kryteriom – wskazać te obiekty (zespoły, przestrzenie), które muszą zostać zachowane. 

Warto pamiętać, że grzech zaniechania w tym obszarze ma stosunkowo młodą metrykę. 

W nieodległej przeszłości wiele środowisk naukowych prowadziło bowiem zaawanso-

wane badania naukowe mogące stanowić wzór w zakresie identyfikacji i inwentaryzacji 

dziedzictwa przemysłowego.

Gdy mowa o archeologii przemysłowej w Polsce – dyscyplinie 
naukowej wciąż młodej – to zainteresowanie świadectwami 
przeszłości przemysłowej odnosimy do lat 20. XX w. Ochronie 
poddano wówczas powstały z końcem XVIII w. zakład meta-
lurgiczny w Sielpi Wielkiej. […] Nowe impulsy zainteresowania 
zabytkami przemysłu i techniki ujawniły się w latach 50. XX w. 
Pionierską rolę odegrali tutaj historycy kultury materialnej sku-
pieni wokół prof. Jana Pazdura i Instytutu Kultury Materialnej 
PAN, a pozostawili po sobie m.in. Katalog zabytków budownictwa 
przemysłowego w Polsce. Inny ośrodek rodzącej się w Europie 
nowej dyscypliny naukowej – archeologii przemysłowej – kształ-
tował się wokół prof. Mieczysława Radwana, Jerzego Bielenina 
i metalurgów z prof. Jerzym Piaskowskim z Akademii Górniczo-
Hutniczej i Instytutu Odlewnictwa w Krakowie na czele. Szeroko 
zakreślone prace ewidencyjne zabytków budownictwa i techniki: 
górnictwa, energetyki, włókiennictwa, przemysłu metalowego, 

Łukasz Gaweł
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szklarstwa, cukrownictwa, gospodarki komunalnej Śląska, zaini-
cjowano w 1978 r. na Politechnice Wrocławskiej. Znajdują one 
dzisiaj kontynuację w pracach wrocławskiego Biura Studiów 
i Dokumentacji Zabytków Techniki oraz Fundacji Otwartego 
Muzeum Techniki. Działania obejmują obszary postindustrialne 
Polski, owocują zbiorem ok. 10 tys. kart ewidencyjnych zabyt-
kowych zespołów przemysłowych, budowli, maszyn i urządzeń 
technicznych, licznymi studiami, publikacjami. One też stano-
wią podstawę decyzji Państwowej Służby Ochrony Zabytków 
o ochronie prawnej dzieł wybranych. Podstawy ochrony stanowi 
nie tylko ustawa o Ochronie Zabytków z 1962 r. (z późniejszymi 
nowelizacjami), ale i prawo lokalne, w drodze formułowa-
nia planów zagospodarowania przestrzennego miast i gmin 
[Januszewski 2009, s. 9–10]. 

Choć przedstawiona powyżej sytuacja powinna napawać optymizmem, praktyka codzien-

nego działania nie przedstawia się już tak dobrze. Przede wszystkim brakuje serii nauko-

wych opracowań – katalogów zabytków przemysłowych (na wzór wspomnianego Katalogu 

zabytków budownictwa przemysłowego w Polsce), które z jednej strony przedstawiałyby 

aktualny stan zasobu, a z drugiej przyczyniały się do jego popularyzacji – ta, jak wiadomo, 

jest niezbędnym elementem skutecznej ochrony 1. Co ciekawe, wzorów takich publikacji 

wcale nie musimy szukać u potentatów w zakresie ochrony i zarządzania dziedzictwem 

przemysłowym – Niemców czy Brytyjczyków. Ciekawymi osiągnięciami w tym zakresie 

mogą się pochwalić np. nasi południowi sąsiedzi. Doskonałą tego egzemplifikacją jest 

czeska publikacja poświęcona poszczególnym jednostkom administracyjnym kraju, pod 

zbiorczym tytułem Industriální topografie. […] Průmyslová architektura a technické stavby 

[zob. Industriální topografie 2011]. Na przykład tom poświęcony Krajowi Ustupskiemu 

1 Spotykamy dziś jedynie katalogi zabytków przemysłowych miast (np. Krasucki 2011), 
brakuje natomiast spójnej serii obejmującej przynajmniej jedno województwo, opracowanej 
wg jednolitej metodologii.
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liczy ponad 350 stron i blisko 600 pozycji katalogowych – każda zaopatrzona w foto-

grafie, metryczkę (zawierającą m.in. współrzędne geograficzne, daty powstania oraz 

podstawowe adresy bibliograficzne) oraz rys historyczny wraz z opisem stanu obecnego.

Jak się okazuje, również wspomniane w przytoczonym wyżej opisie prawo nie jest 

wystarczające w zakresie ochrony zabytków poprzemysłowych (w istocie chodzi o prawo 

ochrony zabytków jako takie, które nie ma charakteru systemu sprawnego i skutecz-

nego). W każdym praktycznie regionie Polski spotkać możemy przykłady bezmyślnego 

dewastowania dziedzictwa poprzemysłowego – jak pisze Michał Krasucki, odnosząc 

się do sytuacji Warszawy: „Pod młotek idą całe zespoły fabryczne, kolejowe, pierzeje 

dawnej zabudowy, a wraz z nią także pozostałego wyposażenia technicznego – zabytków 

techniki” [2011, s. 7]. Wiele obiektów poprzemysłowych nie jest wpisanych do rejestrów 

zabytków, wpisy do gminnych ewidencji nie gwarantują faktycznego bezpieczeństwa 

nawet cennym obiektom, zaś ochrona obszarowa w ramach miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego częstokroć nie nadąża za postępującymi w danym 

regionie zmianami [Wojtoń 2010, t. 58].

Wobec przedstawionych powyżej problemów kluczowym wydaje się stworzenie spój-

nego i komplementarnego systemu ochrony dziedzictwa, który obejmowałby swoim 

zasięgiem cały jego zasób. Jest to możliwe wyłącznie w sytuacji, kiedy współpracę 

podejmą ze sobą przedstawiciele różnych środowisk, reprezentujący różne podejście 

do kwestii ochrony zabytków, czy też szerzej – dziedzictwa kulturowego. Wydaje się, że 

modelowym rozwiązaniem w tym zakresie, faktycznie wskazującym pożądane kierunki 

działania (wymagającym jednakże realnego przeniesienia w sferę praktyki), mogą być 

wojewódzkie programy opieki nad zabytkami. Przykładowo w opracowanie Wojewódzkiego 

programu opieki nad zabytkami w Małopolsce na lata 2014–2017 zaangażował się zespół 

liczący kilkanaście osób reprezentujących różne specjalności naukowe, środowiska 

i instytucje. Dzięki temu udało się stworzyć dokument obejmujący swym zasięgiem 

najróżniejsze przejawy kultury materialnej i niematerialnej, w dziedzinie ochrony zabyt-

ków ujmując również zabytki poprzemysłowe (znalazły się wśród propozycji obiektów 

„zasługujących na wpis do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego”  

[Wojewódzki program opieki nad zabytkami w Małopolsce 2014, s. 129]).

Łukasz Gaweł
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3. Dziedzictwo poprzemysłowe i militarne 
w strukturze miasta historycznego
Umiejętność heurystycznego spojrzenia na rozwój miast historycznych, dostrzeżenie – 

obok monumentalnych zabytków przeszłości – również stosunkowo młodych obiektów 

poprzemysłowych, militarnych czy inżynieryjnych wpływa nie tylko na filozofię ochrony 

i zarządzania dziedzictwem, ale może przyczyniać się również do stworzenia możliwości 

zrównoważonego rozwoju współczesnego miasta. To właśnie umiejętność zagospodaro-

wania tego niejednokrotnie niedocenianego dziedzictwa stwarza warunki dla dalszego 

harmonijnego rozwoju jednostki osadniczej. Znajdujące się najczęściej na obrzeżach 

historycznych centrów obiekty dają szansę odciążenia najbardziej obleganych przez 

turystów kwartałów miasta. W przypadku Krakowa są to Rynek Główny, Kazimierz oraz 

wzgórze wawelskie. Tymczasem wokół nich znajduje się wiele przestrzeni mogących 

budzić potencjalne zainteresowanie. Wpierw jednak wymagają one racjonalnego zarzą-

dzania, prowadzącego do nasycenia funkcjami i treściami interesującymi zarówno dla 

społeczności lokalnej, jak i turystów. Niewielki obszar Starego Miasta wraz z Kazimierzem 

i wzgórzem wawelskim oblegany jest przez kilka milionów turystów rocznie, podczas 

gdy mogące pełnić funkcje rekreacyjno-kulturowe obszary pozostają opuszczone i nie-

zagospodarowane. Należy zaliczyć do nich zarówno całe kwartały czy zespoły obiektów 

(Nowa Huta, forty Twierdzy Kraków), jak i mniejsze fragmenty miasta (m.in. Bulwary 

Wiślane, Salwator, wzgórze św. Bronisławy z kopcem Kościuszki, Sowiniec z kopcem 

Piłsudskiego, Bielany, Zabłocie, wzgórze Lasoty). Wśród nich znajduje się kilka obiektów 

(miejsc) poprzemysłowych, inżynieryjnych czy też militarnych.

Dobrym przykładem potencjału tkwiącego w tego typu obiektach jest rozbudowana 

struktura Twierdzy Kraków. Wielki kompleks militarny, wznoszony etapami pomiędzy 

1849 a 1916 r. składa się z ponad 50 fortów i obiektów towarzyszących. Dość długi czas 

budowy kompleksu przyczynił się do tego, że na stosunkowo niewielkim obszarze 

zachował się materialny dowód dokonującej się w tych latach rewolucji w zakresie 

stosowania nowatorskich technologii i materiałów. 
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Nie do przecenienia jest również wymiar krajobrazowo-rekreacyjny zachowanych 

do dnia dzisiejszego obiektów. Już przed laty zwracał na to uwagę wybitny znawca 

zagadnień związanych z ochroną krajobrazu, wielki miłośnik historycznych fortyfikacji,  

prof. Janusz Bogdanowski:

Gdyby [...] zbilansować w samych tylko liczbach zasoby zielone 
dawnej twierdzy krakowskiej, wyszłoby razem z górą 160 km 
różnych dróg o turystyczno-spacerowym znaczeniu, a przy 
tym ponad 250 ha zieleni rozdzielonych między 80 parków-for-
tów. Liczby te można porównać dla przykładu z wielkościami 
tych terenów, z których korzysta się na co dzień. Dla porów- 
nania – tak uczęszczany deptak wzdłuż Błoń ma niespełna 2 km, 
powierzchnia Rynku krakowskiego równa jest 4 ha, przeciętny 
zaś park-zieleniec ma 2–6 ha, czyli właśnie tyle, co park-fort 
[1997, s. 13].

Opuszczone forty są miejscem występowania bogatej flory i fauny. W trakcie prowadzo-

nych badań stwierdzono m.in., że w okresie letnim żyje tu ok. 50 gatunków ptaków, zaś 

zimą we wnętrzach fortyfikacji – panujące tam warunki siedliskowo-mikroklimatyczne 

przypominają jaskinie naturalne – znajduje schronienie 10 gatunków nietoperzy (są to 

m.in. podkowiec mały, nocek duży, gacek brunatny, gacek szary, mopek), wszystkie 

objęte na terenie Polski ochroną gatunkową. 

Już to pobieżne wyliczenie pokazuje, jak wielki potencjał tkwi w takich miejscach. Mogą 

być one zarówno terenem dla aranżacji ścieżek dydaktycznych (np. ekologicznych), 

obszarem do uprawiania rekreacji zarówno spacerowej, jak i czynnej – otoczenie for-

tów to wymarzone wręcz miejsce do urządzenia ścieżek rowerowych o różnym stopniu 

trudności, czy np. skateparków. Rozwiązaniem narzucającym się niejako samoistnie 

jest utworzenie ścieżek rowerowych łączących wszystkie obiekty. Nawet minimalne 

nakłady, polegające na wykarczowaniu dziko rosnącej roślinności, przyniosłyby zysk 

Łukasz Gaweł
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w postaci atrakcji krajobrazowej (jeszcze większe walory estetyczne mogłoby zapewnić 

oświetlenie obiektów po zmroku).

Przykład krakowskich fortów pokazuje, jak trudnym procesem jest w rzeczywistości 

odnalezienie nowych zastosowań dla poszczególnych obiektów.

W kompleksie Twierdzy Kraków takim wyjątkowym obiektem jest fort 31 „Święty 

Benedykt” 1. Zbudowany w latach 1853–1856 (autor projektu nie został jednoznacznie 

zidentyfikowany, ale dzieło to przypisuje się zwykle znanemu krakowskiemu architek-

towi Feliksowi Księżarskiemu). Założenie wzniesiono w formule wieży artyleryjskiej, 

powszechnie występującej w europejskiej sztuce fortyfikacyjnej XIX w. W folderze 

wydanym przez Urząd Miasta Krakowa (w celu zainteresowania nią potencjalnych 

inwestorów) tę basztę maksymiliańską opisano następująco:

Fort zbudowano na rzucie regularnego szesnastoboku z okrą-
głym wewnętrznym dziedzińcem. Budynek, podpiwniczony 
tylko w części, ma dwie nadziemne kondygnacje kazamatowe, 
zwieńczone otwartym tarasem artylerii i piechoty. W 1861 r. fort 
osłonięto dodatkowym wałem ziemnym, zaś w 1887 – wraz 
z całym grzbietem Krzemionek – fortyfikacjami bastionowymi, 
zachowanymi w sąsiedztwie fortu do dziś. W końcu XIX w., 
po kolejnej rozbudowie twierdzy, fort utracił wartość bojową, 
pełniąc odtąd funkcje pomocnicze, zaś po 1918 – mieszkalne. 
W 1984 r. obiekt został opuszczony przez dotychczasowych 
użytkowników. Do dziś – mimo postępującej dewastacji – prze-
trwało wiele elementów pierwotnego wystroju i wyposaże-
nia fortu, w tym stolarka bram i części drzwi wewnętrznych, 
unikalny most zwodzony oraz kamienne portale. […] O atrak-

1 Autor pragnie złożyć serdeczne podziękowania Pani dr Joannie Szulborskiej-
Łukaszewicz za wiele cennych informacji i materiałów dotyczących najnowszej historii 
Fortu św. Benedykta.
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cyjności fortu dla potencjalnego użytkownika decyduje nie 
tylko specyfika formy architektonicznej, interesujące detale (np. 
neogotycki portal), charakter wnętrz (sklepienia), częściowo 
zachowane elementy wyposażenia (np. most zwodzony), ale 
i doskonałe położenie przy zbiegu Alei Powstańców Śląskich 
oraz ulic Wielickiej i Powstańców Wielkopolskich (blisko cen-
trum Krakowa), na wzniesieniu, z którego roztacza się wspaniały 
widok na Kraków i Kopiec Kraka [Fort nr 31]. 

Należy jeszcze dodać, że w bezpośredniej bliskości fortu znajduje się jeden z najstar-

szych krakowskich kościołów – pod wezwaniem św. Benedykta (w jego fundamentach 

odnaleziono fragmenty budowli przedromańskich), poniżej rozciąga się urokliwy park 

Bednarskiego (założony na przełomie XIX i XX w. na dnie wyeksploatowanego kamienio-

łomu) oraz ekskluzywna niegdyś dzielnica willowa skupiona wokół placu Lasoty. Stąd 

już tylko krok do kładki na Wiśle i zabytków krakowskiego Kazimierza. Mimo to przez 

kilkadziesiąt lat fort ten nie doczekał się realizacji żadnej z opracowanych koncepcji 

jego zagospodarowania. Jest to również dowód na to, że nawet szeroko zakrojone prace 

konserwatorskie mają ograniczony wpływ na przywrócenie życia obiektom. 

4. Nowe życie w starych murach – dobre 
praktyki zagospodarowania obiektów 
poprzemysłowych w Krakowie
Ewa Wojtoń wymienia pięć funkcji, jakie nadawane są obiektom poprzemysłowym – 

zabytki militarne i inżynieryjne zalicza się do tej samej grupy.

Łukasz Gaweł
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Konieczne jest wskazanie i usystematyzowanie możliwych 
scenariuszy ponownego wykorzystania obszarów zdegradowa-
nych, nowych funkcji w starych murach. Do najważniejszych 
i najczęściej spotykanych należą: 

• obiekty kulturalne (muzea, sale koncertowe), 

• mieszkalna – lofty, 

• rozwój przedsiębiorczości (parki przemysłowe,  
  uczelnie wyższe, inkubatory itp.), 

• zagospodarowanie zbiorników wodnych, 

• usługi (galerie handlowe, biurowce itp.). 

Najbardziej popularne jest ostatnie z przedstawionych rozwią-
zań. Adaptowanie obiektów przemysłowych na potrzeby cen-
trów handlowych jest najłatwiejsze, gdyż tego typu aktywność 
wymaga sprawnej komunikacji (możliwości dojazdu komunika-
cją prywatną i publiczną), dobrej lokalizacji (w centrach miast) 
oraz dużej przestrzeni. Wszystkie te wymagania łatwo spełniają 
obiekty poprzemysłowe [Wojtoń 2010, t. 58, s. 159].

Poszukiwanie nowych funkcji dla tego typu obiektów musi wiązać się jednak nie tylko 

z odczytaniem chwilowej koniunktury, ale przewidywaniem rozwoju społeczno-eko-

nomicznego otoczenia obiektu w najbliższych latach. Z tego powodu do najtrwalszych 

funkcji zalicza się te związane z działalnością kulturalną. Prowadzona z uwzględnieniem 

potrzeb społeczności lokalnej, gwarantuje bezpieczeństwo obiektowi, który na powrót 

staje się istotnym elementem struktury społecznej otoczenia.

Jak napisano wcześniej, zrównoważone zarządzanie jednostką osadniczą nie może 

polegać na bezrefleksyjnej próbie zachowania „wszystkiego”. Nie jest możliwe również 
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utworzenie w każdym cennym obiekcie poprzemysłowym czy militarnym muzeum. 

Wskazanie obiektów, które muszą zostać zachowane, powinno odbywać się na podsta-

wie oceny wielu kryteriów, poza historycznym i artystycznym, np. reprezentatywności 

dla danego miejsca. Skoro nie pozostało niemal nic ze słynnych krakowskich zakładów 

Ludwika Zieleniewskiego (utworzonych w 1851 r.), bezwzględnie powinno się zacho-

wać wznoszący się nieopodal kompleks fabryki maszyn i rządzeń rolniczych Marcina 

Peterseima, z historią sięgającą roku 1860. Oba te zakłady wiążą się z okresem, kiedy 

prezydentem miasta Krakowa był Józef Dietl. Zgodnie z jego wizją „[…] Kraków miał 

stać się miastem naukowym i przemysłowym, dlatego za najważniejsze uważał on 

popieranie rozwoju Uniwersytetu, szkolnictwa, w tym szkolnictwa zawodowego, roz-

wój przemysłu i rękodzieła, aby wzmocnić klasę średnią, do której zaliczył agronomów, 

górników, budowniczych, inżynierów, mechaników, chemików itd.” [Duda 2008, s. 143]. 

W Krakowie można wskazać kilka obiektów związanych z działalnością przemysłową, 

które uratowano dzięki odnalezieniu dla nich trwałej funkcji o dużym znaczeniu spo-

łecznym. Takim obiektem jest bez wątpienia dawna elektrownia krakowskiego Teatru 

Miejskiego, oddana do użytku w 1893 r., zaprojektowana przez krakowskiego architekta 

Jana Zawiejskiego, zwana przez krakowian Domem Machin.

W trakcie wznoszenia teatru zaszła konieczność wybudowania 
dodatkowego obiektu, mieszczącego turbiny elektryczne. Teatr 
miał bowiem posiadać oświetlenie elektryczne, a w Krakowie 
nie było jeszcze elektrowni miejskiej. Budynek stacji elektrycznej 
[…] miał pomieścić dodatkowo […] malarnię dekoracji teatral-
nych. W ostatecznej, piętrowej wersji Zawiejski nadał budynkowi 
charakter eklektycznej malowniczej willi. Została ona poważnie 
zniszczona w latach sześćdziesiątych barbarzyńską, nie liczącą 
się z jej charakterem przebudową. Obecnie mieści drugą scenę 
teatru Słowackiego pod nazwą „Miniatura” [Purchla 1986, s. 114].

Łukasz Gaweł
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Mimo tej surowej oceny przeprowadzonych prac i faktu, że nie zachowało się wyposażenie 

elektrowni sprowadzone do Krakowa z Frankfurtu przez czeską firmę Františka Křižika, 

warto pamiętać o tym budynku, który jest bodaj najstarszym przykładem przystoso-

wania budowli przemysłowej do nowej funkcji. Jest to również jeden z tych obiektów, 

o którym z pewnością można powiedzieć, że nadana mu funkcja jest trwała. Zadbany, 

wznoszący się w centrum miasta, mieszczący niewielką scenę teatralną, wyróżnia się 

spośród innych budynków Starego Miasta dyskretnie ukrytym kominem wznoszącym 

się ponad czterospadowym dachem.

Do celów kulturalnych przystosowano również kolejną krakowską elektrownię – oddaną 

do użytku w 1900 r. elektrownię podgórską (wówczas Podgórze nie było, jak obecnie, 

dzielnicą Krakowa, ale wznoszącym się po drugiej stronie Wisły miastem). Wyposażona 

przez Křižika w trzy maszyny parowe, trzy prądnice prądu stałego oraz baterię akumu-

latorów, dawała energię elektryczną całemu miastu. Zlikwidowano ją w konsekwencji 

połączenia Krakowa z Podgórzem w roku 1915. Przez lata pełniła różne funkcje – po 

1926 r. mieścił się tu Miejski Dom Noclegowo-Kąpielowy dla bezdomnych, a także przy-

chodnia przeciwgruźlicza i chorób wenerycznych. W czasie II wojny światowej Niemcy 

wykorzystywali elektrownię jako punkt zborny przed wysłaniem więźniów do obozów. 

W 2005 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego powstała kon-

cepcja ulokowania w zabudowaniach dawnej elektrowni podgórskiej siedziby Ośrodka 

Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora – Cricoteka. Historyczne budynki elektrowni 

stały się elementem nowoczesnej bryły architektonicznej, a otwarcie nowej siedziby 

miało miejsce w roku 2014.

Udanym przykładem adaptacji dawnych obiektów inżynieryjnych jest zespół dawnej 

zajezdni tramwajowej przy ul. św. Wawrzyńca. Choć krakowskie niebieskie tramwaje 

szybko stały się jednym z charakterystycznych symboli „nowoczesności” miasta, przyj-

mowane były przez mieszkańców z dużym oporem. Najpierw sprzeciwiano się wprowa-

dzeniu tramwajów konnych, potem protesty budził pomysł uruchomienia linii tramwajów 

elektrycznych. Ukazujące się w Krakowie socjalistyczne pismo „Naprzód” w związku 

z tą decyzją snuło ponurą wizję: „Gmina będzie musiała najrychlej wybudować nowy 
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szpital i nowy zakład dla umysłowo chorych. Szpital dla uszkodzonych i poranionych 

przez tramwaj, drugi zaś dla mieszkańców ulic, którymi tramwaj jeździ, i dla tych, co 

tramwajem jeżdżą, bo ci niechybnie skutkiem dzwonków tramwajowych zwariować 

muszą” [za: Kobylarczyk 2013, s. 49]. Wkrótce tramwaj przestał budzić takie emocje, 

stając się ulubionym środkiem transportu. Dla zapewnienia zaś sprawnej obsługi ruchu 

wcześniejsze zabudowania zajezdni tramwaju konnego na krakowskim Kazimierzu 

rozbudowano wg projektu Karola Knausa (w latach 1900–1912); powstała wówczas 

m.in. efektowna sześciotorowa hala tramwajów elektrycznych. Cały kompleks zajezdni 

tramwajowej przebudowywano i rozbudowywano wielokrotnie aż do roku 1939. Budynki 

użytkowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne zostały ostatecznie opusz-

czone w latach 90. XX w. Część z nich zwrócono zgromadzeniu Kanoników Laterańskich, 

pozostałe zaadaptowano na siedzibę i przestrzenie ekspozycyjne utworzonego  

w 1998 r. przez miasto Kraków Muzeum Inżynierii Miejskiej.

 Za równie udaną adaptację należy uznać przekształcenie kompleksu fabrycznego wzno-

szącego się na krakowskim Zabłociu, przy ulicy Lipowej 4. W 1937 r. Izrael Kohn, Wolf 

Luzer Glajtman oraz Michał Gutman założyli tu Pierwszą Małopolską Fabrykę Naczyń 

Emaliowanych i Wyrobów Blaszanych Rekord sp. z o.o. Przejęta w 1939 r. przez niemieckich 

okupantów, stała się własnością Oskara Schindlera (Deutsche Emailwarenfabrik), który 

rozbudował pierwotny kompleks. To dzięki niemu miejsce to okryło się sławą – Schindler 

ocalił ok. 1,2 tys. Żydów zatrudnionych w jego fabryce (historia ta zyskała światowy 

rozgłos dzięki filmowi Lista Schindlera, zrealizowanemu przez Stevena Spielberga na 

podstawie powieści Thomasa Keneally’ego). Po zakończeniu II wojny działał tu Zakład 

Wytwórczych Podzespołów Telekomunikacyjnych Telpod, a w 2005 r. dawny kompleks 

fabryczny przejęło miasto Kraków. Zaadaptowane na cele muzealne i częściowo prze-

budowane obiekty podzielono pomiędzy dwie instytucje: Muzeum Sztuki Współczesnej 

MOCAK oraz oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Fabryka Schindlera. 

W tym ostatnim urządzono stałą ekspozycję opowiadającą o Krakowie pod okupacją 

niemiecką. Wystawa okazała się wielkim sukcesem frekwencyjnym. Ekspozycję otwartą 

w czerwcu 2010 r. odwiedziło do końca roku ponad 114 tys. osób, w 2012 r. było to już 

240 tys., a w 2013 – 270 tys. odwiedzających [Kruczek 2014, s. 34].

Łukasz Gaweł
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***
Opisane powyżej przykłady pokazują możliwości, jakie stwarzają obiekty poprzemysłowe 

w kontekście zaadaptowania na cele kulturalne. Doświadczenia ogólnopolskie dowodzą 

jednak, że przedstawione tu modele zagospodarowania nie mogą być automatycznie 

aplikowane w innych miastach i regionach. Każda adaptacja obiektu poprzemysłowego, 

projektowanie dla niego nowej funkcji wymaga bowiem odrębnej analizy lokalnych 

uwarunkowań wraz z dokładnym rozpoznaniem interesariuszy dziedzictwa, ich potrzeb 

i oczekiwań. Trwałą funkcję, a więc bezpieczeństwo obiektom zapewnić może bowiem 

jedynie odnalezienie funkcji autentycznie żywej, powodującej, że dane miejsce staje 

się ważne dla lokalnej społeczności i (lub) interesujące dla odwiedzających je turystów.
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KULTURA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ  
NA TERENIE SPEICHERSTADT – 
POTENCJAŁ DZIEDZICTWA 
A NOWA TOŻSAMOŚĆ
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Doktorantka Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. Absolwentka studiów magisterskich z zarządzania  

mediami oraz zarządzania kulturą w Instytucie Kultury UJ. Do zaintereso-

wań badawczych autorki należą history marketing, architektura i projekto-

wanie muzeów, współczesne wykorzystanie dziedzictwa oraz zagadnienia  

rewitalizacji przestrzeni poprzemysłowych. 

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński
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CULTURE AND ENTREPRENEURSHIP 
IN THE SPEICHERSTADT DISTRICT –  
THE POTENTIAL OF HERITAGE  
AND A NEW IDENTITY
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ABSTRAKT ABSTRACT 
Tematem artykułu jest ukazanie roli instytucji kultury i sektora przemysłów 

kreatywnych na terenie kompleksu magazynowego Speicherstadt w Hamburgu. 

Do analizy wybrane zostały organizacje, które czerpią z dziedzictwa i toż-

samości miejsca oraz działają w historycznych budynkach portowych, co 

jest istotne ze względu na fakt włączenia zabytkowej zabudowy do projektu 

HafenCity – opartego na idei wykształcenia zupełnie nowej dzielnicy, o nowej 

tożsamości, mającej stać się w przyszłości centrum miasta. Pierwsza część 

artykułu oparta jest na zestawieniu historii Speicherstadt z futurystyczną 

wizją HafenCity. Druga stanowi próbę pokazania różnorodności wykorzystania 

potencjału dziedzictwa i historii we współczesnej przedsiębiorczości i kultu-

rze. W podsumowaniu został ujęty kontekst wpisania dzielnicy Speicherstadt 

na Listę światowego dziedzictwa UNESCo i wynikających z tego szans.

. 

The theme of this article is to present the role of cultural institutions and 

the creative industries sector in the Speicherstadt warehouse complex  

in Hamburg. For the analysis were selected organizations that draw from the 

heritage and identity of the place and act in historic harbor buildings, which is 

important due to the inclusion of these area to the project HafenCity – based 

on the idea of creating an entirely new district, with a new identity, which 

is supposed to become the future city center. The first part of the article  

is based on the juxtaposition of the historic Speicherstadt and the futuristic 

vision of HafenCity. The second part is an attempt to show the diversity 

of the potential of heritage and history in contemporary entrepreneurship 

and culture. The summary includes the context of Speicherstadt district 

entering the UNESCo World Heritage Site and the resulting opportunities.
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WSTĘP
Przyportowy kompleks magazynów w Hamburgu od ponad 100 lat stanowi 

nieodłączny element miasta – zarówno pod względem architektonicznym, 

jak i funkcjonalnym. Zbudowany, by sprostać potrzebom przemysłowców 

i kupców, teraz zmienia swe oblicze poprzez kulturę i związaną z nią przed-

siębiorczość. Obecnie Speicherstadt odgrywa nie tylko kluczową rolę w akty-

wizacji poprzemysłowej części miasta, ale już niemalże równoważy ofertę 

kulturalną centrum. Wraz z  rozbudową nowoczesnej dzielnicy HafenCity, 

która ma kształtować miasto nawet przez kolejne stulecia 1 i zagwaranto-

wać rozwój pod względem kulturalnym, ekonomicznym oraz społecznym 

[HafenCity – die Genese, s. 2], środek ciężkości życia miejskiego przenosi 

się, jak przystało na miasto hanzeatyckie, z powrotem w kierunku portu. 

Na terenie zrewitalizowanego obszaru Speicherstadt, niejako włączo-

nego do powstającej od zera dzielnicy HafenCity, swoje siedziby mają 

m.in. muzea i  galerie (np. Internationales Maritimes Museum Hamburg, 

muzeum przypraw Spicy’s), klastry, filharmonia i  teatry, agencje rekla-

mowe i redakcje, fundacje (np. Körber-Forum), szkoła musicalowa, a także 

miejsca rozrywki, takie jak dom strachów czy wystawa modeli kolejowych.  

W nowej części (HafenCity) budowane są natomiast kwartały mieszkaniowo-

-usługowe, gdzie swe siedziby mają liczne koncerny i  przedsiębiorstwa 

(np. Unilever-Haus. Meßmer MoMENTUM) [zob. HafenCity – Leben]. 

Celem artykułu jest nie tylko przedstawienie struktury życia kulturalnego 

w nowym centrum Hamburga, lecz również refleksja nad pojęciem auten-

tyczności i strategii zarządzania historią i tożsamością miejsca. Kwestie te 

stają się tym istotniejsze, że dzielnica Speicherstadt, pozostająca w opo-

zycji do nowych inwestycji, została niedawno wpisana na Listę światowego 

dziedzictwa UNESCo [UNESCo New Inscribed Properties 2015].

1 „[…] würde Hamburgs Zentrum für viele Jahrzehnte, sogar das kom-
mende Jahrhundert prägen. Der neue Stadtteil musste daher nicht nur besonders 
zukunftsfähig sein, sondern auch ein Modell für die europäische Innenstadt des 
21. Jahrhunderts entwickeln [...]“ [HafenCity – die Genese, s. 2].
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1. Historia Speicherstadt
Chcąc zrozumieć specyfikę Speicherstadt oraz znaczenie tego obszaru dla historii 

i rozwoju Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Hamburg 1, należy cofnąć się aż do 1189 r., 

gdy – według przekazów – cesarz Fryderyk I Barbarossa zagwarantował miastu wolność 

celną. Przyczyniło się to do powstania pierwszego portu na Łabie, który znajdował się 

w pobliżu obecnej HafenCity. W XIV w. stał się on najważniejszym niemieckim punktem 

przeładunkowym między Morzem Północnym a Bałtykiem. Bogactwo i rozkwit miasta 

przysparzały też kłopotów – legendarny pirat Klaus Störtebeker wraz ze swoimi kom-

panami często atakował statki Hanzy. 

W wielu domach mieszczańskich, ulokowanych bezpośrednio przy kanałach Alster 

i Łaby, znajdowały się także biura czy magazyny handlowe. Wynikało to ze „strefy 

bezcłowej” obejmującej całe miasto – niewielkimi łodziami transportowano towary 

między centrum miasta a portem. 

W XVII i XVIII w. wzdłuż Łaby powstały ekskluzywne dzielnice mieszkaniowe, wzniesione 

w stylu barokowym, których właścicielami byli najbogatsi mieszczanie. Zgiełk i portowa 

codzienność spowodowały jednak, że zamożni kupcy szybko przenieśli się w spokojniej-

sze okolice. Ich miejsce zajęli pracownicy portu i rzemieślnicy, stopniowo zabudowujący 

każdy wolny kawałek ziemi. Jak zauważono w dokumencie HafenCity – Die Geschichte 

des Ortes, już wtedy tereny przyportowe odwiedzano również w celach rekreacyjnych  – 

np. w czasie niedzielnych spacerów.

Kluczowy dla losów portu był wiek XIX. Przede wszystkim nastąpił wtedy gwałtowny 

rozwój handlu z państwami Ameryki Południowej. Spowodowało to, że dotychczasowa 

infrastruktura stała się niewystarczająca – zbudowano nowoczesny basen portowy 

z dźwigami, dzięki czemu potężne parowce mogły wpływać bezpośrednio do miasta, 

bez konieczności rozładunku przez mniejsze jednostki. Ten system za – i rozładunku 

był wówczas uznawany za najnowocześniejszy na świecie, a Hamburg cieszył się opi-

1 Historię portu opracowano na podstawie dokumentu HafenCity – Die Geschichte.
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nią portu wyjątkowo „szybkiego” 1. W tym czasie powstało kilka pomniejszych portów 

w obrębie całego obszaru, np. Sandtorhafen, Grasbrookhafen, Magdeburger Hafen, 

Brooktorhafen, Baakenhafen. Wraz z rozwojem infrastruktury portowej konieczne  

było też zabezpieczenie terenu przed powodziami – podniesiono wtedy poziom  

przedbrzeża do 5 m n.p.m. 2

W 1872 r. port został przyłączony do linii kolejowej, a dworzec Hannoverscher Bahnhof 

umożliwiał szybki transport towarów w głąb Niemiec. Poza tym w okolice portu prze-

nieśli się reprezentanci innych gałęzi przemysłu: gazownia miejska czy przetwórnie 

kauczuku, który z Amazonii i Azji przypływał na statkach do Hamburga. 

Pod koniec wieku nastąpił ostateczny rozdział funkcji mieszkalnych od handlowo- 

-usługowych na terenie portowym. Wynikało to ze zmiany przepisów, które weszły 

w życie po zjednoczeniu Niemiec w 1871 r. Miasto, co prawda, utrzymało swoje przywi-

leje, jednak „strefa bezcłowa” została ograniczona do samego portu. W związku z tym 

nastąpiła konieczność przeniesienia wszystkich magazynów i składów w okolice portu 

do – wówczas najnowocześniejszego na świecie (posiadającego m.in. własne źródło 

energii) – kompleksu magazynowego Speicherstadt. Tereny przyportowe były wtedy 

zamieszkiwane przez ok. 20 tys. ludzi, którzy zostali wysiedleni bez zapewnienia im 

lokali zastępczych – interesy handlowe były priorytetowe dla władz miasta. 

Port stał się także niemym świadkiem dramatów XX w. Wraz ze wzmożonym ruchem 

emigracyjnym konieczne było przystosowanie portu, dotychczas jedynie przemysłowego, 

do transportu i odprawy ludzi. Zorganizowano tzw. Auswandererstadt („miasto emigran-

tów”), z którego – jak się szacuje – wyruszyło w podróż ok. 5 mln ludzi [Ballinstadt]. 3 

1 „Dieses Abfertigungssystem war das modernste weltweit und Hamburg galt 
bald als besonders schneller Hafen“ (Ten system obsługi był najnowocześniejszy na 
całym świecie, a Hamburg szybko uznano za wyjątkowo szybki port“ – tłum. aut.)  
[HafenCity – Die Geschichte, s. 2].

