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Summary
ARCHITEKTURA — monthly review of the Association of Polish Architects — SARP

711:577.4
M. D. — Enyironment In the light of U Thant’s Report. The Report of U. N. 

General Secretary points out to three main factors threatening the enyironment: 
rapld demographic development, growth of urbanization, progress of technology. 
The article mainly deals with the growth of urbanization and the connected demand 
for space and for remodelling of human environment.

719:712(47)
Bazyli Czeczuga — Lenin and naturę protection. Review of laWs and regulations re- 
ferring to naturę protection and national parks, issued during the first years of 
Soviet rule, on persona! initiative of Lenin’s.

712.00
Zygmunt Novak — What is landscape architecture? Speculations as to modern un- 
derstanding of landscape architecture, considered to be the art of development and 
motion. The author analyses the meaning of the terms 'landscape' and ’environment’ 
and their correct use.

577.4:719
Maria Dienwebel -  Man as part of the enyironment. The author analyses the 
controversies occurring between man representing a threat to naturę — and man, 
as part of naturę, being threatened himself. Remodelling of enyironment renders 
man free from direct dependance on naturę, but at the same time increases the 
need for regeneration through recreation in natura! enyironment.

614.7:711.132(438)
Jan Minorski -  So that naturę would not die, The cartogram prepared by the 
author Is an attempt of graphic representation of some of the data referring to the 
pollution of the natura! enyironment of waters and air, and to the forecasted phy- 
sical deve!opment of Poland in year 2000, assumed in the form of urbanization 
belts.

711.132:711.12(438)
Janusz Bogdanowski -  The problems of model design for urbanized areas. A short 
report of research work conducted by the author during the years 1958 to 1969. 
Analysis of the mechanizm of spontaneous process of urbanization, and proposai 
for redevelopment by creation of so called ,,Distribution Patterns for Settlements 
Networks” (URS). For this purpose planning for complex areas in their logical pat
terns is recessary, independant of administrative boundaries. Also most flexible 
approach have to be assumed, so that transformations could be suitably directed.

711.4.01(438)
Krystyna Dqbrowska-Budziło -  Is the study of town’s panorama important? On the
example of the panoramas of old and contemporary Kraków, the author point to 
the necessity for architectural schemes to include in their set of documents a spe- 
cific study of relations occurring between the projected buildings and the panorama 
of the surrounding area and existing development.

712.25:711.559.61(438)
Józef Budziło -  The remains of Kraków fortifications as pattern for public open 
spaces. On the site of the medieal town walls a ring of green space have been 
created. But the two subsequent rings of 19th century fortifications are now practi- 
caily completely built over. The article describes a scheme to use the last, external 
ring of forts as open space for weekend recreation, as they are easly accessible 
from the town and possess particular landscape interest.

711.2.025:622.8:331.845 (438)
Maria Bańska -  Rehabilitation of the landscape of sand excavation sites, adapted 
as artificial pools suitable for recreational purposes. Mining uses up large amounts 
of sand to fill-in exploited seams in order to reduce danger of subsiding. But the 
remaining sand excavation sites result in severe devastation of the landscape. 
The recu!tivation is a complicated process, and requires many analyses and stu- 
dies in view of the extensive changes occurring in the enyironment.

711.455:711.416—122 (438)
Zbigniew Gqdek — Recreation and the natural enyironment. The author advocates 
concentrated forms of developpment for facilities serving recreational centres, so 
that as much as possible of the open space can be left in natural conditions. Par- 
ticularly suitable are linear and multi-level forms of development.

711.455:711.424.2:72.025 (438)
Krystyna Pawłowska -  About folk architecture, recreation and landscape. A proposai 
to save and keep the remaining timber buildings, by the creation of so called tou- 
rists ,,Śkansens’\  This is achieved by transfering of complete building of architectu
ral value, to sites situated in the yicinity of large tourist traffic, and adapting them 
for the purpose of tourists and recreational centres. The author presents definite 
proposai for the area of Kraków Voivodship.

711.2:622:711.2:331.845(438)
Marian Dziewoński — Designing for recreational areas within the Upper Silesia In- 
dustrial Region (GOP). The plan allows for three zones of recreation: short rangę
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access, within the area of the Industrial Region, mainly around artificial lakes; 
morę distant rangę for weekend use, situated on the periphery of the Industrial 
Region; and long rangę access for holiday and tourists stays in Western Beskid 
and Jura Krakowsko-Częstochowska, at a fair distance from the Industrial District.

711.2:331.845 (438)
Maria Łuczyńska-Bruzda, Ludmiła Flagorowska -  Study of recreation and tourizm 
for Olkuski District. The study covers an area of high landscape value, situated 
not far from Upper Silesia Industrial Region and from Kraków. At the same time 
the natural reseurces of raw materials found in the area are responsible for inten- 
sive economic development. The presented study proposes zoning as a solution.

711.2:331.845:719(438)
Danuta Ptaszycka-Jackowska -  Tourizm and landscape. The Office for tourizm de- 
velopment of the Central Committee for physical culture and tourizm have com- 
menced the elaboration of long rangę plan for development of tourizm in Poland. 
Within the framework of this elaboration a study of environment was undertaken, 
the object of which was the appraisal of natural conditions for holiday tourizm 
existing in Southern Poland (mainly mountainous areas).

711.455:796.5(47)
Mieczysław Baranowski — Tourists facilities in USSR. Large tourists centres are lately 
being designed and built in USSR, their capacities ranging from 3000 to 8000 per- 
sons, usally located in mountainous areas. There also is a tendency to provide 
higher standard of facilities and morę comfort in tourist accommodation.

72.01(480)
llza Antoniak -  Architectural forms or landscaping on the examp!e of Finland.
The example of the elements of landscape architecture forms and architectural de- 
tail is the best proof of the love of naturę, expressed by ingenious application of 
cheep materials in Finnish architecture.

06.066:72(438)
Z.W. -  Awards of S. Nowicki and S. Skrypij Memoriał Foundation for 1970. The
annual prize, granted by the Architects Association for designs prepared by archi
tectural students, was awarded for thesis design elaborated by Andrzej Skibiński at 
the Department of Architecture of Wrocław Politechnic, for ,,Typical Elementary 
School” .
Małgorzata Dembicka -  Two directions of EXPO style. Review of the book by An
drzej Osęka and Anna Piotrowska „Style of EXPO” considering the specific features 
of architecture of the great world exhibitions.

WYKUSZ -  the students’ column.

Resume
ARCHITEKTURA -  revue mensuelle de 1'Association des Architectes Polonais-SARP

711:577.4
D. -  Le millieu a la lumiere du raport de U Thant. Le rapport du Secretaire Ge

neral de 1’O.N.U. distingue trois directions principales menaęant le milieu: l’im- 
petueux developpement demographique, 1’accroissement de 1’urbanisation, le pro
gres technique. En premier lieu Particie concerne 1’accroissement de 1'urbanisation 
ainsi que la demande de 1'espace et de la transformation du milieu humain, qui 
en provient.

719:712(47)
Bazyli Czeczuga -  Lenine et la protection de la naturę. Revue des reglements et 
des decrets concernant la conservation de la naturę et des parcs nationaux — pu- 
blies au cours des premieres annees du pouvoir sovietique de par l’initiative per- 
sonnelle de Lenine.