2 Współczesne HafenCity leży na wysokości ok. 8 m n.p.m. ponad Normalnull  
[HafenCity – Die Geschichte, s. 2].

3 Tematyce emigracji poświęcone zostało odrębne muzeum, Ballinstadt – Das 
Auswanderermuseum Hamburg, należące do sieci Association of European Migration 
Institutions [zob. Ballinstadt; AEMI]. W Polsce powstało niedawno Muzeum Emigracji w Gdyni 
[zob. Muzeum Emigracji].
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W  latach 1940–1945 z  dworca Hannoverscher Bahnhof deportowano ponad  

7,6 tys. Żydów, Sinti i Romów do gett i obozów zagłady. Ze względu na strategiczne  

znaczenie port był celem wielu alianckich ataków bombowych. W efekcie zniszczone  

zostało 70% magazynów i 90% zabudowań przy kejach. 

Po wojnie, na fali optymizmu Wirtschafstwunder 4, odbudowano, a nawet zmodernizo-

wano Speicherstadt. Wynalezienie kontenerów w 1956 r. sprawiło jednak, że historyczne 

magazyny stały się zbędne – były bowiem za małe, a baseny portowe zbyt płytkie dla 

olbrzymich kontenerowców. Rozbudowano więc terminale kontenerowe wzdłuż Łaby, 

a Speicherstadt i stare tereny portowe odgrywały coraz mniejszą rolę w życiu miasta.

Pozostały zatem duże obszary poprzemysłowe, które – jak pisze Piotr Lorens – świadczyły

niegdyś o bycie ekonomicznym danego miasta lub o znacznej 
części jego potencjału gospodarczego, a dziś pozostawione 
na uboczu przemian społecznych i ekonomicznych […] są to 
duże kompleksy terenów o różnorodnej zabudowie, częstokroć 
o walorach historycznych. Nierzadko też na ich terenie znajdują 
się relikty instalacji przemysłowych [...], będące efektem prowa-
dzonych przez wiele lat – a czasem nawet stuleci – procesów 
produkcyjnych [Lorens 2009a, s. 27–28].

Jeśli chodzi o  typologię, to Speicherstadt należy do obszarów poprzemysłowych 

poportowych oraz do pełniących dawniej „funkcje składowe i magazynowe”. Spichlerze 

i magazyny charakteryzują się tym, że są relatywnie łatwą do wykorzystania podstawą 

do  rewitalizacji ze względu na niewielkie zanieczyszczenia oraz brak „konieczności 

prowadzenia skomplikowanych procesów likwidacji infrastruktury przemysłowej” [tamże]. 

4 Określenie gwałtownego wzrostu gospodarczego w Niemczech po II wojnie światowej.
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Druga cecha, poportowy charakter, wyróżnia się silnym związkiem „z tożsamością mor-

ską miast”, co z pewnością stanowi duży potencjał w zakresie rewitalizacji społecznej: 

„tereny te są szczególnie podatne na przyjęcie nowych funkcji o znaczeniu metropo-

litalnym, gdyż są zazwyczaj centralnie położone w strukturach miast oraz pozwalają 

na kreację wyjątkowego środowiska miejskiego związanego z frontem wodnym i jego 

atrakcyjnością” [tamże, s. 28]. 

 

Lorens ponadto dzieli tereny poportowe na dwie grupy – albo o genezie sięgającej śre-

dniowiecza, albo XIX i XX w. Speicherstadt jest specyficznym przypadkiem, który paradok-

salnie można by przypisać do obu typów. Historycznie port sięga czasów średniowiecza, 

jednak jego dalsze losy każą, głównie poprzez pryzmat architektury i struktury założenia 

urbanistycznego, utożsamiać go raczej z późniejszym typem (Ryc. 1).
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Tak zwana II generacja portów to zwykle „duży obszar, słabo powiązany z historycznym 

centrum miasta”, na którym dochodzi do przemieszania funkcji „portowych z przemy-

słowymi, w tym np. stoczniowymi”, oraz na którym znajduje się „stosunkowo duża ilość 

pozostałych struktur i obiektów, w tym urządzeń technicznych, magazynów itp.” Lorens 

zaznacza, że ten charakter oraz struktura obszaru wpływają na jego atrakcyjność pod 

względem „rozwoju funkcji mieszkaniowych, komercyjnych (lecz rzadko o charakterze 

centrotwórczym), rekreacyjnych czy przemysłowych. Przykładem tego typu struktur 

mogą być różnego rodzaju układy o charakterze nabrzeżowym, pirsowym lub dokowym, 

a także – dawne stocznie” [Lorens 2009a, s. 28]. 

Przemiany wynikające z upadku muru berlińskiego i żelaznej kurtyny przyczyniły się do 

zmiany wizerunku Hamburga: z miasta na obrzeżach zachodniej Europy w metropolię 

położoną w centrum kontynentu [HafenCity – die Genese, s. 1]. Szybko okazało się, że 

port ma szansę stać się ponownie ważnym punktem na szlakach handlowych. Na życze-

nie burmistrza Henninga Voscherau, w 1991 r. rozpoczęto badania i prace koncepcyjne 

nad wykorzystaniem i modernizacją terenów przyportowych. Wszystko to odbywało 

się jednak z zachowaniem najwyższej dyskrecji – do miasta należała, co prawda, duża 

część obszaru, ale tylko nieliczne znajdujące się na nim budynki. Większość obiektów 

była w posiadaniu prywatnych właścicieli, więc ryzyko drastycznego wzrostu cen 

w wyniku rozpowszechnienia planów należało zredukować do minimum. W kolejnych 

latach spółki miejskie sukcesywnie wykupywały obiekty, co pozwoliło miastu uzyskać 

kontrolę nad obszarem [tamże].

Dopiero w 1997 r., w związku z oficjalną decyzją o realizacji projektu HafenCity, 

rozpoczęto publiczną działalność na rzecz rewitalizacji obszaru portowego  

[HafenCity – Die Geschichte, s. 4].
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2. Projekt HafenCity
Jak już zostało wspomniane, w 1997 r. przedstawiono publicznie Vision HafenCity, czyli 

koncepcję powrotu centrum miasta nad wodę. Za projekt miała odpowiadać miejska 

spółka Gesellschaft für Hafen – und Standortentwicklung mbH (obecnie HafenCity 

Hamburg GmbH).

Już na dwa lata później został rozstrzygnięty konkurs, na tak zwany: Masterplan  

[zob. Masterplankonzeption… 1999; HafenCity Hamburg 2006]. Zwycięzcą został holen-

dersko-niemiecki zespół Hamburgplan/Kees Christiaanse/ASToC, który przekonał 

jury pomysłem otwarcia się nowej dzielnicy w kierunku historycznego kompleksu 

Speicherstadt, zróżnicowaniem zabudowy, podziałem na kwartały oraz elastycznością 

i możliwością dostosowywania planu do bieżących potrzeb [HafenCity Chronik, s. 1]. 

Projekt HafenCity miał zintegrować portową, poprzemysłową część miasta z centrum, 

zachowując powiązanie z rzeką oraz zapewnić taką różnorodność funkcji, by nowe 

miejsce spełniało rolę typową dla centrów miast [Juchimiuk 2012, s. 20]. 

Strategia realizacji całego projektu HafenCity opiera się na pięciu aspektach: (I) wyko-

rzystanie 157 ha dawnego portu i przylegających do niego terenów przemysłowych 1; (II) 

zwiększenie gęstości zaludnienia na tym obszarze oraz efektywniejsze jego wykorzystanie 

przy jednoczesnym zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju 2; (III) wdrożenie na 

obszarze zrównoważonego transportu publicznego 3; (IV) wykorzystanie odnawialnych 

1 „Dzięki temu miasto powiększy swoje centrum o blisko 40% do 2025 roku, przy 
jednoczesnym utrzymaniu tradycji nadmorskiej tej przestrzeni. Odzyskano bezpośredni 
dostęp do rzeki Łaby. […] Nowo powstające budynki zostały posadowione ok. 7,5 metra 
powyżej poziomu morza” [Juchimiuk 2012, s. 20].

2  „Przewiduje się, że w okresie 25 lat stworzone zostaną dobre warunki zamieszki-
wania dla 12 000 mieszkańców oraz powstanie 45 tys. miejsc pracy, a także liczne tereny 
publiczne nad rzeką” [tamże].

3  „Postawiono tu na rozbudowaną sieć transportu publicznego. Promuje się koncep-
cję mobilności krótkodystansowej i aktywności pieszej – »walkable city«, system miejskich 
rowerów z rozbudowaną infrastrukturą. Rozbudowuje się linię metra U2, by lepiej zintegrować 
ten »kawałek« miasta z istniejącym centrum. Ponadto, linie autobusowe dysponują pojazdami 
napędzanymi wodorem. Zadbano o to, by tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
miały strefy uspokojonego ruchu kołowego” [tamże].
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źródeł energii oraz ogrzewanie budynków „za pomocą lokalnej sieci o niskim indeksie 

węglowym”; (V) indywidualny system certyfikacji budynków Ecolabel 1 [tamże, s. 20].

HafenCity (Ryc. 2) to „obecnie największy wewnątrzmiejski projekt rozwoju miasta”, 

który posiada „własną, unikalną topografię, zachowując dostęp do wody i typową atmos-

ferę portu, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony przeciwpowodziowej. HafenCity 

to również 6000 nowych mieszkań i więcej, niż 45 000 nowych miejsc pracy” pisała 

w 2013 r. Justyna Michniuk [2013, s.  56]. Rewitalizacja terenów poportowych w Hamburgu 

uznawana jest za jedno z największych przedsięwzięć tego typu w Niemczech od czasu 

przebudowy berlińskiego Potsdamer Platz [Juchimiuk 2012, s. 20]. 

Jak zauważa Dirk Schubert, HafenCity to latecomer project, w którym projektanci starali 

się nie powielać błędów innych miast, np. monostrukuturalnej rewitalizacji londyńskich 

Docklands [2014, s. 53]. 

Ze względu na rozmiary i wieloaspektowość całego przedsięwzięcia należy ono do tzw. 

wielkich projektów, które dają miastom „szansę na strukturalne, obszarowe przekształ-

cenia […]” [Loegler 2013, s. 28]. Są to projekty, które należy widzieć „jako instrumenty 

kształtujące w przyszłości stosunki międzyludzkiej, wspólnotowej egzystencji. Ich jakość 

wyznacza skalę porównań, a ich brak winien wymuszać proces poznawania przyczyn 

niepowodzeń” [tamże]. Wymiernym efektem ich realizacji powinna być

miejska różnorodność, ukształtowanie pielęgnujące urbani-
styczną osobliwość miasta, jego trwanie zachowujące hete-
rogeniczną socjalną strukturę, integrację i spójność. Nigdy nie 
powinny istnieć same dla siebie. Służyć mają rozwojowi mia-
sta, stanowić mają barierę dla nieuzasadnionego zagarniania 

1 „Certyfikacja środowiskowej dla HafenCity jest narzędziem zmiennym, pozwalającym 
szybciej reagować na wyższe wymagania rozwijającego się rynku budowlanego, projektantów, 
użytkowników i deweloperów, a jednocześnie pozwala wydobyć potencjał tego portowego 
terenu” [tamże, ss. 20–21].
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nowych terenów, suburbanizacji miast – określając perspektywy 
ich ekologicznego rozwoju, oferując nową jakość przestrzeni 
publicznych [tamże, s. 31]. 

Gdzie w tym nowoczesnym projekcie jest miejsce na zabytkowy kompleks Speicherstadt? 

Analizując mapy dołączone chociażby do wspomnianego już masterplanu [zob. Die Basis; 

Masterplankonzeption… 1999], widać wyraźnie, że historyczna część stanowi niejako 

wrota do nowej dzielnicy i punkt odniesienia dla dalszej zabudowy – „a compositio-

nal connection”, stwierdza Zbigniew Zuziak [2013, s. 198]. Poza tym kilka pojedynczych 

obiektów zabytkowych znajduje się wewnątrz HafenCity. Zauważalne są, w niektórych 

kwartałach, nawiązania architektoniczne oraz relatywnie jednolita kubaturowo zabudowa, 

mająca współbrzmieć z historycznym kompleksem, który wydaje się być stosunkowo 

niewielki w porównaniu do liczby nowych inwestycji. 

Pierwszym budynkiem, który powstał w ramach HafenCity, była filia przedsiębiorstwa 

SAP wraz z centrum szkoleniowym. Z kolei pierwszym obiektem historycznym podda-

nym renowacji był Kesselhaus, czyli budynek, który dawniej dostarczał energii portowi. 

Umieszczono w nim centrum informacji o HafenCity [HafenCity Chronik, s.  1]. 

Dzielnica jest całkowicie zintegrowana komunikacyjnie z resztą miasta, m.in. dzięki 

stacjom metra ulokowanym bezpośrednio w HafenCity. Kluczowe dla rozwoju było 

jednak zbudowanie mostów łączących centrum miasta, Speicherstadt i HafenCity. 

Mosty są otwarte dla ruchu pieszego i rowerowego, a w przypadku zagrożeń stanowią 

drogi dojazdowe dla służb porządkowych. Obok zabudowy stricte biurowej i mieszkal-

nej, w projektach poszczególnych kwartałów nowej dzielnicy położono duży nacisk na 

przestrzenie publiczne: parki, skwery, place i promenady [tamże, ss.  1–2]. By podkreślić 

związek nowej zabudowy z hanzeatyckim charakterem miasta, ulicom i budynkom 

nadano nazwy odnoszące się do historii Hamburga i lokalnych przedsiębiorców, którzy 

przyczynili się do jego rozwoju, lub wielkich odkrywców i miast partnerskich [tamże, s. 5].
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3. Dzielnica HafenCity – nowe centrum,
nowa tożsamość

„Atrakcyjne obszary miasta to te, w których nowe formy pro-
duktu kultury i nauki wpływają na zaistnienie urbanistycznego 
milieu, w których oferowana jest złożona i zróżnicowana oferta 
zamieszkiwania, kształcenia, dostępu do dóbr kultury i spę-
dzania wolnego czasu”

[Loegler 2013, s. 29] – HafenCity wydaje się spełniać wszystkie te warunki. Zgodnie 

z ideą, że nowa dzielnica ma spełniać tradycyjne funkcje śródmiejskie, zadbano nie 

tylko o rozwój infrastruktury, ale też o rozrywkę i inne działania 1 mające zbudować 

tożsamość miejsca. 

Przy tak dużym projekcie nic nie pozostawiono przypadkowi. Jak pisze Monika 

Komorowska [2009], w  prace został włączony socjolog-urbanista, który jako social 

planner ma za zadanie monitorować proces tworzenia się nowej społeczności, obser-

wować odczucia oraz potrzeby mieszkańców i  użytkowników lub być mediatorem 

w  przypadku konfliktów. Odpowiada on także za zapobieganie gentryfikacji 2, utrzy-

manie zróżnicowania oferty mieszkaniowej oraz integrację dzielnicy z resztą miasta. 

Duże wydarzenia kulturalne zaczęto organizować już na dość wczesnych etapach 

realizacji HafenCity. W 2002 r. odbył się pierwszy raz HafenCity Fest z bogatym progra-

mem koncertów i wystaw, w którym uczestniczyło ok. 25 tys. osób. Ponadto zorgani-

zowano bieg HafenCity Run, odbywający się, pod inną nazwą, po dziś dzień [HafenCity 

Chronik, s. 2]. W 2005 r. zorganizowano np. konkurs „Kunst und Kultur in der Hafen City“, 

1 Na terenie dzielnicy działa nawet forum ekumeniczne zrzeszające 19 kościołów 
chrześcijańskich [HafenCity Chronik, s. 9].

2 Czyli „sanacji danego obszaru połączoną z podniesieniem jego atrakcyjności  
dla grupy bardziej zamożnych mieszkańców” [Lorens 2009b, s. 13].
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w ramach którego zrealizowano różne projekty w przestrzeni dzielnicy oraz spacery 

tematyczne 3 [tamże, ss. 5–6]. 

Turystyka stanowi jeden z głównych filarów gospodarki Hamburga, więc również ten 

element starano się włączyć w rozbudowę nowej części miasta. W 2004 r. przygotowano 

czasowy terminal Hamburg Cruise Center, w którym mogło być na raz odprawianych ok. 

2,5 tys. pasażerów statków wycieczkowych. W tym samym roku pierwszy raz cumował 

w Hamburgu statek „Queen Mary 2”, którego przybycie postanowiono wykorzystać 

do celów promocji i ożywienia dzielnicy. W efekcie wpłynięcie do portu legendarnego 

wycieczkowca i towarzyszącą temu inscenizację obserwowało 400 tys. widzów. Uznano, 

że tego typu wydarzenia wzmocnią identyfikację mieszkańców z portem, morzem 

i dzielnicą [tamże, s. 4]. 

Centrum miasta nie może się obyć bez ośrodków akademickich, więc w 2006 r. powołano 

do życia HafenCity Universität (dla ok. 1,5 tys. studentów) oraz – nieco później – szkołę 

zintegrowaną z przedszkolem, żłobkiem, niezbędną infrastrukturą sportowo-rekreacyjną 

i placem zabaw [tamże, ss. 7, 9]. Może się to wydawać nieco kuriozalne – sztuczne 

budowanie tożsamości nowej dzielnicy przy pomocy nowego uniwersytetu – jednak 

założyciele zauważyli potencjał młodego pokolenia, które mogłoby studiować kierunki 

inżynierskie i urbanistyczne bezpośrednio w miejscu stanowiącym wzór w ich dziedzi-

nach. Wraz z szeroką ofertą możliwości kształcenia bezpośrednio w porcie zapobiega 

się odpływowi wykwalifikowanej kadry do innych regionów [Michniuk 2013, s. 56]. 

W przestrzeni nowej dzielnicy zadbano również o zachowanie elementów świadczą-

cych o historii tego miejsca. Na zlecenie HafenCity GmbH, fundacja Stiftung Hamburg 

Maritim, motywując młodzież do zainteresowania się przeszłością, odrestaurowała 

zabytkowe dźwigi z lat 50. XX w. Żurawie portowe powróciły po renowacji na swe dawne 

miejsce i do dziś kształtują klimat dzielnicy [50er Schuppen]. Ponadto na obszarze 

Sandtorhafen otwarto port żeglugi historycznej, gdzie cumują zabytkowe łodzie i statki  

[HafenCity Chronik, s. 9]. 

3 Np. Kritik im Wandeln, gdzie za pomocą audio przewodników zwiedzający byli opro-
wadzani po dzielnicy przez dwóch krytyków architektury [HafenCity Chronik, s. 6].
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Z kolei na terenie Lohsepark, gdzie dawniej mieścił się wspomniany już Hannoverscher 

Bahnhof, postanowiono upamiętnić ofiary nazizmu [tamże, s. 7]. Obok bezdyskusyjnego 

obowiązku moralnego stanowi to również próbę zachowania ciągłości historycznej 

i tożsamości. Uzupełnieniem miejsca pamięci ma być wystawa stała w centrum doku-

mentacyjnym zatytułowana In den Tod geschickt: die Deportation von Juden, Roma und 

Sinti aus Hamburg 1940 bis 1945 1 [tamże, s. 9]. 

Jak zaznacza Justyna Juchimiuk, ważnym aspektem rozwojowym HafenCity jest part-

nerstwo publiczno-prywatne, które „traktowane jest priorytetowo przez miasto, co zna-

cząco przyspiesza podejmowanie decyzji, ułatwia proces realizacji, a zarazem przyciąga 

grupy inwestorów” [2012, s. 20]. Poza tym lokalna społeczność włączana jest do całego 

procesu – od 1997 r. prowadzone były „debaty publiczne dotyczące przyszłego kierunku 

rozwoju […]” [tamże, s. 20] tego trudnego, ale niezwykle atrakcyjnego pod wieloma 

względami, obszaru.

4. Krytyka projektu HafenCity
Mimo wzorcowego charakteru HafenCity można spotkać się z coraz częstszymi głosami 

krytyki – w szczególności ze strony mieszkańców innych dzielnic Hamburga. Zauważając 

podobieństwa do innych „wielkich projektów”, urbaniści i architekci z kolei wyrażają swe 

wątpliwości odnośnie do nagromadzenia na relatywnie niewielkiej przestrzeni licznych 

obiektów tzw. Stararchitektur:

Nadbrzeże HafenCity stanie się prawdziwym katalogiem współ-
czesnej architektury. […] czy nie będzie to „monotonia różno-
rodności”? Czy uda się uniknąć wrażenia sztuczności typowego 
dla tak dużych interwencji urbanistycznych? Czy nawiązanie 
do przeszłości portu, długi czas realizacji, uaktualnianie planu 

1 Wysłani na śmierć: deportacja Żydów, Romów i Sinti z Hamburga w latach 1940–1945 
(tłum. aut.).
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zagospodarowania i postawienie na przemieszanie funkcji 
uchroni HafenCity przed losem berlińskiego Potsdamer Platz. 
Tam, mimo wysokiej klasy architektury, odnosi się wrażenie, że 
prawdziwe życie miasta jest gdzie indziej [Komorowska 2009]

Zastrzeżenia wzbudza też poziom zrównoważonego rozwoju (Nachhaltigkeit) w kwe-

stiach społecznych i ekonomicznych, a także dostępność i rola zieleni w układzie 

urbanistycznym [Nowacka-Rejzner, Rejzner 2012, s. 122]. 

5. Kultura i przedsiębiorczość
w zabytkowych magazynach
W celu pokazania różnorodności wykorzystania potencjału dziedzictwa oraz związa-

nej z tym przedsiębiorczości zostanie zaprezentowanych kilka przykładów organizacji 

działających w sektorze przemysłów kreatywnych i kultury, które na różne sposoby 

interpretują tożsamość miejsca. Cechą wspólną jest lokalizacja w zabytkowych obiek-

tach – czy to w magazynach kompleksu Speicherstadt, funkcjonującego obecnie jako 

„starówka” nowej dzielnicy, czy w budynkach historycznych formalnie leżących na terenie 

HafenCity, które jednak oparły się zmianom urbanistycznym w porcie. 

„Latarniami” („Kulturelle Leuchtturmprojekte”) nazwano instytucje szczególnie ważne 

dla kultury w HafenCity, w tym Elbphilharmonie oraz Internationales Maritimes Museum 

Hamburg [HafenCity: Kulturelle, ss. 1–2]. 

16 grudnia 2003 r. zapadła decyzja o przeznaczeniu zabytkowego magazynu Kaispeicher A na 

filharmonię [HafenCity Chronik, s. 3]. Budowa ruszyła 4 lata później – zgodnie z zało-

żeniem biura Herzog & de Meuron z magazynu pozostała jedynie fasada, a na budynku 

umieszczono spektakularną szklaną nadbudowę [zob. Die Elbphilharmonie], „przywołująca 

swym wyglądem skojarzenia z frachtowcem z okresu świetności miast hanzeatyckich” 

[Celewicz 2008, s. 102]. Będą się tutaj mieściły m.in. 2 sale koncertowe, na 2150 oraz 

550 gości, przeznaczone dla różnych typów muzyki i koncertów. W tym eklektycznym 
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projekcie swe miejsce znajdą też 5-gwiazdkowy hotel, mieszkania oraz, na wysokości 37 

m, ogólnodostępna „plaza” z widokiem na port (Ryc . 3). Pierwotnie przebudowa miała 

trwać 3 lata i kosztować 114 mln euro – budynek nie jest jednak gotowy po dziś dzień, 

a budżet został już wielokrotnie przekroczony 1 [HafenCity Chronik, s. 7]. Obecnie inwe-

stycja wzbudza kontrowersje, ale w początkowych latach realizacji cieszyła się dużym 

poparciem społecznym i przychylnością opinii publicznej: mieszkańcy Hamburga zebrali 

w 2005 r. kilkadziesiąt milionów euro na ten cel [Hamburger].

W 2004 r. władze miasta porozumiały się z fundacją Peter-Tamm-Stiftung odnośnie 

utworzenia międzynarodowego muzeum żeglugi morskiej w zabytkowym Kaispeicher B. 

Miasto Hamburg wsparło modernizację i przebudowę obiektu w wysokości 30 mln euro 

[HafenCity Chronik, s. 4]. Cztery lata później Internationales Maritimes Museum Hamburg 

otworzyło swe podwoje dla zwiedzających. Jest to instytucja interesująca z różnych 

względów – zbiory w niej prezentowane, obejmujące 3 tys. lat historii żeglugi morskiej 

i zaaranżowane na 9 pokładach, pochodzą z prywatnej kolekcji prof. Tamma [tamże, s. 9].

W Speicherstadt swe siedziby mają też, w opozycji do wielkich projektów realizowanych 

z publicznych środków, instytucje prywatne. Jedną z nich jest muzeum przypraw Spicy’s. 

Mieści się ono na piętrze jednego z magazynów, jednak działalność tej instytucji wykracza 

poza mury budynku. Obok wystaw czasowych i ekspozycji stałej muzeum oferuje kursy 

gotowania, testowanie przypraw, spacery tematyczne i pakiety eventowe [Spicy’s… 2015]. 

Ekspozycję można nazwać „tradycyjną”, jednak w tym wypadku należy to rozumieć jak 

najbardziej pozytywnie. Urządzenie wystawy tak, by przypominała oryginalne wnętrze 

składu kupieckiego, oraz możliwość spróbowania czy dotknięcia różnych przypraw spra-

wiają, że tożsamość miejsca i ciągłość historyczna są całkowicie zapewnione. 

Największą atrakcją Speicherstadt jest Miniatur Wunderland 2, czyli zbiór makiet miniatur 

kolejowych. Co prawda, jedna z sekcji makiet poświęcona jest Hamburgowi i zabytkowej 

1 W 2008 r. podano, że koszt budowy wyniesie 323,3 mln euro, czyli o 209 mln więcej, 
niż planowano [HafenCity Chronik, s. 9].

2 M.in. nr 1 na liście 400 atrakcji, które warto zobaczyć w Hamburgu według użytkow-
ników portalu TripAdvisor [Miniatur Wunderland].
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dzielnicy magazynów, jednak z punktu widzenia tożsamości i wykorzystania dziedzic-

twa ciekawszy wydaje się, równie komercyjny 3, dom strachów Hamburg Dungeon [The 

Dungeon]. Poza inscenizacją na wysokim poziomie, w którą zaangażowani są aktorzy, 

interesująca jest tematyka The Dungeon: przez pryzmat duchów, miejskich legend, prze-

stępstw, epidemii i innych strasznych historii opowiadane są 600-letnie losy Hamburga. 

Należy zauważyć, że instytucja ta wyraźnie podkreśla swoje walory edukacyjne: na stronie 

internetowej każdy punkt programu zwiedzania opatrzony jest krótką charakterystyką 

oraz informacją, czego można się w tym miejscu nauczyć/dowiedzieć. Cała ekspozycja 

proponowana jest nawet jako lekcja historii dla szkół. 

Uwzględniając kryterium ścisłego Speicherstadt, istotnym miejscem dla nowej toż-

samości Hamburga – miasta musicalu, jest uczelnia Joop van den Ende Academy. 

W przebudowanych wnętrzach przy Kehrwieder 6 znajdują się nowoczesne sale do 

ćwiczeń, studia śpiewu i teatralne, w których elitarne grono studentów może kształcić 

się w dyscyplinie aktora musicalowego. Uczelnię można uznać za ciekawy przykład 

połączenia przedsiębiorczości i kultury: komercyjny gigant, tzw. live entertainment, 

przedsiębiorstwo Stage Entertainment, wspiera i kształtuje klaster musicalowy, który 

z kolei doprowadził do gwałtownego rozwoju turystyki miejskiej oraz ogólnej aktywności 

kulturalnej w Hamburgu [Pokojska 2014, ss. 26–31]. 

 

Na terenie Speicherstadt działa stowarzyszenie, które odpowiada za oświetlenie zabyt-

kowej dzielnicy. W subtelny sposób, eksponując walory architektoniczne, podkreślany 

jest charakter zabudowy [Lichtkunst]. Jest to działanie z pozoru bardzo skromne, ale 

nawet eksperci od rewitalizacji podkreślają znaczenie światła: „[…] zagospodarowanie 

winno być atrakcyjne i oryginalne w skali miasta, czy regionu. Dlatego nocny wizerunek 

nie może się zamykać w ramach oświetlenia użytkowego, lecz winien sięgać po inne 

środki, kreować niecodzienne obrazy” [Martyniuk-Pęczek 2009, s. 169]. Na przykładzie 

Landschaftsparku w Duisburgu Justyna Martyniuk-Pęczek [tamże, s. 170] pisze też 

3 Cena biletu dla osoby dorosłej to ok. 15–20 euro [The Dungeon].
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o korzystnych efektach wykraczających poza walory estetyczne, bowiem „zapropono-

wane oświetlenie dodatkowo wzmocniło proces rewitalizacji parku przez wprowadzenie 

nocnej turystyki. W nocnym krajobrazie regionu pojawił się natomiast kolejny punkt 

orientacyjny […]”. Podobnych, oddolnych inicjatyw jest więcej, ale ta wydaje się repre-

zentatywna i interesująca w kwestii działalności trzeciego sektora na rzecz nowatorskiej 

promocji dziedzictwa poza godzinami działalności większości instytucji kultury.

Przez pewien czas na terenie Speicherstadt, niedaleko Spicy’s, funkcjonowało niewiel-

kie, prywatne Muzeum Afgańskie [zob. Saahat Trailer], które tematycznie ściśle wiązało 

się z tradycją miejsca i działającymi po dziś dzień hurtowniami orientalnych dywanów. 

Z nielicznych relacji wynika, że obok obrazów, miniatur minaretów i meczetów, ręcznie 

wykonanych dywanów, można było zapoznać się tam z pracą rzemieślników i codzien-

nym życiem w Afganistanie. Na zakończenie zwiedzania właściciel częstował herbatą 

i przekąskami [Afghanisches Museum]. Muzeum było odwiedzane przez ok. 12 tys. osób 

rocznie, a turyści cenili sobie szczególnie możliwość zapoznania się z kulturą afgańską 

i bezpośrednią rozmowę z właścicielem. Nek Mohamad otworzył muzeum w 1988 r. 

i finansował je głównie z własnych funduszy (ceny biletów były utrzymane na poziomie 

kilku euro). W 2010 r., mając ponad 10 tys. euro długu za niepłacenie czynszu, Mohamad 

został zmuszony do likwidacji muzeum. Przedstawiciele władz miasta, co prawda, 

ubolewali nad stratą, równocześnie jednak utrzymywali, iż jest to prywatna inicja-

tywa, więc nie mają obowiązku finansowego jej wspierania [Das Afhganische Museum].  

 

Decyzja miasta formalnie jest oczywista, mając jednak porównanie do kosztów innych 

inwestycji, które były dotowane z publicznych środków, kontynuowanie działalności 

Muzeum Afgańskiego mogło być z różnych względów pożądane i korzystne: nawiąza-

nie do międzynarodowego charakteru handlu i historii Speicherstadt, ale też dialog 

i pokazanie kultury, która coraz częściej utożsamiana jest jedynie z jej patologicznymi 

przejawami. 

Potencjał miejsc takich jak Speicherstadt może być wykorzystany na różne sposoby – 

zabytkowy kwartał doczekał się nawet strategicznej gry planszowej, w której należy 

uprawiać handel niczym XIX-wieczny kupiec [zob. Die Speicherstadt]. 
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6. Speicherstadt w kontekście 
Listy światowego dziedzictwa UNESCO
Jak pisze Jan Gehl w książce „Życie między budynkami” [2009, ss. 21–22]

żyjące miasta, to znaczy takie, w których ludzie przeżywają inte-
rakcje, są zatem zawsze stymulujące, gdyż obfitują w doświad-
czenia, w przeciwieństwie do miast pozbawionych życia. W tych 
ostatnich często spotyka się sytuacje braku doświadczeń, 
a zatem nudy, bez względu na to, jak kolorowe i różnorodne 
w formie powstają w nich budynki. […] można uniknąć wielu 
kosztownych, a często pompatycznych i wymuszonych prób 
uczynienia budynków „interesującymi” i bogatymi za sprawą 
stosowania dramatycznych efektów architektonicznych.

Czy uda się wykreować, obok nowej tożsamości, także miejską „doświadczalność” HafenCity, 

która będzie wykraczała poza zachwyt nad architekturą i liczbą miejsc pracy? Czy będzie 

to jednak dzielnica „nudy” z piękną zabudową? Czy zabytkowa dzielnica Speicherstadt 

zachowa swoją wyjątkowość i urok mimo dominacji superinwestycji HafenCity? 

Trudno przewidzieć odpowiedzi na powyższe pytania. Jednak w lipcu 2015 r. kompleks 

Speicherstadt, wraz z kwartałem Kontorhausviertel i budynkiem Chilehaus, został 

wpisany na Listę światowego dziedzictwa UNESCo [UNESCo – Weltkulturerbe] jako 

symbol gwałtownego rozwoju handlu międzynarodowego na przełomie XIX i XX w.  

[UNESCo New Inscribed Properties 2015]. Jest to z pewnością szansa dla Speicherstadt, 

gdyż ta nobilitacja powinna skupić uwagę na fakcie, że obok HafenCity, które pochłania 

miliony ze środków publicznych, funkcjonuje zabytkowy kompleks, w którym miesz-

kańcy na własną rękę próbują podtrzymywać ciągłość dziedzictwa – często w bardzo 

kreatywny, staranny i nawet opłacalny dla nich sposób. 
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Piotr Lorens [2009b, s. 15] pisze, że o „mieście i jego tożsamości w dużej mierze świadczy 

charakter jego przestrzeni publicznych, a te odnaleźć możemy zazwyczaj w ich najważ-

niejszych obszarach – a więc właśnie historycznych centrach, które stanowią często 

szczególną wartość w budowaniu konkurencyjnej pozycji miasta”. Autor podkreśla, że 

z tej oferty miasta czerpią zarówno inwestorzy, mieszkańcy, jak i turyści. Jak wykazały 

opisane wcześniej przykłady inicjatyw kulturalnych i z sektora przemysłów kreatyw-

nych, to właśnie w przestrzeniach historycznych trwa życie poportowej dzielnicy, które 

przekłada się na jej atrakcyjność i potencjał społeczno-ekonomiczny. Wpisanie na listę 

UNESCo z pewnością wpłynie korzystnie na turystykę i przedsiębiorczość dzielnicy 

Speicherstadt, która być może odzyska tym samym swoją pozycję i stanie się równie 

priorytetowym projektem co HafenCity. 
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•	 Saahat Trailer – Saahat Trailer: Eine 

Dokumentation über das Afghanische 

Museum in Hamburg,  

www.youtube.com/watch?v=qbFV5Fj-

M2Vo [odczyt: 11.05.2015]

•	 Spicy’s 2015 – Spicy’s Gewürzemuseum 

GmbH, www.spicys.de/content/  

[odczyt: 12.05.2015]

•	 The Dungeon – The Dungeon,  

www.thedungeons.com/hamburg/de/ 

[odczyt: 12.05.2015]

•	 UNESCO New Inscribed Properties 2015 

–  

UNESCO New Inscribed Properties (2015), 

http://whc.UNESCo.org/en/newproper-

ties/ [odczyt: 9.07.2015]

•	 UNESCO – Weltkulturerbe –  

UNESCO – Weltkulturerbe, www.hamburg

-tourism.de/sehenswertes/historisches

-hamburg/UNESCo-weltkulturerbe/ 

[odczyt: 9.07.2015]
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STARE KOLONIE ROBOTNICZE 
JAKO ATRAKCJA TURYSTYCZNA. 
SZANSE I ZAGROŻENIA 
DLA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI
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Doktorantka Wydziału Historycznego UJ w Instytucie Etnologii  

i Antropologii Kulturowej, magister etnologii i antropologii kulturowej,  

informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, licencjat dziennikarstwa  

i komunikacji społecznej. Zajmuje się Bytomiem i Górnym Śląskiem 

oraz problematyką restrukturyzacji ekonomicznej i zmiany kulturowej 

po 1989 r., industrializacją, historią myśli etnologicznej w Polsce,  

historią  XIX w. i filozofią kultury. 

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowe, Uniwersytet Jagielloński 



120
I. Kultura, sztuka i przedsiębiorczość w przestrzeni poprzemysłowej

WORKERS' HOUSING ESTATES AS 
A TOURIST ATTRACTION. OPPORTUNITIES 
AND THREATS FOR THE LOCAL 
LOMMUNITIES
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Doktorantka Wydziału Historycznego UJ w Instytucie Etnologii i Antropo-

logii Kulturowej, magister etnologii i antropologii kulturowej, informacji 

naukowej i bibliotekoznawstwa, licencjat dziennikarstwa i komunikacji 

społecznej. Zajmuje się Bytomiem i Górnym Śląskiem oraz problematyką 

restrukturyzacji ekonomicznej i zmiany kulturowej po 1989 r., industriali-

zacją, historią myśli etnologicznej w Polsce, historią XIX w. i filozofią kul-

tury. 

Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, Jagiellonian University
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ABSTRAKT ABSTRACT 
Artykuł koncentruje się wokół zagadnienia turystyki w zabytkowych osie-

dlach robotniczych na przykładach kilku kolonii. Osiedla patronackie 

wpisały się w krajobraz wielu regionów przemysłowych w całej Europie, 

będąc dziś wyjątkowym dziedzictwem kulturowym i  pomnikiem historii  

XIX i początku XX w. W tekście analizowane są skutki społeczne i ekono-

miczne pojawienia się turystyki w przestrzeni starych robotniczych osiedli. 

Zwraca się uwagę na pozytywne efekty popularyzacji i rewitalizacji unika-

towych założeń oraz ich potencjał turystyczny. Jednocześnie analizuje się 

niektóre negatywne skutki dla lokalnej społeczności oraz nieprawidłowości, 

które mogą pojawiać się w trakcie procesu rewitalizacji i rozwoju turystyki 

w  tych osiedlach. W  artykule prezentuje się krótko historię osadnictwa 

przyzakładowego, w szczególności kilku wybranych osiedli górnośląskich, 

oraz szanse i zagrożenia dla społeczności lokalnej związane ze wzrostem 

zainteresowania koloniami robotniczymi pod kątem atrakcji turystycznej.

 

Article focus on the issue of tourism in the old working class settle-

ment. Working class colonies appeared in highly industrialized areas  

in Europe in 19th and 20th century and some of them survived to this 

days. Settlements, created by factories, ironworks and mines, are impor-

tant cultural heritage and has enormous potential to be a interesting and 

didactic tourist attraction. The study analyzes the benefits and the negatives  

of the tourism for local community of the former working class districts. 

The paper describes briefly the history of working class settlements, espe-

cially in the region of Silesia. The study analyzes process of revitalisation 

of the selected historic colonies and shows how important is to involve 

the local community in the renovation of their district. 
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1. Osiedle robotnicze
jako atrakcja turystyczna
Turystyka w przestrzeni poprzemysłowej staje się coraz bardziej popularna i zwraca na 

siebie uwagę zarówno amatorów, jak i badaczy. Obok zabytków przemysłu (dawnych 

fabryk, kopalń i innych zakładów przemysłowych, będącymi dziś pomnikami historii 

techniki, częstokroć zamienianymi w  muzea) istnieją obiekty, które dużo trudniej 

sklasyfikować – dawne osiedla robotnicze. Będąc często integralną częścią obszarów 

silnie uprzemysłowionych oraz wyróżniając się w  krajobrazie miast swoją historią, 

architekturą, założeniem urbanistycznym oraz funkcją, stanowią ważne dziedzictwo 

kulturowe oraz potencjalną atrakcję turystyczną. Zabytkowe osiedla przyzakładowe 

mają niewątpliwą wartość historyczną, estetyczną, a  także edukacyjną, toteż ich 

zachowanie dla przyszłych pokoleń jest niezwykle ważne i  obecnie nie podaje się 

tej kwestii w wątpliwość. Świadomość wartości i atrakcyjności osiedli patronackich 

pojawiła się jednak stosunkowo niedawno: „[...] w  potocznym rozumieniu dawna 

fabryka nie mogła pretendować do statusu zabytku historycznego, zarezerwowanego 

dla świątyń, pałaców, pomników, gmachów publicznych czy innych obiektów związa-

nych z działalnością tradycyjnie uznawaną za ważniejszą od produkowania wytworów 

użytkowych” [Orłowski 2008, s. 9]. Tradycyjny sposób postrzegania i  klasyfikowania 

zabytków oraz dziedzictwa kulturowego, nieobejmujący obiektów i  obszarów prze-

mysłowych, dotknął również osiedla służące za mieszkania dla pracowników owych 

fabryk, hut, kopalń etc. Degradację symboliczną kolonii robotniczych pogłębił trudny 

okres restrukturyzacji ekonomicznej, kiedy osiedla zamieniły się w enklawy bezrobocia, 

niepokojów społecznych, ubóstwa i występku. 

Biorąc jednak pod uwagę kryteria kwalifikacji obiektu jako zabytku i  dziedzictwa 

kulturowego podlegającego ochronie, które obejmują m.in. kryterium społecznej toż-

samości obiektu, kryterium uznanej wartości artystycznej, kryterium unikatowości 

(rzadkości występowania) oraz kryterium historycznej wartości technicznej, można 

stwierdzić, że większość starych osiedli patronackich z przełomu XIX i XX w. spełnia 

Christine Maria Przybyła
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co najmniej trzy z czterech wymienionych kryteriów. Dodatkowymi kryteriami, które 

wpływają na uznanie wartości, a także przyszły los obiektów, są: kryterium wartości 

ekonomicznej, kryterium funkcjonalności oraz przydatności społecznej i edukacyjnej, 

a  także kryterium znaczenia politycznego [tamże, s. 27]. Kolonie robotnicze mające 

istotne kulturowe (i  kulturotwórcze) znaczenie dla regionu, występujące na stosun-

kowo niewielkich obszarach o tradycjach przemysłowych, reprezentujące specyficzny 

styl architektoniczny i  układ urbanistyczny mają ponadto potencjał przydatności 

społecznej i edukacyjnej. Dzięki powolnej zmianie świadomości oraz wzrostowi popu-

larności turystyki industrialnej przed osiedlami patronackimi otwiera się nowa szansa. 

Rewitalizacja może ocalić budynki popadające w  ruinę oraz zaktywizować lokalną 

społeczność, jednak wykorzystanie kolonii w  celach komercyjnych i  turystycznych 

wiąże się również z zagrożeniami oraz dylematami natury społeczno-etycznej, które 

powinny zostać dostrzeżone i dokładnie zbadane. 

2. Powstanie osiedli patronackich
Osiedla w postaci kolonii dla pracowników dużych zakładów przemysłowych zaczęły 

powstawać na terenie Europy wraz z rozpędzaniem się machiny rewolucji przemysło-

wej, tj. pod koniec XVIII stulecia w Wielkiej Brytanii oraz w wieku XIX w innych krajach, 

również na terenie obecnej Polski. Niespotykana wcześniej koncentracja ludności wokół 

powstających fabryk, kopalń, hut i innych obiektów nade wszystko potrzebujących rąk 

do pracy zmusiła do poszukiwania nowych rozwiązań mieszkaniowych i osadniczych 

[Głazek 2005, s. 8]. Mieszkania służbowe przyciągały pracowników uciekających z prze-

ludnionych wsi, oferowały lepsze warunki pracownikom wykwalifikowanym, wiązały ich 

z zakładem, a także skracały drogę z miejsca zamieszkania do pracy. Pierwsze domy 

dla robotników były parterowe, niewielkie i surowe, jednak ich zaletą był stosowany 

materiał – cegła, rzadziej kamień, co dawało im charakter wybitnie miejski, w porów-

naniu do najbardziej podówczas rozpowszechnionych wiejskich chat drewnianych. 

Z czasem kolonie przyjmowały coraz regularniejszy układ, a same budynki stawały 

się okazalsze – niektóre osiedla projektowali znani architekci na wzór miast-ogrodów, 
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a szczyt ich działalności i największe osiągnięcia przypadają na przełom XIX i XX w. 

Zachowane do dziś kolonie pochodzą w znakomitej większości z okresu 1890–1914.  

Powstała w 1904 r. ustawa budowlana i osiedleńcza obowiązująca na terenie Niemiec 

(a także części Śląska znajdującego się wówczas pod władzą niemiecką) nakładała na 

pracodawców powinność dbania o mieszkania dla swoich pracowników oraz określała 

standardy tych lokali [tamże, s. 10]. Osiedla patronackie rozwinęły się z prostych uli-

cówek składających się z kilkunastu domów w złożone organizmy. Małe miasteczka 

projektowane były od podstaw, obejmując domy mieszkalne, domy dyrektorskie, szkołę 

i mieszkanie dla nauczyciela, remizę, często szpital, kościół, karczmę i in. W budow-

nictwie osiedli patronackich pojawiają się różne wielkości domów, od jedno-, dwu-, 

cztero – i ośmiorodzinnych po wielorodzinne bloki nazywane familokami lub famułami. 

Poszczególne osiedla różniły się wyglądem, układem, sposobem wykończenia budynków, 

niejednokrotnie posiadających wysokie walory estetyczne, co czyni z niektórych kolonii 

robotniczych prawdziwe dzieła sztuki. Pomiędzy budynkami mieszkalnymi zwykle zosta-

wiano przestrzeń na niewielkie ogródki oraz zabudowania gospodarcze umożliwiające 

hodowlę zwierząt i przydomowe uprawy. Familoki pozbawione były łazienek, a ubikacje 

oraz zlewy z bieżącą wodą do użytku wspólnego często umieszczane były w korytarzach. 

3. Sytuacja kolonii robotniczych 
po okresie restrukturyzacji ekonomicznej
Po II wojnie światowej kolonie robotnicze nadal pozostawały pod patronatem zakładów 

przemysłowych, a budynki stanowiły własność fabryk, kopalń, hut etc. [tamże, s. 16]. 

Zakłady najczęściej nie dbały o budynki, modernizacje i remonty należały do rzadkości. 

Z czasem starzejące się i wymagające nakładów budynki mieszkaniowe stawały się coraz 

większym balastem dla właścicieli. Wraz z nadejściem roku 1989 i początkiem intensyw-

nych zmian ustrojowo-ekonomicznych w Polsce oraz ogólnoświatowym zjawiskiem dein-

dustrializacji wiele zakładów przemysłowych uległo likwidacji, a zależne od nich osiedla 

popadły w poważne tarapaty. W zależności od regionu i tego, jak się potoczyła historia 

Christine Maria Przybyła
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danego zakładu, budynki pozostawały przy kopalniach, przechodząc na własność coraz 

to nowych spółek, bywały sprzedawane osobom prywatnym lub przejmowało je miasto. 

Dziś większość osiedli robotniczych rodem z XIX i początku XX w. znajduje się w bardzo 

złym stanie oraz poddawana jest wyburzeniom i „dzikim modernizacjom”, gdyż ich stan 

zagraża bezpieczeństwu ludzi. Część zespołów została objęta ochroną przez wpisanie 

ich w rejestr zabytków, jednak często nawet ten krok nie gwarantuje pojawienia się 

odpowiednich środków i działań na zabezpieczenie tego dziedzictwa przed zniszczeniem. 

Miasta borykające się z zadłużeniem, bezrobociem, a wielu przypadkach także szkodami 

górniczymi, nie są w stanie zapewnić zabytkowym osiedlom należytej opieki i pomocy. 

Na upadku przemysłu ucierpiały jednak nie tylko budynki, lecz – przede wszystkim – ich 

mieszkańcy. Dawne kolonie robotnicze, dziś dzielnice miast, takich jak Katowice, Bytom, 

Chorzów, Zabrze, Ruda Śląska, Łódź, Wałbrzych i in., są obszarami występowania tzw. 

nowej biedy wynikającej z potransformacyjnych przemian, o czym pisał Tomasz Rakowski 

[2009]. Wiele starych osiedli robotniczych zamieniło się w enklawy bezrobocia i ubóstwa, 

gdy zniknęły zakłady pracy. Po ponad 100 latach wielopokoleniowej pracy dla jednego 

zakładu mieszkańcy osiedli zostali pozbawieni nie tylko miejsc pracy, lecz także całego 

zaplecza socjalnego, jakie często oferowały np. kopalnie i huty – mieszkań z przydziału, 

opału na zimę, oferty kulturalnej i rozrywkowej domów kultury, klubów sportowych, wcza-

sów, oprawy świąt i in. organizowanych przy zakładach. Zubożałej ludności nie stać na 

konieczne remonty w starych kamienicach, toteż zajmowane familoki są zwykle w coraz 

gorszym stanie. Mieszkania opuszczone przez osoby wyjeżdżające za pracą za granicę 

lub w inne rejony kraju są przeznaczane na mieszkania socjalne dla osób najuboższych 

i po eksmisjach. Koncentracja osób dotkniętych problemem ubóstwa i bezrobocia na 

małym obszarze, w dodatku w budynkach o wartości zabytku, nie służy ani społeczności, 

ani historycznej substancji osiedli.

Jedno z największych skupisk zdegradowanych dzielnic i kolonii robotniczych znajduje się 

na terenie Górnego Śląska oraz Zagłębia, stanowiąc poważny – społeczny, ekonomiczny 

i urbanistyczny – problem regionu. O jego skali mówią liczby: w latach 1990–2006 liczba 

osób zatrudnionych w górnictwie węgla kamiennego w Polsce zmniejszyła się o ponad 
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264 tys. pracowników [Wódź, Klimczak-Ziółek 2013, s. 32]. Około 2000 r. blisko 200 tys. 

mieszkańców województwa śląskiego dotkniętych było biedą na poziomie biologicz-

nym, tzn. że zmarliby z głodu i chłodu bez pomocy społecznej, a dalsze 1,5 mln żyło 

na poziomie minimum socjalnego [Pawlica 2011, s. 16]. Dotyczy to głównie miejscowości 

zależnych wcześniej od wielkich zakładów przemysłowych, m.in. dzielnic robotniczych. 

W tej sytuacji, ażeby zachować dziedzictwo kulturowe dawnych osiedli robotniczych 

dla potomności, jako ważny pomnik historii i element kultury regionalnej, konieczne 

jest przedsięwzięcie szeroko zakrojonych i dobrze przemyślanych działań obejmujących 

całościowo architekturę i lokalną społeczność.

4. Problemy rewitalizacji i turystyki 
w osiedlach robotniczych
Wykorzystanie osiedli patronackich do celów turystycznych, komercyjnych, a nawet 

edukacyjnych oraz sposób przeprowadzania ich konserwacji i rewitalizacji nastręcza 

niemało trudności. Pierwszym problemem jest funkcja, jaką pełni obiekt. Zasadnicza 

różnica między obiektami użytku publicznego lub zakładami pracy a osiedlami miesz-

kalnymi polega na tym, że te ostatnie bardzo często wciąż pełnią funkcję domu dla 

setek, a nawet tysięcy osób (np. Nikiszowiec w Katowicach wraz z Janowem – ponad 

10 tys. mieszkańców, Zandka w Zabrzu – ok. 2 tys., Bobrek w Bytomiu – ponad 4 tys.). 

Wiążą się z tym problemy natury organizacyjnej, ale i etycznej, które poruszone zostaną 

w dalszej części artykułu. 

Kolejną kwestią dotyczącą rewitalizacji osiedli jest bardzo rozległy i niebagatelny pro-

blem natury prawniczej. Osiedla, składając się z wielu budynków, rzadko przynależą 

w całości do jednego właściciela. Często przynależność prawna budynków w ramach 

jednego, nawet niedużego osiedla robotniczego jest bardzo skomplikowana. Część 

obiektów stanowi własność prywatną mieszkańców lub inwestora, częścią zarządza 

miasto, które utworzyło tam mieszkania socjalne, a część jest własnością kopalń, hut 

czy innych zakładów i spółek. Współpraca ze wszystkimi właścicielami jest trudna, 

Christine Maria Przybyła



130
I. Kultura, sztuka i przedsiębiorczość w przestrzeni poprzemysłowej

a czasami niemożliwa, np. w sytuacji gdy budynek jest opuszczony, a właściciel wyje-

chał (w przypadku Górnego Śląska – najczęściej do Niemiec). Nierozwiązane kwestie 

prawne niezwykle utrudniają przeprowadzanie prac remontowo-rekonstrukcyjnych 

oraz podejmowanie nowych inicjatyw wymagających zgody oraz współpracy właścicieli 

wszystkich lub przynajmniej większości mieszkań. Jest to m.in. jedna z przyczyn, dla 

której wiele zabytkowych budynków wchodzących w skład kolonii robotniczych znajduje 

się w bardzo złym stanie technicznym. 

Oczywistym problemem, którego nie sposób pominąć, jest kwestia finansowo-eko-

nomiczna, stanowiąca przeszkodę na drodze do rewitalizacji bardzo wielu obiektów. 

Większość dawnych kolonii patronackich znajduje się w miastach borykających się 

z trudną sytuacją finansową, zastojem ekonomicznym, zadłużeniem i licznymi zanie-

dbaniami, pochodzącymi często jeszcze z poprzedniego systemu, gdyż rabunkowe 

wydobycie surowców oraz przemysł odcisnęły na wielu miejscowościach głębokie piętno. 

Zrewitalizowanie dużego kompleksu obiektów stanowiących integralną część osiedla, 

składającego się zazwyczaj z kilkunastu, kilkudziesięciu budynków wymagających 

gruntownej odnowy, to koszt często przekraczający możliwości budżetu samorządu. 

Bez zaangażowania środków z budżetu centralnego, a nawet funduszów unijnych szanse 

na zachowanie tego dziedzictwa są niewielkie. 

Nie można zapominać również o  tym, jak ważne jest zachowanie integralności 

osiedla jako założenia urbanistycznego z  poszanowaniem jego pierwotnej funkcji.  

Jak dotąd, nie znaleziono doskonałego rozwiązania problematycznej kwestii – jak 

zachować substancję historyczną niszczejących zabytkowych osiedli, wykorzystać je 

do celów edukacyjnych, muzealnych, komercyjnych etc., nie niszcząc przy tym ich 

autentyczności i pierwotnej funkcji mieszkalnej. 

Na początku naszego wieku przeprowadzono w kilku miastach pierwsze prace nad 

rewitalizacją unikatowych osiedli robotniczych – każdorazowo przyjmując nieco 

inną strategię i  osiągając odmienne efekty. Ponieważ wiele kolonii wciąż czeka na 

konserwację, pomoc i zagospodarowanie, warto przyjrzeć się owym strategiom oraz 

przeanalizować ich wady i zalety. 
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5. Nowe oblicza osiedli – 
przykłady zrewitalizowanych kolonii
5.1. Kolonia Ficinus, Ruda Śląska

Jednym z najstarszych osiedli patronackich na Górnym Śląsku jest kolonia Ficinus, 

znajdująca się przy ulicy Pawła Kubiny w Rudzie Śląskiej, obejmująca 16 budynków 

mieszkalnych. Fundatorem i właścicielem osiedla był zarząd dóbr znanego w okolicy 

hrabiego Henckel von Donnersmarcka. Założenie, wzniesione w latach 1860–1867 dla 

kopalni „Gottessegen” (ob. KWK „Pokój”), pełniło swoją funkcję mieszkalną niemal do 

końca lat 80. XX w., kiedy to wykwaterowano mieszkańców i wyłączono budynki z użytku 

ze względu na ich zły stan techniczny [Urbańczyk 2014, s. 66].

Osiedle składa się z identycznych niewielkich i prostych budynków mieszczących 

pierwotnie cztery ciasne mieszkania – dwa na parterze i dwa na piętrze. Niezwykły 

w tym przypadku jest surowiec – rzadko do tego celu używany piaskowiec, uzupełniany 

cegłą tylko w przybudówce i obramowaniach okien. W 1978 r. osiedle zostało wpisane 

w rejestr zabytków, dzięki czemu udało się zapobiec jego wyburzeniu przez kopalnię, 

dla której popadające w ruinę domostwa były zbędnym balastem. W 1990 r. opraco-

wano projekt rewitalizacji kolonii i przekształcenia jej w pasaż usługowo-handlowy  

[tamże, s. 68]. Większość budynków była już od kilku lat opuszczona i dewastowana 

przez szabrowników, kiedy w 1995 r. miasto Ruda Śląska przystąpiło do realizacji projektu. 

Miasto przejęło budynki od KWK „Pokój” i podzieliło osiedle na małe parcele, tak aby każdy 

budynek można było sprzedać innemu nabywcy [tamże, s. 69]. W 1997 r. poszczególne 

obiekty sprzedano nowym właścicielom za niemal symboliczną sumę 10 tys. zł, jednak 

z warunkiem wyremontowania budynku w ciągu pięciu lat od momentu kupna [tamże]. 

Nie udało się zapobiec spekulacjom i niektóre budynki wielokrotnie przechodziły z rąk 

do rąk, często za coraz wyższą sumę, nim wreszcie doczekały się renowacji. Obecnie 

jeszcze trzy budynki czekają na rewitalizację, lecz prawdopodobnie rozpocznie się ona 

już wkrótce. Po generalnym remoncie tylko jeden budynek w kolonii Ficinus pełni funkcję 

wyłącznie mieszkalną, jak pierwotnie. 

Christine Maria Przybyła
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Wszystkie inne służą jako sklepy i  restauracje, mieści się tam również apteka oraz 

gabinet weterynaryjny. Często właściciele przedsięwzięć mieszkają na górnych pię-

trach budynków. Nowi nabywcy mieszkań na ogół nie wiedzą, co się stało z dawnymi 

mieszkańcami osiedla, wykwaterowanymi na przełomie lat 80. i 90. XX w. Kompleksowo 

zrekonstruowana kolonia wraz z całym otoczeniem ulicy stanowi piękny widok i trafia 

na pocztówki. Miejsce nie jest oblegane przez turystów ze względu na lokalizację, 

jednak niewątpliwie ma urok oraz charakter atrakcji turystycznej i  przyciąga ludzi 

z okazji zarówno jednorazowych, jak i cyklicznych imprez masowych (m.in. Industriady). 

Oglądając fotografie zdewastowanego osiedla z  okresu sprzed renowacji, można 

zauważyć ogrom pracy i nakładów włożonych w projekt niemal niemożliwy – urato-

wanie substancji zabytków nadających się już jedynie do rozbiórki. W osiedlu brakuje 

tylko jednego – społeczności, która je zamieszkiwała. Ficinus jest piękny, ale nie 

jest już osiedlem – pomoc przyszła zbyt późno, by możliwe było uratowanie kolonii 

w jej pierwotnej funkcji. Sprzedaż budynków i przekształcenie ich w pasaż handlowy 

pozwoliło zachować fasady, lecz zamieniło kolonię w kolorową „wydmuszkę”. 

5.2. Kolonia Zgorzelec, Bytom

Zespół pochodzi z przełomu XIX i XX w. (1897–1901) i powstał na zlecenie Katowickiej Spółki 

Akcyjnej Górnictwa i Hutnictwa Żelaza (Kattowitzer Aktien-Geschellschaft fur Bergbau und 

Eisenhuttenbetrieb) dla pracowników huty „Hubertus” w Bytomiu (po II wojnie światowej – 

huta „Zygmunt”) [Klajmon 2005, s. 34]. Powstało 37 budynków mieszkalnych o jednolitej, 

prostej architekturze ceglanych prostopadłościanów oraz budynek użytku publicznego 

mieszczący pralnię, magiel i piekarnię [tamże]. Familoki były jedno – (dwurodzinne) lub 

dwukondygnacyjne (czterorodzinne), w każdym mieszkaniu znajdowała się kuchnia 

oraz jedna lub dwie izby. Kolonia nie miała kanalizacji, a w budynkach nie było toalet ani 

łazienek. W tym stanie – niemodernizowana i bez żadnych zmian – kolonia przetrwała 

niemal cały wiek XX, powoli chyląc się ku upadkowi w wyniku zaniedbania. Jej niewątpliwą 

zaletą po dzień dzisiejszy jest usytuowanie na uboczu miasta, pośród sielskiej zieleni, oraz  



I.133Agnieszka Pudełko

niewielkie rozmiary budynków – stosunkowo łatwe do zadbania przez jedną lub kilka rodzin. 

28 lutego 1994 r. zespół został wpisany do rejestru zabytków, a wcześniej poczyniono 

plany rewitalizacji kolonii [tamże, s. 35]. Pierwotny plan zakładał utworzenie w tym miejscu 

enklawy „artystycznej” – mieszkania po generalnym remoncie miały zostać sprzedane 

przedstawicielom wolnych zawodów. Projekt musiał jednak ulec zmienie ze względu na 

brak zainteresowania ze strony środowiska artystycznego oraz inwestorów zewnętrz-

nych, na których liczono. Udało się natomiast otrzymać pomoc ze strony niemieckiego 

IBA Emscher Park, organizatora Międzynarodowej Wystawy Budownictwa, który – biorąc 

udział w pracach projektowych – naciskał jednak na odejście od pierwotnego planu 

sprzedaży budynków i włączenie w proces rewitalizacji mieszkańców osiedla. Miejscowi 

pozostali w swych domach, a fundusze na rewitalizację pozyskano od IBA Emscher Park 

i Towarzystwa Mieszkaniowego Recklinghausen (Niemcy) – miasta partnerskiego Bytomia. 

Mieszkańcy mogli również otrzymać z tych pieniędzy pożyczki na wykończenie swoich 

wyremontowanych lokali [tamże, s. 36]. Na terenie kolonii powstało biuro, w którym 

rezydenci mogli zasięgać informacji na temat planów rewitalizacji i postępów w pracy, 

a nawet wpływać na poszczególne elementy projektu.

Byłby to zatem przykład spełnionego snu o  rewitalizacji doskonałej, gdyby nie fakt, 

że środków wystarczyło na gruntowny remont jedynie 9 budynków oraz kanalizację 

i  modernizację innych sieci i  dróg dojazdowych dla całego osiedla. Pozostało ok. 

20 budynków w  bardzo złym stanie technicznym, nadal wymagających interwencji, 

jednak poszukiwania dalszych inwestorów nie powiodły się. Kolonia Zgorzelec jako 

zabytek znajduje się na liście atrakcji turystycznych Bytomia, jednak ze względu na 

ogólnie małą liczbę turystów w Bytomiu i lokalizację kolonii z dala od centrum mia-

sta i głównych dróg pozostaje cicha i odwiedzana jedynie przez amatorów fotografii 

i filmu oraz fascynatów architektury industrialnej. Mieszkańcy nie wiedzą, dlaczego 

rewitalizacja została przerwana, snują nawet domysły na temat dobrotliwego darczyńcy 

z Niemiec, który zmarł, nie kończąc swego dzieła. Wciąż czekają na dalsze naprawy 

i poprawę warunków mieszkaniowych w pozostałych domach. Skarżą się na ograni-

czenia ze strony konserwatora zabytków, gdy próbują dokonać czegoś samodzielnie.

Christine Maria Przybyła
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5.3. Nikiszowiec, Katowice

Nikiszowiec powstał za sprawą firmy zajmującej się wydobyciem węgla Georg von 

Giesche’s Erben oraz jej dyrektora – Antona Uthemanna, który stał się inspira-

torem budowy Nikiszowca i  Giszowca, osad górniczych dla swoich pracowników  

[Tofilska 2008, s. 36]. Uthemann, zaangażowany w  budowę, zatrudnił do tego celu 

architektów sprowadzonych spod Berlina – Emila i  Georga Zillmannów. Terytorium 

zyskało odrębność administracyjną, a gdy liczba mieszkań w starszym Giszowcu oka-

zała się niewystarczająca, przystąpiono do budowy osiedla w bezpośrednim sąsiedz-

twie kopalnianego szybu „Nickisch” („Poniatowski” od 1935 r.) [tamże, s. 37]. Pierwszy 

z długich bloków składających się na nowe osiedle został oddany do użytku w 1911 r., 

następne ukończono przed rokiem 1919, zamykając regularną siatkę budynków i ulic.

Mieszkania były stosunkowo duże, na każde dwa przypadała ubikacja w  korytarzu, 

mieszkańcy korzystali ze strychu, piwnicy i  budynków gospodarczych w  podwórzu. 

Osiedle zostało skanalizowane i  posiadało budynki użyteczności publicznej, m.in. 

łaźnie, pralnię, a także szkołę i kościół, a mieszkańcy dojeżdżali do pracy bezpłatną 

kolejką wąskotorową (którą nazywali „Balkan”, prawdopodobnie od Balkanzug, znanej 

linii ekspresu z Berlina do Konstantynopola, uruchomionej w 1916 r.). Osiedle zostało 

przewidziane na ok. 5 tys. mieszkańców i zaprojektowane z niezwykłą dbałością o szcze-

góły i estetykę – każdy budynek różni się nieco od pozostałych, a całość zdumiewa 

oryginalnością, regularnością oraz pięknymi wykończeniami. Nikiszowiec (Nikischschacht) 

stał się jednym z obszarów spornych w czasie trwania powstań śląskich i znalazł się po 

polskiej stronie granicy, przy czym nadal należał do spółki niemieckiej, co nastręczało 

pewnych kłopotów organizacyjnych [tamże, s. 49]. W  1939 r. osiedle znalazło się na 

terenie wcielonym bezpośrednio do Rzeszy. Kopalnia „Giesche”, wznawiając pracę po 

wojnie, została w 1946 r. przemianowana na KWK „Wieczorek” i pod tą nazwą funkcjo-

nuje po dzień dzisiejszy, wciąż dając zatrudnienie części mieszkańców osady górniczej  

[Tofilska 2007, s. 100]. Restrukturyzacja ekonomiczna nie ominęła jednak Nikiszowca – 

kopalnia przetrwała, ale zawiesiła wszelką działalność niezwiązaną bezpośrednio 

z wydobyciem – kulturalną, społeczną, sportowo-rekreacyjną. 
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Zdecydowaną większość zabudowań Nikiszowca przekazano w  latach 1998–1999 

Hutniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy Hucie Metali Nieżelaznych „Szopienice” 

[tamże, s. 113]. Ograniczenie wydobycia spowodowało pojawienie się bezrobocia i zja-

wisk patologicznych w osiedlu – Nikiszowiec, podobnie jak wiele innych starych osiedli 

robotniczych po roku 1989, obrósł złą sławą niebezpiecznej dzielnicy.

Pojawienie się książki Małgorzaty Szejnert Czarny ogród oraz zainteresowanie arty-

stów, fotografów i  filmowców powoli przywraca „Nikiszowi” dobre imię i wywołuje 

nowe zjawisko – kolonia staje się znaną atrakcją turystyczną i  jedną z  wizytówek 

Katowic. Nikiszowiec – wpisany do rejestru zabytków w 1978 r. i uznany za pomnik 

historii – został przeznaczony, jako jeden z sześciu obszarów Katowic, do rewitalizacji 

w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2007–2013. Nikiszowiec 

i Giszowiec, położone blisko siebie i posiadające podobną genezę oraz wartość histo-

ryczną, często wymieniane są razem i  traktowane jako uzupełniające się obiekty 

dziedzictwa kulturowego i atrakcje turystyczne. Na renowację zabudowań Nikiszowca 

przewidziano 64 mln zł, a  całe osiedle zostało objęte Zintegrowanym Programem 

Rewitalizacji jako obszar o ponadlokalnym znaczeniu. W projekcie uwzględniono pracę 

ze społecznością lokalną i program wzmacniania aktywności społecznej, rozdawano 

ulotki informacyjne o planach i celach rewitalizacji (2010 r.). W osiedlu żyje obecnie 

ok. 3,5 tys. osób. Budynki Nikiszowca są w dobrym stanie, a większość mieszkań ma 

łazienki, centralne ogrzewanie i nowe okna. Chociaż wiele osób zalega z opłatami za 

mieszkanie, to na tle innych dzielnic ogólna sytuacja ekonomiczna mieszkańców nie 

przedstawia się źle. W Nikiszowcu otwarto Muzeum Historii Katowic i punkt informacyjny, 

a także kilka eleganckich kawiarni oraz sklepów; nazwa osiedla jest już powszechnie 

znana wśród mieszkańców regionu i nie tylko. Do Nikiszowca przyjeżdżają autobusy 

wycieczkowe, a motywy architektoniczne kolonii pojawiają się na licznych produktach 

promocyjnych i pamiątkach oraz stały się inspiracją dla wielu fotografów i plastyków. 

Zastanawiająca jest jednak spadająca motywacja mieszkańców do współpracy nastawio-

nej na dalszą rewitalizację i przekształcanie osiedla w przestrzeń innowacji i turystyki.  

Większość sceptyków twierdzi, że ma złe doświadczenia i początkowy entuzjazm do 

zmian zamienił się w niechęć. Wskazuje się na niewystarczające działania mające na 

celu rozwiązywanie problemów mieszkańców. 

Christine Maria Przybyła
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6. „Jak małpy w zoo”. 
Turyści kontra mieszkańcy
Osiedla patronackie budzą coraz większe zainteresowanie zarówno badaczy, artystów, 

jak i amatorów, ściągając coraz liczniejsze grupy zwiedzających. Najbardziej znanym 

pozostaje Nikiszowiec, tu też można zaobserwować wszystkie zalety i wady turystyki 

w osiedlach poprzemysłowych. Niewątpliwą zaletą modernizacji osiedla jest ocalenie 

unikatowej architektury, jednak wielu mieszkańców, szczególnie starszych, ma żal o to, 

że z Nikiszowca zrobiono „wesołe miasteczko”, i czują się nieswojo w dzielnicy, po której 

krążą wycieczki zaglądające im w okna.

„Mieszkanka: Jak się czujemy? Jak małpy w zoo! Czujemy się 
jak małpy w zoo! Nie podoba mi się, jak teraz tu wygląda. 

Etnolog: To znaczy, że nie podoba się wam, że turyści tu 
przychodzą?

Mieszkanka: Ja tam do turystów nic nie mam, jak uważają,  
że jest tu co oglądać, to niech oglądają...

Etnolog: Ale poprawiło się coś tu dla was, mieszkańców, odkąd 
Nikiszowiec jest miejscem turystycznym?

Mieszkanka: A co się poprawiło?! Co się poprawiło? Jak te 
podwórka tu wyglądają?! […] Dla nas tu się nic nie poprawiło. 
A pani powiem, że ja tu mieszkam od urodzenia i myślałam, 
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że bez Nikiszowca żyć nie mogę, ale teraz to bym nawet tej 
nocy stąd wyjechała, tak mi się nie podoba […]. 

Etnolog: Więc mówi Pani, że wy, jako mieszkańcy, nie odczu-
wacie tu jakiejś poprawy dzięki temu, że Nikiszowiec stał się 
znany?

Mieszkanka: A co my z tego mamy?! Co ja z tego mam? 
Przyjeżdżają autobusy wycieczkowe, zatrzymują się na rynku, 
pójdą sobie pod kościół […], potem może do piekarni i tyle. 
I nawet herbatę se sami robią w tym autobusie. I co ja mam 
z tego, że te wycieczki tu przyjeżdżają? Oni tu pieniędzy nie 
zostawią. Niektórzy mówią, że fajnie, że wycieczki, że turyści, 
tego... Ale ja na to patrzę trochę bardziej realnie. Przecież tu 
nic nie ma! Tu nic nie ma! Co tu jest? Oni objadą tylko i odjeż-
dżają i więcej tu nie wrócą, bo i po co? Przecież tu nawet 
parku nie ma, tu nie ma gdzie pójść, usiąść, tu nawet dzieci się  
nie mają gdzie bawić.

Etnolog: Ale jak by tak miejscowi pracowali tu w jakichś skle-
pikach i restauracjach dla tych turystów, to by może trochę 
więcej pracy było?

 
Mieszkanka: A ile tych sklepów tu stawiać? Kto to kupi? Jest 
na rynku jeden sklepik z pamiątkami z Nikiszowca, można 
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sobie kupić torbę, koszulkę... Ale kto to kupi? Ja nie kupię, bo 
mi to niepotrzebne, a turysta to sporadycznie. 

Etnolog: A turyści robią tu zdjęcia? Przeszkadza to wam?

Mieszkanka: Jo se zdjęć robić nie daja! Ja se nie dom robić. 
Ja nie chcę, żeby potem moja gęba gdzieś po świecie krążyła, 
a ja nawet nie wiem... 

Etnolog: A nie pytają, czy można?

Mieszkanka: Nie, gdzie?! O nic nie pytają, robią i tyle. […] ludziom 
w oknach robią zdjęcia, jak z okna wyglądają. 1

Z powyższego fragmentu wywiadu łatwo wywnioskować, że turystyka w zabytkowych 

osiedlach ma swoje blaski, ale i cienie. Naruszanie prywatności, a nawet poczucia godności 

mieszkańców „osiedli turystycznych” jest problemem nie tylko w Nikiszowcu. Fotografowanie 

bez pytania o pozwolenie zdarza się również w mniej znanych koloniach, chociaż wielu 

mieszkańców podchodzi do tego zjawiska z rezygnacją i nie próbuje z nim walczyć. 