712.00
Zygmunt Novak -  Qu’est ce que c’est que 1’architecture du paysage? Reflexions 
sur la notion moderne de 1'architecture du paysage en tant qu'art de developpe- 
ment et de mouvement. L'auteur analyse 1’idee du paysage et du milieu ainsi que 
de leur utilisation convenab!e.

577.4:719
Maria Dienwebel -  L’homme -  particule du milieu. L’auteur analyse les contradic- 
tions survenant entre Thomme en tant qu’element menaęant la naturę, et I homme, 
particule de la naturę, menace par elle. La transformation du milieu donnę 
a 1’homme une independańce directe de la naturę, tout en augmentant en meme 
temps le besoin de regeneration par la recreation dans un milieu naturel.

614.7:711.132(438)
Jan Minorski -  Afin que la naturę ne disparaisse. Le cartogramme elabore par l’au- 
teur presente un essai de confrontation graphique de certaines donnees concernant 
1’infection du milieu naturel des eaux et de l’air, ainsi que du developpement prevu 
d'un amenagement spatial sous formę de zones 1’urbanisation prevues pour 2000 
en Pologne.

711.132:711.12(438)
Janusz Bogdanowski -  Problemes d'un projet modele pour espaces urbanises. L'ela- 
boration presente une courte relation du travail de recherclie, mene par l’auteur au 
cours des annees 1958-69. Analyse du mecanisme du proces impetueux d’urbanisa- 
tion ainsi que proposition de tiansformation a I aide de creation d ansi-dites Or- 
donnances Distributives des Reseaux Colonisateurs. A cet effet il est indispensable 
de planifier les espaces en ensembles de leur logique dispotition, independamment 
des limites administratives, ainsi qu’etablir une action le plus elastique pour gou- 
verner dument les changements.

711.4.01 (438)
Krystyna Dgbrowska-Budziło -  L’importance de 1’etude du panorama de la ville?
Sur exemp!e des panorama de Crticovie ancienne et contemporaine, I auteur de- 
montre la necessite d’inclure dans la documentation contemporaine architectonique, 
les etudes sur la Maison des objectifs ou ensembles projetes, avec le panorama 
du terrain d'entourage et de la structuration.

712.25:711.559.61 (438)
Józef Budziło -  Reliquats de la forteresse de Kraków -  en tant que canevas de la 
verdure urbaine. Sur place des murs medievaux de la viIle, se forma une ceinture 
de verdure -  appelee Planty. Deux autres anneaux des fortifications provenant du 
XIXe siecle furent presque entierement couverts de batiments. Le dernier anneau ex- 
terieur des forts, grace a la proximite de la viIle et les grandes valeurs du pay
sage, est destine a des terrains de verdure et de recreation hebdomadaire.



711.2 .025:622.8 :331.845 (438)
Maria Bańska -  Rehabilitation du paysage des anciens chantiers de sable, adap* 
tes comme reservoirs d’eau, aux fins de recreation. L'expIoitation des mines use de 
grandes quantites de sable pour la colmatation des bancs exploites, afin de reduire 
les degats miniers. Cependant ces places des chantiers causent une grandę deva- 
station du paysage. La recultivation est compliąuee et exige *de nombreuses anaiy- 
ses et etudes, etant donnę les grands changements qui se passent dans le milieu.

711.455:711.416-122 (438)
Zbigniew Gądek — Recreation et milieu naturę!. L’auteur postule la concentration 
de la structuration des centres de recreation, permettant de laisser des espaces 
naturels, libres de batiments. De grandę valeur sont ici les formes bandees, Iineai- 
res et etagees.

711.455:771.424.2 :72.025 (438)
Krystyna Pawłowska -  Architecture populaire, rćcreation et paysage. Proposition de 
sauver les monuments historiques de bois, en creant des skansens touristiques. Ceci 
consiste a la transportation des objectifs monumentaux dans des points de grandę 
intensite du mouvement touristique — en les utilisant comme centres de tourisme 
et de rścreation. L’auteur presente des exemples concrets pour le terrain de la 
voivodie cracovienne.

711.2:622:711.2:331.845 (438)
Marian Dziewoński -  Projets d’amenagement des terrains de rścreation sur Fes- 
pace de 1'Arrondissement Industrie! de !a Haute Silesie (GOP). Le plan prevoit 
3 zones de recreation: la plus proche sur le terrain meme de GOP, principalement 
autour des reservoirs d’eau artificiels; ensuite une pour les week-end aux alentours 
de GOP, ainsi qu’une zonę de recreation plus longue ainsl que de tourisme dans 
le Beskide d'Ouest et le Jura Cracovien et de Częstochowa, loin au-dela de GOP.

711.2:331.845(438)
Maria Łuczyńska-Bruzda, Ludmiła Flagorowska -  Etude de recreation et de tourisme 
pour le district d’Ołkusz. L'etude comprend un espace a grandes valeurs paysages- 
ques, situe aupres de 1'Arrondissement Industriel de la Haute Silesie et de Craco- 
vie. Ses richesses naturelles intensifient le developpement economique. L*etude pro- 
pose une solution par zones.

711.2:331.845:719(438)
Danuta Ptaszycka-Jackowska -  Tourisme et paysage. L’EtabIissement dAmenagement 
Touristique du Comite Central de Culture Physique et du Tourisme procede a l’ela- 
boration d’un plan de direction d'amenagement touristique de la Pologne. Dans les 
cadres de ce plan on fit des etudes du milieu, ayant pour but l'evaluation des 
conditions naturelles propices au tourisme recreatif dans la partie Sud de la Po
logne (principalement sur les terrains montagnards et situes au pied des montagnes).

711.455:796.5(47)
Mirosław Baranowski -  Installation touristiques en U.R.S.S. Dernierement on pro- 
jete et on construit en U.R.S.S. de grands centres touristiques a 3-8 mille places, 
situes principalement sur les terrains de hautes montagnes. On aperęoit aussi la 
tendance dMntroduire plus de confort dans les objectifs touristiques ainsi qu’un 
standard d'equipement plus eleve.

72.01 (480)
Hza Antoniak -  Petite architecture dans le paysage sur l'exemple de Finlande.
L'exemple des elements de la petite architecture et des details architectoniques, 
permet d'observer dans 1’architecture finnoise l'amour de la naturę et 1’application 
revelatrice de materiaux simples et a bon marche.

06.066:72(438)
Z. W. -  Prix du nom de S. Nowicki et de S. Skrypij, 1970. Le prix annuaire de la 
SARP pour les travaux executes par les etudiants en architecture, obtint le projet 
de diplome «EcoIes primaires typiques» execute par l'architecte Andrzej Skibiński 
a la Faculte d'Architecture de l’Universite Polytechnique de Wrocław.

725.91.01
Małgorzata Dembicka -  Deux directions du style Expo. Compte-rendu du livre de 
Andrzej Osęka et Anna Piotrowska «Sty!e Expo», examinant les traits specifiques 
de Parchitecture des grandes expositions mondiales.
WYKUSZ — Colonne des etudiants.

CoTLep^caHne

APX H TEK TyPA — e2K6MecHHHbiM H^ypHaji —  
apXMTeKTOpOB —  C A P n

opraH CoK>3a nojibCKHX

711:577.4
M. R. — npnpo^Haa cpe^a m panopx y  TaHa. 3 aBMCMMOCTb cymecTByioinaii 
MejK^y HejroBenecTBOM u  BHemHeił cpeflOM b kotopom oSMTaiOT jiioam hocmt 
wcTopMHecKMfi xapaKTep, ho b HacTonmee BpeMH HejiOBenecTBy rpo3HT 
HapymeHHe paBHOBeenH. PanopT reHepajibHoro ceupeTapa OOH, no# 3a- 
rjiaBweM „HejiOBeK m ero cpe^a”, pa3pa0 OTaHHbiił Ha ocHOBe pe3 0 JH0 UMH 
XXIII CeccHM reHepajibHoił aceaMSjieH OOH, #aeT STOMy HeonpoBepncMMbie 
AOKa3aTejibCTBa.
B ot t p h  ocHOBHBie c|)aKTopa, npHBOAHiAMe k  HapjmieHMio paBHOBecnH  
MescAY nejioBenecTBOM u  cpe^oił ero  o6nTaHMh : pe3KMM poct HapoAOHacejie- 
h h h  3eMHoro m ap a, pacnpocTpaHeHMe yp6aroi3aL*MH, TexHMHecKMii n p o rp ecc . 
B c e  3TM (JaaKTOpbl BbI3ŁIBaiOT nOTpeGHOCTb B IipOCTpaHCTBe. B c e  MbI‘2KHBeM 
B 6MoccJ)epe, eMKOCTb KOTopoii m p e cy p cb i —  orparom eHM . B MTore npoM cxo- 
Ah t  npeo6pa2KeHne 3KOJiorMHecKoro nojionceHMH n e jio se K a  m M3MeHeHne 
ycjioBM ii 2KM3HM. B flajibHeftineM aBTop noAPo0HO ocTaHaBjiMBaeTCH Ha no-  
CJieACTBMHX OTAeJIbHbIX (JpaKTOpOB BJIMHIOmMX Ha SKOJIOTMIO He JIOBeHOCTB a 
W 3aK3HHMBaeT CTaTbio Bbi^ep^KOM M3 panopTa y  TaH a o Heo6xoAHMOCTH 
njiaHMpoBKM ropoAOB b  cooTBeTCTBMM c coi^najibHbiMM noTpe0HOCTHMM H ace- 
JieHMH.

719:712(47)
BasbuiH H e n y ra  —  JlerniH n  oxpaH a npwpoAM. C TaTb* npnypoH eH a k JleHMH- 
CKoił TOAOBiAMHe h  noApoGHO M3JiaraeT MeponpnHTMH HaMeneHHbie mjiii 
yTBepHTA^HHbie JleHMHbIM B JiepBbie rOABI COBeTCKOfł BJiaCTM. ABTOP nOA- 
^epKMBaeT reHMajibHoe npeABMAeHMe JLeHMHa, KOTopbiir b  ycjiOBMHx rpa2K - 
AaHCKO^: bom hbi m noejieBoeHHoii paapyxM  H axoA iui b p c m h  3aHMMaTbca 
BonpocaMM oxpaHbi npwpoAbi, xo th  b  tc BpeMeHa stm  Bonpocbi He ctohjiii 
TaK OCTPO, K&K ceftnac. B AOKaa3TejibCTBo aBTop npMBOAMT pn#  ip iTaT 113 
COHMHeHMM Jl6HMHa, B KOTOpbDi TOBOpilTCH O0 OXpaHe IipMpOABl. B HaCTHOCTM,



ciBTop oS p am aeT  BHHManne tia  to , hto JleHMH B c e ro  Jiiim b cnycTH  m ecT s p
M ecHi;eB, n o cjie  n ep exo A a  BJiacTM b  pyKH p a 6 o n e ro  K Jiacca n  KpeeTbHHCTBa m

b  P o c c n n , noftroicaji BMecTe c  H. M . CsepAJiOBbiM A^KpeT ,,O cH 0BH0ił 3aKOH T
o  j ie c a x ” . E q e  ao MSAaniiH stoto A enpeTa, JleHMH, 4 an p ejin  1918 roA a o 6p a -  k

TMJICH KO BCeM COBeT&?^ pecnyÓJIMKM C npM3Ł»IBOM yBeJIMHMBaTB nJIOLUaAJ-l B;
3anHTBie jiecaMM. CnycTH B cero  jiiiiiib  toa n o cn e  ycTaHOBJieroiH C obctckoh  b

BJiacTM JleHMH n o ^ n n ca ji AenpeT o 5  o x p a n e  K p b im c k m x  n ecoB . 3a 6 o T a  J le -  k

HMHa 06  oxp aH e npMpop,Bi 6 bm a ctojib SecKOMnpoMiiccHOH, hto b 1919 ro,zjy. y
Kor,n;a M o cK sa  3aM ep3an a M3- 3a  oTcyTCTBMH TonnuBa, JleHMH M3^ a ji A expeT ci
n an p em aio m n ii B b ipySny AepeBbeB b  CoKOjibHMKax. JleHMH 3aoóTMJiCH T a ic ie  a;
o  co3AanMM 3anoBeAHMKOB npMpoAbi. 3 to n o  npnKa3aHHio JleHpma HapKOM- M
3eM o 6paTiiJiCH 4 hohSp h  1919 r o ^ a  c  TpeSoBaHneM oxpaH Bi T ex jiecH bix n<
MaccnBOB, KOTopbie b  6 y #ym eM  MoryT cjiyHCMTb b  K anecTBe HaijMOHajibHbix o:
napKOB. JleHMH n o cB a m a n  HeMano BHMMaHMH ncnojib30BaHM io m o x p a n e  bo a -  h

n o ro  6 oraTCTBa CTpaiibi. IlTaK b  nncbM e k  A . n .  CepaKOBCKOMy, ot 2 an p e jia  u
1921 r o ^ a  JleiiMH o 6panj;aeT BHMMaHMe Ha Heo6xoAJ*MOCTb npaBMjibHoro A
H cn ojib30B aH na boa  AJih  opoiiiSHHfl n ojieił b 6 jim3m B a n y . B  CTaTbnx „ B o n p o - t <
c b i cenbC K oro xo3HMCTBa” h  „KpMTMKa M a p n ca ”  BnaAMMnp Mjibm h  oSpaTiui A1
BHMMaHne Ha HCII0JIb30EaHMe B CeJIbCKOM X03HMCTBe CTOHHbIX BOA M Ha 6 ]
H eo6xoAHMOCTb oxpaH bi p e x  ot SM OJiomnecKoro 3arpH 3HeHMH. H a  stom  oci-io-  n
BaHMM 20 (JiespajiH  1919 roA a o m ji M3Aan A^KpeT 06 opraHM3an;MM „IJeH Tpajib- b

H oro KOMiiTeTa n o  oxp aH e b o a ” . E n ;e  b  HHBape 1918 roA a, b  p a 3ra p  rp an c- h

Ash ck o h  Bonribi JIch iih  H anien BpeMH r jlh . npneM a ceK peT apn A cTpaxaH C K oro h

IlcnojiKOM a H . H . HoABHiiojibCKoro no B o n p o cy  oxpaH bi npnpoAbi b  p e c n y S -  
jniK e. CnycTH B c e ro  jim hib 2 M ecnpa ot stop!  SeceAbi b  AGJibTe B ojitm 6 bui a
ópraHMBOBaH nepBMM n a  TeppMTepnn PC<E>CP 3anoBeAHMK. OAHOBpeMeHHo c:
n a  ocHOBe AGKpeTa n o A n u can o ro  JleHMHbiM Sbuim  opraHM 30BaHbi: MjibMeH- n,
ck m h , noTOM BanKanbCKMM h  K pbim ckm m  3 anoBeAHMKM. B  Aene oxpaH bi Cł
npnpoA bi b CoBeTCKOM C oio3e HeMajioBan^Hyio ponb cb irp an , noAnncaHHbin T<
JleHMHbiM A^KpeT ot 16 ceHTHGpn 1921 roA a , , 0 6  o x p a n e  naMHTHMKOB n p n - 01
pOABi, caAOB h  napKOB"’.
TaKHM oSpasoM , Jle n n n , en je  50 jie T  TOMy Ha3aA yM en npeABMAGTb B onp ocbi h

oxpaH bi npwpoABi, KOTopbie T enepb CTajm b  noBeęTK y ah h  p a 6 oT OpraHM- n
3au;MM OdBeAPiHeHHb^ Han;Mii n  npaBMTenbCTB M Hornx C T p a H .