 

Mieszkaniec: Przyzwyczajeni jesteśmy. Tu nawet filmy robili, czę-
sto tu łażą, zdjęcia robią dzieciom, domom, potem to wysyłają... 

1 Mieszkanka osiedla Nikiszowiec w Katowicach, lat 68. Fragment wywiadu przepro-
wadzonego przez autorkę 9 lipca 2015
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Etnolog: Gdzie wysyłają?

Mieszkaniec: Nie wiem, no może za granicę na przykład. 2

W przypadku osiedli, które nie zostały dotąd zrewitalizowane, a ponadto borykają się 

z poważnym problemem bezrobocia, ubóstwa i zjawisk patologicznych, turystyka i foto-

grafowanie zamieniają się w podglądanie biedy, a umorusane dzieci i ubogie staruszki są 

„atrakcją” na równi z unikatową architekturą. Mieszkańcy Bobrka (Bytom) mówią nawet 

o „safari” w ich osiedlu – kolonia ma złą sławę dzielnicy biedy i patologii społecznej, 

przy czym może się pochwalić jednym z największych zachowanych zespołów zabyt-

kowych familoków. Większość z nich jest w fatalnym stanie i służy jako lokale socjalne. 

Mieszkańcy zdają sobie sprawę ze złej opinii, która na nich ciąży, i na widok obcych 

osób z aparatami w rękach reagują często ironicznie: „Witamy na Bobrku!”, „Podoba się 

wam?”, „Zrób mi zdjęcie!”. W podobnej sytuacji znajdują się osiedle Borsiga i kolonia 

Donnersmarcka w Zabrzu oraz Kaufhaus w Rudzie Śląskiej. Opisane w internecie i na 

ulotkach promujących miasto oraz region (a także Szlak Zabytków Techniki) jako zabytki 

warte zobaczenia, pozostają niezrewitalizowane, a zła kondycja budynków jest tylko 

tłem dla większych problemów społecznych trapiących te osiedla.

Zwiedzając kolonie robotnicze, zarówno te w lepszym stanie, jak i te mocno zdegrado-

wane, nie można zapominać o ich mieszkańcach. Aby turystyka w obiektach tego rodzaju 

nie zamieniała się w „safari”, zdecydowanie powinno się włączyć lokalną społeczność 

w proces rewitalizacji kolonii oraz zacząć od renowacji i pracy socjalnej, najlepiej zanim 

miasto zacznie promować dane osiedle jako atrakcję turystyczną. Można się zasta-

nowić, na ile dobrym wyjściem byłyby tablice zawierające kilka podstawowych zasad 

dobrych obyczajów, informujące zwiedzających o niestosowności pewnych zachowań, 

oraz prośbę o uszanowanie miejsca, które jest nie tylko atrakcją i zabytkiem, ale rów-

2 Mieszkaniec osiedla Kaufhaus w Rudzie Śląskiej, lat ok. 50. Fragment wywiadu 
przeprowadzonego przez autorkę 7 lipca 2015.
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nież domem. Zabytkowe osiedla patronackie mają ogromny potencjał turystyczny oraz 

są cennym dziedzictwem kulturowym, jednak turystyka w koloniach robotniczych nie 

powinna być turystyką w slumsach na wzór wycieczek objazdowych po wymarłych lub 

zdeprawowanych kwartałach Detroit. 1 

7. Turystyka w osiedlach patronackich –
szanse i zagrożenia dla społeczności 
lokalnej
Aby przeanalizować korzyści oraz możliwe straty wynikające z rozwoju turystyki w osie-

dlach patronackich, należy podzielić ich przestrzeń na dwie warstwy – materialną  

(architektoniczną) oraz społeczno-kulturową, a następnie zastanowić się nad szansami 

i zagrożeniami dla każdej sfery osobno. 

Dla unikatowych zespołów architektonicznych z XIX i początku XX w. turystyka może 

być jedyną szansą na ocalenie. Wizja potencjalnych zysków z turystyki oraz promocji 

miasta może być motywacją do opracowania projektu rewitalizacji osiedla, dzięki czemu 

nie umrze ono śmiercią „naturalną” z zaniedbania. W ten sposób proces rewitalizacji 

ściśle łączy się z turystyką, wzajemnie się warunkując. Renowacja obiektów, porząd-

kowanie terenu, utworzenie infrastruktury turystycznej – hoteli, gastronomii, sklepów, 

punktów informacyjnych – zwiększa szansę na przyciągniecie nie tylko turystów, ale 

i mieszkańców najbliższej okolicy, chcących miło spędzić czas w ładnym otoczeniu. 

Stare budynki zagrożone wyburzeniem mogą zyskać nową funkcję i  przetrwać dla 

następnych pokoleń – taką strategię przyjęto w przypadku rewitalizacji kolonii Ficinus 

w Rudzie Śląskiej i Księży Młyn w Łodzi. Są również i wady – obydwa wymienione miejsca 

straciły na autentyczności, a estetykę zabytkowych obiektów psują witryny sklepów 

i szyldy reklamowe. Wraz z odświeżonym otoczeniem – ładnym, lecz pustym – całość 

1 M. Stalmarsk, Detroit. Amerykańska legenda w drodze z piekła do nieba i z powrotem, 
P. Pokora (red.), Warszawa 2013, s. 29.
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sprawia wrażenie hybrydyczne i może podążyć w kierunku zakopiańskich Krupówek, 

stając się estetycznym potworkiem. Jeśli stare obiekty poprzemysłowe – wśród nich 

osiedla – zostają ponadto wyprzedawane inwestorom zagranicznym z  sektora pry-

watnego, można obawiać się utraty pełni kontroli nad nimi oraz symbolicznej utraty 

dziedzictwa kulturowego. Z  wywiadów z  mieszkańcami Górnego Śląska oraz Łodzi 

wynika, że nie bez znaczenia jest dla nich, kto rewitalizuje i pełni pieczę nad zabytkiem, 

a każda informacja o sprzedaży obiektu o znaczeniu kulturowym i tożsamościowym 

dla miasta i regionu jest odbierana negatywnie. Sprzedaż nieruchomości, zwłaszcza 

unikatowych, może prowadzić do spekulacji finansowych oraz potyczek prawnych, 

w których największym poszkodowanym jest zwykle sam zabytek, czekający latami 

na uregulowanie kwestii majątkowych i rozpoczęcie prac naprawczych. Są to jednak 

kwestie drugorzędne wobec faktu, że dzięki rewitalizacji i turystyce udaje się ocalić 

wiele zabytków, wśród nich stare kolonie robotnicze. Uratowana zostaje zabytkowa 

substancja, a ludzie zyskują często nowe miejsca spotkań, przestrzeń na aktywność 

artystyczną, rozrywkową i społeczną. Nie do przecenienia jest w tym wypadku również 

rola edukacyjna osiedli patronackich zrewitalizowanych w celach turystycznych, jeśli 

odświeżona w ten sposób kolonia zostanie wyposażona w punkty informacji turystycznej, 

muzeum lub przynajmniej tablice informacyjne. Często jest to jedyna możliwość, aby 

młodsze pokolenie lub osoby spoza regionu mogły zobaczyć, jak dawniej żyli ludzie 

parający się danym zawodem oraz ich rodziny. 

Zdecydowanie bardziej skomplikowana jest kwestia społeczno-kulturowa oraz etyczna 

związana z przekształcaniem dawnych kolonii robotniczych w atrakcje turystyczne. 

Miasto czy region posiadający zabytki tego rodzaju może zyskać nowe oblicze i popu-

larność ośrodka turystycznego, co dla miast o przeszłości przemysłowej jest sytuacją 

nową i dającą nadzieję na wyjście z kryzysu. Poprawa wizerunku i atrakcyjności miasta 

przekłada się na niemal wszystkie sfery jego funkcjonowania – od przyciągania inwesto-

rów i lokowania inwestycji, przez większe zyski z przyjezdnych i zatrzymanie odpływu 

ludności, po poprawę jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie aktywności społecznej.  
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Przykładem miasta korzystającego ze swojego poprzemysłowego potencjału turystycz-

nego może być Zabrze, które w ostatnich latach intensywnie zmienia oblicze na centrum 

turystyki industrialnej w regionie, ustępując tylko Katowicom. 

Chociaż rozwój turystyki ma dobroczynny wpływ na całe miasto, to w przełożeniu 

na pojedyncze osiedle jest to jednak słabo zauważalne, a negatywne strony turystyki 

mogą przeważyć nad pozytywami, obserwowanymi w szerszej skali. Pucowanie czer-

wonej cegły nie pomaga w istotny sposób osobom zamieszkującym familoki, których 

sytuacja ekonomiczna i społeczna nie ulega zmianie. Ideałem byłoby, gdyby udało się 

rozwiązać problem bezrobocia, ubóstwa i zjawisk patologicznych dotykających wiele 

dawnych osiedli robotniczych oraz włączyć społeczność w proces rewitalizacji i zyski 

z turystyki. Jednak nawet względna poprawa sytuacji mieszkaniowej (naprawa dachów, 

elewacji, dróg dojazdowych etc.) często nie rekompensuje mieszkańcom złego samo-

poczucia spowodowanego naruszaniem prywatności, zmianą oblicza osiedla z tra-

dycyjnej swojskiej kolonii, np. górniczej, w przestrzeń publiczną pełną obcych ludzi  

(„zoo”, „wesołe miasteczko”). Jeśli zabytkowe mieszkania zostają wystawione na sprze-

daż, ubożsi mieszkańcy muszą się pożegnać z dotychczasowym miejscem zamieszkania 

i otrzymują mieszkania zastępcze. Rozbicie społeczności zamieszkującej osiedle jest 

poważnym problemem związanym z rewitalizacją obiektów mieszkalnych. Odświeżona 

i rozreklamowana dzielnica staje się modna, a co za tym idzie – zmienia się struktura 

społeczna jej mieszkańców. 



I.149Agnieszka PudełkoRyc. 4. Pamiątki z Nikiszowca w sklepie przy nikiszowieckim rynku. Lipiec 2015;  
fot. Christine Maria Przybyła
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PODSUMOWANIE 
Turystyka w osiedlach patronackich jest zjawiskiem nowym i rozwijającym 

się, przy czym wciąż jest to sfera słabo zbadana. Nie da się nie zauważyć 

wpływu turystyki, popularyzacji i reklamy oraz wpisania wielu zabytkowych 

kolonii robotniczych w Szlak Zabytków Techniki na wizerunek osiedli oraz 

lokalną społeczność. Zainteresowanie osiedlami wpisuje się w trend szyb-

kiego rozwoju turystyki industrialnej w Polsce. Nie należy jednak traktować 

łącznie problematyki turystyki w obiektach przemysłowych oraz zjawiska 

turystyki w osiedlach mieszkaniowych. Pojawiają się w tym wypadku istotne 

różnice wynikające z funkcji pełnionej przez te obiekty, a próby przekształ-

cania osiedli patronackich w atrakcje turystyczne napotykają problemy nie 

tylko natury organizacyjnej i finansowej, lecz także kulturowej, społecznej, 

a nawet etycznej. Spośród różnych strategii rewitalizacji osiedli na wyróż-

nienie zasługują te, które starają się włączyć lokalną społeczność w proces 

ożywiania kolonii pod każdym względem – od architektury poczynając, na 

odnowieniu więzi społecznych kończąc. Nie zawsze jest to możliwe, a wiele 

osiedli „odświeżonych” lub rozreklamowanych jako atrakcja turystyczna 

pozostaje enklawami nierozwiązanych problemów społecznych, co czasem 

prowadzi do przykrej sytuacji turystyki w dzielnicach biedy i fotografowania 

złomiarzy, bezdomnych, ubogich seniorów i zaniedbanych dzieci na równi 

z detalami architektonicznymi osiedla. Rozwój turystyki w dawnych osie-

dlach robotniczych oraz rewitalizacja tych obszarów nie może się obejść 

bez szeroko zakrojonego planu mającego na celu trwałą poprawę warunków 

życia mieszkańców oraz walkę z wykluczeniem społecznym i ekonomicznym.
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ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM 
KULTUROWYM W PROCESIE 
REWITALIZACJI – PRZYKŁAD ZABŁOCIA
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Ukończyła zarządzanie kulturą i kulturę współczesną w Instytucie  

Kultury UJ. Obecnie doktorantka nauk o zarządzaniu na Wydziale Zarzą-

dzania i Komunikacji Społecznej UJ. Interesuje się zagadnieniami związa-

nymi z dziedzictwem kulturowym, rewitalizacją przestrzeni poprzemysło-

wych oraz turystyką literacką.
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MANAGEMENT OF CULTURAL HERITAGE  
IN A REVITALIZATION PROCESS –  
THE CASE OF ZABŁOCIE
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ABSTRAKT ABSTRACT 
Artykuł dotyczy rewitalizacji Zabłocia – poprzemysłowego obszaru znajdu-

jącego się w granicach krakowskiej dzielnicy Podgórze. Po ponad 10 latach 

od rozpoczęcia wdrażania Programu rewitalizacji i aktywizacji przemysło-

wego obszaru Zabłocia widoczne są duże zmiany, jakie dokonały się na 

tym terenie. Dawny postindustrialny obszar przekształcił się w dzielnicę 

kultury, w której funkcjonują zarówno duże, publiczne muzea, jak i insty-

tucje z branży kreatywnej, klimatyczne restauracje i kawiarnie. Celem arty-

kułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy przemiany, jakie dokonały się 

w ostatnim czasie na Zabłociu, można uznać za planowy proces rewitalizacji, 

koordynowany przez władze miejskie. Czy elementem tego procesu jest 

świadome zarządzanie dziedzictwem kulturowym obszaru, rozumiane nie 

jako ochrona pojedynczych zabytków, ale proces uwzględniający zarówno 

materialne, jak i  niematerialne przejawy dziedzictwa, skupiający się na 

ochronie całych krajobrazów kulturowych i  dopuszczający możliwość 

ingerencji w tkankę zabytku oraz zmianę jego funkcji.

The article concerns the revitalization process of Zabłocie – a post-industrial 

area in the Podgórze district in Kraków. After 10 years after introducing the 

Program of Revitalization of the Post-industrial Area of Zabłocie, changes 

are visible. A former post-industrial area changed into a cultural district 

with public museums, creative businesses and atmospheric cafes and 

restaurants. The aim of the article is to make an attempt to answering 

the question whether the changes which have taken place in Zabłocie 

can be considered as a planned revitalization process, coordinated by the 

municipality? Is conscious heritage management a part of this process? – 

understood not as monument conservation but protection of tangible and 

intangible heritage, concerning the cultural landscape and permitting an 

intervention into its tissue and allowing functional changes of monuments. 
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Obszar Zabłocia został wybrany jako jeden z trzech kluczowych projektów 

rewitalizacyjnych w Krakowie (oprócz Starego Miasta i „starej” Nowej Huty) 

[Rewitalizacja Kraków]. Głównym powodem tej decyzji był nie tylko wysoki 

stopień degradacji, ale również szanse związane z zagospodarowaniem 

tego dobrze skomunikowanego i położonego niemalże w centrum miasta 

obszaru. Zmiany realizowane już od ponad 10 lat doprowadziły do powstania 

na tym terenie kwartału kultury, w którym funkcjonują zarówno instytucje 

publiczne, prywatne, jak i pozarządowe. W przejściu od dzielnicy przemysło-

wej do dzielnicy kultury Michał Wiśniewski upatruje „fundamentalnej zmiany 

modelu rozwoju, jaka zachodzi obecnie w większości dużych miast Europy 

Środkowej” [2011, s. 58]. Ważną podstawą większości działań realizowanych 

na Zabłociu jest jego przemysłowe dziedzictwo.

Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy przemiany zacho-

dzące na Zabłociu można uznać za planową rewitalizację obszaru, w której 

główną rolę odgrywa urząd miasta. Czy na obszarze Zabłocia występują 

zmiany, które można nazwać świadomym zarządzaniem dziedzictwem kul-

turowym? Artykuł opiera się na analizie danych zastanych (dokumenty UMK, 

teksty naukowe o Zabłociu, strony internetowe działających tam instytucji), 

obserwacji uczestniczącej oraz wywiadach z przedstawicielami instytucji 

funkcjonujących na Zabłociu.

1 Praca finansowana jako projekt badawczy ze środków na działalność 
statutową Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, służących rozwojowi 
młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w roku 2015.
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1. Odnowić miasto – 
na czym polega rewitalizacja
Procesy rewitalizacji zdegradowanych terenów miejskich w Polsce w ciągu ostatnich 

10 lat są zdecydowanie częściej podejmowane, niż w poprzednich dekadach. Główną 

tego przyczyną jest zarówno możliwość finansowania tego typu inicjatyw z Funduszy 

Europejskich, jak i coraz większa świadomość wśród władz lokalnych, dotycząca zarzą-

dzania miastem, które powinno rozwijać się „do wnętrza” [Skalski 2004, s. 89], czyli 

wykorzystywać istniejące już miejskie nieużytki, zamiast pozwalać na budowę nowych 

osiedli na terenach zielonych.

Rewitalizacja jest skoordynowanym procesem wpisującym się w szersze strategie roz-

woju miasta, mającym na celu zarówno przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom na 

danym obszarze, jak i pobudzanie pozytywnych zmian. Rewitalizacji poddawane są całe 

obszary, a nie pojedyncze obiekty, nawierzchnie dróg czy infrastruktura. W planowa-

niu procesu powinni uczestniczyć zarówno miejscy decydenci, jak i inni interesariusze, 

tacy jak mieszkańcy, przedsiębiorcy, inwestorzy oraz obecni i potencjalni użytkownicy 

terenu. Co ważne, rewitalizacja opiera się nie tylko na remoncie materialnej tkanki miasta.  

To kompleksowy proces, który ma wpływać zarówno na poprawę stanu przestrzeni miejskiej, 

jak i stymulować aktywność społeczną i gospodarczą. Ważnym aspektem rewitalizacji 

jest także ochrona dziedzictwa kulturowego [Ziobrowski 2010, s. 8]. 

Rewitalizacja jest zwykle inicjowana i realizowana przede wszystkim przez instytucje 

publiczne, za pośrednictwem powołanego w tym celu operatora procesu rewitalizacji, 

zwykle w formie wydzielonej jednostki urzędu miasta lub autonomicznej instytucji 

realizującej zadania powierzone przez gminę [Skalski 2010, s. 56]. Nie oznacza to jednak, 

że władze miejskie muszą ponosić wszelkie koszty związane z procesem rewitalizacji. 

Korzystniejsze z punktu widzenia zarówno finansowego, jak i aktywizacji społecznej 

i gospodarczej obszaru jest stworzenie systemu zachęt dla potencjalnych inwestorów 

oraz realizacja tych zadań, które staną się zaczątkiem odnowy obszaru (budowa drogi 

dojazdowej, mostu, trakcji tramwajowej czy ulokowanie w danym miejscu prestiżowej 

instytucji), również w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). 
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Podstawą realizacji wszelkich działań są dokumenty o znaczeniu strategicznym – Lokalne 

Programy Rewitalizacji (LPR), które szczegółowo wyznaczają obszar rewitalizacji, analizują 

jego cechy i potencjał rozwojowy, wskazują na cele, jakie należy osiągnąć, i sposoby ich 

realizacji. W LPR znajduje się lista projektów rekomendowanych do wdrożenia w trakcie 

procesu rewitalizacji, jednak to na władzach miejskich spoczywa konieczność zabezpie-

czenia odpowiednich środków w budżecie na ten cel i dbania o jego wykonanie. 

2. Dziedzictwo kulturowe  
w procesie rewitalizacji 
Rewitalizacja zawsze dokonywana jest na istniejącej już tkance miejskiej, często są to 

obiekty posiadające wartość zabytkową lub takie, które mogą stać się podstawą budo-

wania pozytywnego wizerunku miejsca i wzmacniania tożsamości jego mieszkańców.  

Są to zarówno zabytki objęte różnymi formami ochrony, jak i dziedzictwo kulturowe 

w jego materialnych i niematerialnych przejawach. Czym zatem różnią się te dwa pojęcia?

Za zabytek można uznać rzecz ruchomą lub nieruchomą, posiadającą wartość historyczną, 

artystyczną lub naukową, której zachowanie leży w interesie społecznym [Ustawa o ochro-

nie zabytków 2003, art. 1]. Potwierdzeniem konieczności zachowania zabytku i zapewnie-

nia nadzoru konserwatorskiego jest objęcie go którąś z ustawowych form ochrony 1 lub 

wpisem do ewidencji zabytków. Dziedzictwo z kolei istnieje tylko w kontekście społecz-

nym, posiadając, oprócz materialnego, również niematerialny charakter [Szmygin 2008, 

s. 267–268]; żeby funkcjonować, musi być żywe, przekazywane kolejnym spadkobiercom, 

redefiniowane, stanowić podstawę działań twórczych. Nie oznacza to jednak, że zaby-

tek nie może być częścią lokalnego dziedzictwa, a jego odnowa stać się aktywizatorem 

zmian. Jeśli mieszkańcy uważają go za ważną część ich codziennego krajobrazu, chcą 

go chronić przed dewastacją, mają do niego emocjonalny stosunek, to wtedy jest on 

częścią ich dziedzictwa. 

1 Formami ochrony zabytków są: wpis do rejestru, uznanie za pomnik historii, utwo-
rzenie parku kulturowego, ustalenie ochrony w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego i innych decyzjach władz lokalnych [Ustawa o ochronie zabytków 2003, art. 7].
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Renowacja obiektów zabytkowych jest ważnym aspektem rewitalizacji obszaru.  

Bogusław Szmygin widzi w tym procesie nierozwiązalną sprzeczność, polegającą na kon-

flikcie pomiędzy modernizacją obszaru historycznego a utrzymaniem jego zabytkowych 

wartości (takich jak autentyzm materiału, funkcji czy układu). Jego zdaniem, niedoskonała 

rewitalizacja jest jak najbardziej pożądana, gdyż pozwala zachować zabytek w niezmie-

nionym stanie [tamże, s. 266–267]. Im więcej przekształceń w pierwotnej formie budynku 

zostanie wprowadzonych, tym gorzej dla nich z konserwatorskiego punktu widzenia.

Nie jesteśmy jednak w stanie zachować wszystkich materialnych wytworów dawnych 

kultur w niezmienionym kształcie, nie tylko ze względów finansowych 2, ale także z uwagi 

na konieczność dostosowania obiektów do współczesnych warunków życia, czy po 

prostu brak osób i instytucji, które chciałyby się o nie zatroszczyć. W końcu, jak pisze  

Łukasz Gaweł, „immanentną cechą dziedzictwa jest jego obumieranie” [2013, s. 44]. 

Umiejętne zarządzanie dziedzictwem kulturowym polega na pogodzeniu tych dwóch 

sprzecznych tendencji. Sytuuje się ono pomiędzy purystyczną konserwacją a kapitali-

stycznym podejściem, polegającym na zwiększaniu zysków materialnych, bez względu na 

okoliczności. Mądre zarządzanie dziedzictwem kulturowym powinno opierać się z jednej 

strony na przestrzeganiu wymogów konserwatorskich, tak by zabytek utrzymany został 

w należytym stanie technicznym, a z drugiej na dostosowaniu jego funkcji do wymogów 

współczesnych, tak aby jak najlepiej służył lokalnej społeczności, przyczyniając się, dzięki 

różnego typu inicjatywom edukacyjnym, do maksymalizacji zysków społecznych, takich 

jak kształtowanie świadomych i aktywnych obywateli, dumnych z przynależności do 

lokalnej społeczności i swojego miejsca zamieszkania. Nie zawsze zachowanie dawnej 

funkcji obiektu jest możliwe. Często prowadzi to wręcz do muzeifikacji miejsca, kon-

serwacji w stanie właściwym dla epoki, ale martwym z punktu widzenia współczesnych 

użytkowników przestrzeni. Renowacja budynków nie wystarczy do realizacji komplek-

sowego procesu rewitalizacji, stąd też często podnoszone są apele, by „rewitalizować 

2 Potwierdzają to statystyki opracowane przez autorów Raportu na temat funkcjo-
nowania systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po 1989 roku, wskazujące, że 
tylko 25–33% obiektów wpisanych do rejestru zabytków, przy obecnym stanie finansowania 
ich konserwacji, może przetrwać [Raport 2008, s. 29].
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ludzi, nie kamienie 1”. Wykorzystanie kapitału endogenicznego obszaru w postaci adaptacji 

obiektów zabytkowych i działań bazujących na lokalnym dziedzictwie sprzyja nie tylko 

aktywizacji mieszkańców, ale także budowaniu tzw. USP (unique selling proposition – 

unikalna propozycja sprzedaży) obszaru, skutkującego wzrostem ruchu turystycznego 

i prestiżu miejsca. Tak pojmowane procesy zarządzania dziedzictwem kulturowym, 

sprzyjające rewitalizacji obszaru, mogą być prowadzone przez publiczne instytucje 

kultury, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, miejskich aktywistów czy nawet 

przedsiębiorców, którzy wykorzystanie dziedzictwa traktują jako element zwiększający 

prestiż swojej działalności, ale chcą też zrobić coś, by uatrakcyjnić otoczenie, w którym 

funkcjonują. Procesy zarządzania dziedzictwem kulturowym w procesie rewitalizacji 

zostaną przedstawione na przykładzie krakowskiego Zabłocia.

3. Zabłocie – poprzemysłowy obszar  
w centrum miasta
Zabłocie to poprzemysłowy obszar położony na prawym brzegu Wisły, wchodzący w skład 

XIII Dzielnicy miasta Krakowa – Podgórza. Nazwa oznaczała dzielnicę leżącą „za błotem”. 

Pierwsze wzmianki o tym terenie pochodzą z XIV w., już wtedy istniały tam cegielnia 

miejska i młyny, w późniejszym czasie ulokowano jeszcze skład i port solny, w którym 

magazynowano i skąd następnie spławiano Wisłą sól wielicką [Kubisztal i in. 2014, s. 9–13]. 

W 1357 r. król Kazimierz Wielki sprzedał Zabłocie miastu Kazimierz, które aż do I rozbioru 

Polski i aneksji terenu przez Austrię stanowiło jego zaplecze przemysłowe. Po utworzeniu 

na prawym brzegu Wisły miasta Podgórza Zabłocie stało się, w latach 80. XVII w., jego 

integralną częścią. Obszar cały czas intensywnie się rozwijał, sprzyjało temu bogactwo 

w zasoby naturalne (glina, wapień, gips), korzystne usytuowanie (przy porcie rzecznym 

i linii kolejowej), rozległe tereny inwestycyjne oraz brak obciążeń akcyzą [Salwiński 2011, 

s. 5–12]. Wszystko to spowodowało, że przełom XIX i XX w. stał się dla Zabłocia okresem 

dynamicznego rozwoju.

1 Hasło francuskiej organizacji PACT zajmującej się rewitalizacją,  
zob. http://www.pact-habitat.org
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W 1910 r. Czesław Śmiechowski założył na Zabłociu Fabrykę Mydła, dwa lata później Józef 

Gorecki przeniósł tutaj swoją Fabrykę Siatek, Mebli, Konstrukcji Żelaznych i Wyrobów 

Ornamentalnych Kutych, w której wykonano m.in. krzyż mieszczący się na Giewoncie. 

W 1919 r. przy obecnej ulicy Zabłocie założono firmę Wódki Krakowskie, której nazwa 

w późniejszym czasie została zmieniona na Krakus. W latach 20. XX w. przy ulicy Lipowej 

powstała Fabryka Zapałek Znicz, przekształcona następnie w Krakowską Hutę Szkła. 

W tym samym czasie według projektu jednych z najbardziej znanych i szanowanych 

architektów tamtych czasów – Tadeusza Stryjeńskiego i Henryka Mączyńskiego, został 

zbudowany młyn Ziarno. Na Zabłociu mieściły się także fabryki produkujące m.in. kasy, 

czekoladę, wyroby gumowe, perfumy, parasole, bieliznę czy struny. Obszar rozkwitał, stając 

się zapleczem gospodarczym o znaczeniu ponadlokalnym [Kubisztal i in. 2014, s. 44–59].

W 1937 r. żydowscy przedsiębiorcy założyli na Zabłociu Pierwszą Małopolską Fabrykę 

Wyrobów Blaszanych Rekord, która dwa lata później zbankrutowała. Na początku II wojny 

światowej przejął ją Oskar Schindler, przekształcając w Deutsche Emailwarenfabrik – DEF. 

Fabryka produkowała naczynia emaliowane oraz części uzbrojenia na potrzeby niemieckiej 

armii. Schindler rekrutował swoich pracowników spośród Żydów mieszkających w pod-

górskim getcie, a następnie więźniów obozu w Płaszowie. W 1943 r. uzyskał zgodę na 

utworzenie na terenie fabryki podobozu dla Żydów pracujących w zabłockich fabrykach, 

w większości przejętych przez niemieckich okupantów. Dzięki poświęceniu Schindlera 

i wielu innych przemysłowców część Żydów przetrwała zagładę [tamże, s. 36–38]. 

Po zakończeniu II wojny światowej obszar w dalszym ciągu pełnił funkcje przemy-

słowe, zakłady zostały znacjonalizowane, niektóre znacząco rozbudowane. Dawny 

zakład Śmiechowskiego przekształcony został w fabrykę kosmetyków Miraculum, która 

w okresie PRL była jednym z największych producentów kosmetyków w Polsce, tutaj 

produkowane były m.in. perfumy Brutal czy Pani Walewska. W okresie Polski Ludowej 

na Zabłociu powstawały także nowe zakłady, należał do nich m.in. Telpod, produkujący 

niegdyś podzespoły na potrzeby Polskiego Radia [tamże, s. 47–55].

Wraz ze zmianą ustroju większość zakładów przemysłowych upadała lub przenosiła 

się z Zabłocia. Dawny tętniący życiem obszar powoli zamierał. Potrzebne były rady-

kalne zmiany.
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4. Rewitalizacja krakowskiego Zabłocia
Konieczność zmian i potencjał Zabłocia dostrzegły władze miejskie. Ten doskonale położony 

obszar, znajdujący się blisko krakowskiego Kazimierza, stał się obiektem ich zaintereso-

wania. Komunikację między nim a centrum ułatwiała linia kolejowa, most Powstańców 

Śląskich z linią tramwajową oraz otwarty w 2002 r. most Kotlarski. Dodatkowo, ważnym 

aspektem było dziedzictwo obszaru i jego rozpoznawalność, szczególnie po zrealizowa-

nym w tym miejscu przez Stevena Spielberga filmie Lista Schindlera. Międzynarodowa 

sława tego filmu przyczyniła się do wzrostu turystyki filmowej, która jednak – z racji 

braku odpowiednich instytucji – prowadzona była przez turystów indywidualnych na 

własną rękę [Salwiński 2011,s. 56].

W 2006 r. powstał Program rewitalizacji i aktywizacji poprzemysłowego obszaru Zabłocie. 

Podstawą jego konstruowania był miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

Planowanie odbywało się metodą ekspercko-konsultacyjną, zaangażowani w nie byli 

nie tylko sami autorzy programu, ale także zespół zadaniowy Urzędu Miasta Krakowa, 

mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele instytucji edukacyjnych, kulturalnych 

i religijnych. Planowany proces miał być realizowany na terenie podzielonym na trzy 

części, w których dominowała zabudowa: mieszkalno-usługowa (A), przemysłowa lub 

poprzemysłowa (B), usługowa i ogródki działkowe (C). Autorzy projektu podkreślali, że 

przy działaniach mających na celu integrację przestrzenno-funkcjonalną obszaru ważne 

jest także utrzymanie różnorodności trzech wyodrębnionych części. Zwracano również 

uwagę na konieczność respektowania dziedzictwa obszaru i zrównoważonego łączenia 

go z innymi funkcjami. Celem nadrzędnym miało być utrzymanie klimatu dawnej dziel-

nicy przemysłowej, z możliwością przebudowy lub wyburzenia niektórych budynków 

o mniejszej wartości zabytkowej. Wśród obiektów wartych zachowania wymieniono m.in. 

fabryki Schindlera, Goreckiego, Korngoldów, Miraculum, młyn Ziarno oraz drewniany dom 

Brylskich, najstarszy obiekt na Zabłociu [Program rewitalizacji 2006,s. 4–17].

W 2008 r. powstała aktualizacja planu pod nazwą Lokalny Program Rewitalizacji Zabłocia. 

Była ona w większości potwierdzeniem wcześniejszych zapisów. W dokumencie zauważono:
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[…] nadal natomiast jest aktualna potrzeba adaptacji obiek-
tów przemysłowych na funkcje usługowe i mieszkalne, 
z uwagi nie tylko na atrakcyjność takich rozwiązań dla 
odbiorców, ale również ze względu na utrwalenie przemy-
słowej historii obszaru, która bez zachowania śladów mate-
rialnych nie obroni się przed mechanizmami rynkowymi  
[Lokalny Program Rewitalizacji 2008,s. 38].

Adaptacja zabytków przemysłowych miała zatem stać się ważną częścią procesu rewita-

lizacji. Na obszarze planowano utworzenie siedzib czterech znaczących instytucji kultury:

•	 Krakowskiego Biura Festiwalowego (KBF),

•	 Muzeum Miejsca – Fabryka Schindlera,

•	 Muzeum Sztuki Współczesnej,

•	 Domu Historii Podgórza [tamże,s. 63–64].

Wszystkie wymienione wyżej instytucje miały zostać ulokowane w zaadaptowanych 

obiektach poprzemysłowych – Muzeum Miejsca i Muzeum Sztuki Współczesnej miały 

funkcjonować w dawnej fabryce Schindlera, zaś lokalizację KBF-u i Domu Historii Podgórza 

rozważano w Składzie Solnym lub innym obiekcie postindustrialnym [tamże,s. 63–64]. 

Zatem już poprzez samo umiejscowienie i aspekty wizualne instytucje te miały wyko-

rzystywać dziedzictwo obszaru.

Utworzenie tych instytucji na terenie Zabłocia wpisywało się w cel strategiczny III Strategii 

Miasta Krakowa, w ramach którego Kraków ma dążyć do bycia europejską metropolią 

o ważnych funkcjach dla nauki, kultury i sportu. Działania wpisują się także w cele szcze-

gółowe: „zachowanie dziedzictwa kulturowego, w tym rewitalizacja zespołów zabytko-

wych miasta” (Cel III.3) oraz „tworzenie materialnych i instytucjonalnych warunków dla 

rozwoju kultury” (Cel III.4) [Strategia Rozwoju Krakowa].
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5. Miejskie inwestycje w infrastrukturę 
kultury na Zabłociu
W 2007 r., jeszcze przed aktualizacją LPR, podjęto decyzję o podziale terenu dawnej fabryki 

Oskara Schindlera pomiędzy Muzeum Sztuki Współczesnej a oddział Muzeum Historycznego 

Miasta Krakowa. Wybór tych dwóch obiektów, jako przeznaczonych w pierwszej kolej-

ności do realizacji w ramach procesu rewitalizacji, pokazał kierunek, w którym Zabłocie 

miało podążać. Z jednej strony było to wykorzystanie dziedzictwa obszaru, zachowanie 

pamięci o mieszczącym się tam obozie żydowskim i osobach, które zginęły w trakcie  

II wojny światowej, z drugiej strony chodziło o stworzenie przestrzeni działań twórczych 

i kreatywnych związanych z najnowszymi trendami w sztuce współczesnej. 