712.00 K
3 b im yH T  HoBan — H to  Tanoc ap x iiTeK Typ a  neH3axęa? A b t o p  yTBepjKAaeT, A
HTO KpOMe TpaAMUjMOHHOrO nOHMMaHMH npo6jieMbI nJiaHMpOBKH TeppnTOPMH O'
c  yneTOM Toro rum  n n o r JiaHAmacJjTa Tenepb HeACTaTOHHO. ^eno b  to m , hto  n
n jiaH npoBKa KaK  b c h k s h  Hayna TpeSyeT aHajiH3a u cnHTe3a b  oSibeMe M3- c
BecTHon rp yn n b i Awci^HnjinH n He CTaBHT nepeA co6on 3aAann 4dopm hpo- b

BaHMH Bcero OKpy^KeHiiH b  HejlOM. H to Sb i  yAOBjieTBopnTb Tpe6oBaHMH b  o6- e
JiaCTM 4)OpMnpOBaHMH npOCTpaHCTBa, ’ B03HHKaeT Heo6xOAMMOCTb npHHMMaTb T]

CbiCTpbie pemeHMH no KannTajiOBjionceHHHM, hto  Bbi3biBaeT Heo6xoAMMOCTb c
CioiCTporo onpeAejieiiMH cyn^ecTBa Bonpoca. I I o axo a  k  apxH TeKType b  noHii- o
MaHHH X I X  Bena ym e  coBepnieHHO HeAOCTaToneH. H bm e ap xnTeKTypa CTana 
AHCHMruniHOPi cJjopMupyioH^eH m onpeAejiHiom efi OKpyxceHMe nenoBeKa He k
K a K  MCKyCCTBO CTaTHKH I i  nOpHAKa, a KaK  MCKyCCTBO ABMJKeHMH h  pa3BH- u
t h h . A b t o p  npHBOAMT p h a  npuMepoB KapAMHajibHbix ollhi6o k  b  ycTpo iłcTBe E
ne.noBenecKoro OKpy^KeKMH, BbiTeKaioiii;Mx M3 y3Ko ro  noAXOAa k  3aAane b
apxnTeKTopa m KO HcrpyKTopa. M36excaTb 3tm x  om n6oK mo k̂ h o  t o a b k o  Ha b
ocHOBe KOM njieKcnoro noAXOAa- k  npoeKTiipoBaHino coiHiajibHOM cpeABi Hejro- 
BeKa npn  tom  TaK , xiT6bi BCHKe coopy^KeHue, BCHKoe BMemaTejibCTBO Tex- c
h h k h  yBH3biBajiocb 6b i  c o6 iam m , paccniiTaHHbiM  Ha A^MTejibHbin nepnoA c
HJiaHOM npeo6pa30BaHMH cpeABi.

577.4:719 k
M a p n a  H iieH Be6enb —  H enoBeK  KaK 'lacTHHa cpeAbi. PaccM aT pnB an A ^ajieK - 
TnnecKM CBH3b, cyn^ecTRyioiAyio MeTKfly nejiOBeKOM u  npnpoAOH, aBTop IV
yTBep^KAaeT, hto npoTM Bopenne Me^KAy nenoBeKOM n  npnpoAHOM cpeAOii C
b  KOTOPOH OH oGuTaeT mohcho paccM aTpHBaTb AnajieKTHHecKM KaK ro cn o A - 3
ctbo  npnpoABi HaA nejiOBeKOM, KOTopbiii HBjmeTCH tojibk o  nacTbio npnpoABi n
HTO npMBOAMT k  Heo6xoAMMOCTH B e c m  6 o p b 6 y  c  CMJiaMH npnpoAbi s a  c y u ie .  c
CTBOBaHiie nejiOBeKa. T bkmm  o 6pa30M , nenoB eK  CTaHOBMTCH (JjaKTopoM y r p o -  b

HcaiomHM npwpoAe, CTpeMHn;MMCH k  e e  yHHHTOJKeHMio. H o, c  A Pyroft cto po h bi k

nejiOBeKa mobkho paccM aTpiiBaTb h  KaK oóBeKT, KOTopoMy yrp on caeT  n p n - h

poA a TaK KaK nenoB eK  caM HBjmeTCH nacTbio npnpoABi n  HeceT Ha c e 6 e  A
nocjieACTBMH HapymeHMH ee  3aKOHOB. H o h b jih h c b  nacTbio npnpoAbi, n e n o - c
BCK OAHOBpeMeHHo ecTb cym ecTBO  coHHajibHoe h  oSnaAaeT cnocoSH ocTbio e
HeKOToporo caMOAaBjieHMH ot npnpoABi, to ecTb TBopnecKofi nepepa6oTK H  
npnpoA H bix ycjiBHH, b  k t p b ix  eMy npnxoAHTCH cym ecTBOBaTb. H H ane roB op n  3
HeJIOBeK CIIOCOSeH pyKOBOAMTb COSCTBCHHblM pa3BHTMeM. H o n p n  3TOM B03- XJ
HMKaioT onacHOCTH, OAHa H3 HI1X 3aKJHOHaeTCH b  MeAJieHKbix Tex\rnax 6 mojio-  iv

rn n e c K o ro  pa3BHTKa n o  cpaEiieHHio c  TeMnaMM pa3BHTHH MCTopMHecKoro. c
Bo3HMKaeT rpo3H oe a jih  n en oB eK a npoTHBopenMe MencAy npoHHocTbio e ro  A
aM O Jiom necKon crp y K T y p m  m B o ap acT aiom eń  MSMeHHeMOCTbio ycjiOBnił e ro  »
cym ecT BO B aim n. B T op an  o n acn ocT b  3aKjnoHaeTCH b  tom , hto nenoBeK  H apn- x
AY (h  nap an jiejib iio) c  npeoSpasceH ueM  BHeniHefł cpeAbi, ctpomt hjih c e 6 n  a
KCKyccTBenHyio cp eA y, n o cT en eim o  OTAajiHHCb ot npnpoAbi. X oth jiioah , e

6 jia ro A a p a  HayHHOMy n p o r p e c c y , cyM enn ycTpaHMTb snMAeMMHecKMe 6ojie3HM a
H yAJIPIHMTb 3KH3HB, HO C pa3y 3Ke IIOHBHJIMCb (J)aKTOpbI COKpaTTiaTnumo J]
2KM3Hb nejiOBeKa B yCJIOBMHX MCKyCCTBeHIIO C03AaHHOfł MM cpeAbi. B  Aajib- I
HenineM asT op nepeHM cnneT e m e  m A P yrn e  npoTMBopeHMH, Bbipancaioim ie e

k o h (J)jimkt nejiOBeKa c  e ro  OKpyHceHneM. B  MTore aBTop npnxoAMT k  BbiBOAy. I
HTO He M02KeT 6biTb B03BpaiAeHMH HenoBeKa k  nepBo6biTHon npnpoA e, ho c
neB0 3 M05KH0  m ,,3 aBoeBaHMe?’ npnpoAbi b  CMbicne ocymecTBjieHMH nojiHoii c
He3aBMCMMOCTM HCJIOBeKa OT ee 3aKOHOB. n o  MHeHMIC aBTOpa npaBMJIHbIM T
6 yAGT TpeTMM nyTb —  co3H aTejibnoe 4 )opMMpoBaHMe CBH3 en nejiOBeKa co j
cpeAOM e ro  npeCbiBaiinn. t

614.7.711:132(438) J
A h M hhopckmm  —  H toSb i iie yM epjia n p npoA a. B  xoA e p a 6 oT HaA n p o 6 jie -  
MaMM oxpaH bi SiiojiorMHecKOM cpeABi npeSbiBaHMH nejiOBeKa, aBTop n y S jin - I
KyeT ph a  rpa(J>MKOB“KapT, npeACTaBJimomMx CTeneHb 3 arpn3 HeHMH, mjim e

BOoSm e HeGjiaronpMHTHoro npeoGpaiKeHMH BHem Hen npnpoAHOM cpeAbi I
b  n o jib in e . H a  rpa(J>MKax M3 o 6 pax^eHbi 3 ohbi 3 arpH 3HeHMH B0 3 A y xa  m bo a o -  c

eMOB b  n o jib in e  b  conocTHBneHnn c  AaHHbiMM nnaHOBoro pa3BMTMH npoM bim - J]
JieHHOCTM b  nepcneKTM Be p,o 2000 roA a. i
KpoM e rpac£>nKOB, aBTop npnBOAHT Hbic|)poBbie AaHHbie OTHOCMTejibHO b o 3- a
MOJKHOCTew yAOBAeTBopeHMH 6 yAymMX noTpeSHOCTeM nejiOBeKa npnpoAHbiMii a
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peccypcaM M . MTaK, b  1965— 1985 ro A ax  noTpeSHocTb b  BO^e B03pacTeT c  7.3 
MiijijiMapaoB Ky6. m . ao 17,4 ivijuuipiap,ąa KyS. m .
TaKMM oSpasoM  ceKyHflHBipi p acxo A  bo a bi Ha noTpeSjieHMe cocTaBMT b  JKap- 
kpiśi jieTHMii ,n;epiB npnMepHO 1010 k v 6 . m . B  to xce  BpeM a b  3acynu iH B oe  
BpeMH ceKyHAHBiii p acxo A  b o a bi bo  B c e x  p e x a x  JIo jibih h  n a^aeT  ao 444 x y 6 .  m . 
B CeK. OTCTaBaHHe CO CTpOIITejIbCTBOM O rIMCTHBIX COOpy^KeHMH npMBe^ST 
k  nojiHOMy OTpaB.neHPiio b o a bi b  p e x a x . ypne Tenepb n o  ^ bh h bim  TjiaBHoro  
ynpaBJieHMH BOflHOrO X03HMCTBa OT 25 AO 61 npOl^eHTOB npOTOHHBIX BOA 
coBepnietiHO He npMroAHBi AJJH n n rb a . H to K acaeT ca  B 03A y xa , to CTenenB 
3arpH3HeHHOCTH AOCTHraeT OnaCHBIX AJIH 3AOPOBBH JiIOAeM BeJIHHHH b  n p o -  
MBiniJieHHBix O K p yrax, b  k o t o p b ix  cocpeAOToneHO okojio 20 nponeHTOB H ace- 
aeHMH CTpaHBi. 3arp H 3H eim e aTMOC(|)epbi npMBejio k  TOMy, hto b  Ilo jin m e  
okojio 167,5 Tbic. r a  JiecoB noBpencAOHBi, npnneM  91 t b ic . r a  H3 hm x  TpeSyeT  
neMeAJieHHOM nepecaAKM . A b t o p  CHMTaeT, hto neo6xoAMMo y a ce  b  6jinxcaH - 
m e e  BpeMH npeAnpnHHTB MepBi n o  o xp aH e npnpoABi. O choboh  stm x  Mep 
AOJi^KHa cTaTB KOMnpeKCHaa nepecTpoH K a SHepreTPiKii m npoMBimjieHHOM 
TexHOJiomH. T a n , HanpMMep, ochobhbim  mctohhmkom  3JieKTpo3HeprnH  
AOJI2KHBI CTaTB aTOMHBIC 3JieKTpOCTaHU;PlJT, B OCHOBy TeXHOJIOrHM AOJIPKHa 
Sbit b  nojiOHcena KsanTO Baa o.aeKTpoHMKa, a  3 B M  aoah^h bi ctbtb  pbinaroM  
nepecTpoMKM TpyAa H ejioseK a. B  BaKJnoneHHe asT o p  nepeH iicjiaeT  np orH 03  
b  TexHHHecKOM n p o r p e c c e  nejiO BenecTBa e  nepcneKTMBe 2000— 2020 toaob 
m 3aAyMBiBaeTCH HaA nocjieAOTBHHMii stoto n p o r p e c c a  rjisi cym ecTBO BaHna  
nejioBeK a.

711.132:711.12(438)
5lHym  BorAanoBCKMM — IIpoSjieM bi njiaim poBK H  H acejieH H tix mcct n o  „ c n -  
CTeMe An^^epeHHM poBanHOM  ceT n”  (C ^ C ). A b t o p  AaeT onMcaHiie cmctcmbi 
n.TiaHPipoBKH rpaAOCTpoMTejiBKon cotm iio MeTOAy AM4><^epemj;npoBaHHOH 
oeTM, KOTopBin saKJiiOHaeTca b  rpacfmnecKOM npeACTaBjieroiH miaHPipyeMOM 
TeppMTopMM b  n;ejiOM He3asHCHMo ot aAMHHMCTpaTMBHBix rpaHHu;, npnneM  
ocym ;ecTB.7iaeTca KOMnjieKcnoe rniaroip oB aroie  GyAym en ceTM HacejieHHBix 
nyHKTOB h cxo a h  M3 aH ajin3a cym ecT ByŁom eii ceTn ropoAOB, ce ji, TpaH cnopT- 
h b ix  CBH3efł u  A P y rn x  rpaAOo5pa3yioiAM x c£>aKTopoB. Pa3pa6oTaH H bin mctoa 
njiaHMpoBKM asT o p  MJiJiiocTpMpyeT HepTe^KaMPi.