5.1 Oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Fabryka Schindlera

Na przestrzeni lat pojawiały się różne propozycje tematyki ekspozycji w dawnej fabryce 

Oskara Schindlera. Instytucja miała zostać ulokowana w zachowanym w praktycznie 

niezmienionym stanie budynku administracyjnym przy ulicy Lipowej. Proponowano utwo-

rzenie tam Muzeum Żegoty (Rady Pomocy Żydom), Oskara Schindlera czy Sprawiedliwych 

wśród Narodów Świata [Salwiński 2011, s. 56]. Ostatecznie zdecydowano się na stworzenie 

wystawy wokół szerszego zagadnienia – losów mieszkańców Krakowa w trakcie II wojny 

światowej – i wpisaniu w ten kontekst osoby Oskara Schindlera i jego fabryki. Powstało 

pierwsze w Krakowie muzeum narracyjne, do którego stworzenia wykorzystano dużą 

ilość multimediów. Oprócz wystawy stałej muzeum przygotowuje także ekspozycje cza-

sowe, spacery edukacyjne i warsztaty dla szkół dotyczące tematyki związanej z II wojną 

światową. W 2011 r. wydało publikację Wokół ulicy Lipowej dotyczącą historii Zabłocia 

od czasów średniowiecznych i roli przemysłu na tym terenie [MHK].
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5.2 MoCAK – Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie

Pierwsze plany powołania w Krakowie Muzeum Sztuki Współczesnej pojawiły się w latach 

80. XX w. Pierwotnie instytucja miała stać się częścią Muzeum Historycznego Miasta 

Krakowa i być zlokalizowana w tzw. Domu Lenina przy ulicy Królowej Jadwigi lub w budynku 

dworca kolejowego. Plany uległy konkretyzacji wraz z ogłoszeniem przez ministra kul-

tury Waldemara Dąbrowskiego w 2004 r. programu Znaki czasu, w ramach którego miały 

powstać regionalne siedziby i kolekcje sztuki współczesnej. Na miejsce utworzenia siedziby 

instytucji wybrano dawną fabrykę DEF. W 2007 r. ogłoszony został międzynarodowy kon-

kurs na projekt siedziby Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, który musiał spełniać 

trzy podstawowe założenia: wpisywać się w otaczającą przemysłową zabudowę, używać 

wyłącznie linii prostych oraz podkreślić charakterystyczną linię dachu szedowego. Konkurs 

wygrała florencka pracownia Claudio Nardi Architects, która zaproponowała adaptację 

sześciu istniejących na terenie fabryki obiektów i dobudowę jednego nowego. W pierwszym 

w Polsce powojennej stworzonym specjalnie na potrzeby Muzeum Sztuki Współczesnej 

budynku znajduje się 10 000 mkw. przestrzeni użytkowej i 4000 mkw. przestrzeni eks-

pozycyjnej [Piechaczek, Sobczyński 2014, s. 8–17]. Oprócz aktywności ściśle związanej 

ze sztuką współczesną MoCAK podejmuje działania dotyczące lokalnej społeczności 

i otoczenia, w jakim się znajduje, np. wieloletni projekt Podgórze, mający na celu zmianę 

wizerunku obszaru i zainicjowanie zmian społeczno-kulturowych. Od początku powsta-

nia muzeum realizuje także cykl filmowy, którego celem jest dokumentacja dziedzictwa 

obszaru i zmian, jakie się na nim dokonują. Dotychczas powstały filmy: Zabłocie zastane 

(2010) i Zabłocie (2013). Instytucja w ostatnim czasie zaczęła również gromadzić zdjęcia 

przedstawiające historyczny obraz dzielnicy [Fotografie dawnego Zabłocia]. Wizualnym 

przejawem wykorzystania dziedzictwa obszaru jest także samo logo instytucji, wyłonione 

w konkursie przeprowadzonym wśród studentów krakowskiego ASP, nawiązujące do 

charakterystycznego dachu szedowego, autorstwa Michała Szyszki [MoCAK].
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Ryc. 1. Oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa 
„Fabryka Schindlera”; fot. Agnieszka Pudełko
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Ryc. 2. MOCAK – Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie; fot. Agnieszka Pudełko
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5.3 Dom i Muzeum Historii Podgórza

Plany związane z adaptacją jednego z zabłockich budynków na potrzeby nowych siedzib 

KBF-u i Domu Historii Podgórza przez długi czas nie były realizowane. Od 2003 r. Dom Historii 

Podgórza mieści się w niedawno odnowionym budynku przy ulicy Limanowskiego 13. Pod 

koniec 2014 r. zapadła decyzja o utworzeniu w budynku dawnych koszar austriackich, przy 

ulicy Wielickiej 2, nowej instytucji – Muzeum Historii Podgórza, działającego jako oddział 

Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Znajdzie się w nim miejsce na wystawę stałą 

i czasową dotyczącą dzielnicy, na których eksponowane będą rozproszone dotąd pamiątki 

dotyczące tego obszaru [Dom Historii Podgórza]. Co niezwykle ważne w przypadku tego 

projektu, inicjatywa powstania muzeum została zapoczątkowana przez mieszkańców 

dzielnicy i pasjonatów ze Stowarzyszenia Podgórze.pl. Planowana instytucja ma zatem 

stać się nie tylko miejscem pogłębiania wiedzy o historii dzielnicy, ale także przestrzenią 

spotkań, integracji i budowania więzi społecznych, odpowiadając tym samym na realne 

potrzeby. Regularnie organizowane są spotkania z mieszkańcami Podgórza i pasjonatami 

dzielnicy, na których dyskutuje się o przyszłym kształcie muzeum i powstającej w jego 

ramach wystawy stałej. Kolekcja instytucji ciągle wzbogacana jest nowymi eksponatami – 

darami mieszkańców i osób związanych niegdyś z tym miejscem [MHP]. Muzeum Historii 

Podgórza wydaje się być idealną egzemplifikacją instytucji zarządzającej dziedzictwem 

kulturowym – prowadzącej ciągły dialog ze swoimi odbiorcami i zajmującej się sprawami 

bezpośrednio ich dotyczącymi – czyli ich własnym dziedzictwem, którego potrzeba 

ochrony wypływa od samych zainteresowanych.

5.4 Cricoteka – Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora

Inwestycją ulokowaną przy granicy obszaru objętego programem rewitalizacji była 

budowa nowej siedziby Cricoteki. Śmiała architektoniczna wizja IQ2 Konsorcjum nawią-

zuje do rysunku Tadeusza Kantora Człowiek niosący stół. Dzieło to stało się inspiracją 

do „opakowania” zabytkowego budynku całkiem nową formą. Dawny budynek podgór-

skiej elektrowni, stojący nad brzegiem Wisły, został przysłonięty stalową konstrukcją 
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pokrytą kortenem [Cricoteka. Historia 2015,s. 81–118]. Otwarta w 2014 r. instytucja mieści 

Muzeum Tadeusza Kantora, centrum teatralno-konferencyjne, wystawiennicze, ośrodek 

dokumentacji teatru i sztuki wizualnej, bibliotekę, księgarnię oraz magazyny. Budowa 

obiektu, szczególnie jego koncepcja architektoniczna, była głośno omawiana, także poza 

granicami Polski. Projekt zdobył wiele nagród, m.in. Nagrodę Architektoniczną „Polityki” za 

2014 r. oraz Nagrodę Stowarzyszenia Architektów Polskich za najlepszy obiekt wzniesiony 

ze środków publicznych w 2014 r. [Cricoteka w budowie]. Mimo że nie znajduje się on na 

obszarze objętym bezpośrednio planami rewitalizacji, to jest to kolejna duża i spekta-

kularna inwestycja w infrastrukturę kultury na terenie XIII dzielnicy. Dobre oznakowanie 

trasy pomiędzy tymi instytucjami i wprowadzenie biletów łączonych może przyczynić 

się do wywołania efektu synergii.

6. Zabłocie dzielnicą kultury
Ulokowanie na Zabłociu oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie czterech instytucji kul-

tury o znaczeniu ponadlokalnym zwiększyło prestiż dzielnicy, przyczyniło się do wzrostu 

zainteresowania tym obszarem i powstania wielu nowych oddolnych inicjatyw. Aktywizacji 

tego terenu sprzyjały też dogodna lokalizacja i niskie stawki wynajmu przestrzeni postin-

dustrialnych, które można było dowolnie adaptować. Kluby, kawiarnie, przestrzenie 

co-workingowe, drukarnie, atelier fotograficzne, siedziby mniejszych wydawnictw zaczęły 

być lokowane w budynkach należących niegdyś do fabryki Miraculum czy Telpod. Zabłocie 

z zaniedbanej dzielnicy zaczęło się przekształcać w obszar kreatywny, który – bazując 

na lokalnym dziedzictwie – stworzył nową, rozpoznawalną markę. 

Za Moniką Murzyn-Kupisz można je nazwać dzielnicą kultury, za które

uznaje się wyspecjalizowane obszary funkcjonalne miast, w któ-
rych skupia się zarówno infrastruktura kulturalna, jak i różno-
rodne działalności związane z produkcją dóbr i świadczeniem 
usług kultury. Obszary te łączą współczesne dokonania kultu-
ralne z dziedzictwem kulturowym i manifestacją tożsamości 
[2013, s. 105].
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Ryc. 3. Centrum Szkła i Ceramiki; fot. Agnieszka Pudełko
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Ryc. 3. Centrum Szkła i Ceramiki; fot. Agnieszka Pudełko
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Z kolei cytowany przez nią P. Sacco wyróżnia dwa modele funkcjonowania kwartałów 

kultury – zintegrowany pionowo (oparty na rozrywce i skierowany do odbiorców ponadlo-

kalnych) i zintegrowany poziomo (oparty na produkcji, w którym głównymi wytwór-

cami mogą stać się zarówno mieszkańcy, jak i przyjezdni). W praktyce pożądane jest 

współistnienie tych dwóch modeli [Sacco 2010, za: Murzyn-Kupisz 2013, s. 109]. Również 

w kompleksowym procesie rewitalizacji dobrze jest, by działania podejmowane przez 

władze miejskie, a skupione na wykorzystaniu lokalnego dziedzictwa, skierowane były 

zarówno do mieszkańców, jak i turystów. Działania tego typu powinny być uzupełnione 

inicjatywami oddolnymi, które oprócz tego, że przyczyniają się do wykreowania marki 

miejsca, stają się także realnym źródłem dochodów, nie tylko z branży turystycznej. 

Obecnie na Zabłociu współistnieją te dwa modele funkcjonalne. Instytucjami, które 

przypisać można do modelu pionowego, są takie miejsca, jak MoCAK i Fabryka Schindlera 

rozpoznawalne w całym mieście, a w przypadku muzeów – również poza jego granicami. 

Reprezentantami modelu poziomego są liczne firmy funkcjonujące m.in. w przestrze-

niach poprzemysłowych, łatwych do adaptacji i o niskich kosztach wynajmu. Za przykład 

można podać specjalizujący się w produkcji wystaw LabLab, studio fotograficzne Luma, 

alternatywne centrum kulturalno-społeczne Warsztat czy przestrzenie co-workingowe, 

takie jak hum:raum. Ważne jest także umiejscowienie na Zabłociu siedzib Krakowskiej 

Akademii im. Frycza-Modrzewskiego (największej niepublicznej uczelni w kraju), oddzia-

łów Krakowskich Szkół Artystycznych czy Fundacji Multi Art (zarządzającej akademią 

filmową AMA Film Academy i powstającym Centrum Filmowym Kraków [Fundacja Multi 

Art]), stanowiących zaplecze edukacyjne obszaru.

7. Oddolne inicjatywy wykorzystujące dzie-
dzictwo Zabłocia
Przekształcenie Zabłocia w dzielnicę kultury odbyło się w większości dzięki oddolnym 

inicjatywom wykorzystującym dziedzictwo obszaru zarówno w jego materialnym, jak 

i niematerialnym aspekcie. Poniżej przedstawiono wybrane przedsięwzięcia mające na 

celu zachowanie dziedzictwa kulturowego Zabłocia.
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7.1. Centrum Szkła i Ceramiki

Jednym z przykładów instytucji zajmujących się promocją lokalnego dziedzictwa, nie-

finansowanych ze środków samorządowych jest Centrum Szkła i Ceramiki, funkcjonu-

jące przy krakowskim oddziale Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Centrum, 

znajdujące się przy ulicy Lipowej 3, w dawnej Krakowskiej Hucie Szkła, łączy działalność 

produkcyjną z edukacyjną i kulturalną. Na parterze budynku mieszczą się sklep oraz galeria 

organizująca czasowe wystawy współczesnych artystów związanych zwykle ze sztuką 

użytkową. W zakładzie w dalszym ciągu produkowane są krótkie serie szkła artystycz-

nego i szkliwionych dachówek. Można też na żywo zobaczyć pokazy ręcznego formo-

wania szkła. Na pierwszym piętrze ulokowana została wystawa stała „Szkło w Krakowie. 

Przemysł i sztuka. 1931–1998”. Centrum Szkła i Ceramiki prowadzi także stałą współpracę 

z krakowską Akademią Sztuk Pięknych (wydziały: Rzeźby oraz Konserwacji i Restauracji 

Dzieł Sztuki) i Akademią Górniczo-Hutniczą (kierunek: Ceramika, specjalność: Materiały 

dla konserwacji i rewitalizacji) [Centrum Szkła i Ceramiki]; poprzez swoją działalność nie 

tylko kultywuje tradycję zakładu, ale także w twórczy sposób ją przetwarza. 

7.2 Wytwórnia

Wytwórnia to miejsce w nieco inny sposób nawiązujące do dziedzictwa obszaru. Tak jak 

wszystkie opisywane instytucje znajduje się w obiekcie poprzemysłowym. W swoich 

działaniach nie wykorzystuje bezpośrednio historii obszaru, ale nawiązuje do panują-

cego tutaj od kilku wieków ducha przedsiębiorczości i wytwórczości. Jest to przestrzeń 

co-workingowa otwarta 24 godziny na dobę, zrzeszająca obecnie ok. 50 członków. Każdy 

z nich może korzystać nie tylko z miejsca do pracy, ale także z narzędzi czy ciemni foto-

graficznej, uczestniczyć w licznych warsztatach introligatorskich, graficznych, ceramicz-

nych, stolarskich czy tapicerskich. Wytwórnia wyprodukowała też mikropark – służącą 

do odpoczynku w miejscach pozbawionych terenów zielonych i rekreacyjnych mobilną 

przestrzeń, składającą się z drewnianych mebli miejskich połączonych z zielenią, które 

mogłyby stanąć na Zabłociu [Wytwórnia]. W ciągu dwóch lat od rozpoczęcia swojej dzia-
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łalności Wytwórnia stała się rozpoznawalną marką. Część odbiorców prowadzonych tam 

działań znalazła się na Zabłociu po raz pierwszy, co przekłada się na realną promocję 

obszaru wśród odwiedzających to miejsce.

7.3 Lofty w Młynie

Poprzemysłowe przestrzenie to także młyn Ziarno, który funkcjonował w budynku przy 

ulicy Zabłocie 25 przez ponad 80 lat, do 2002 r. Obiekt został wykupiony przez prywatnego 

inwestora. Staraniem stowarzyszenia Podgórze.pl po uporządkowaniu pierwsze piętro 

z zachowaną częścią wyposażenia zostało udostępnione zwiedzającym. Wewnątrz odby-

wały się imprezy kulturalne. Pojawiły się plany, by obiekt przeznaczyć na Centrum Czasu 

Wolnego [Tutak 2014, s. 25–31]. Ostatecznie właściciel (firma Kraków Lofts) zdecydował 

o przebudowie obiektu na pierwsze w Krakowie lofty o funkcji mieszkalno-usługowej. 

Zachowano część oryginalnego wyposażenia młyna. Inwestycja, oddana do użytku  

w 2011 r., cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród odbiorców [Lofty w Młynie].

Można ubolewać nad tym, że w dawnym młynie Ziarno nie powstała kolejna instytucja, 

która poszerzyłaby ofertę zagospodarowania czasu wolnego dla mieszkańców Zabłocia, 

Krakowa i turystów. Ich użyteczność, biorąc pod uwagę promocję dziedzictwa kultu-

rowego, ogranicza się do wąskiego grona mieszkańców, jednak ważny jest sam fakt 

zachowania obiektu i jego ciągła obecność w krajobrazie kulturowym [Gaweł 2011, s. 128]. 

Przekształcenie zakładu przemysłowego w muzeum jest jedną z najlepszych opcji 

zachowania przemysłowego dziedzictwa, jest to jednak najbardziej kapitałochłonna 

możliwość, zarówno na etapie budowy, jak i późniejszego utrzymania [Harzheim 1997]. 

Niemożliwe jest przekształcenie wszystkich budynków w rewitalizowanej dzielnicy na 

potrzeby instytucji kultury, ale niezwykle ważne jest, szczególnie dla przyszłych pokoleń, 

zachowanie przynajmniej części poprzemysłowych obiektów i nadanie im nowej funkcji.
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8. Problemy Zabłocia
Większość działań podejmowanych przez deweloperów na Zabłociu zmierza jednak 

w zupełnie innym kierunku. Najczęściej nie decydują się oni na renowację istniejących 

obiektów, ale ze względu na koszty burzą je i na ich miejscu stawiają nowe osiedla gro-

dzone, zupełnie niedostosowane do przemysłowego charakteru otoczenia, niewykorzy-

stujące wyjątkowości tej lokalizacji – takie, jakie mogłyby zostać wybudowane w każdym 

innym miejscu. Wzrost prestiżu dzielnicy wpłynął na charakter budowanych mieszkań, 

w większości apartamentowców, przeznaczonych dla bardziej majętnej klasy średniej. 

Z roku na rok budowanych jest coraz więcej tego typu obiektów, przez co dawny, indu-

strialny charakter Zabłocia coraz bardziej zanika. W ciągu ostatnich kilku lat zburzono 

m.in. drewniany dom Brylskich, ostatni drewniany budynek na Zabłociu, czy miejską 

rzezalnię, budynki o wysokiej wartości historycznej. Dawna siedziba fabryki Miraculum 

została częściowo zburzona, w jej miejscu powstanie kolejny apartamentowiec, a budynek 

Telpodu zostanie przekształcony na akademiki Krakowskiej Akademii, w związku z tym 

wiele niewielkich firm z branży kreatywnej zmuszonych było do zmiany swoich lokalizacji, 

co z pewnością odbije się także na charakterze Zabłocia. Pewnej szansy można upatrywać 

natomiast w planowanym stworzeniu Klastra Innowacji Społecznych, w którym miałoby 

się znaleźć miejsce na siedziby start-upów, centrum społeczne oraz inkubator przedsię-

biorczości [Waluś 2017]. Istnieje jednak konieczność debaty z udziałem przedstawicieli 

Urzędu Miasta, deweloperów, mieszkańców, przedsiębiorców i miłośników Zabłocia 

na temat strategii rozwoju obszaru i przyszłości poprzemysłowych budynków. Paweł 

Kubisztal, prezes stowarzyszenia Podgórze.pl, zauważa: „Jeśli pokażemy ludziom, że 

coś jest ważne, cenne, historyczne, to oni zrozumieją, zaczną o to dbać i staną się rzecz-

nikami spraw, rzecznikami tego, że jest to miejsce z historią, ważne” [2015]. Po akcjach 

na portalach społecznościowych, wzywających nowego właściciela fabryki Miraculum 

i władze miasta do dyskusji nad przyszłością tego obiektu widać, że społeczność, której 

zależy na zachowaniu obecnego charakteru Zabłocia, powoli zaczyna się tworzyć. Są to 

nie tylko lokalni mieszkańcy, ale także pracownicy ulokowanych tam firm, uczestnicy 

organizowanych w dzielnicy wydarzeń kulturalnych czy po prostu sympatycy Zabłocia. 
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Zależy im zarówno na zachowaniu obiektów zabytkowych, jak i wspieraniu prężnie tam 

działającego sektora kultury.

Jak wskazuje Dominika Hołuj, większość zmian, które w ostatnim czasie dokonały się 

na Zabłociu, zaistniała głównie ze względu na atrakcyjność obszaru, a nie świadome 

działania władz miejskich [2015, s. 95–108]. Budowa prestiżowych instytucji kultury 

na tym terenie, chociaż przyczynia się do ożywienia obszaru i zachowania lokalnego 

dziedzictwa, nie może być traktowana jako kompleksowy proces rewitalizacji. Każda 

instytucja funkcjonuje bowiem w jakimś otoczeniu, na które może wpływać, ale często 

tylko w ograniczonym stopniu. Dopiero współpraca z innymi partnerami, szczególnie wła-

dzami miejskimi, zapewnia większe możliwości realizacji inicjatyw. Istniejące na Zabłociu 

instytucje kultury podejmują działania związane z aktywizacją mieszkańców i zmianą 

otaczającej przestrzeni, jednak nie jest to ich podstawowa misja. Braki w infrastruktu-

rze miejskiej (niedostateczne oznakowanie instytucji kultury, zły stan nawierzchni, brak 

parkingów i terenów rekreacyjnych) oddziałują negatywnie przede wszystkim na poziom 

życia mieszkańców, ale pośrednio także na komfort turystów. Na wrażenia z odwiedzin 

w muzeum wpływa nie tylko obejrzana ekspozycja, ale także to, co znajduje się wokół 

placówki. Dyskomfort związany z niemożnością znalezienia drogi do muzeum lub niski 

poziom estetyki otoczenia w znaczący sposób oddziałują na ostateczne postrzeganie 

atrakcji. Dzięki zainwestowanym środkom i działaniom promocyjnym udało się wypro-

mować fabrykę Schindlera i MoCAK na jedne z kluczowych atrakcji turystycznych nie 

tylko w skali Krakowa, ale także kraju, szczególnie wśród turystów zagranicznych. Władze 

miasta powinny zatem zwracać szczególną uwagę na stan i estetykę ich otoczenia, 

w ramach posiadanych przez siebie możliwości (większość terenów publicznych na 

Zabłociu leży bowiem w rękach Skarbu Państwa, stąd też możliwości ingerencji władz 

miejskich w pewnych aspektach są ograniczone).
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PODSUMOWANIE
Dzięki działaniom samorządowym i prywatnym inicjatywom udało się stwo-

rzyć na Zabłociu swoisty kwartał kulturalny – z licznymi instytucjami kultury, 

przestrzeniami co-workingowymi, przedstawicielami branży kreatywnej, 

kawiarniami i restauracjami, które w swoich działaniach bazują na lokalnym 

dziedzictwie i mocno akcentują, w informacjach medialnych, że znajdują 

się na Zabłociu. Trudno jednak nazwać ten proces rewitalizacją, ponieważ 

oprócz ulokowania na obszarze kilku ważnych instytucji kulturalnych, prze-

wagę stanowią działania oddolne i nieskoordynowane przez władze miasta. 

Większość zapisów LPR nie została dotychczas zrealizowana, szczególnie 

tych dotyczących przestrzeni publicznej, tak ważnej zarówno dla turystów, 

jak i mieszkańców. Wyburzane są kolejne obiekty, nawet te, które w LPR 

zostały uznane za warte zachowania. W ich miejsce budowane są osiedla 

mieszkaniowe nienawiązujące charakterem do otoczenia, takie, jakie mogłyby 

powstać gdziekolwiek. Trudno w tym procesie upatrywać w pełni świadomego 

zarządzania dziedzictwem kulturowym. Warto pamiętać, że zabytki stanowią 

zasób nieodnawialny [Gutowska, Kobyliński 2011,  s. 52], raz zniszczone, mogą 

zostać odbudowane, ale nie będą już tym samym, m.in. ze względu na auten-

tyzm materiału czy formy, należy więc nimi bardzo roztropnie gospodarować. 

Świadome zarządzanie dziedzictwem kulturowym to proces dopuszczający 

możliwość przebudowy tkanki zabytkowej, ale zmierzający do zachowania 

jak największej ilości wizualnych znaków z przeszłości. Powszechną praktyką 

w tym procesie stała się konieczność przejścia od ochrony pojedynczych 

zabytków do ochrony całych krajobrazów kulturowych [Tomaszewski 2012, 

s. 114–115]. Wprowadzanie funkcji kulturowej w procesie rewitalizacji z pew-

nością pozwala w największym stopniu na zachowanie dziedzictwa obszaru, 

ponieważ instytucje tego typu kierują się innymi priorytetami. Nie jest to 

chęć pomnożenia kapitału finansowego, ale zyski innego typu – zachowanie 

obiektów zabytkowych dla przyszłych pokoleń, edukacja świadomych obywa-

teli, tworzenie wspólnot lokalnych, kształtowanie poczucia dumy z lokalnej 
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tożsamości. Jednak nawet instytucje z bogatą ofertą edukacyjną i funkcjonujące w dosko-

nale zaprojektowanych gmachach muszą działać w jakimś kontekście. Dobrze, gdyby nie 

stały się samotnymi wyspami, otoczonymi ze wszystkich stron przez grodzone osiedla, 

z mieszkańcami nieprzywiązującymi wagi do historii dzielnicy, w której obecnie mieszkają. 

Kierunek zmian, w jakim obecnie zmierza Zabłocie, a więc przekształcenie tego obszaru 

w dzielnicę mieszkaniową o podwyższonym standardzie, może nieuchronnie prowadzić 

do sytuacji, w której mniejsze instytucje, ze względu na gentryfikację terenu, skutkującą 

wzrostem czynszów, wyprowadzą się w inne miejsce. Zniknie wtedy specyficzny, kre-

atywny duch miejsca, którym obecnie Zabłocie się szczyci. 

▪
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Ryc. 4. Problemy widoczne na Zabłociu: brak miejsc parkingowych, zły stan nawierzchni 

dróg, budowa kolejnych osiedli grodzonych, niedostosowanych charakterem do otoczenia 

fot. Agnieszka Pudełko
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MIT ZAŁOŻYCIELSKI 
W TURYSTYCE PRZEMYSŁOWEJ
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Doktorantka Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. Absolwentka studiów magisterskich z zarządzania  

mediami oraz zarządzania kulturą w Instytucie Kultury UJ. Do zaintereso-

wań badawczych autorki należą history marketing, architektura i projekto-

wanie muzeów, współczesne wykorzystanie dziedzictwa oraz zagadnienia 

rewitalizacji przestrzeni poprzemysłowych. 

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński
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CORPORATE FOUNDING MYTH 
IN INDUSTRIAL TOURISM
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ABSTRAKT ABSTRACT 
Celem artykułu jest pokazanie możliwości wykorzystania dziedzictwa przed-

siębiorstwa w turystyce. Za przykład służy marka Mercedes-Benz i wykre-

owana wokół niej oferta turystyczna, na którą składają się muzea firmowe, 

miejsca pamięci i szlaki kulturowe. W pierwszej części artykułu przedsta-

wiono założenia teoretyczne z zakresu teorii i zarządzania dziedzictwem 

oraz storytellingu. Dalej ukazano konkretne przykłady przełożenia mitu 

założycielskiego na atrakcje turystyczne związane z przedsiębiorstwem.

The aim of the article is to show the possibilities of using corporate heri-

tage for tourism on the example of Mercedes-Benz and the tourist offer 

created around the brand, which consists of corporate museums, places of 

memory and cultural routes. In the first part of the article the theoretical 

assumptions of the theory and heritage management, also assumptions of 

storytelling are presented. Further specific examples of the usage of the 

founding myth in tourist attractions associated with the company are showed.
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WSTĘP 
1

Mit założycielski to element dziedzictwa niematerialnego każdego przed-

siębiorstwa. Jest to opowieść, która stanowi spoiwo i budulec tożsamości 

firmy. Sama potrzeba narracji wynika z wiary w moc opowieści i symboli, 

sprawiających, że człowiek może się odnaleźć, poczuć się członkiem okre-

ślonej społeczności o tych samych wartościach i poglądach. 

Każda dobrze poprowadzona narracja, według założeń storytellingu, ma pewne 

stałe elementy: rdzeń opowieści, przekaz, fabułę, postacie itd. Owiana legendą 

historia o założeniu przedsiębiorstwa jest jednak jednym z najbardziej wyjąt-

kowych jej typów – jest unikatowa, niepowtarzalna i zwykle ukazuje komplet 

wartości przyświecających założycielowi, a w efekcie także współczesnej 

organizacji. Właściwie wykorzystana, może stanowić sposób na zwiększenie 

rozpoznawalności marki, poprawić wizerunek, budować kulturę organizacyjną 

czy stać się podstawą dla działalności z zakresu turystyki przemysłowej. 

Celem artykułu jest pokazanie konstrukcji opowieści o powstaniu konkretnego 

przedsiębiorstwa – Mercedes-Benz z siedzibą w Stuttgarcie 2, oraz możli-

wości jej wykorzystania w kontekście turystyki przemysłowej, bazującej na 

dziedzictwie związanym z historią danego przedsiębiorstwa. 

Turystyka związana z konkretnym przedsiębiorstwem może mieć wiele prze-

jawów: muzea firmowe i fabryczne, możliwość zwiedzania linii produkcyjnej, 

publikacje i materiały informacyjne zachęcające do odwiedzenia miejsc 

związanych z przedsiębiorstwem, szlaki kulturowe itd. Mit założycielski 

może stanowić podstawę narracji łączącej wszystkie elementy w jedną 

spójną koncepcję, która w najlepszy sposób będzie oddawała charakter 

i wartości reprezentowane przez przedsiębiorstwo. Wybrany przykład może 

wydawać się ekstremalny, ponieważ przedsiębiorstwo dzierży również mit 

założycielski całej motoryzacji, jednak działania firmy wydają się być na tyle 

dopracowane, że mogą posłużyć za studium przypadku.

1 Badania sfinansowane ze środków na działalność statutową Wydziału 
Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, służących rozwojowi młodych naukow-
ców oraz uczestników studiów doktoranckich.

2 Tekst odnosi się jedynie do marki, nie do całego koncernu.
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1. Mit w kontekście dziedzictwa
przedsiębiorstwa
Na potrzeby analizy zostało przyjęte pojęcie „dziedzictwa przedsiębiorstwa” (corpo-

rate heritage) [zob. Balmer 2013; Balmer, Burghausen 2015], do którego można zaliczyć 

opowieści – w tym mit założycielski. Rozpatrywane zagadnienie łączy w sobie dwie 

płaszczyzny, istotne z punktu widzenia dalszych rozważań. 

Po pierwsze, teoria dziedzictwa (heritage) mówi, że jest to każdy element z przeszłości 

uznany za istotny przez jednostkę w teraźniejszości, który decyduje się ona przekazać 

„przyszłości” [zob. Murzyn-Kupisz 2011, s. 208]. W tym wypadku „jednostką” nie jest indy-

widualna osoba, ale organizacja, której nadawana jest pewna tożsamość – obejmująca 

także jej przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. 

Po drugie, przedsiębiorstwa podejmują się świadomego zarządzania elementami swojej 

przeszłości, w tym promowania ich. Podobnie jak w teorii dziedzictwa, przedsiębiorstwo 

wraz ze swym otoczeniem „wybierają” elementy, które uznają za istotne i warte prze-

kazania przyszłym pokoleniom. W przypadku organizacji należy, jak sądzę, szczególnie 

zwracać uwagę na fakt, że nie istnieją one w próżni – nie mogą istnieć bez kontekstu, 

w którym funkcjonują, czy to ze względów ekonomicznych, czy też wpływu na społe-

czeństwo. Ich dziedzictwo jest więc w niektórych obszarach wspólne, np. dla mieszkań-

ców miasta, w którym powstało przedsiębiorstwo – często byli jego pracownikami, żyli 

w bliskości fabryki, użytkowali produkty schodzące z taśmy, korzystali z infrastruktury 

powstającej dzięki zakładowi itd. 

Ponadto badacze zwracają uwagę na fakt, że rozliczenie się z przeszłością i uporząd-

kowanie zasobu dziedzictwa umożliwia z jednej strony zdefiniowanie kierunku dal-

szej działalności przedsiębiorstwa (w myśl zasady: „Żeby wiedzieć dokąd iść, trzeba  

wiedzieć, skąd się przyszło”), a z drugiej pozwala zapobiec kryzysom [zob. Schug 2003,  

ss. 45–72]. Do kryzysów w tym wypadku należy zaliczyć np. udział w zbrojeniu w czasie 

konfliktów militarnych, newralgiczne momenty w życiorysach właścicieli, dyrekto-

rów itp. czy współpracę z państwami, których sytuacja polityczna budzi wątpliwości  

natury etycznej [tamże, ss. 71–72]. 
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Samo pojęcie mitu również należy rozpatrywać dwojako. Z punktu widzenia teorii dzie-

dzictwa jest to element dziedzictwa niematerialnego i należałoby go odnieść do definicji 

zaprezentowanej w Konwencji UNESCo z 2003 r., która mówi, że dziedzictwo to może 

się przejawiać w formie tradycji i przekazów ustnych, przekazywanych z pokolenia na 

pokolenie i ciągle odtwarzanych [Konwencja 2003]. 

W przedstawianej analizie mit będzie jednak używany także w znaczeniu narzędzia 

marketingowego – jako opowieść, która pozwala wyeksponować najlepsze elementy 

z historii przedsiębiorstwa i stworzyć z nich chwytliwą i wciągającą opowieść:

Narracja, która jest, działa i się rozpowszechnia, w pewnym 
momencie zaczyna w nas wrastać. Wydaje nam się oczywista 
i naturalna. Przeradza się w mit, który nadaje sens naszym 
działaniom, wpisuje nas w zbiorowość – niezależnie, czy chodzi 
tu o sprzedaż chleba, czy bycie przedmurzem chrześcijaństwa 
[Fog i in. 2011, s. 15].

Mit założycielski sprowadza się do specyficznej opowieści o legendarnym założycielu, 

będącym w posiadaniu określonych zasobów, wyposażonym przez los w zestaw konkret-

nych cech, takich jak np. kreatywność, przedsiębiorczość, pomysłowość czy umiejętność 

innowacyjnego rozwiązywania problemów. Pozwalają mu one nie tylko przezwyciężyć 

trudności i być lepszym od konkurentów, ale też dać światu coś od siebie: w najlepszym 

wypadku nowy wynalazek, który zrewolucjonizuje pewien obszar codziennego życia 

[zob. tamże, s. 109]. Do takich należały z pewnością te osoby, których nazwiska po dziś 

dzień są tożsame z nazwami światowych koncernów, np. Bosch, Würth czy Porsche. 
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2. Storytelling 
Storytelling na stałe zagościł w języku zarządzania, także zarządzania dziedzic-

twem (heritage management), panuje wręcz moda na kreowanie chwytliwych narracji.  

Jak wskazują badacze, storytelling opiera się zasadniczo na umiejętności snucia opo-

wieści [zob. Gabriel 2011, s. 5; Tkaczyk 2011, s. 301] – tak jak to od wieków czynili: babcie, 

najstarsi mieszkańcy wsi czy inne osoby uchodzące za żywą „pamięć” danej społeczności. 

Opowieści są nośnikiem zasad, kodeksu postępowania, spoiwem łączącym z przeszło-

ścią, a zasłyszane historie często przekazywane są ustnie z pokolenia na pokolenie.  

Budują tożsamość – zarówno jednostki, jak i członka większej grupy. 

Opowiadacz nie tylko musi posiadać wiedzę i poznać kanon, trzon baśni, mitów, opowie-

ści, hagiografii itd., ale także, a może przede wszystkim, umieć w barwny, interesujący 

i skupiający uwagę sposób je prezentować. Po prostu „[…] jako ludzie potrzebujemy do 

życia legend i historii […] pozwalają nam lepiej interpretować i integrować rozumienie 

rzeczywistości. Umożliwiają poszukiwanie wartości […], z którymi chcielibyśmy się 

utożsamiać, i takich, które będziemy odrzucać” [Fog i in. 2011, s. 21; zob. Szlak 2016, s. 7]. 

Storytelling można uznać za metodę systematycznego i długofalowego przekazywania 

faktów w formie autentycznych i wzbudzających emocje historii [Krüger 2015, s. 22]. 

„Organizacja jest opowieścią – narracja to spoiwo” [Fog i in. 2011, s. 14] – każda posiada 

więc materiał do opowieści, ale nie każda potrafi zajmująco o sobie opowiadać. Właściwa 

narracja pozwala zatem łączyć fakty, zrozumieć rozwój firmy, sposób działania, ideę, 

która za nią stoi:

Odpowiednio dobraną do marki ideę traktuje się w niej jak 
szkielet, na którym można budować różne opowieści. Muszą 
one jednak pozostawać w zgodzie z wartościami brandu oraz 
proponować sposoby ich osiągnięcia. W centrum każdej marki 
znajduje się pewien zestaw wartości, które chciałaby ona 
reprezentować. Za nimi idą: pożądany styl życia, zachowania 
i postawy konsumentów […] [Szlak 2016, s. 88]. 
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Opowieść o początkach firmy, o jej założycielu może pomóc w budowaniu kultury 

organizacyjnej, kształtować tożsamość i świadomość pracowników oraz osób z oto-

czenia przedsiębiorstwa, a także wykreować wizerunek, „autentyczną” markę bazującą 

na doświadczeniu i historii [zob. Beverland 2011, s. 16; Dziewanowska, Kacprzak 2013, 

ss. 145–153]. 