711.4.01(438)
KpucTHHa Ji;</M6poBCKa-ByA3n.Tio — HaAO jih 3a6oTMTBca o naHopaMe ropoAa? 
A b t o p  OTMenaeT, hto b  rpaAOCTpoirrejiBHcii AOKyMeirraijHH, KaK npaBMJic 
OTcyTCTByioT AaHHBie 06 oGnjeM oGjiMKe G yA ym ero rop oA a, jih 6 o o BjmaHMM 
npoeKTMpyeMoro ooneK Ta n a  oomnfó bma  rop oA a, to ecTB Ha cb h 3 b  oSneKTa 
o cym;ecTByioLUiMM jiaHAinacfc>TOM. A b t o p  npMBOAMT ySeAHTejibHbie AaHHBie, 
B3HTBie M3 KpaKOBa O TOM, K HeMy IipMBOAMT H6 yneT CBH3eił OSBeKTOB 
o  cym ecTByiomM M  neiisaaceM  m BBiABHraeT npeA-Jioacem ie, htoSb i b  GyAynjeM  
rpaAOCTpoMTejiBHBie npoeKTBi npeAycM aTpnBajin Heo6xoAMMocTB scTeTMHe- 
ckoto <|>opMnpoBaHHH o 6iu;ero BHAa rop oA a b  ijejiOM, a  He tojibko  o ta g h bh bix  
o6ibeKTOB n  AOTaaeii.

712.25:711.559.61(438)
K)3ec|) B y A 3n ao  —■ OcTaTKM y K p en aeH n n  rop oA a KpaKOBa KaK ocb 0 3 e jie -  
w em ia rop oA a. A b t o p  oSpaTWJi BHPiMSHne, hto b  GojibmiiHCTBe ropoAOB 
EBponBi, CTapnHHBie cpeAHeBeKOBBie yK pen jieH na (Bajibi w p b b i ) n c n o jib 3 0 -  
BaHBi ajih  03e.7ieHeHna neHTpcB coBpeMeHHBix ropoAOB. MTaK, rianpHMep, 
b  KpaKOBe Ha MecTe n p eaa-iero  KpenocTH oro pB a bo 3 h h ejim  M3BecTHBie 
»,IIaaHTBi” . A b t o p  OTP^enaeT, hto KpoMe cpeAHeBeKOBBix yKpenjieHMM c y m ę -  
OTBOBaaa b  KpaKOBe cncTeM a (|doptob, nocTpoeHHBix aBCTpHMCKMMH BJia- 
cthmm . "HacTB 3 t h x  cJiopTOB e m e m TenepB MOPKeT 6 b it b  n cn o aB 30B aH a noA  
BejieHBie H acaacA eH iia, hto cosA acT BOKpyr KpaKOBa BHeniHee 3eaeH o e  
KOHBB(0.

711.2.025:622.8:331.845(438)
M a p n a  BaHBCKaa —  PeK yaB TiiBai^na necH aHBix K ap n ep o e. H a  TeppHTopnn  
C iuie3C Koro y ro aB H o ro  e a cc e w n a  c  AaBHMX n o p  n ecoK  ynoTpeSjiaiOT r .jih. 
3aCBinKH TOpHBIX BBipaGOTOK. B  CBH3H C 3THM 3A0CB B03HHKaK)T KpynHBie 
necnaH Bie K apnepBi, b  k o t o p b ix  n ecoK  KaK npaBHJio AoSBm aeTca o t k pb it b im  
onoco6oM . n o c j ie  OKOHnaniia pa3pa60TKM  n ecn aH B ix 3aae3K eił Heo6xoAMMO 
BoccTaHaBHMBaTB HapymeHBiw n e to a a c  nyTeM B03B paTa njiomaAM 3anaTOM 
KapnepoM  b  npeyKnee co cT o a m ie , mjih Mcnoab30BaKM e n o  HOBOMy H a3H ane- 
hmio. H a  npwMepe peKyjibTUBaijMH necH aHBix K apbepoB b  C m.jig 3 h h , aBTop 
AaeT o6in,Me yK a3aH n a n o  MeTOAaM TaKoił peKyabTMBaniMn. B  GojibinnHCTBe 
cjiy n aeB , Ha MecTe 6biB in iix  K apbepoB y A aeT ca co3AaTb KyabTypHbie boa o -  
gm m  b  K anecTBe 30H OTABixa T pyA am ;nxca.

711.455:711.416-122(438)
36n rH eB  ToHAeK — 3 ohbi OTAMxa n  npnpoA H aa cpeA a. A b t o p  noA ^epK iiBaeT, 
hto b  n ocaeA H ee BpeM a B ce  GOAbine BHHMaroia o S p a m a e T ca  Ha Heo6xoAM- 
m octb oxpaH bi npMpoABi m BoccTaHOBjieHHH cBH3eM coBpeM eHHoro H eaoBeK a  
c  np npoA on. B o n p o c  OTABixa Ha jiOHe npnpoABi CTaa Tenepb Ha noBecTK y  
Ahh  B c e x  HMTejiefi ropoAOB,. OAHaKo p o c t  H aceaeH n a CTpaHbi npnBOAHT 
k  y B ejin n em iio  hjiothoctm  3acejieHM a TeppuTopun, nosTOMy B03HMKaeT H eoS- 
XOAMMOCTb 3am;MTbI 30H OTABIXa OT PI3JIHinHeH ypGaHHBaAMH. B  3TOPl CBH3H 
aBTop chpitaeT Heo6xoAMMbiM nppi pa3p a6oT K e npoeKTOB njiaHHpoBKPt p a n o -  
HOB CTpaHbi, paCCMaTpMBaTb B03M02KHOCTn KOHI^eHTpaniHPI ropOACKOH 
3acTpoiiKPr, nanpiiM ep, nyTeM npoeKTHpOBanMa BbicoTHbix 2KMabix 3AaHHfi, 
JiMHeiiHoro npoeKTiipoBaHPia BAOAb TpaHcnopTHbix M am cT p aaeił n  T.n. 
I io  MHeHHIO aBTOpa 3TO AaCT B03M0aCH0CTb COXpaHMTb B OTHOCMTCJIbHOH 
HenpiiKOCHOBeHHOCTPi npiipoAHbie 30Hbi a jih  OTAŁ»ixa HaceaeH Pia ropoAOB. 
B  HaCTHOCTPI, C OCOGOPI OCTOpOH^HOCTbK) CACAyOT nOAXOAHTb K nJiaHPipOBKS 
cy in ;ecT B y iom ax soh  OTABixa n  KypopTHbix MecTHOCTen. B  nacTHocTM, a bto p  
CHHTaeT, hto n p n  naaHMpoBKe sacTpoMKH 30H npM K apnaTba, rAe cocpeAO - 
ToneHbi MecTa OTABixa H a c e a c w ia  npoMbiniAeHHbix OKpyroB C nA e3MH ne  
y A aao cb  M36e3KaTb ohipiSo k , Bbipa3M BniH xca b  nocTpoMKe G oabinoro kojim-  
HecTBa cpeAHwx n o  pa3M epaM  aomob OTAbixa, hto b  3HaHHTeabH0M cTeneHPi 
y x y A n in a o  npwpoAHbie yc.7iOBna 3 tm x MecTHOCTen.