Struktura dobrej opowieści opiera się na kilku filarach, m.in. na podtrzymywaniu napię-

cia i konfliktach, rozterkach, dzięki którym narrator ma możliwość określenia swojego 

rozumienia dobra i zła, właściwego postępowania, swoich ideałów [zob. Fog i in. 2011, 

s. 46–47; Szlak 2016, s. 84]. Najczęściej struktura przypomina więc bajkę (Ryc.  1): boha-

ter pozytywny (rycerz) walczy przy pomocy sojuszników (sługa) ze złoczyńcą o cel  

(księżniczka), który otrzymuje dzięki szczodrości darczyńcy (król).
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3. Kiedy samochód nauczył się jeździć
Historia powstania Mercedes-Benz została przeze mnie przytoczona już w artykule 

Między inscenizacją a miejscem pamięci: dziedzictwo przedsiębiorstw w przestrzeni 

miejskiej [Pokojska 2016, s. 54]. Chcąc jednak pokrótce odpowiedzieć na pytanie, „jak to 

wszystko się zaczęło?” [Fog i in. 2011, s. 108] i określić pierwszy istotny krok w rozwoju 

firmy Mercedes-Benz, do którego mogłaby nawiązywać narracja w turystyce, należałoby 

cofnąć się do końca XIX w. na południowoniemiecką prowincję i chociażby pokrótce 

wspomnieć o najistotniejszych wątkach. 

Mimo podejmowanych wcześniej licznych prób i pracy wielu zapaleńców jako „ojco-

wie założyciele” motoryzacji zasłynęli panowie Gottlieb Daimler, Wilhelm Maybach  

i Carl Benz. Daimler i Maybach wspólnie eksperymentowali w pawilonie ogrodowym przy 

willi Daimlera w Bad Cannstatt, dzielnicy Stuttgartu. Przełomowy był rok 1884, kiedy 

udało się im skonstruować silnik benzynowy, tzw. Standuhr, którego kompaktowość 

i lekkość umożliwiały umieszczenie go w pojeździe. 

W tym samym czasie, w Mannheim, a później w Ladenburg, inżynier Carl Benz rów-

nież pracował nad automobilem. Benza wspierała żona Bertha. Gdy Carl postanowił 

rozstać się z partnerem biznesowym i musiał wypłacić mu część udziałów, ukochana 

natychmiast zareagowała i  ofiarowała na ten cel swój posag. Faktycznie, rezolutna 

kobieta zdaje się odgrywać kluczową rolę w  wykreowaniu marki Benz. By przeko-

nać opinię publiczną do wynalazków męża, wraz z nastoletnimi synami wsiadła do 

Modelu 3 Patent-Motorenwagen i  pojechała w  100-kilometrową podróż do matki,  

do Pforzheim [Mercedes-Benz]. 

Przekładając role i scenariusz bajki opisane we wcześniejszej części artykułu na historię 

Mercedes-Benz, łatwo można dostrzec spójną, autentyczną i jednocześnie fascynującą 

opowieść. Dzięki wyraźnie zarysowanym bohaterom i jasno określonym celom stanowi 

ona idealną podstawę do skonstruowania wiodącej narracji pod ofertę turystyki prze-

mysłowej „śladami” lub „w poszukiwaniu” początków motoryzacji. 

II. Niematerialne dziedzictwo przemysłowe
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Główni bohaterowie, Daimler i Benz, mieli jasno określony cel, do realizacji którego dążyli, 

niezależnie od siebie, z dużą determinacją: skonstruowanie silnika, dalej samochodu, 

pozwalającego na spełnienie marzeń o mobilności i transporcie indywidualnym. Projekt 

miał być „najlepszy albo żaden” [zob. Mercedes-Benz: Das Beste]. Nie wszyscy byli im 

jednak przychylni – nie tylko mieli konkurencję w postaci innych wynalazców, ale ich 

osiągnięcia spotykały się ze sceptycyzmem wśród im współczesnych. Dzięki wsparciu 

merytorycznemu Maybacha, który nie przeszedł do historii z takim rozmachem jak jego 

dwaj sprzymierzeńcy, oraz zaradności Berthy, udało się cel zrealizować. 

Mit założycielski Mercedes-Benz w narracji przedsiębiorstwa kondensowany jest często 

do jednego zdania: firma stanowi DNA motoryzacji [zob. Pokojska 2016, s. 55]. Można go 

zakwalifikować jako brand story czy opowieść zwracającą uwagę na określoną markę 

i jej wizerunek. Jak pisze Sarah Krüger [2015, s. 26], trzon, wartości i charakter marki 

decydują o strukturze narracji, a sama story ma służyć m.in. długofalowemu zabezpie-

czeniu lojalności klientów wobec marki. Nie jest zatem skupiona wokół konkretnego 

produktu czy tożsamości całego przedsiębiorstwa (corporate stories), aczkolwiek te 

sfery z pewnością się przenikają. 
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4. Turystyka oparta na micie
założycielskim przedsiębiorstwa 
W niniejszym opracowaniu koncepcja opowieści została nieco rozszerzona: o wymiar 

przestrzeni, w której historia się odbyła i w której dziedzictwo, mit Mercedes-Benz, 

wciąż jest praktykowane. Dziedzictwo to przecież ciągły proces odtwarzania i reinter-

pretowania przeszłości [zob. Ashworth 2015, s. 61].

Na mapie turystycznej związanej z początkami Mercedes-Benz za punkty kotwiczne 

uznać należy muzea związane z przedsiębiorstwem. Najsłynniejszym z nich jest flagowe 

muzeum firmowe w stuttgarckiej dzielnicy Bad Cannstatt. Arnold Pabian i Aleksander 

Pabian definiują muzea firmowe jako obiekty zakładane przez organizacje posiadające 

długą i bogatą historię, a także odpowiednie środki finansowe. 

„Dzięki muzeom poświęconym w całości swojej działalności 
komunikują rynkowi takie wartości, jak: doświadczenie, zaufanie 
i innowacyjność – cechy, z którymi każda organizacja pragnie 
być utożsamiana” [Pabian, Pabian 2009, s. 440]. 

Muzeum jest wielowątkowe i nie tylko prezentuje historię samej firmy, ale również 

umieszcza ją w kontekście zmian społecznych czy aktualnej sytuacji politycznej [zob. 

Pokojska 2014]. Zbiory zaprezentowane są w dwojaki sposób: chronologicznie oraz tema-

tycznie. Układ ekspozycji uporządkowany według kryterium czasu został podzielony 

na siedem odcinków nazywanych mitami. Pierwszy z nich, „Pionierzy – wynalezienie 

automobilu”, dotyczy lat 1886–1900 i odnosi się początków motoryzacji sensu largo:

[…] eksponuje najstarsze modele samochodów. Znajduje 
się tu również pierwszy silnik, który automatycznie urucha-
miany, pozwala zwiedzającemu także akustycznie przenieść 
się w czasie. Historię regionu pokazano za pomocą obrazów –  

II. Niematerialne dziedzictwo przemysłowe
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krajobrazów umieszczonych w gablotach. Na jednej ze ścian 
umieszczono oś czasu z życiorysami Carla Benza, Gottlieba 
Daimlera i Wilhelma Maybacha [Pokojska 2014, s. 125]. 

Kolejny mit, „Mercedes – narodziny marki” (lata 1900–1914), poświęcony został tylko 

Mercedes-Benz. Szczególnie wyeksponowano elitarny i luksusowy charakter marki:

Splendor początku XX wieku […] zaakcentowano za pomocą 
złoto-czarnych, lakierowanych podestów i ścian oraz złotego 
napisu „Mercedes”. […] Zaprezentowane klasyczne modele 
z tego okresu, wypolerowane na wysoki połysk, dopełniają 
całości obrazu [tamże, s. 125]. 

Niedaleko muzeum znajduje się linia produkcyjna, która z punktu widzenia niniejszego 

opracowania jest o tyle istotna, że praktycznie „od zawsze” właśnie w tym miejscu 

produkuje się pojazdy Mercedes-Benz. Zwiedzający mają więc szansę praktykować 

turystykę przemysłową, która „obejmuje zwiedzanie obiektów będących czynnymi 

zakładami przemysłowymi i jest związana z poznawaniem procesów produkcyjnych” 

[Herman i in. 2014, s. 307]. Ze względu na liczne modernizacje, na terenie zakładu nie 

zachowało się niestety zbyt wiele obiektów historycznych, ale przewodnicy wskazują 

na ciągłość historyczną i podkreślają unikatową na skalę światową tożsamość miejsca 

[zob. Pokojska 2016, s. 55]. 

Związane z koncernem są także inne muzea, nazywane przez Mercedes-Benz Museum 

„muzeami partnerskimi” [Mercedes-Benz]. Niektóre z nich (Unimog-Museum w Gaggenau, 

Museo Mille Miglia w Bresci) nie dotyczą bezpośrednio początków przedsiębiorstwa, 

więc zostaną pominięte w dalszej analizie. 

II.211Weronika Pokojska
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Istotniejsze będą:

•	 Museum für historische Maybach-Fahrzeuge w Neumarkt, gdzie przedstawiona jest 

historia Mythos Maybach, czyli losy Wilhelma Maybacha, sieroty, na której talencie 

i umiejętnościach poznał się Gottlieb Daimler [Maybach]. 

•	 Gottlieb-Daimler-Geburtshaus – dom rodzinny Daimlerów w Schorndorf, w którym 

w 1834 r. urodził się Gottlieb. W 1979 r. koncern nabył dom, by po pracach remon-

towych udostępnić go zwiedzającym w stanie niemalże identycznym jak w czasach, 

gdy żył tam genialny konstruktor [Mercedes-Benz].

•	 Karl-Benz-Haus jest domem z okresu grynderskiego w Ladenburg, w którym od  

1905 r. mieszkała i działała rodzina Benz [tamże].

•	 Automuseum Dr. Carl Benz, także w Ladenburg, jest muzeum poświęconym manufak-

turze rodzinnej Benzów, w której powstawały samochody od 1908 r. [tamże].

Należy w tym miejscu podkreślić rolę sieciowania – muzea wzajemnie się reklamują, 

poprzez różne kanały, co z pewnością ułatwia osobom zainteresowanym znajdowanie 

informacji oraz przygotowanie planu zwiedzania (Ryc . 3). Poza tym wstęp do części 

z nich jest darmowy. Do czerwca 2017 r. aktualna jest ciekawa inicjatywa pokazująca 

sieciowanie muzeów nawet ponad markami. Przy okazaniu biletu do Mercedes-Benz 

Museum w Porsche Museum, znajdującym się także w Stuttgarcie, można otrzymać 

zniżkę, i odwrotnie. Oferta wyniknęła z dostrzeżenia unikatowości pochodzenia dwóch 

światowych marek z jednego miasta i chęci umożliwienia zwiedzającym zapoznania się 

z historią z różnych perspektyw [tamże].

W parku w Bad Cannstatt znajduje się mityczna altana, w której Daimler i Maybach 

pracowali nad swoimi konstrukcjami. Zgodnie ze swym pierwotnym przeznaczeniem, 

budynek nie jest ani zbyt duży, ani rzucający się w oczy, jednak jego rola w micie zało-

życielskim jest niepodważalna. 
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Wystawiane tam rekonstrukcje maszyn i silników (Ryc . 4) zostały wykonane współcześnie 

przez młodych pracowników Mercedes-Benz [zob. Pokojska 2016, s. 56]. W kontekście 

procesu dziedzictwa niezwykła jest też ranga, którą nadano miejscu – pełna nazwa brzmi 

bowiem Gottlieb-Daimler Gedächtnisstätte, czyli nosi ono znamiona miejsca pamięci. 

Oczywiście za formy turystyki kulturowej [Mikos von Rohrscheidt 2010, s. 15] związanej 

z historią przedsiębiorstwa można uznać wszelkie rajdy, pokazy, prezentacje, wystawy, 

w czasie których zainteresowane osoby mogą zgłębiać swoją wiedzę dotyczącą regionu 

czy samej marki, jednak w znakomitej większości nie dotyczą one stricte początków 

przedsiębiorstwa. Możliwe jest natomiast wytyczenie szlaku kulturowego, którego obiekty 

łączyłaby wspólna narracja mitu założycielskiego Mercedes-Benz. Szlak przebiegałby 

zatem przez miejscowości Neumarkt – Ladenburg – Stuttgart – Schorndorf. 

„Naturalnym” szlakiem, „194-kilometrowym pomnikiem” wynikającym z historii, jest 

natomiast droga przemierzona przez Berthę Benz z Mannheim do Pforzheim. Z szlakiem 

łączy się kilka anegdot, które uatrakcyjniają opowieść: o pierwszej stacji benzynowej, 

czyli aptece w Wiesloch, gdzie Bertha nabyła niezbędny do dalszej podróży ligroin, 

albo gdy na bieżąco musiała naprawiać automobil – także przy użyciu podwiązki. 

Obecnie szlak pielęgnuje organizacja non profit, a na trasie odbywał się (w latach 

2011–2014) rajd Bertha Benz Challenge, w którym mogły uczestniczyć pionierskie pojazdy 

naszych czasów: z napędami alternatywnymi [Bertha Benz]. O ważnej roli szlaku w micie 

założycielskim świadczy też fakt, że na historycznej trasie z Mannheim do Pforzheim 

testowano technologię autonomicznej jazdy samochodów Mercedes [Pretzlaff 2013]. 

Potencjał w wykorzystaniu mitu założycielskiego Mercedes-Benz odkryły także miasta 

pośrednio związane z przedsiębiorstwem, powstały np. liczne pomniki poświęcone 

znakomitym konstruktorom. Najbardziej niezwykły znajduje się w Karlsruhe, skąd 

pochodził Benz. Przez wiele lat historyk dr Peter Pretsch poszukiwał dokładnego miej-

sca urodzenia Carla. Jak się okazało, budynek ten został zburzony w latach 50. XX w. 

Weronika Pokojska
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w związku z rozwojem motoryzacji i koniecznością poszerzenia jezdni (!). Zdecydowano 

się jednak na upamiętnienie, stawiając replikę pierwszego automobilu na jego „wła-

snym” miejscu parkingowym (Ryc. 5), nazywanym „wiecznym miejscem parkingowym  

Carla Benza” [Sudmann 2011]. 

Ponadto miasto przygotowało we współpracy ze studentami oraz stowarzyszeniem „Tribut 

an Carl Benz e. V.” aplikację na smartfony umożliwiającą podróżowanie po „Carlsruhe” 

śladami wielkiego wizjonera [Karlsruhe].
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PODSUMOWANIE 
Próbując zestawić ze sobą zagadnienia dziedzictwa i storytellingu na powyż-

szym przykładzie, da się zauważyć trzy wątki, które z pewnością mogą znaleźć 

zastosowanie w wielu przedsiębiorstwach. 

Po pierwsze, konieczność uświadomienia sobie wielkości i wartości zasobu 

dziedzictwa posiadanego przez każdą organizację – zasobu niezwykłego, 

bowiem odnawialnego i nieskończonego, który można powiększać, doda-

wać wątki, poszerzać o interpretacje i znaczenia. Jednocześnie jest to zbiór 

unikatów: ograniczonych, nieodnawialnych i narażonych na bezpowrotne 

zniszczenie [Kobyliński 2011, ss. 23–24]. Każda organizacja ma swoją historię, 

swoją przeszłość, którą w czasie teraźniejszym może opracować – zebrać 

fragmenty opowieści o ludziach, przedmiotach i miejscach, o pasjach, emo-

cjach, wartościach, determinacji, pracowitości, przyjaźni, walce, i ułożyć 

z tego opowieść kształtującą jej byt w przyszłości. 

Po drugie, specyficznym typem takiej opowieści jest mit założycielski, będący 

cechą immanentną, znów, każdej organizacji. Może on podkreślić jej autentycz-

ność, uwypuklić wartości przyświecające zarówno założycielom, jak i współ-

czesnej działalności. Dobrze zaplanowana narracja skupi uwagę i zapadnie 

w pamięć odbiorcom. 

Po trzecie, tak opracowana przeszłość może skutkować stworzeniem nieskoń-

czonej ilości subproduktów związanych z przedsiębiorstwem – sięgających 

od publikacji i materiałów prasowych, poprzez reedycje produktów, na kom-

pletnych strategiach turystyczno-marketingowych kończąc. Na przykładzie 

Mercedes-Benz można zaobserwować, jak poprzez wykorzystanie miejsc 

pamięci, szlaków, tworzenie muzeów zaproponowana została odbiorcom 

pełna oferta turystyczna śladami marki i ludzi, którzy ją stworzyli. 

Nie wszystkimi miejscami zarządza bezpośrednio koncern, ale widoczna 

jest współpraca podmiotów i godne uwagi zaangażowanie w pielęgnowa-

nie wspólnej historii. Jeżeli spojrzeć na mit założycielski Mercedes-Benz 

szerzej, nie tylko jako na element przeszłości prywatnego przedsiębiorstwa,  

ale jak na opowieść o wizjonerach, dążeniu do mobilności i wolności, kulcie 

pracy, odwadze, uporze, lokalnej tożsamości, to jest to historia wartości 

będących dziedzictwem o wiele większej grupy, niż tylko bezpośrednich 

spadkobierców trzech zapaleńców.
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ZACHOWAĆ „NIEZACHOWALNE”? – ROLA 
INSTYTUCJI KULTURY W ZARZĄDZANIU 
DZIEDZICTWEM POPRZEMYSŁOWYM
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Ukończyła zarządzanie kulturą i kulturę współczesną w Instytucie Kultury UJ. 

Obecnie doktorantka nauk o zarządzaniu na Wydziale Zarządzania  

i Komunikacji Społecznej UJ. Autorka interesuje się zagadnieniami związany-

mi z dziedzictwem kulturowym, rewitalizacją przestrzeni poprzemysłowych 

oraz turystyką literacką.

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński
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PRESERVE „UNPRESERVABLE”? –  
THE ROLE OF CULTURAL INSTITUCTION 
IN MANAGEMENT OF POSTINDUSTRIAL 
HERITAGE

#
in

ta
ng

ib
le

 h
er

it
ag

e 
#
po

st
-i

nd
us

tr
ia

l h
er

it
ag

e 
#
cu

lt
ur

e 
in

st
it

ut
io

n 
#
S
ta

ra
 K

op
al

ni
a 

#
W

ał
br

zy
ch



I.227Agnieszka Pudełko

AGNIESZKA PUDEŁKO
AGNIESZKA PUDEŁKO
AGNIESZKA PUDEŁKO
AGNIESZKA PUDEŁKO
AGNIESZKA PUDEŁKO
AGNIESZKA PUDEŁKO
AGNIESZKA PUDEŁKO
AGNIESZKA PUDEŁKO
AGNIESZKA PUDEŁKO
AGNIESZKA PUDEŁKO

Ukończyła zarządzanie kulturą i kulturę współczesną w Instytucie Kultu-

ry UJ. Obecnie doktorantka nauk o zarządzaniu na Wydziale Zarządzania 

i Komunikacji Społecznej UJ. Interesuje się zagadnieniami związanymi 

z dziedzictwem kulturowym, rewitalizacją przestrzeni poprzemysłowych 

oraz turystyką literacką.

Faculty of Management and Social Communication, Jagiellonian University
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ABSTRAKT ABSTRACT1 
Ostatni wózek z węglem wyjechał z wałbrzyskiej kopalni Thorez w 1996 r. 

Od tego momentu stało się jasne, że zachowanie poprzemysłowego dzie-

dzictwa kulturowego w obecnej formie nie będzie już możliwe. Przykład 

Wałbrzycha skłania do refleksji nad tym, co jest celem ochrony, kto powinien 

być głównym podmiotem decydującym o formie zachowania dziedzictwa i jaką 

rolę w tym procesie powinny odgrywać instytucje kultury. Artykuł ma na celu 

próbę odpowiedzi na te pytania badawcze. Podstawę analizy stanowi obser-

wacja uczestnicząca prowadzona w 2015 i 2016 r. w „Starej Kopalni” (dawna 

KWK Thorez), wywiady z interesariuszami dziedzictwa oraz analiza danych 

zastanych, takich jak strony internetowe instytucji, akty prawne, opracowania 

czy treści medialne dotyczące wydarzeń organizowanych w tym miejscu.

The last coal cargo left the Thorez coal mine in Wałbrzych in 1996. From 

this moment on it was clear that the protection of postindustrial heritage 

in that form will be impossible. The case of Wałbrzych causes reflections 

about the object of protection, who should be the main decision maker 

in the process of heritage protection, and which role cultural institutions 

should play. The aim of this article is to answer that questions. The basis 

of the analysis is a participatory observation carried out in 2015 and 2016 

in „Stara Kopalnia” (former Thorez coal mine), also interviews with heritage 

stakeholders and desk research, such as: internet pages, law regulations, 

documents or media content concerning events organized in that place.

1 Praca finansowana jako projekt badawczy ze środków na działalność 
statutową Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, służących rozwojowi 
młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w 2016 r.
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1. Zarządzanie niematerialnym  
dziedzictwem przemysłowym
Niematerialne dziedzictwo kulturowe to termin, który w ostatnich latach zdobył znaczną 

popularność. Przyczyniła się do tego m.in. Konwencja UNESCo w sprawie ochrony nie-

materialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 r. Dziedzictwo niematerialne współistnieje 

wraz ze swoimi materialnymi przejawami, do których możemy zaliczyć zarówno artefakty 

potrzebne do jego kultywowania (jak instrumenty muzyczne, stroje ludowe czy zapisy 

tradycyjnych pieśni), jak i otoczenie, w którym akty te są odtwarzane, oraz przestrzeń 

umożliwiającą jego przekazywanie teraźniejszym i przyszłym pokoleniom (np. domy 

rodzinne, instytucje kultury). Łukasz Gaweł podkreśla, że rozróżnienie na dziedzictwo 

materialne i niematerialne, będące pochodną ewolucji pojęcia zabytku, w rzeczywi-

stości nie ma sensu, ponieważ te pojęcia są ściśle związanymi ze sobą fenomenami  

[2016b,s. 63]. Istotnie, tego typu podział często ma postać jedynie teoretyczną, w praktyce 

jest jednak trudny do określenia. Szczególny nacisk położony w niniejszym rozdziale na 

przedstawienie roli dziedzictwa niematerialnego nie ma bynajmniej na celu ukazania 

jego odrębności, ale podkreślenie istotności. Jednocześnie oczywisty jest fakt, że jego 

nieodłączną częścią jest dziedzictwo materialne.

W celu ustrukturyzowania rozważań, mówiąc o niematerialnym dziedzictwie przemy-

słowym, należałoby wyróżnić to bezpośrednio związane z procesem produkcyjnym, do 

którego można zaliczyć m.in.: wiedzę i umiejętności, ubiór, język fachowy i slang śro-

dowiskowy, struktury organizacyjne, nazwy poszczególnych miejsc, maszyn i sprzętów, 

stanowisk pracowniczych czy zwyczaje panujące wewnątrz zakładu. Bez wątpienia 

jednak zakłady produkcyjne miały wpływ na całe swoje otoczenie, a mianowicie sto-

sunki społeczne panujące między pracownikami, między pracownikami i ich rodzinami 

oraz sąsiadami, sposoby spędzania wolnego czasu (np. w zakładowych domach kultury, 

klubach sportowych), kuchnię, celebrację świąt (Barbórka, Dzień Hutnika), a nawet 

specyficzną mentalność i sposób podejścia do życia (np. pracowitość, świadomość 

zagrożeń wynikających z wykonywania określonej pracy). 
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Wraz z upadkiem kolejnych gałęzi przemysłu niematerialne dziedzictwo kulturowe z nim 

związane zanika lub w znacznym stopniu się przekształca. Badacze wskazują na fakt, że 

obumieranie i zmienność jest jego immanentną cechą [Gaweł 2013 ,s. 89]. Z tego też powodu 

zarządzanie dziedzictwem kulturowym nazywane jest zarządzaniem zmianą [Feilden 

2003,s. VII]. Brak stałości wpisany w definicję dziedzictwa kulturowego wymaga takiego 

zarządzania nim, by dostosować je do potrzeb współczesnych, jednocześnie zachowując 

szacunek do tego, co wypracowały poprzednie pokolenia, bowiem „tylko dziedzictwo żywe, 

a więc zrozumiałe, identyfikowane jako własne i potrzebne, ma szanse na przetrwanie 

(skuteczną ochronę)” [Gaweł 2016, s. 18]. Takie dostosowanie polega na pełnieniu przez 

nie określonych przez jego odbiorców i wynikających z autentycznych potrzeb funkcji: 

społecznych, kulturowych, ekonomicznych, politycznych [Kowalski 2013, s. 172].

Zarządzanie dziedzictwem niematerialnym to pojmowanie jego ochrony w szerokim 

kontekście i nie tylko utożsamianie jej z konserwacją, ale sprawianie, by dziedzictwo 

to było istotnym elementem tożsamości współcześnie żyjących pokoleń [Gaweł 2016a,  

s. 22]. Działania takie, w myśl Konwencji o ochronie dziedzictwa niematerialnego UNESCo, 

realizują się przez: „identyfikację, dokumentację, badanie, zachowanie, zabezpieczenie, 

promowanie, wzmacnianie i przekazywanie, w szczególności poprzez edukację formalną 

i nieformalną, jak również rewitalizację różnych aspektów tego dziedzictwa” [Konwencja 

UNESCo 2003, art. 2.3]. Wyraźny nacisk został tu zatem położony nie tylko na utrwalanie 

obecnego stanu dziedzictwa niematerialnego, ale także na ciągły proces dziedziczenia 

i uświadamianie jego wartości poprzez działania edukacyjne.

Równie niebezpieczny dla istnienia dziedzictwa niematerialnego, co brak oddziaływania 

na otoczenie, jest brak zasilania żywego obiegu dziedzictwa nowymi treściami [Gaweł 

2016a,s. 27]. Na aspekt ten wskazuje Barbara Kirshenblatt-Gimblett, pisząc, iż

nie jest ono jedynie wytworem przeszłości, czyli czymś w pew-
nym sensie skończonym, ale jest nieustannie odtwarzane 
i stale powstaje na nowo. W procesie tym […] operacje służące 
zachowaniu pamięci i zabytków przeszłości są uzupełnione 
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obecnością żywych ludzi, ich wiedzą, praktykami kulturowymi, 
standardami postępowania, wewnętrznymi regulacjami spo-
łeczności, w których funkcjonują, oraz ich przestrzenią życiową 
[Kirshenblatt-Gimblett 2014,s. 74]. 

Dziedzictwo kulturowe jako zasób jest więc nieustannie przekształcane i reinterpreto-

wane, bo tylko takie zabiegi mogą zapewnić mu żywotność.

Podsumowując, zarządzanie dziedzictwem kulturowym (zarówno jego materialnymi, 

jak i niematerialnymi przejawami) polega na czerpaniu takich elementów z przeszłości, 

które wciąż są dla kogoś istotne, uświadamianiu wartości posiadanego zasobu, prze-

kształcaniu go na potrzeby współczesnych pokoleń oraz uzupełnianiu ciągle nowymi 

elementami. Proces zrządzania niematerialnym dziedzictwem kulturowym w niniejszym 

artykule zostanie przedstawiony na przykładzie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia 

w Wałbrzychu. Na początku niezbędne jest jednak, przynajmniej szkicowe, zarysowanie 

historii przemysłu w Wałbrzychu.

2. Zarys historii przemysłu w Wałbrzychu
Wałbrzych to miasto, którego siła zbudowana została w oparciu o wiele gałęzi przemy-

słu. Od XVII w. w mieście funkcjonowały liczne warsztaty tkackie, które z czasem stały 

się częścią przemysłu włókienniczego. Przełomowym wydarzeniem było uruchomienie 

w 1818 r. przez braci Albertich pierwszej na kontynencie mechanicznej przędzalni lnu, 

która zapoczątkowała dynamiczny rozwój tego przemysłu [Piątek 1997, s. 17–25]. Region 

wałbrzyski znany był także ze swoich browarów. Dość powiedzieć, że pod koniec XVIII 

stulecia piwo warzyło tu 45 mieszczan [Wałbrzych – skondensowana historia]. Wiek 

XIX to czas szybkiego rozwoju przemysłu metalowego i produkcji maszyn, powstania 

fabryk porcelany, intensywnej działalności huty żelaza i szkła, a także okres rozwoju 

transportu kolejowego [Piątek 1997, s. 17–25]. W okresie II wojny światowej na terenie 

kopalń i innych zakładów przemysłowych pracowali robotnicy przymusowi i więźniowie 

filii obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. 
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Po zakończeniu działań wojennych do miasta zaczęli przybywać osadnicy z różnych 

stron kraju, szczególnie z ziem wschodnich, a także polscy górnicy z Francji i Belgii, 

którzy zajmowali miejsce dotychczasowych pracowników narodowości niemieckiej 

[Wałbrzych – skondensowana historia]. Niestety, przemiany ustrojowo-ekonomiczne po 

1989 r. spowodowały upadek większości branż przemysłowych (chociaż do dziś prężnie 

funkcjonują m.in. zakłady produkujące porcelanę), co w bolesny sposób wpłynęło na 

sytuację ekonomiczną mieszkańców regionu.

2.1. Górnictwo węgla kamiennego

Branżą, która umożliwiła rozwój wszystkich tych energochłonnych gałęzi przemysłu, 

było górnictwo węgla kamiennego. Pierwsze przekazy dotyczące wydobycia węgla 

w Wałbrzychu pochodzą z XVI w., jednak dopiero dwa wieki później znaczenie tego 

surowca wzrosło. W 1776 r. uruchomiono pierwszą przykopalnianą koksownię. W 1800 r. 

w rejonie wałbrzyskim czynnych było 60 kopalń, w których pracowało 1000 górników, 

wydobywając w ciągu roku 120 000 ton węgla. W ciągu 100 lat liczba górników zwiększyła 

się 20-krotnie, a wielkość urobku ponad 30-krotnie, dzięki unowocześnieniu metod 

wydobycia i powstaniu kopalni głębinowych. Radykalnie zmienił się też krajobraz kul-

turowy Wałbrzycha, a szyby kopalniane i hałdy stały się jego nieodłącznym elementem 

[Piątek 1997,s. 17–25]. 

2.2. Kopalnia Węgla Kamiennego Julia

Jednym z najsilniej rozwijających się górniczo obszarów dzisiejszego Wałbrzycha 

były tereny ówczesnej wsi Biały Kamień. Dzięki ustanowionemu w 1770 r. pruskiemu 

prawu górniczemu utworzono tam gwarectwo o nazwie Fuchs, zlokalizowane w rejo-

nie Lisiego Wzgórza. Pod koniec XVIII stulecia powstała Lisia Sztolnia, z której uro-

bek spławiany był łodziami. Co ciekawe, oprócz funkcji przemysłowych pełniła ona 

również funkcje turystyczne i kulturalne. Od momentu uruchomienia była dostępna 

dla odwiedzających i stanowiła jedną z największych atrakcji Wałbrzycha i okolic.  
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Organizowano w niej koncerty i wystawne bankiety, na których gościła m.in. księżna 

Izabela Czartoryska. W XIX w. ze względu na małą efektywność transportu węgla 

łodziami zrezygnowano z niego na rzecz trakcji konnej. W tym samym czasie, z uwagi 

na wyczerpywanie się zasobów węgla na poziomach sztolniowych i rosnące zapotrze-

bowanie ze strony lokalnego przemysłu i eksportu (ożywionego rozwojem linii kolejowej), 

zdecydowano też o budowie kopalni głębinowej. Na obszarze Białego Kamienia utwo-

rzono trzy niezależne pola górnicze – centralne, zachodnie i wschodnie, które z cza-

sem zostały połączone. Pogłębiono także istniejące w części centralnej szyby „Julius” 

(później „Julia”) i „Ida” (następnie „Sobótka”). Co nietypowe, obie wieże wyciągowe, 

wybudowane w stylu Malakow 1, zwieńczone w późniejszym czasie stalowymi wieżami 

wyciągowymi, znajdowały się w niewielkiej odległości względem siebie (ok. 55 m), a tuż 

przy nich wybudowano trzeci pogłębiony szyb – „Dampf”. Wraz z rozwojem kopalni 

dobudowywano kolejne obiekty: budynek warsztatów (ze ślusarnią, kuźnią i stolarnią), 

kotłowni, zakładową elektrownię, łaźnię górniczą (z szatnią łańcuszkową i lampiar-

nią). Na przełomie XIX i XX w. rozbudowano obiekty służące do mechanicznej obróbki 

węgla, zwierające sortownię, płuczkę i flotację. Kopalnia była więc samowystarczalnym 

organizmem, prowadzącym nie tylko wydobycie węgla, ale i jego obróbkę. W okresie 

II wojny światowej wydobywano tu 1,2–1,4 mln ton węgla rocznie. Po zakończeniu dzia-

łań wojennych i przejęciu kopalni przez polską administrację nadano jej nową nazwę – 

Julia. W kolejnych latach nazwę tę zmieniono, najpierw na Biały Kamień, później na 

Thorez, by w 1993 r. ponownie powrócić do nazwy Julia, pod którą kopalnia zakończyła 

swoją działalność trzy lata później. Wśród wszystkich wałbrzyskich kopalń zabudowa 

powierzchniowa Julii stanowi najstarszy i najlepiej zachowany zespół zabytkowych 

budowli przemysłowych z przełomu XIX i XX w. [Rys historyczny].

Wałbrzych zawdzięcza przemysłowi nie tylko swój obecny układ urbanistyczny, 

ale także budynki użyteczności publicznej budowane przez bogatych fabrykan-

tów oraz obiekty rezydencjalne (w tym słynny zamek Książ, odwiedzany rokrocz-

nie przez setki tysięcy turystów), które wznoszone były z dochodów z prowadzenia 

przedsiębiorstw przemysłowych, często niestety kosztem zatrudnionych tam osób. 

1   Budowa wież w stylu Malakow związana była z okresem historycyzmu  
w architekturze. Sama nazwa wzięła się od zabytkowego fortu Malakow zlokalizowanego 
w Sewastopolu na Krymie [Piątek 2006, s. 46].
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Ryc. 1. Dawna KWK Julia, obecnie, po rewitalizacji, Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, 
widok z Wieży Ekologii; fot. Agnieszka Pudełko
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Okolice Wałbrzycha to region o najstarszych tradycjach związanych z górnictwem węgla 

kamiennego, wyprzedzający pod tym względem Górny Śląsk, który boleśnie doświadczył 

skutków restrukturyzacji. 

3. Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia 
w Wałbrzychu
W 1993 r. powołano Muzeum Przemysłu i Techniki, będące oddziałem Muzeum Okręgowego 

w Wałbrzychu. Interdyscyplinarny zespół ekspertów, składający się z naukowców 

z Politechniki Wrocławskiej, przedstawicieli kopalń, muzeum, urzędu miasta oraz kon-

serwatora zabytków, zdecydował o wybraniu na siedzibę przyszłego muzeum kopalni 

Julia jako miejsca spełniającego zarówno warunki techniczne, jak i reprezentacyjne 

[Buczak 2015, s. 39]. Muzeum miało także gromadzić zabytkowe wyposażenie likwido-

wanych w mieście zakładów przemysłowych [Augustyn 2013, s. 193], tym samym stając 

się zwornikiem pamięci o przemysłowej historii miasta. Warto zwrócić uwagę na czas 

powstania idei muzeum – stało się to równolegle z likwidacją kopalń. Decydenci, patrząc 

przyszłościowo na cały proces ochrony dziedzictwa, starali się zachować z niego co 

tylko możliwe już w momencie podjęcia decyzji o likwidacji kopalni, a nie kilka lat po 

jej zamknięciu – szukając sposobu na wykorzystanie dekapitalizującego się obiektu. 

Dzięki tej decyzji możliwe było zachowanie jak największej części dziedzictwa mate-

rialnego, pochodzącego nie tylko z zakładów wałbrzyskich, ale także z całego regionu.  

Po 15 latach od momentu utworzenia muzeum podjęto prace zmierzające do przekształ-

cenia terenu dawnej kopalni Julia wraz z oddziałami: Muzeum Przemysłu i Techniki 

i Muzeum Archeologii, w Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu. 