711,455:711.424.2:72.025(438)
KpncTM Ha n asjiO B C K aa  —  O HapoAnoił K yab T yp e , 3 0 H ax o rflŁ ix a  n  aaHA- 
ina(|)Te. A b t o p  OTMenaeT, h to  nocTenem-io MCHe3 aiOT c t o jib  MHorOHiicaeHHbie 
paH bine npwMepbi HapoAHon apxpiTeKTypbi b  noabCKoił AepeBHe. B  KpaKO B-  
c k o m  BoeBOACTBe, b  nocaeAHee BpeMa nppmaTbi Mepbi k  coxpaHeHPiio HanSo  
Jiee BbiAaioiii;MXca naMHTiJiiKOB apxM TeKTypbi nyTeM opraHM3 an;MM apxnTeK -  
TypH bix Mj 3̂ eeB TaK n a 3 biBaeMbix „cKaHceHOB” . A b t o p  n peA aaraeT  pacinpipHTb 
3 th  MeponpnaTPia pi cocpeAOTOHMTb CKaHcenbi b  M ecTax HanSoAbinero c k o h - 
A en na  TypucTOB.
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711..2 :622:711.2:331.845(438)
M apn aii ,2(3eBOHCKMM — npoeKTM poBaHiie 30H OTAbixa Ha TeppiiTopim  B e p -  
XHeciiJie3CKoro npoM ŁimjieHHoro o n p y ra . B  c ia T te  paccMaTpMBaeTCH m ian  
CTpowTejibCTBa 30H oTflbixa ffjia  TpyAHinnxcH BepxH ecM Jie3CKoro npoM bim - 
jieHHoro OKpyra. IInaH  npeflycMaTpMBaeT orpaHM3ai*Mio T p ex n o n c o B  T a x n x  
30H, a  MMeHHo: b  HenocpeACiBeHHOM 6 jim3 0 Ctm ropoAOB m npoMbimjieHHbix 
npeAnpMHTMM — T ax  Ha3biBaeMbie 3 0 hbi 6jiM3Koro mjim noBceflHeBHoro o t - 
ABixa. B HeKOTopoM oT^ajiem iH  —  3 0 hbi BOCKpecHoro OTflbixa, paccTOHHMe 
AO KOTopbix He npeBbim aeT A B yx n aco B  noe3flKH cpeACTBaMM nySjm H H oro  
mjim MHAMBM^yaJiBHboro xpaH cnopTa. TpeTBH n o jio ca  npeAycMaTppiBaeT CTPO- 
MTeJIBCTBO 30H AJmTeJIbHOrO OTABIXa B rOpHBIX MeCTHOCTHX, rpaHMHami'!X
c CMJie3MeM.
O co S o e BHMMaHMe aBTop yzjejineT B o n p o cy  peKyjiBTMBaijHPi m otbcaghmh noA  
3 0 h bi noBceAHeBHoro OTAbixa M cnojib30BaHRbix K apbepoB, oTBajiOB ropH bix  
nopoA h  f lp y rn x  3anym eH H Bix MecT b 6 jim3M 4>a6pMK, 3aBOAOB, m axT  m pyA -
HMKOB.

711.2:331.845(438)
M ap na  JIyHHHCKa-Bpy3Aa, JIioAMHJia <E»jiaropoBCKa —  MccjieAOBaHne Bonpoca  
Typpi3Ma u  OTAHxa Ha TeppMTopMM noBHTa (paiłoHa) O jib K ym . Othct  o pa3- 
paSoTKe n jiaH a ycTpoftcTBa 3 oh oTAbixa m TypM3Ma Ha TeppMTopnM O jib K ym -  
CKoro noBHTa. O jibKym cKM ii noBHT pacnojionceH b  HenocpeACTBeHHOM 
coceACTBe BepxHecM Jie3CKoro ropHO-npoMBinuieHHoro o x p y ra  m OTJiMnaeTCH 
npeKpaCHBIMM npnpOAHbIMM yCJIOBMHMM AJIH Ca3AaHMH I^eHHOM 30HBI OTAŁIXa 
Ajih TpyARH^MXCH CMJie3MM. Pa3pa6oTaHBi Tpn nacTM njiaH a opraHM3ai$MM 
30H oTAbixa. I le p s a a  M3 h m x , npeACTaBJieHHan Ha p m c . 2 onpeAejm eT oSteM  
m x ap axT ep  cym ecTByiom M X orpaHMHeHMfó b  MCnojiB30BaHMM paccMaTpMBa- 
eMOM TeppMTopMM no# 30Hbi oTABixa, BTopaH —  onpeA ejineT noTeHi^MajiBHBie 
B03M02KH0CTM MCn0JIB30BaHMH paCCMaTpMBaeMBIX TeppMTopMM nOA OpraHM3a- 
h;mk> 30H OTAŁixa m, HaKOHeit TpeTBH —  onpeA ejiaeT m BBi^ejineT 3 0 h bi npn-  
roAHbie noA opraHM3an;piio OTAbixa, OTjmnaiomMecH camhctbom jiaHAinaci)Ta} 
pejibec|)a u  noKpOBa. O cTajiBHbie MaTepMajiBi n jiaH a npeACTaBJinioT oSocho-  
B3HH6 IipoeKTMpOBaHMH 30H QTAbIXa B OTA6JIBHO B3HTBIX MeCTaX.

711.2:331.845:719(438)
ftaH y ia  IlTam im Ka-H H KOBCKaH  —  Typn3M  u JiaHAma<|>T. KHCTHTyT TypHCTM- 
HeCKOrO OCBOeHMH CTpaHBI, BXOAHmMPI B COCTaB rjiaBHOrO KOMMTeTa no  
AeaaM 4>M3KyjibTypbi m Typpi3Ma H anaji KOMnjiaKCHyio pa3pa6oTKy n jiaH a  
TypMCTMHeCKOrO OCBOeHMH M 06yCTp0flCTBa BCeft TeppMTepMM IIOJIblllM. 
B  HacTonm ee BpeMH npoBeAeno M3yneHMe c  SToił to h k m  3peHMH npiipoAHbix  
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Przegląd problemów krajowych

ZESZYTY PROBLEMOWE PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO, NR 3/4-1970 R., TECHNIKA 
I TURYSTYKA (II)
Redakcja przypominając na wstępie, że w wydanym pod koniec 1968 r. pierwszym 
zeszycie problemowym pt. „Technika i turystyka” zapowiedziała powrót do tej te
matyki „w czasie, kiedy dyskusje na temat turystyki wkroczą w nowy etap rozważań 
bardziej szczegółowych” , stawia następujące pytanie: Czy obecne, ponowne podjęcie 
tego samego problemu oznacza, że dyskusje takie rzeczywiście mają już szerszy 
zakres? W odczuciu powszechnym chyba nie, po prostu dlatego, że turystyka jest 
u nas ciągle jeszcze na marginesie ważniejszych, bardziej aktualnych spraw. Nie
mniej zainteresowanie tematem rośnie coraz bardziej, odpowiednio zresztą do 