W listopadzie 2014 r. do użytku zostało oddane Centrum Nauk i Sztuki Stara Kopalnia 

w Wałbrzychu. Na 4 hektarach znajduje się 16 zabytkowych obiektów, większość z nich 

została już zagospodarowana. Welcome Centre mieści się w gruntownie zmodernizo-

wanym obiekcie z lat 60. XX w., nieposiadającym cech zabytkowych, któremu nadano 

jednak industrialny charakter. W budynku ulokowano kawiarnię Sztygarówka, kasy 
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biletowe i sklep z pamiątkami oraz niewielki hotel. Z tego miejsca turyści, wraz z prze-

wodnikiem, zaczynają zwiedzanie kopalni. Trasa prowadzi przez łaźnię łańcuszkową 

i lampiarnię, kuźnię, maszynownię, zabytkowy szyb, a także część podziemną i Wieżę 

Ekologii, będącą zarazem punktem widokowym. Dla zwiedzających dostępna jest nie-

wielka ekspozycja archeologiczna. Na terenie Starej Kopalni znajdują się także: siedziba 

Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury i podlegającego mu Zespołu Pieśni i Tańca Wałbrzych, 

Centrum Ceramiki Unikatowej oraz klub muzyczny Montownia. Obiekt mieści w sobie 

liczne sale koncertowe i wystawiennicze oraz biura organizacji pozarządowych. Zaletą 

Centrum jest duży, ogrodzony plac, na którym odbywają się koncerty, festiwale, pokazy 

filmowe, kiermasze, zaś latem urządzana jest plaża [Stara Kopalnia].

Całkowita wartość projektu wyniosła 166,26 mln zł. Blisko jedna trzecia tej kwoty  

(50,30 mln zł) pochodziła ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013, działanie 11.1 

Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym prio-

rytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe [Rewitalizacja i adaptacja]. W 2015 r. obiekt 

został wyróżniony odznaczeniem Zabytek Zadbany, nadawanym przez Narodowy Instytut 

Dziedzictwa, oraz stał się punktem kotwicznym Europejskiego Szlaku Dziedzictwa 

Przemysłowego (ERIH) [Stara Kopalnia]. W pierwszym roku funkcjonowania zorganizowano 

100 wydarzeń o różnorakim charakterze, w drugim o ponad połowę więcej. Odnotowano 

także wzrost liczby odwiedzających – z 70 do 85 tys. osób. Dzięki temu zwiększyły się 

przychody instytucji (o 60,9% w stosunku do poprzedniego roku) i wyniosły 1,2 mln zł 

[Stara Kopalnia przyniosła zyski; Stara Kopalnia ma już dwa lata]. Wszystkie te statystyki 

dowodzą, że Stara Kopalnia jest aktywną instytucją kultury, przyciągającą w swoje progi 

coraz większe grono odbiorców.

Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia odgrywa ważną rolę w ochronie dziedzictwa 

kulturowego, zarówno tego związanego z górnictwem, jak i innymi gałęziami przemysłu. 

Przestrzeń dawnej kopalni Julia stała się swoistym „miejscem pamięci” 1 o przemysłowej 

1 Odniesienie do terminu wprowadzonego przez Pierre’a Norę. Na temat 
miejsc pamięci zob. więcej np. A. Szpociński, Miejsca pamięci (lieux de mémoire), 

„Teksty Drugie” 2008, 4, s. 11–20.
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przeszłości Wałbrzycha i regionu. Na jej przykładzie wskazane zostaną najważniejsze 

działania, jakie instytucja tego typu może prowadzić, zarządzając niematerialnym dzie-

dzictwem przemysłowym.

4. Rola instytucji kultury w zarządzaniu nie-
materialnym dziedzictwem przemysłowym
Instytucje kultury coraz częściej stają się kluczową inwestycją zaplanowaną w ramach 

procesów rewitalizacyjnych, ponieważ mają one przyczynić się zarówno do materialnej, 

jak i społeczno-kulturowej odnowy terenu [Murzyn-Kupisz 2015, s. 49]. Jednak sukces 

takiej realizacji w dużej mierze zależy od jej zakorzenienia w lokalnym dziedzictwie 

kulturowym i realizowaniu działań we współpracy ze społecznością lokalną [Działek, 

Murzyn-Kupisz 2014, s. 211]. Istotną rolę w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym pełnią 

muzea, ponieważ proces przekazywania dziedzictwa jest w ich przypadku wzmocniony 

materialnymi artefaktami [Barańska 2013,s. 102]. Są one w szczególny sposób predyspono-

wane do pełnienia funkcji centrów, w których przeszłość spotyka się z teraźniejszością 

i przyszłością. Muzea nie tyle powinny ukazywać nam przeszłe dzieje, ile skłaniać do 

refleksji, w jaki sposób historia wpływa na naszą obecną sytuację i jak będzie kształ-

towała życie przyszłych pokoleń.

Można wyróżnić kilka funkcji, jakie instytucje kultury pełnią względem dziedzictwa 

kulturowego. Należą do nich m.in.: identyfikowanie i dokumentowanie, edukowanie, kul-

tywowanie, inicjowanie związanych z nim wydarzeń, interpretowanie oraz promowanie.

 

4.1. Identyfikowanie i dokumentowanie dziedzictwa

Stara Kopalnia w Wałbrzychu nie tylko stanowi świadectwo dawnej świetności miasta, 

ale także jest symbolem stojących przed nim szans w zakresie kreowania oferty czasu 

wolnego o znaczeniu ponadregionalnym. Przestrzeń dawnej kopalni Julia stała się 

pretekstem do zachowania pamięci o dziedzictwie miasta i regionu, opartym nie tylko 
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na górnictwie, ale także na innych gałęziach przemysłu. W skład tej instytucji kultury 

wchodzi Muzeum Przemysłu i Techniki w Wałbrzychu. Do głównych zadań muzeum 

należą: gromadzenie, ochrona, upowszechnianie i udostępnianie zbiorów z zakresu 

historii, techniki i kultury górniczej, którymi są maszyny i urządzenia górnicze, dokumenty 

kartograficzne, wyroby artystyczne z ceramiki i szkła, ruchome zabytki archeologiczne 

i inne [Regulamin Muzeum, rozdz. 2]. Warto zwrócić uwagę na zakres gromadzonych 

eksponatów, które – zgodnie z nazwą muzeum – dotyczą szeroko rozumianego prze-

mysłu, funkcjonującego dawniej i obecnie w rejonie Wałbrzycha. Główny trzon zbiorów 

stanowi istniejąca już wcześniej kolekcja, będąca niegdyś częścią Muzeum Okręgowego 

w Wałbrzychu, jednak nie do przecenienia jest także udział interesariuszy dziedzictwa 

w tworzeniu kolekcji muzealnej. Mieszkańcy, w tym dawni pracownicy wałbrzyskich 

zakładów, do tej pory oddają do muzeum pamiątki związane z tradycją i kulturą górniczą, 

np. mundury, odznaczenia, sztandary, dokumentację kopalni, kufle, patery, puchary oraz 

artefakty związane z aktywnością sportową. Ważne jest nie tylko samo fizyczne przeka-

zanie obiektu, ale również chęć jego podarowania i zachowania dla kolejnych pokoleń. 

Oprócz zabytków ruchomych niebagatelną rolę w  przekazywaniu wiedzy o  pracy 

w kopalni odgrywają oryginalne urządzenia i budynki związane z górnictwem. Zarówno 

skala obiektu, jak i zabytkowe maszyny wyciągowe pozwalają na przedstawienie tego, 

jak wyglądała kopalnia w czasie jej funkcjonowania, ukazanie rozwoju techniki i metod 

produkcyjnych oraz odtworzenie pełnego ciągu technologicznego [Augustyn 2013,s. 138]. 

Zatem obiekty materialne są podstawą do snucia opowieści o  działalności kopalni 

i  pracujących w  niej osobach, to dzięki nim narracja staje się pełniejsza, bardziej 

atrakcyjna i wiarygodna dla odbiorców.
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Ryc. 2. Fragment ekspozycji w Kuźni Talentów. Uzupełnieniem eksponowanych 
obiektów są elementy multimedialne, ukazujące historię kopalni i jej działalność  
fot. Agnieszka Pudełko
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Jednak nawet najlepszy przewodnik, mając do dyspozycji dobrze zakonserwowane 

i wyeksponowane zbiory, nie jest w stanie przekazać tyle, ile mogą opowiedzieć ludzie, 

którzy rzeczywiście pracowali dawniej w zakładach przemysłowych. Wśród oprowa-

dzających po Starej Kopalni znajdują się byli górnicy, ich biogramy możemy odnaleźć 

na stronie internetowej instytucji (www.starakopalnia.pl/przewodnicy). Z pasją i zaan-

gażowaniem pokazują oni dawne obiekty kopalniane. Co ważne dla odwiedzających, 

górnicy są autentyczni, a ich autorytet jest oparty na wieloletniej pracy w kopalni. Jest 

to również niezwykła okazja dla innych przewodników do nabycia wiedzy „z pierwszej 

ręki”, cenniejszej od znajdującej się w publikacjach naukowych z tego zakresu. W planach 

jest spisanie relacji byłych górników, które zostaną zarchiwizowane. Już teraz w holu 

Welcome Centre zawisły zdjęcia byłych górników, upamiętniające ich trud i zaangażowanie.

Identyfikowanie i dokumentowanie dziedzictwa polega zatem na wspólnych działa-

niach podejmowanych zarówno przez wyspecjalizowane jednostki (np. muzea), jak 

i pozostałych interesariuszy w celu gromadzenia artefaktów materialnych i utrwalania 

przykładów dziedzictwa niematerialnego. 

4.2. Edukowanie na temat dziedzictwa

Edukacja jest fundamentem wszelkich działań odnoszących się do dziedzictwa kultu-

rowego – tylko przez nią jesteśmy w stanie docenić wartość tego, co otrzymaliśmy od 

poprzednich pokoleń. Dziedzictwo możemy przyjmować we wszystkich jego przeja-

wach, wybierać z niego elementy, z którymi się utożsamiamy, lub w całości odrzucać, 

jeśli nie uznamy go za swoje, ale bez podstawowej wiedzy na jego temat nie będziemy 

w stanie docenić jego wagi i znaczenia. Jak podkreśla Jacek Purchla „[…] dziedzictwo 

nie istnieje, jeśli nie istnieje świadomość jego wartości” [2013,s. 53]. Zatem podstawową 

funkcją instytucji zarządzającej dziedzictwem kulturowym powinno być prowadzenie 

działań edukacyjnych na jego temat.
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Stara Kopalnia podejmuje liczne inicjatywy mające na celu szerzenie wiedzy z zakresu 

historii regionalnej, muzealnictwa, archeologii, dziedzictwa przemysłowego (w tym 

górnictwa i ceramiki) i teoretycznych aspektów jego rewitalizacji. Organizuje specjali-

styczne spotkania, które są nie tylko okazją do rozmowy o problematyce rewitalizacji 

i dziedzictwa przemysłowego, ale także szansą na promocję samego obiektu poprzez 

zainteresowanie, jakie wywołuje w mediach (np. IV Kongres Rewitalizacji Miast – kon-

ferencja podsumowująca akcję „Gazety Wyborczej” „Pracownia miast”). Przy czym 

podstawową formą przekazywania wiedzy o historii obiektu i wałbrzyskiego przemysłu 

są oprowadzania z przewodnikiem, w których z roku na rok uczestniczy coraz więcej 

osób (zarówno odwiedzających indywidualnych, jak i grupowych).

Bogata oferta edukacyjna przygotowana przez instytucję skierowana jest do różnych 

grup wiekowych – od przedszkolaków po uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Warsztaty łączą formy podawcze (np. wykład, pokaz slajdów) z zajęciami manualnymi, 

grami terenowymi i pracą w grupach, część z nich stanowi formę utrwalenia wiedzy 

zdobytej w trakcie zwiedzania kopalni. Zajęcia odbywają się m.in. w Centrum Ceramiki 

Unikatowej, Maszynowni Dźwięku, Kuźni Talentów czy nawet na pobliskiej hałdzie. 

Edukatorzy dostosowują ofertę warsztatową do bieżących wydarzeń, proponując np. 

warsztaty: „Krótka historia jak ERIH znalazł swą Julię – czym jest Europejski Szlak 

Dziedzictwa Przemysłowego i jaka jest jego rola w ratowaniu dziedzictwa przemysłowego” 

czy „Szlakiem tajemnicy Złotego Pociągu”. Jak sami deklarują „[…] Program Edukacyjny 

Starej Kopalni łączy budowę społecznych więzi i poczucia odpowiedzialności za otoczenie 

z kreatywnym, wieloaspektowym podejściem do historii regionalnej” [Oferta edukacyjna].

Warto również nadmienić, że w kwietniu 2017 r. Stara Kopalnia rozpoczęła – we współ-

pracy ze Stowarzyszeniem Gwarkowie Thoreza – comiesięczny cykl spotkań nazwanych 

Górniczym Uniwersytetem Otwartym. Bezpłatne wykłady i prelekcje będą dotyczyły 

tematyki górniczej, ale ich popularnonaukowy charakter umożliwi udział w wydarzeniu 

szerokiemu gronu odbiorców [Górniczy Uniwersytet Otwarty].
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Działania edukacyjne podejmowane przez instytucje kultury w zakresie dziedzictwa 

powinny skupiać się nie tylko na formach podawczych (jak oprowadzanie czy wykład), 

ale także aktywizować odbiorców, skłaniać ich do refleksji i dawać podstawy do dal-

szych poszukiwań dotyczących własnej tożsamości.

4.3. Kultywowanie dziedzictwa

Raport o stanie Wałbrzycha wskazuje, że po zamknięciu kopalń i fabryk, w latach 1990–

1992 upadła większość zakładowych klubów i domów kultury w mieście [Wałbrzych – 

stan miasta 1992, s. 83–84], tym samym zabrakło miejsc, w których mieszkańcy mogliby 

kultywować swoje dziedzictwo. Stara Kopalnia, po inauguracji działalności, stała się więc 

w naturalny sposób przestrzenią, która mogłaby uzupełnić lukę w dostępie do oferty 

kulturalnej. Jednak przez ponad 20 lat potrzeby mieszkańców w tym zakresie znacznie 

się zmniejszyły, musi więc upłynąć trochę czasu, by niektórzy odzyskali wiarę w sens 

istnienia tego typu instytucji i celowość uczestnictwa w oferowanych wydarzeniach. 

Stara Kopalnia jest naturalną przestrzenią do kultywowania zwyczajów i tradycji związa-

nych z górnictwem – nie tylko poprzez zaplecze infrastrukturalne, ale także autentyczność 

przestrzeni i wciąż żywe wspomnienia osób związanych z tym zakładem pracy. Tradycją 

kultywowaną od pokoleń jest obchodzenie Barbórki – czyli święta patronki górników, 

św. Barbary. Od 2015 r. na terenie Starej Kopalni odbywa się Festiwal Tradycji Górniczych. 

Część wydarzeń, w których można uczestniczyć, skupia się na kultywowaniu zwyczajów 

w niezmienionej formie. Dzień rozpoczyna się mszą w kościele, później górnicy w uro-

czystej paradzie przechodzą ulicami miasta w towarzystwie orkiestry górniczej i składają 

kwiaty pod pomnikiem Pamięci Ofiar Górnictwa Wałbrzyskiego. Następnie odbywa się 

tradycyjna karczma piwna, na którą wstęp mają tylko mężczyźni (zakaz ten jest nadal 

przestrzegany i dotyczy również dziennikarek). W trakcie karczmy śpiewane są piosenki 

o tematyce górniczej, odbywają się zabawy, następuje wręczanie nagród dla zasłużonych, 

a także przyjmowanie nowych osób do grona górników (chociaż po zamknięciu kopalń 

ma to wymiar raczej symboliczny). Warto podkreślić, że program wydarzenia tworzony 

jest we współpracy z byłymi górnikami i ma charakter egalitarny – bilety może zakupić 
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każdy mężczyzna, bez względu na to, czy był związany z górnictwem.

Kwestią, którą warto poruszyć przy okazji, jest prymarność dziedziców wobec decydo-

wania o kształcie dziedzictwa. W oczywisty sposób to górnicy jako pierwsi powinni być 

osobami decydującymi o kształcie zachowania obiektów pokopalnianych i kultywowa-

niu tradycji. Jednak zakonserwowanie przestrzeni w dawnym stanie z wielu względów 

nie jest możliwe – konieczność zmiany funkcji kopalni pociąga za sobą daleko idące 

przekształcenia w jej tkance, tak by dostosować ją do potrzeb nowych użytkowników. 

Może to rodzić różnorakie spory, które należy łagodzić. 

Rola instytucji kultury w kultywowaniu dziedzictwa polega zatem na tworzeniu przyjaznej 

i otwartej przestrzeni, w której różne grupy interesariuszy będą miały możliwość się 

spotkać i współtworzyć ważne dla siebie wydarzenia. W przypadku instytucji kultury 

funkcjonujących w zaadaptowanych na ten cel obiektach poprzemysłowych działalność 

tego typu jest niejako naturalną kontynuacją kulturotwórczej roli, jaką posiadało niegdyś 

wiele zakładów przemysłowych.

4.4. Inicjowanie wydarzeń związanych z dziedzictwem

Festiwal Tradycji Górniczych, oprócz części zwyczajowej, to także próby inicjowania 

nowych wydarzeń opartych na kanwie dziedzictwa regionalnego i dostosowania go do 

potrzeb dzisiejszych odbiorców, czyli nie tylko byłych górników, ale także ich rodzin, 

przyjezdnych i wszystkich mieszkańców miasta. 

W 2015 r. górnicy odwiedzili wałbrzyskie szkoły, by w ramach lekcji regionalnych opo-

wiadać uczniom o swojej pracy. Rok później zorganizowano biesiadę górniczą dla dzieci 

i młodzieży, w trakcie której byli pracownicy kopalń opowiadali o swoim zawodzie, 

przygotowano także bogaty program artystyczny i naukę górniczych piosenek. Była 

to okazja dla najmłodszych, żeby dowiedzieć się czegoś o historii własnego regionu 

i spędzić ciekawie czas. Odbiór wydarzenia przez dzieci i młodzież wywołał wzrusze-

nie wśród górników i uświadomił, jak ważne są tego typu spotkania, opierające się na 
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Ryc. 3. Uroczysta inauguracja Festiwalu Tradycji Górniczych 2015. Na zdjęciu widoczny 
baner reklamowy, na którym zostały przedstawione trzy pokolenia mieszkańców 
Wałbrzycha – senior rodu to były górnik, przewodnik po Starej Kopalni. Reklama ma 
przedstawiać festiwal jako wydarzenie egalitarne; fot. Agnieszka Pudełko
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Ryc. 4. Parada Górnicza 2016 – w pochodzie oprócz byłych górników wzięli także udział 
uczniowie wałbrzyskich szkół i inni mieszkańcy miasta. Warto zwrócić uwagę na dziecko 
przebrane za Skarbka – ducha kopalni, który prezentuje niematerialne dziedzictwo 
związane z legendami; fot. Agnieszka Pudełko
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międzypokoleniowej relacji w celu przekazywania wspomnień budujących tożsamość.

Od 2015 r. w pochodzie górniczym uczestniczą uczniowie wałbrzyskich szkół – obecne są 

nie tylko poczty sztandarowe, ale i całe klasy. Młodsi specjalnie na tę okazję wykonywali 

górnicze czaka z papieru i bibuły. W 2016 r. do pochodu dołączyła także #ParadaBarbar –

wszystkie imienniczki patronki górników otrzymały upominki wykonane z węgla. Do 

udziału w imprezie są również zapraszani wszyscy mieszkańcy Wałbrzycha.

Rolą instytucji kultury jest także rewitalizacja dziedzictwa – czyli przywracanie do życia 

zwyczajów, które z jakichś powodów przestały być kultywowane – jeśli tylko istnieje 

wola po stronie dziedziców do wzięcia udziału w tym procesie. Jednym z nich jest 

reaktywowany po kilkunastu latach Babski Comber, czyli Karczma Górnicza dla pań. 

Tak samo jak jego męski odpowiednik, wydarzenie miało charakter otwarty – każda 

kobieta mogła zakupić bilet. W ramach pierwszej edycji w 2015 r. zaprezentowano bogaty 

program artystyczny, m.in. z udziałem Zespołu Pieśni i Tańca Wałbrzych. W kolejnym 

roku temat przewodni wydarzenia brzmiał „O jak to zdrowo raz na ludowo!”, a panie 

zachęcane były do przyjścia na Comber w strojach regionalnych. Była to doskonała 

okazja do wspólnych tańców i śpiewów, w tym górniczych piosenek. Specjalny program 

artystyczny dla kobiet przygotowali górnicy, którzy jednak – zgodnie z konwencją – nie 

byli jego pełnoprawnymi uczestnikami. W trakcie spotkania wyraźnie było widać, że 

dziedzictwo górnicze jest tym, co łączy wszystkie obecne na sali panie (przejawem 

tego była np. znajomość hymnu górniczego), chociaż często pochodziły one z innych 

zakątków Polski. Ważnym aspektem Babskiego Combra była aktywizacja osób w wieku 

55+ 1 , stwarzanie przestrzeni do integracji międzypokoleniowej i aktywności kultural-

nej, a także odkrycia na nowo Starej Kopalni (z rozmów wynikało, że część pań była 

tutaj pierwszy raz). Pozytywny odbiór tego wydarzenia sprawia, że będzie ono z dużym 

prawdopodobieństwem organizowane w kolejnych latach.

Inicjowanie wydarzeń związanych z dziedzictwem polega na kreowaniu imprez, obcho-

1 Tym bardziej że według prognoz do 2030 r. co trzeci mieszkaniec Wałbrzycha będzie 
w wieku emerytalnym [Czupryn 2016, s. 59].
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dów czy uroczystości opartych na zwyczajach, jednak w taki sposób, by odpowiadały 

one potrzebom współczesnego odbiorcy, przy jednoczesnym poszanowaniu tradycji.  

To także inspirowanie, stwarzanie przestrzeni do działań oddolnych, łączenie ludzi, 

którzy w normalnych warunkach mogliby się nie spotkać, oraz pomoc organizacyjna 

w realizacji działań stworzonych przez grupy lokalne. 

4.5. Interpretowanie dziedzictwa

W procesie zarządzania dziedzictwem istotna jest nie jego muzeifikacja, czyli konserwacja 

w istniejącym stanie, ale wprowadzenie go w żywy obieg [Gaweł 2016, s. 22]. Dziedzictwo 

musi być stale przetwarzane, interpretowane na nowo, wykorzystywane jako podstawa 

działań twórczych, by stało się ważne i potrzebne dla współczesnych pokoleń. Do tego 

niezbędne są podstawowe kompetencje kulturowe, nabywane w procesie edukacji. 

Oprócz wykształcania w odbiorcach podstaw do interpretacji dziedzictwa, instytucje 

kultury mogą także same nadawać dziedzictwu znaczenia, pokazywać, że jest ono żywe, 

potrzebne i może stać się inspiracją do działań kreatywnych.

Ważną rolą Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia jest stwarzanie mieszkańcom, tury-

stom, artystom i wszystkim zainteresowanym przestrzeni do interpretacji dziedzictwa. 

Jedną z nich jest Centrum Ceramiki Unikatowej. Z jednej strony jest to miejsce, które 

przypomina o wielowiekowej tradycji wyrobu porcelany na tych terenach i przybliża 

proces jej powstawania w ramach prowadzonych warsztatów. Z drugiej, twórcy, których 

prace prezentowane są na licznych wystawach, pokazują, że „białe złoto” wciąż cieszy 

się dużym zainteresowaniem artystów. 

Odnosząc się do interpretacji dziedzictwa, warto zwrócić również uwagę na pamiątki, 

które można nabyć w Welcome Centre. Duża ich część to lokalne rękodzieło, wytwa-

rzane przez Centrum Ceramiki Unikatowej. Oprócz tego sprzedawane tam są biżuteria 

z węgla, piwa z lokalnych browarów czy gadżety z serii Explore #wAubrzych (nawiązu-

jące do rzekomo odkrytego „złotego pociągu”). W czasach coraz prężniej rozwijającej 
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się turystyki kulturowej pamiątki cieszą się dużą popularnością, turyści wolą bowiem 

nabyć coś oryginalnego, wykonanego ręcznie, niż produkowanego na masową skalę. 

Rzeczy tego typu są kupowane także przez mieszkańców, którzy noszą je sami lub 

obdarowują nimi bliskich, wyrażając w ten sposób dumę z przynależności do swojej 

małej ojczyzny. Ciekawym sposobem kreatywnego nawiązania do dziedzictwa kulturo-

wego jest także menu serwowane przez kawiarnię Sztygarówka; chociaż w większości 

nie są to tradycyjne przepisy, jednak samą nazwą nawiązują do górnictwa. Można tu 

wypić „grzaniec górniczy”, zjeść „przebitkę strzałowego” czy „ciasto pani sztygarowej”.

Interpretowanie dziedzictwa polega m.in. na podejmowaniu działań kreatywnych, których 

podstawą stają się lokalna historia, materiały, towary, postaci, kuchnia itp., wskazują-

cych, że są one aktualne i inspirujące również dzisiaj oraz że dzięki odwołaniu się do 

nich mogą powstać wartościowe produkty i wydarzenia.  

4.6. Promowanie dziedzictwa

Kwestię promocji dziedzictwa można rozpatrywać na dwóch płaszczyznach – wewnętrz-

nej i zewnętrznej. Rolą instytucji kultury jest promocja dziedzictwa wśród mieszkańców, 

a więc kreowanie potrzeb w zakresie odkrywania swojej tożsamości, pokazanie, jak ono 

jest ważne i interesujące, a także potrzebne nam wszystkim. Dużą rolę w ukazywaniu 

wagi dziedzictwa, szczególnie tego niechcianego, mają do odegrania turyści – poprzez 

zainteresowanie zabytkami i zwyczajami danego regionu pokazują oni mieszkańcom, 

że ci mają u siebie coś wartego uwagi, skutkiem czego może być refleksja na temat 

wartości własnego dziedzictwa. 

Niemniej ważna jest także promocja zewnętrzna – odbywająca się za pomocą różnych 

kanałów komunikacyjnych, ale także poprzez organizowanie wydarzeń, które skupiają 

na sobie uwagę mediów. Praktycznie wszyscy rozmówcy 1 byli zdania, że wizerunek 

1 Dane uzyskane z wywiadów z interesariuszami dziedzictwa związanymi z rewitali-
zacją Starej Kopalni w Wałbrzychu, przeprowadzonych w 2015 i 2016 r.
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Wałbrzycha zmienił się dzięki powstaniu Starej Kopalni, chociaż warto dodać, że nie-

bagatelną rolę w tym procesie odegrała także historia „złotego pociągu”, która skupiła 

na sobie uwagę mediów z całego świata, relacjonujących kolejne doniesienia na temat 

postępu prac – obiekt pełnił wtedy funkcję centrum medialnego. Marcin Stabrowski 

w tekście „Wałbrzyskie miejsca pamięci. Perspektywy i deficyty badawcze” dowodzi, że 

wizerunek miasta budowany jest na dwóch przeciwstawnych figurach – biedaszybów 

i zamku Książ (znajdującego się de facto poza centrum miasta), z zupełnym pominię-

ciem przestrzeni publicznej, tak jakby Wałbrzych nie miał nic więcej do zaoferowania, 

a głównymi postaciami pojawiającymi się w mieście byli turyści i nielegalnie pracujący 

górnicy [2012, s. 51–60]. Stara Kopalnia ma szansę wypełnić widoczną lukę, kierując swoją 

ofertę zarówno do turystów, jak i do wszystkich mieszkańców, stać się jednocześnie 

żywym miejscem pamięci. 
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PODSUMOWANIE
Współcześnie działające instytucje kultury, które zostały powołane do zarzą-

dzania dziedzictwem kulturowym, nie mogą pełnić już funkcji polegających 

tylko i wyłącznie na katalogowaniu bądź eksponowaniu zgromadzonych 

zbiorów. Oczekiwania ich odbiorców wychodzą daleko poza utarte do tej pory 

role: instytucji-archiwum, instytucji-muzeum, instytucji-biblioteki. Obecnie 

organizacje te łączą w sobie wiele różnych funkcji i ról, które wzajemnie 

się przenikają. Cechę tę dobrze oddaje zarówno nazwa, jak i działalność 

zrewitalizowanej kopalni węgla kamiennego Julia – Park Wielokulturowy 

Stara Kopalnia, w ramach którego odbiorcom proponowana jest szeroka 

oferta dotycząca spędzania wolnego czasu, zbudowana w dużym stopniu 

na kreatywnym przetwarzaniu dziedzictwa kulturowego. 

Wśród funkcji pełnionych przez tego typu instytucje można wyróżnić identyfi-

kację dziedzictwa, z którym ściśle wiąże się jego selekcja – wyróżnianie pew-

nych wątków bez wątpienia związane jest z pomijaniem innych. Identyfikacja 

ta dokonuje się przy ścisłym udziale różnych interesariuszy, zarówno we 

współdecydowaniu o tym, co powinniśmy zachować, jak i o kształcie tego, 

co zostanie utrwalone, a proces gromadzenia rozszerzany jest coraz częściej 

na różne formy dziedzictwa niematerialnego – zwyczaje, tradycje, język 

czy historię mówioną, dotyczącą jednostkowego spojrzenia na bieg historii.

Kolejnym niezwykle ważnym zadaniem jest edukowanie na temat dziedzictwa, 

które powinno stać się podstawą wszystkich późniejszych działań, bo bez 

znajomości dziedziczonych treści nie jesteśmy w stanie uświadomić sobie 

ich wagi. Coraz częściej rola instytucji kultury w tym zakresie wychodzi poza 

jednostronną relację opartą na przekazywaniu wiedzy, włączając w ten pro-

ces różne grupy interesariuszy, które stają się równoprawnymi wytwórcami 

treści, np. w trakcie warsztatów czy gier terenowych. Nowoczesne instytucje 

kultury powinny stwarzać także pole dla różnych grup interesariuszy do 
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kultywowania dziedzictwa poprzez udostępnianie przestrzeni i narzędzi do 

organizacji tego typu wydarzeń, a także zapoczątkowywać różnego typu ini-

cjatywy bazujące na dziedzictwie kulturowym lub reaktywować zapomniane 

zwyczaje czy tradycje, o ile tylko istnieje społeczna wola i potrzeba do ich 

dalszej kontynuacji.

Instytucje kultury są także miejscem interpretacji dziedzictwa, a wytwory 

tego procesu – w formie materialnej bądź niematerialnej – mogą stać się 

użyteczne zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów. Do tych dwóch 

grup odbiorców kierowane są także działania promocyjne, które z jednej 

strony mają wzmacniać lokalną tożsamość, z drugiej zachęcać nowe osoby 

do zapoznania się z lokalną kulturą.

Wszelkie te funkcje pełnione przez Starą Kopalnię w Wałbrzychu sytuują ją 

w grupie nowoczesnych instytucji kultury. Dzięki swojej działalności staje 

się ona zwornikem pamięci o poprzemysłowej historii miasta, w oparciu 

o którą budowana jest teraźniejsza tożsamość tego terenu.

II.257II.257▪
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OD NATURY DO KULTURY – 
KULTUROTWÓRCZE PŁASZCZYZNY 
DZIAŁALNOŚCI KOPALNI 
NA PRZYKŁADZIE MICHAŁKOWIC
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FROM NATURE TO CULTURE – 
CULTURE-FORMING ROLE OF THE MINE 
AT THE EXEMPLE OF MICHALKOWICE
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ABSTRAKT ABSTRACT 
Artykuł prezentuje refleksję na temat kulturotwórczej roli kopalni jako 

instytucji społecznej. Podstawą analiz były kolejne fazy kształtowania lokal-

nego kapitału – od naturalnego poprzez finansowy i ludzki aż po kulturowy. 

Lokalna kultura, w tym dziedzictwo niematerialne, przedstawiona została 

jako fundament dla dalszego rozwoju terenów postindustrialnych. Problem 

został zobrazowany na przykładzie obszaru Michałkowic, gdzie na terenie 

dawnej kopalni utworzona została instytucja kultury pod nazwą Park Tradycji.

The article presents reflection about culture-forming role of mineas social 

institution. The basis for the analysis were the next phases of formation 

of local capital – from natural, through financial and human to cultural. 

Local culture, including intangible heritage, was presented as the foun-

dations for the further development of post-industrial area. The pro-

blem was illustrated at the example of Michalkowice, where the former 

mine was transformed into a cultural institution called Park of Tradition.
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„SŁŌŃCE ZROBIYŁO STRŌMY, STRŌMY 
ZWALIYŁY SIE DO ZIYMIE, ZGNIYŁY, 
WYSCHŁY I TAK SIE ZROBIYŁ WŌN-
GEL. TRŌWA TYŻ JE ZE SŁŌŃCA. JAK 
KROWA ŻERE TRŌWA, TO KROWA JE ZE 
SŁŌŃCA. JAK MY JYMY CHLYB, CO JE 
Z TRŌWY, A MIYNSO KROWIE, TO MY 
TYŻ SŌM ZE SŁOŃCA” 1  

[TWARDOCH 2014, S. 66].

1 „Słońce zrobiło drzewa, drzewa zwaliły się na ziemię, zgniły, wyschły i tak zrobił 

się węgiel. Trawa też jest ze słońca. Jak krowa zjada trawę, to krowa też jest ze 

słońca. Jak my jemy chleb, który jest z trawy, i mięso krowie, to my też jesteśmy ze 

słońca” (tłum. aut.). Fragment powieści Szczepana Twardocha pt. Drach, zapisany 

w oryginale w śląskiej mowie. 
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WSTĘP
Fenomen kulturowy istnienia kopalni jest problemem wielopłaszczyznowym 

i interdyscyplinarnym. Obok realnej i namacalnej formy istnienia jako zakład 

pracy, z  licznymi zaawansowanymi technicznie maszynami, kopalnia stanowi 

również instytucję społeczną, która wywiera wpływ na wiele aspektów życia 

społeczności, w której się znajduje. Jej oddziaływanie obejmuje zarówno 

zmiany przestrzenne najbliższego otoczenia, w postaci charakterystycznej 

infrastruktury (szyby kopalniane, cechownie, familoki) czy nowych form 

krajobrazu naturalnego (hałdy, stawy kopalniane), jak i zmiany dotykające 

sfery mentalnej czy też duchowej, ludności zaangażowanej w egzystencję 

kopalni. Tak rozumiana instytucja społeczna stanowi zbiór reguł, wykształ-

conych w ramach ewolucji danej społeczności, poprzez które realizowane 

są istotne społecznie funkcje [Szacki 2007, s. 293–294].

Oddziaływanie kopalni nie kończy się wraz z zamknięciem zakładu i rozbiórką 

czy też rewitalizacją jej terenów. Jak podkreśla Nina Juzwa:

Obiekt/teren poprzemysłowy istnieje w przestrzeni 
zurbanizowanej zarówno przez sam fakt fizycznego 
istnienia oraz możliwość ponownego zagospodarowa-
nia, jak i jako ważny dowód kultury i tradycji miejsca, 
świadomie przez człowieka kreowany, nasycony war-
tościami, które dają się w różny sposób odczytywać 
[2003, s. 16].

Pomimo zaprzestania funkcjonowania jako czynny zakład pracy, kopalnia 

jako instytucja nadal stanowi ważny element egzystencji ludności, z którą 

wchodzi w interakcje. Zaprzestanie wydobycia oznacza nie tyle „śmierć” 

kopalni, ile jej „drugie życie” [zob. Baca-Pogorzelska, Jodłowski 2013].
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Powstanie kopalni poprzedzone być musi obecnością naturalnych złóż 

danego surowca, który ma być w niej wydobywany. Charakter i rodzaj złóż 

warunkują infrastrukturę zakładu górniczego i rodzaj wykonywanych prac 

wydobywczych. Sprzężenie dóbr naturalnych z losami określonego miejsca 

i jego społeczności stanowi istotny czynnik pozwalający lepiej zrozumieć 

specyfikę lokalnych dziejów. Krzysztof Zamorski zauważa, iż:

Zwolennicy naturalistycznej koncepcji historii jako nauki 
nie widzą w istocie sprzeczności między naukami 
przyrodniczymi a historią, stoją na stanowisku możli-
wej konwergencji, czyli współpracy tych nauk pomimo 
wszystkich dzielących je różnic. Zespolenie historii 
naturalnej z historią społeczną, gospodarczą, poli-
tyczną, a nawet historią kultury może się okazać jedną 
z dróg, których poszukiwaliśmy na przestrzeni ostat-
niego stulecia [2008, s. 60].

Przypadek Górnego Śląska, a ściślej rzecz ujmując – jego przemysłowej części, 

opiera się przede wszystkim na korelacji złóż węgla kamiennego z najnow-

szymi dziejami regionu. Cytat poprzedzający niniejszy artykuł, zaczerpnięty 

z powieści Drach, autorstwa śląskiego pisarza Szczepana Twardocha, dobitnie 

ilustruje relacje węgla i społeczności Górnego Śląska. W podobnym tonie 

wypowiada się reżyser Lech Majewski, który zaznacza, iż:

siedzimy na węglu, a węgiel to jest potężny ładunek 
energii słonecznej […]. Ten węgiel to są jakieś gigan-
tyczne lasy, które rozwijały się przez fotosyntezę, 
przez pochłanianie energii słonecznej i one zamieniły 
się, w wyniku procesów tektonicznych, w pokłady 
czarnego węgla, zamieniły się w negatyw słońca 
[za: Copik 2014, s. 38].
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Przedmiotem niniejszego artykułu jest zbadanie korelacji pomiędzy funkcjono-

waniem kopalni a kształtowaniem się kultury lokalnej, zwłaszcza w zakresie 

niematerialnym czy też duchowym. Badania zogniskowane zostały na przy-

kładzie dawnej wsi Michałkowice, stanowiącej współcześnie jedną z dzielnic 

miasta Siemianowice Śląskie, oraz działającej na jej terenie kopalni Max, 

przemianowanej w dwudziestoleciu międzywojennym na kopalnię Michał. 

Przyjęta metodologia zakłada połączenie badań stricte historycznych z anali-

zami z zakresu nauk społecznych, takich jak socjologia czy kulturoznawstwo. 

Dzieje kopalni i żyjącej wokół niej społeczności ukazują wielopłaszczyznowy 

wpływ zakładu górniczego na lokalną kulturę. W obliczu zamknięcia kopalni 

w latach 90. XX w., mieszkańcy gminy stanęli przed szeregiem dylematów 

dotyczących ich przyszłości. Zgodnie z tezą przyjętą w pracy, dalszy rozwój 

terenów pokopalnianych oparty powinien zostać o wypracowany przez lata 

kapitał kulturowy tego miejsca, który pozwoli zbudować silną tożsamość 

lokalnej społeczności i stanowić może podstawę do zbudowania atrakcyjnej 

oferty turystycznej Michałkowic.



272
I. Kultura, sztuka i przedsiębiorczość w przestrzeni poprzemysłowej

1. Kapitał kulturowy  
jako kategoria badawcza
Badania kulturowe należą do jednych z najbardziej mglistych i nieprecyzyjnych docie-

kań naukowych. Wynika to z wieloznacznego pojmowania samego pojęcia kultury. Już 

w 1952 r. amerykańscy badacze – Alfred Louis Kroeber i Clyde Kluckhohn, doliczyli się 

168 różnych definicji kultury [Kroeber, Kluckhohn 1952]. Kolejne lata przyniosły nowe 

ujęcia problemu, czyniąc kategorię kultury jeszcze bardziej zawiłą i wieloznaczną. 

Niemalże każda humanistyczna dyscyplina naukowa ujmuje problem kultury w odrębny 

sposób, skupiając się na elementach, które są użyteczne w interesującym ją zakresie. 

Ralph Linton, amerykański antropolog kulturowy, podsumowuje to zjawisko słowami:

Istotą wszelkiej definicji jest bowiem to, że wybiera pewne 
aspekty całego pojęcia oznaczanego owym terminem i kładzie 
nacisk na nie kosztem innych aspektów. Nacisk ten, a w kon-
sekwencji także wartość definicji, będą zależały od tego, jaki 
szczególny cel definiujący miał na uwadze. Istnieje wiele możli-
wości definiowania kultury, a każda jest użyteczna w powiązaniu 
z dociekaniami określonego rodzaju [2009, s. 405].

Należy również pamiętać, iż utarty podział na materialny i niematerialny wymiar kultury 

ma charakter sztuczny i wtórny, gdyż w rzeczywistości oba te aspekty są nierozdzielne. 

Poszczególne badania naukowe niejednokrotnie jednak skupiają się wyłącznie na jednym 

z wymiarów kultury, co wynika z charakteru dociekań i obranych pól zainteresowań. 

Konwencja UNESCo z 2003 r., ratyfikowana przez Polskę w 2011 r., definiuje niematerialne 

dziedzictwo kulturowe jako:

[…] praktyki, wyobrażenia, przekazy, wiedzę i umiejętności – jak 
również związane z nimi instrumenty, przedmioty, artefakty 
i przestrzeń kulturową – które wspólnoty, grupy i, w niektórych 
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przypadkach, jednostki uznają za część własnego dziedzictwa 
kulturowego. To niematerialne dziedzictwo kulturowe, przeka-
zywane z pokolenia na pokolenie, jest stale odtwarzane przez 
wspólnoty i grupy w relacji z ich otoczeniem, oddziaływaniem 
przyrody i ich historią oraz zapewnia im poczucie tożsamości 
i ciągłości, przyczyniając się w ten sposób do wzrostu poszano-
wania dla różnorodności kulturowej oraz ludzkiej kreatywności 
[Dz.U. 2011, s. 10039].

Wszystkie elementy kultury niematerialnej wymienione w definicji UNESCo siłą rzeczy 

odnoszą się pośrednio do pewnych materialnych wymiarów rzeczywistości, dlatego też 

jedynie holistyczne spojrzenie na kulturę pozwala zrozumieć jej istotę.

Z perspektywy badań nad kulturotwórczymi płaszczyznami działalności kopalni uży-

teczną koncepcją badawczą jest teoria kapitału, zaczerpnięta z nauk ekonomicznych. 

Kategoria kapitału bywa odnoszona do różnych płaszczyzn rzeczywistości i zazwyczaj 

jest rozumiana jako wyznacznik pozytywnego rozwoju [Janikowski 2006, s. 79]. Dla wyja-

śnienia analizowanych zjawisk należy przyjąć typologię zakładającą interakcje kapitałów: 

naturalnego, finansowego, ludzkiego oraz kulturowego. W takim ujęciu negowany jest 

przeciwstawny stosunek natury do kultury, który jest jednym z najstarszych sposobów 

pojmowania pojęcia kultury [zob. Kłoskowska 2007, s. 32–51]. Zastępuje go natomiast 

stosunek ewolucyjny i interakcyjny.

Najbardziej pierwotnym kapitałem obszaru Górnego Śląska jest kapitał naturalny 

w postaci złóż węgla kamiennego. Dziewiętnastowieczna industrializacja i postęp 

techniczny sprawiły, iż wydobycie węgla odgrywało coraz większą rolę w życiu śląskiej 

społeczności. Korzystna koniunktura i wzrastający popyt na węgiel przyciągnęły na 

teren Górnego Śląska inwestorów, uosabiających kapitał finansowy. Środki pieniężne 

umożliwiły powstawanie nowych zakładów przemysłowych, w tym również otwieranie 

coraz większej liczby kopalń. W 1922 r., w momencie podziału terytorium Górnego Śląska 

na część polską i niemiecką, na jego obszarze funkcjonowało aż 67 kopalń [Greiner 2011, 
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s. 330]. Rosnąca liczba zakładów przemysłowych wiązała się z coraz większym zapo-

trzebowaniem na siłę roboczą, w związku z czym na Górny Śląsk przybywały z różnych 

stron rzesze pracowników kształtujących kapitał ludzki regionu. Urbanizacja i indu-

strializacja wyznaczały nowe standardy życia mieszkańców śląskiej ziemi. Specyfika 

pracy w kopalni formowała swoisty górniczy etos, który utrwalony i przekazywany przez 

kolejne pokolenia, stanowi do dzisiejszego dnia kapitał kulturowy Górnego Śląska.

Wojciech Świątkiewicz wysuwa definicję kapitału kulturowego, zgodnie z którą:

Jako właściwość jednostki kapitał kulturowy ma charakter pod-
miotowy […], a jako cecha grupy społecznej oznacza rezultat 
nagromadzenia specyficznych dla niej i reprezentatywnych cech 
kultury symbolicznej, stanowiących o jej specyfice, modelują-
cych wzory działań społecznych, ich motywacje i ukierunkowa-
nia oraz sposoby komunikowania się symbolicznego z innymi 
grupami [2000, s. 34].

Jedną z cech kapitału kulturowego jest jego trwałość, co znajduje swoje odzwierciedlenie 

wśród śląskiej społeczności. W sytuacji gdy z różnych przyczyn wyczerpany został bądź 

zniknął kapitał naturalny i finansowy, kapitał kulturowy stanowi jeden z podstawowych 

wyznaczników tożsamości poprzemysłowej Górnego Śląska. Marta Klekotko uważa kapitał 

kulturowy za jeden z najistotniejszych czynników dalszego rozwoju regionu – jak pisze: 

[…] potencjał społeczności lokalnych tkwi w ich tożsamości 
i w lokalnych tradycjach, czy szerzej: lokalnej kulturze, i to 
one stanowią jedne z podstawowych zasobów rozwojowych. 
Podkreśla się znaczenie wiedzy lokalnej, lokalnych tożsamości, 
kulturowego dziedzictwa, prawa do ekspresji i tym podobnych 
[2012, s. 101].
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Żywotność kapitału kulturowego powiązanego z wartościami górniczymi potwierdzają, 

na analizowanym obszarze Michałkowic, wyniki badań ankietowych przeprowadzonych 

wśród siemianowickich maturzystów w 2011 r. 1 Wśród najczęściej wskazywanych sko-

jarzeń ze śląskością znalazły się: gwara, śląskie tradycje i zakłady przemysłowe, które 

w sposób pośredni bądź bezpośredni odwołują się do funkcjonowania na tym terenie 

kopalni [Wądołowski 2011].

2. Kopalnia jako instytucja społeczna
Instytucjonalny wymiar oddziaływania kopalni na jej otoczenie obejmuje wiele płaszczyzn 

rzeczywistości. Jedną z najistotniejszych przestrzeni wpływów jest interakcja na polu 

szeroko pojętej kultury. Kulturotwórcza ingerencja instytucji kopalni w życie lokalnej 

społeczności obejmuje trzy stadia egzystencji, które wyznaczają zakres interakcji:

•	 stadium	funkcjonowania	kopalni	(czynny	zakład	produkcyjny),

•	 stadium	zamknięcia	kopalni	(proces	wygaszania	zakładu	produkcyjnego),

•	 stadium	postindustrialnego	dziedzictwa	(po	zamknięciu	zakładu	produkcyjnego).

1 Badania ankietowe przeprowadzone zostały przez autora w ramach pracy licen-
cjackiej z zakresu socjologii, pt. Poczucie śląskiej tożsamości wśród młodych mieszkań-
ców Siemianowic Śląskich, napisanej pod kierunkiem dr. hab. Dariusza Wojakowskiego,  
prof. AGH, i obronionej na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie w 2011 r. Problematyka 
badań obejmowała 3 obszary analizy: tożsamość społeczną młodych Siemianowiczan, 
etniczno-kulturowe wyróżniki Śląska i Ślązaków oraz podział na „swoich” i „obcych”. Ankietę 
wypełniło 77 młodych Siemianowiczan, uczniów klas maturalnych, uczęszczających do 4 
siemianowickich szkół średnich.



276
I. Kultura, sztuka i przedsiębiorczość w przestrzeni poprzemysłowej

Tab. 1. Kulturotwórcze płaszczyzny oddziaływania kopalni

Stadium egzystencji kopani Obszary oddziaływania

   czynny zakład produkcyjny

 – żywicielka lokalnej społeczności

 – kreowanie górniczego etosu

 – organizacja i sponsoring  

    placówek kulturalnych

   zamknięcie kopalni

 – źródło traumy społecznej

 – zainicjowanie zmiany społecznej

   postindustrialne dziedzictwo  

   po zamknięciu kopalni

 – miejsce pamięci

 – kultywowanie tożsamości lokalnej

 – atrakcja turystyczna

Źródło: Opracowanie własne

Pierwsze z powyższych stadiów egzystencji obejmuje cały szereg różnych obszarów 

życia społeczności lokalnej, których kształt warunkuje kopalnia, funkcjonująca jako 

czynny zakład pracy. Przede wszystkim zakład górniczy stanowi dla swojego otocze-

nia społecznego jedno z podstawowych źródeł dochodu. Praca w kopalni zapewnia 

mieszkańcom okolicy materialne podstawy bytowania. Czynnik ten stanowi jedno-

cześnie źródło potencjalnego rozwoju przestrzeni przykopalnianej, gdyż możliwość 

godnego zarobkowania przyciąga w okolice kopalni nowych pracowników, dając tym 

samym bodziec do zmian kulturowych, wynikających z heterogeniczności społeczności 
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górniczej. Dominująca pozycja kopalni w sferze materialno-bytowej jej otoczenia daje 

jednocześnie jej przedstawicielom władzę kreowania rzeczywistości, co nie pozostaje 

bez echa również w sferze kulturowej [Baldwin i in. 2007, s. 38].

Jednym z najistotniejszych wpływów kulturowych instytucji kopalni jest kreowanie 

swoistego górniczego etosu, który kształtuje lokalną tożsamość mieszkańców górni-

czych przestrzeni. W ramach tego etosu mieści się wiele aspektów odwołujących się do 

niematerialnych aspektów życia społeczności, takich jak chociażby: wierzenia, tradycje, 

obyczaje, specyficzny humor, pieśni czy gwara górnicza. Dorota Simonides podkreśla:

Bez etosu, który rozumiem jako wzorzec moralnego i obycza-
jowego postępowania, nie mógłby w ogóle istnieć i funkcjono-
wać stan górniczy. Wszak ma on wymiar głęboko humanitarny 
i opiera się nie tylko na porządku prawno-społecznym. Tworzą 
go systemy aksjonormatywne, regulujące zachowania ludzi 
przynależnych do konkretnej grupy zawodowej, w naszym 
wypadku do środowiska górniczego. Jest to świat wartości, 
odnoszący się bezpośrednio do pracy w kopalni, do podziemia, 
ale i do wszystkich dziedzin życia górników, a co także istotne, 
i do ich rodzin [2006, s. 11–12].

Górniczy etos jest podstawą habitusu lokalnej społeczności. Zgodnie z teorią habitusu, 

wypracowaną przez Pierre’a Bourdieu, stanowi on

łączny rezultat oddziaływań socjalizacyjnych, jakim podlega 
w ciągu życia jednostka, rezultat interioryzowania przez nią 
społecznych norm i wartości, tj. całokształt nabytych przez nią 
i utrwalonych dyspozycji do postrzegania, oceniania i reagowa-
nia na świat zgodnie z ustalonymi w danym środowisku sche-
matami. […] Habitus jest więc zjawiskiem wielowymiarowym, 
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obejmującym to wszystko, cokolwiek jednostka przyswoiła sobie 
żyjąc w określonym miejscu przestrzeni społecznej [Szacki 
2007, s. 894–895].

Kopalnia jako czynny zakład górniczy często pełni również funkcję lokalnego mecenasa, 

organizatora i sponsora różnego rodzaju inicjatyw kulturalnych. Spektrum oddziaływania 

kulturotwórczego jest w tym wypadku nadzwyczaj szerokie. Kopalnia niejednokrotnie 

stanowi spadkobiercę opiekuńczego wymiaru funkcjonowania dawnych dworów szlachec-

kich, gdyż to właśnie wiele górnośląskich rodzin magnackich było pionierami w zakresie 

rozwoju tutejszego przemysłu [Korzeniowska 1997, s. 58–82]. Górnośląskie kopalnie przez 

niemal cały XX w. wspierały wiele klubów sportowych, utrzymywały orkiestry górnicze, 

a także prowadziły przyzakładowe domy kultury, w których w okresie komunistycznym 

promowano określoną wizję polityki kulturalnej, zgodną z linią ideową władzy w danym 

momencie dziejowym. Zakłady górnicze czynnie uczestniczyły w propagandzie komu-

nistycznej, przyczyniając się tym samym do sztucznego kreowania nowych wymiarów 

śląskiej kultury [zob. Smolorz 2012].

Zamknięcie zakładu górniczego oznacza zmiany w zakresie jego oddziaływania kultu-

rotwórczego. Zakończenie wydobywania węgla rozpoczyna etap przejściowy – wcze-

śniejsze funkcje oddziaływania na kulturę tracą rację bytu, co dla lokalnej społeczności 

wiąże się z odczuciem traumy społecznej i koniecznością odnalezienia się w nowej 

rzeczywistości. Zmiany społeczne wywołane zamknięciem kopalni uderzają przede 

wszystkim w materialno-bytowe podstawy egzystencji jej otoczenia. Zjawisku temu 

towarzyszy niejednokrotnie poczucie krzywdy i niesprawiedliwości, które stanowić 

mogą istotny element lokalnej tożsamości [tamże, s. 114–130].

Po pewnym czasie od zamknięcia zakładu górniczego i znormalizowaniu sytuacji lokal-

nej społeczności po doznanym szoku kulturowym (co zazwyczaj zajmuje przynajmniej 

kilka lat) instytucja kopalni zaczyna pełnić szereg nowych funkcji kulturotwórczych. 

Wypracowany przez nią kapitał kulturowy wciąż pozostaje istotnym elementem toż-

samości mieszkańców terenów przykopalnianych, który oddziałuje przede wszystkim 
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w sferze mentalnej. Obszar dawnej kopalni staje się miejscem nieustannej pracy ludzkiej 

pamięci, swoistym „laboratorium” pamięci, budzącym żywe emocje [Kobielska 2013, s. 195]. 

 

Dalsza egzystencja obiektów pokopalnianych zależna jest najczęściej od decyzji decy-

dentów politycznych różnego szczebla bądź zaangażowania się w ich rewitalizację pry-

watnych inwestorów. W obliczu znacznej skali górnośląskiego przemysłu spora liczba 

obiektów pokopalnianych została skazana na całkowitą likwidację. Wiele budynków 

poddano jednak rewitalizacji i adaptacji na nowe cele. Krzysztof Gasidło wskazuje trzy 

podstawowe kierunki działań rewitalizacyjnych, skupionych na: środowisku, gospodarce 

bądź kulturze [2007, s. 67–68]. Z punktu widzenia niniejszej pracy najistotniejsze są próby 

rewitalizacji terenów pokopalnianych skupione na działalności kulturowej. W takim 

wypadku budynki poprzemysłowe adaptowane są na muzea, galerie bądź domy kultury, 

w których często kultywowane są wartości związane z lokalną tożsamością, oparte na 

pogórniczym kapitale kulturowym.

Idea rewitalizacji terenów pokopalnianych w oparciu o lokalną kulturę stanowi przykład 

realizacji koncepcji alternatywnego rozwoju, związanego z teoriami zrównoważonego 

rozwoju [Klekotko 2012, s. 72–75]. Postindustrialne dziedzictwo instytucji kopalni może 

stanowić w takim ujęciu podstawę do stworzenia atrakcyjnej oferty turystycznej w prze-

strzeni pokopalnianej. Zarówno materialny wymiar kultury pogórniczej, jak i dziedzictwo 

duchowe stają się tym samym wyznacznikami nowych dróg rozwoju [Konopka 1994, 

s. 15–22].

3. Michałkowice – charakterystyka osady
Zarysowane powyżej ramy teoretyczne znajdują swoje potwierdzenie na konkretnych 

przykładach. Jednym z przypadków kulturotwórczego oddziaływania instytucji kopalni 

na lokalną społeczność jest dawna gmina Michałkowice, która w dzisiejszych czasach 

stanowi jedną z dzielnic Siemianowic Śląskich. Usytuowanie w centrum przemysłowej 

części Górnego Śląska pozwala odnieść model michałkowicki do całego regionu.
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Początki Michałkowic sięgają okresu średniowiecza. Przez wieki osada stanowiła część 

ziemi bytomskiej i funkcjonowała jako niewielka wieś o charakterze przede wszystkim 

rolniczym. Z racji posiadania przez osadę statusu wsi rycersko-prywatnej o jej losach 

przez stulecia, aż do ukształtowania się samorządu gminnego w XIX w., decydowali 

kolejni właściciele. Udokumentowanymi posiadaczami wsi były rodziny: Mieroszewskich 

(XVI–XVIII w.), Rheinbabenów (XVIII–XIX w.) i Hohenlohe (XIX–XX w.). Drugim ośrodkiem 

władzy, obok dworu szlacheckiego, był tutejszy kościół. Parafia w Michałkowicach 

stanowi jedną z najstarszych parafii w okolicy, co znacząco podnosiło rangę wsi na 

przestrzeni dziejów [Musioł 2004, s. 77–87].

Od średniowiecza aż do początków epoki industrializacji nieliczna ludność osady trud-

niła się przede wszystkim rolnictwem i hodowlą. Do końca XVIII w. liczba mieszkańców 

nie przekroczyła 200 osób [tamże, s. 54]. Początki industrializacji i urbanizacji gminy 

związane są z inicjatywami podejmowanymi przez jednych z pionierów górnośląskiego 

przemysłu – rodzinę Rheinbabenów. W 1803 r. uruchomili oni w sąsiednim przysiółku, 

Sadzawki, kopalnię Fanny, dając tym samym początki okolicznemu górnictwu węglowemu 

[Derus 2012,s. 25–27]. W kolejnych latach Rheinbabenowie otwierali kolejne kopalnie, 

huty oraz eksploatowali na tutejszym terenie kamieniołom wapienny.

Wraz z rozwojem przemysłu Michałkowice zaczęły przekształcać się w typową indu-

strialną śląską gminę. Na przestrzeni XIX w. liczba mieszkańców wzrosła prawie 14-krotnie 

i w 1895 r. osadę zamieszkiwało 3116 osób [Knobelsdorf 1969, s. 57]. Najistotniejszym 

bodźcem dalszego rozwoju było otwarcie w 1885 r. kopalni Max. Niedługo później, 

w 1892 r., kopalnia wraz z michałkowickimi dobrami stała się własnością księcia Hugona 

Hohenlohe-Öhringen, zaś od 1905 r. weszła w skład spółki Zakłady Hohenlohego, spółka 

akcyjna w Wełnowcu (niem. Hohenlohe-Werke Aktiengesellschaft zu Hohenlohe-Hütte). 

W późniejszym okresie, po włączeniu terenu gminy do odradzającego się państwa 

polskiego, przemianowano nazwę kopalni na „Michał” i pod tym imieniem funkcjono-

wała aż do zamknięcia w 1994 r. (w 1975 r. stając się częścią kopalni Siemianowice)  

[Jaros 1979, s. 122–125].
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W okresie komunistycznym, w 1951 r., Michałkowice wraz z innymi sąsiednimi gminami 

zostały włączone do miasta Siemianowice Śląskie [Wądołowski 2012, s. 141]. W epoce 

PRL-u obszar Siemianowic postrzegany był jako typowa przestrzeń „węgla i stali”.

Miejscowy przemysł przyciągał rzesze pracowników, rekrutujących się z obszaru całego 

kraju. W wyniku XX-wiecznej imigracji zarobkowej ludność gminy, w porównaniu do koń-

cówki wieku XIX, wzrosła prawie 4-krotnie i w 2015 r. dzielnicę Michałkowice zamiesz-

kiwały 14 852 osoby 1 .

4. Kopalnia Max i jej wpływ  
na kulturę Michałkowic
Przez blisko 110 lat Michałkowice rozwijały się dzięki działalności kopalni na ich terenie. 

Michałkowicka kopalnia na wielu polach kształtowała otaczającą ją rzeczywistość. Jej 

kulturotwórcze działania wpisać można w przedstawione powyżej założenia teoretyczne.

Okres funkcjonowania jako czynny zakład wydobywczy trwał od 1885 do 1994 r. W tym 

czasie napływ pracowników do kopalni nakręcał procesy rozwojowe całej gminy. 

W szczytowym okresie funkcjonowania, w 1955 r., kopalnia Michał zatrudniała blisko  

4 tys. pracowników [Paździora 1979, s. 142]. Przywiązanie społeczności lokalnej do miej-

scowej „żywicielki” dało o sobie znać w momencie wybuchu II wojny światowej, kiedy 

to mieszkańcy gminy podjęli się heroicznej obrony zakładu pracy przed nacierającymi 

oddziałami wojsk niemieckich [Bębnik 2007, s. 124–132]. Wydarzenie to w późniejszych 

latach stało się zmitologizowanym elementem tożsamości lokalnej.

Rekrutacja pracowników kopalni miała znaczący wpływ na kształtowanie tutejszej 

kultury. Zakłady Hohenlohego, zarządzające przed II wojną światową kopalnią Max, 

budowały w Michałkowicach osiedla robotnicze dla swoich pracowników, tworząc tym 

samym otoczenie sprzyjające rozwojowi górniczego etosu. W okresie przed przyłącze-

1 Według danych z Rejestru mieszkańców gminy Siemianowice Śląskie, uzyskanych 
przez autora z Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie w lipcu 2015 r.
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Ryc. 1. Mural z okresu PRL, usytuowany w centrum Siemianowic 
Śląskich; fot. Marcin Wądołowski
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Ryc. 2. Wagonik z ostatnim węglem wydobytym w kopalni Michał; fot. Marcin Wądołowski
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niem gminy do odradzającej się II Rzeczypospolitej możliwość awansu zawodowego 

w hierarchii załogi uzależniona była od znajomości języka niemieckiego, co stanowiło 

czynnik germanizacyjny ludności [por. Szmeja 2000,s. 31–37]. Powojenne werbowanie 

pracowników z różnych regionów Polski również oddziaływało na lokalną kulturę, czyniąc 

michałkowicką społeczność heterogeniczną i niejednorodną. Kopalnia dbała jednocze-

śnie o integrację załogi, co odbywało się poprzez wspólnotę pracy, a także działania na 

polu organizacji kultury czasu wolnego pracowników. Najlepszym tego przykładem było 

finansowanie przez kopalnię Zakładowego Domu Kultury, który zlokalizowany został 

w pałacu Rheinbabenów – dawnej siedzibie właścicieli Michałkowic. Placówka wpisy-

wała się w ówczesne struktury polityki kulturowej państwa i promowała formy kultury 

narzucane przez system komunistyczny, których celem było „zapobieganie patologii 

społecznej, zadania integracyjne i kształtowanie zachowań afiliacyjnych w interakcjach 

międzyludzkich” [Misiak 1985, s. 51].

Michałkowicka kopalnia finansowała i zapewniała ponadto szereg udogodnień dla lud-

ności żyjącej w jej otoczeniu, związanych z uczestnictwem w kulturze. Kopalnia była 

organizatorem licznych imprez kulturalnych, w tym kultywującej górniczy etos corocznej 

Barbórki. Zakład górniczy był ponadto mecenasem lokalnego sportu – utrzymywał Klub 

Sportowy „Jedność Michałkowice” oraz miejscowe obiekty sportowe, stadion z boiskiem 

do gry w piłkę nożną czy kompleks sportowy z krytą halą i basenem. Pracownicy kopalni 

i ich rodziny mieli zapewniony wypoczynek w ośrodkach wczasowych utrzymywanych 

przez zakład pracy, m.in. w Szczyrku, Wiśle czy Brzegach [Rechowicz 1979, s. 219–242]. 

W krytycznej ocenie całego systemu komunistycznego niejednokrotnie pomija się te 

istotne aspekty kulturotwórcze, które jednak w ludzkim wymiarze jednostkowym kre-

owały codzienność górniczej społeczności.

Zamknięcie kopalni w 1994 r. wiązało się dla lokalnej społeczności z traumą społeczną 

i koniecznością poszukiwań dalszej drogi rozwoju dzielnicy w innych sektorach gospo-

darki. Pomimo zaprzestania wydobycia węgla wśród michałkowiczan nadal pozostawały 

żywe elementy górniczego etosu [zob. Górniczy stan 1988], stanowiące istotny człon 

lokalnego kapitału kulturowego. Przykładem ciągłości górniczej tradycji Michałkowic jest 
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coroczne oficjalne świętowanie Barbórki, które kontynuowane jest do dnia dzisiejszego. 

Upadek niemal wszystkich większych zakładów przemysłowych w Siemianowicach 

Śląskich, który dokonał się na przełomie XX i XXI w., wymusił na władzach miejskich 

znalezienie alternatywnej koncepcji dalszego egzystowania miasta. Podjęto decyzję 

o przewartościowaniu wizerunku gminy, rozpoczęto poszukiwania zagranicznych inwe-

storów i skupiono się na kreowaniu przestrzeni przyjaznych sportowi i rekreacji oraz 

lokalnej kulturze [Wądołowski 2015, s. 81–92].

Tereny po nieczynnej kopalni Michał – przez lata niezabezpieczone – ulegały postępu-

jącej dewastacji i rozkradaniu przez miejscowych zbieraczy złomu. Część budynków 

została zaadaptowana na cele handlowe, część zaś wyburzona. Po kilku latach władze 

Siemianowic Śląskich przystąpiły do rewitalizacji części pokopalnianej przestrzeni, 

w której postanowiono na kapitalizację kultury jako aspekt rozwojowy. Utworzono tu 

Park Tradycji, mający na celu kultywowanie przemysłowego dziedzictwa, promowanie 

lokalnej kultury i stworzenie atrakcyjnej oferty turystycznej.

5. Park Tradycji jako produkt turystyczny
Michałkowicki Park Tradycji usytuowany został w budynku maszynowni szybu Krystyn. 

Rewitalizacji poddana została również przestrzeń przylegająca do obiektu, wraz z wieżą 

szybową. Obszar ten stanowił dla lokalnej społeczności miejsce postindustrialnej pamięci 

i dzięki adaptacji na potrzeby kultury zyskał „drugie życie”. Realizacja inwestycji prze-

biegała w latach 2008–2012. Jednym z głównych celów utworzenia Parku Tradycji był 

wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru Michałkowic. Obiekt – według założeń – ma 

charakter wielofunkcyjny i obok kultywowania dziedzictwa postindustrialnego stanowi 

miejsce wielu wydarzeń kulturalnych i naukowych [Pojda-Dziekońska 2012, s. 93–94]. 

Uroczyste otwarcie Parku Tradycji nastąpiło 9 września 2012 r. Obiekt przekazany został 

pod zarząd Siemianowickiego Centrum Kultury, stając się jednym z oddziałów tej insty-

tucji. W jego wnętrzu umieszczono m.in. niewielką stałą wystawę muzealną poświęconą 

dziejom siemianowickiego przemysłu, nadającą instytucji charakter paramuzeum, które 
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swój przekaz dostosowuje do wymagań współczesnego odbiorcy, kładąc nacisk na 

ofertę edukacyjną i komercyjną. Istotnym elementem ekspozycji jest prezentacja syl-

wetek dawnych pracowników kopalni wraz z ich wspomnieniami, co w pewien sposób 

ilustruje niematerialny wymiar tutejszego dziedzictwa [Pojda-Dziekońska 2013, s. 77–83]. 

Kulturotwórcza rola Parku Tradycji realizuje się poprzez organizację imprez o charak-

terze kulturalno-popularyzatorskim, takich jak koncerty, występy regionalnych grup 

teatralnych czy organizacja spotkań, które koncentrują się na promowaniu lokalnej 

kultury. Jedną z pierwszych inicjatyw zrealizowanych w obiekcie była konferencja pod 

nazwą „Wartości historyczne Siemianowic Śląskich jako element marketingu gminy 

Siemianowice Śląskie. Wykorzystanie mediów regionalnych w budowaniu Public Relations 

samorządu terytorialnego”, która odbyła się 11 października 2012 r. Przebieg podjętej 

wówczas debaty uświadomił decydentom, iż Siemianowicom Śląskim brak wyraźnej 

marki, dlatego też działania zarządców Parku Tradycji w kolejnych latach kładły silny 

nacisk na promowanie wartości związanych z michałkowickim kapitałem kulturowym, 

ukształtowanym w oparciu o oddziaływanie tutejszej kopalni.

Lokalny postindustrialny kapitał kulturowy ulega obecnie utowarowieniu i staje się tym 

samym produktem turystycznym. Warto przy tej okazji przywołać sylogizm Phillipa 

Felfana Xie:

Ponieważ (a) „utowarowienie niekoniecznie niszczy wytwory 
kultury”, a zarazem (b) „kultura i turystyka mogą stać się nieroz-
dzielne”, to (c) „utowarowienie kultury” jest często „pozytywnym 
mechanizmem poszukiwania autentyczności” [za: Comaroff, 
Comaroff 2011, s. 17]. 

1 stycznia 2013 r. Park Tradycji dołączył do Szlaku Zabytków Techniki Województwa 

Śląskiego, stając się tym samym istotnym ogniwem górnośląskiego dziedzictwa prze-

mysłowego. Michałkowicka instytucja, wraz z innymi obiektami, rokrocznie bierze 
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udział w Święcie Szlaku Zabytków Techniki, tzw. Industriadzie, która stanowi jeden 

z najatrakcyjniejszych produktów turystycznych województwa śląskiego. Tego typu 

inicjatywy pozwalają kreować pozytywny wizerunek postindustrialnych przestrzeni 

[Hajduga, Staszewska 2012, s. 391–399].

W swoich działaniach Park Tradycji angażuje zarówno elementy postindustrialnego 

dziedzictwa materialnego, w postaci chociażby kolekcji lamp górniczych, jak również 

wybrane wątki kultury niematerialnej. Dziedzictwo niematerialne wykorzystywane jest 

na trzy sposoby:

•	 poprzez	wydarzenia	kulturalne	kultywujące	lokalne	tradycje,

•	 poprzez	eksponowanie	wspomnień	kilku	byłych	pracowników	przemysłu,

•	 poprzez	narrację	przewodnika	wokół	artefaktów	przemysłowych.

Wciąż jednak pozostaje wiele do zrobienia w zakresie ochrony górniczych tradycji 

Michałkowic. Jak podkreśla Monika Pojda-Dziekońska:

Dawni pracownicy siemianowickich kopalń oraz huty miesz-
kają nieopodal Parku Tradycji, tuż za rogiem. Wspomnienia 
i opowieści o tym, jak to było kiedyś, często wyciskają im łzy 
wzruszenia. […] Park Tradycji to idealne miejsce na gromadzenie 
takich właśnie wspomnień, a możliwość wykorzystania multi-
mediów daje duże pole do popisu w ekspozycji tego, „o czym 
nie chcemy zapomnieć” – czyli utrwalenia całego bogactwa, 
które niesie ze sobą dziedzictwo niematerialne [2013, s. 81].
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PODSUMOWANIE
Kopalnia traktowana jako instytucja społeczna oddziałuje na lokalną kul-

turę na wielu płaszczyznach i w wielu wymiarach. W wyniku zamknięcia 

zakładu górniczego wpływ ten nie zanika, a zmieniają się jedynie jego pola 

interakcji. Rzeczywiste znaczenie kopalni dla lokalnej społeczności niejed-

nokrotnie pozostaje elementem nieuświadomionym, gdyż postrzegana jest 

ona wyłącznie przez fizyczny aspekt egzystencji zakładu górniczego. Tak 

naprawdę jednak instytucja kopalni kształtuje zarówno przestrzeń mate-

rialną, jak i przestrzeń duchową. Fenomen ten zauważał przed laty Gustaw 

Morcinek, który pisał:

Ogół społeczeństwa zna więc górnika albo z powieści, 
w których ów „własny konterfekt albo wyobrażenie 
żywota” są wypaczone, albo zna go tylko z powierz-
chownych obserwacji, w których urasta do człowieka 
twardego, kanciastego, szorstkiego, nieużytego, naje-
żonego „pieronami”, a z którym trudno żyć na codzień. 
I tu się kończy ich kolumbowa peregrynacja odkrywcza. 
[…] Klimat moralny i psychiczny kopalni jest jedyny 
w swym rodzaju. […] Nic też dziwnego, że w takim 
klimacie musi wyrastać inny człowiek, o odrębnej 
strukturze psychicznej, o głębszej etyce solidarności 
i wspólnoty pracy, i nic też dziwnego, że górnik stanowi 
element w walce o swe prawa socjalne najbardziej 
dynamiczny i uparty [1949, s. 9–11].

Wypracowany przez lata kapitał kulturowy społeczności górniczej, w obliczu 

zniknięcia kapitału naturalnego w postaci złóż węgla i finansowego w postaci 

spółki zarządzającej czynną kopalnią, staje się fundamentem dalszego 

Ryc. 3. Park Tradycji w Siemianowicach Śląskich; fot. Marcin Wądołowski



I.291Agnieszka Pudełko

rozwoju, na którym oparte są lokalna tożsamość i kultura. Przemiany gospodarcze 

uwzględniać powinny specyfikę danej społeczności i stawiać jakość jej życia ponad 

czynniki czysto ekonomiczne [Klekotko 2012, s. 75–80]. Przy odpowiednich nakładach 

finansowych, opierając się na lokalnej kulturze, zbudować można atrakcyjną ofertę 

turystyczną, koncentrującą się na szeroko pojmowanym dziedzictwie poprzemysło-

wym. Doświadczenia krajów zachodnich w tym zakresie pokazują, iż rozwój terenów 

postindustrialnych w oparciu o lokalne dziedzictwo kulturowe jest możliwy, a wręcz 

pożądany [zob. Rewitalizacja zabytków techniki 1994].

▪
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