v zwiększania się liczby osób uczestniczących w ruchu turystycznym w Polsce. 
Redakcja zaznacza, że podobnie jak i poprzedni, zeszyt obecny ma charakter dys
kusyjny. Zamieszczone w nim są np. wypowiedzi prof. Goetla i inż. arch. Gądka, 
zawierające dość kontrowersyjne poglądy na temat rozproszenia czy koncentracji 
zabudowy turystycznej. Pozostawiając do dyskusji szczegółowe sposoby rozwiązań, 
redakcja wypowiada się jednak w zasadzie za planowym, ale równocześnie decen- 
tralistycznym modelem rozwoju turystyki. Przytaczając poniżej fragmenty obu artyku
łów zalecamy czytelnikom zainteresowanym tematyką zapoznanie się z treścią tego 
zeszytu. W artykule pt. „Budownictwo turystyczne a ochrona przyrody” W. Goetel 
omawia na wstępie działalność Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego To
warzystwa Krajoznawczego z okresu międzywojennego, a następnie sytuację obecną 
na tym odcinku, podkreślając, że turystyka i ochrona przyrody są kierunkami kultu
ralnymi ściśle ze sobą związanymi. Szkody wyrządzane ochronie przyrody są równo
cześnie szkodami dla turystyki. Ochronę przyrody można słusznie nazwać racją bytu 
właściwie uprawianej turystyki. Dlatego przy budownictwie turystycznym należy szcze
gólnie uwzględniać wymagania ochrony przyrody, niezbędne dla utrzymania naj
cenniejszego daru dla turysty, jakim jest piękno przyrody.
Autor zwraca uwagę na konieczność podjęcia akcji uzgadniania postulatów turystyki 
• ochrony przyrody, przy czym zarówno jedno, jak i drugie nie może ponosić wiel
kich, a częstokroć nieodwracalnych szkód.
Dla ochrony przyrody — pisze W. Goetel — najważniejszymi zagadnieniami w budow
nictwie hotelowym (mam tu na myśli hotele służące w pierwszym rzędzie turystyce 
i wycieczkom)) jest lokalizacja, rozmiary, wygląd, właściwa funkcjonalność i adapta
cja otaczjącej przyrody. Lokalizacja powinna być taka, aby budynek hotelowy nie 
szpecił i nie zakłócał harmonii otaczającej szaty przyrodniczej. Ważne jest przy 
tym, aby dokoła hotelu znalazła się większa przestrzeń, która powinna być utrzy
mana w charakterze parkowym lub ogrodowym.
Rozmiary hotelu turystycznego — kontynuuje swoje poglądy autor — nie powinny 
być zbyt wielkie. Hotele-giganty przygniatają otoczenie. Ciekawy jest przy tym fakt, 
iż interesy turystów zgadzają się tu z interesami ochrony przyrody. Gdy na jubileu
szowym Zjeździe PTTK, a więc naszej największej społecznie organizacji turystycznej, 
poruszyłem sprawę hoteli i powiedziałem, że ogół turystów nie potrzebuje wielkich 
luksusowych hoteli, rozległ się burzliwy aplauz.
Na temat ośrodków rekreacyjnych przyszłości pisze Zb. Gądek. Rozpraszanie zabu
dowy rekseacyjnej jest niesłuszne, gdyż godzi w istotne wartości wypoczynkowe 
środowisk przyrodniczych. Można temu zapobiec, budując wielkowymiarowe środki 
rekreacyjne o intensywnie skoncentrowanej zabudowie. Jest to nowa koncepcja, bar
dziej przydatna dla współczesnych masowych potrzeb wypoczynku. Realizują ją już 
we Francji, Włoszech, Szwajcarii i innych krajach, a celem jej jest przede wszyst
kim ochrona wartości rekreacyjnych środowiska, zachowanie jego walorów krajobra
zowych i turystycznych przez pozostawienie jak największych nie zabudowanych, na
turalnych przestrzeni.
Zrozumiałe, że te propozycje — pisze autor — odmienne od tradycyjnych wzbudzają 
ożywione dyskusje, nierzadko wywołując ostre sprzeciwy. Ich słuszność można by 
oczywiście uznać, gdyby następowała regresja masowości ruchu rekreacyjnego, tym
czasem jest odwrotnie.
Autor omawia znaczenie rekreacji i podkreśla, że nowe propozycje wyrażają szcze
gólną dbałość o zapewnienie wszechstronnych warunków wypoczynkowych, stąd dą
żenie do rozwiązań na innej zasadzie, w której istotnymi postulatami staje się 
integracja, maksymalne zbliżenie usług i mieszkań w celu dogodniejszego użytko
wania i kontaktów towarzyskich, tworzenie stref bezpiecznych o ruchu wyłącznie pie
szym, izolowanie od hałasu, a także wytworzenie atmosfery pełnej ciszy, umożliwia
jącej bezpośredni kontakt z przyrodą i słońcem.
W dalszym ciągu autor podkreśla, że układ pokoi mieszkalnych opiera się 
niejednokrotnie na rozwiązaniu jednotraktowym z korytarzem, o przebiegu zapew- 
niającym im jednakowo dobre warunki. Podając przykłady zaprojektowanych za gra
nicą jednostek turystycznych (Szwajcaria, Francja), autor następnie przedstawia kilka 
propozycji polskich, między innymi propozycję rozwiązania ośrodka rekreacyjnego 
w Kluszkowcach, nad projektowanym zalewem czorsztyńskim. Ośrodek, według pro
jektu, składa się z trzech linearnych obiektów usytuowanych w poprzek stoku, każdy 
dla 2000 osób. Obiekty łączą się górnym końcem z drogą kołową, biegnącą po- 
ziomicowo. W tym miejscu zlokalizowano przystanki autobusów i wybudowano par
kingi. Wzdłuż górnych kondygnacji z usługami poprowadzono chodnik ruchomy, łą
czący piony komunikacyjne oraz skośną windę, dochodzącą do przystani na wodzie. 
Na jej trasie znajdują się również obiekty usług sportowych i kultury.
O wyborze rozwiązania zadecydowały warunki ekspozycji słonecznej i widokowej, 
które wpłynęły na usytuowanie go poprzecznie do stoku. Stąd wynikła propozycja 
umieszczenia głównych wejść, parkingów i przystanków na górnym poziomie, pery
feryjnie względem obiektu. Przyczyny te oraz znaczna długość obiektu spowodowały 
konieczność zastosowania chodnika ruchomego.
Inna propozycja dotyczy dużego centrum usługowego z hotelem dla wycieczkowi
czów na Podgórzu. Centrum o długości 700 m i 150 tys. m2 powierzchni stanowi 
element linearnego układu zabudowy rekreacyjnej w rejonie Poronina—Bukowiny— 
—Cyrhli. Zostało ono przewieszone nad doliną. Zaplanowano uniwersalny system do
jazdu komunikacji helikopterowej, samochodowej i monorailu. Trasy komunikacyjne, 
drogę kołową i monorail zintegrowano z całością zabudowy. Kręgosłup układu cen
trum stanowi promenada wewnętrzna, rozłożona na wielu kondygnacjach, umożli
wiająca widoki na panoramę Tatr poprzez oszklone, rozsuwane tafle ścian. Przy 
Promenadzie są place rekreacyjne z zielenią oraz najatrakcyjniejsze usługi.
Powyższe informacje o perspektywicznych ośrodkach rekreacyjnych nasuwają co naj
mniej dwa pytania — jakie cele stawiają sobie architekci proponujący ich reali
zację oraz — jakie są możliwości budowy takich ośrodków u nas. „
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Na zakończenie Zb. Gądek podkreśla, że obecnie w Polsce buduje się podobnie 
jak gdzie indziej na świecie, nie oznacza to jednak, że realizujemy te inwestycje 
prawidłowo. Już dzisiaj obserwuje się, jak coraz żałośniej wyglądają okolice Anta
łówki, Szczyrku czy Jaszowca, których krajobraz znika pod zagęszczającą się zabu
dową. Ten pęd do szpecenia krajobrazu wynika z tradycyjnych przyzwyczajeń i nie 
uzasadnionego powtarzania przebrzmiałych dawno wzorców zagranicznych. Inwe
storzy nadal marzą o posiadaniu ,,własnej rezydencji” , chociażby na kilkadziesiąt 
łóżek, oczywiście na wydzielonej i ogrodzonej płotem działce. Nie przejmują się 
nieekonomicznością eksploatacji takiego obiektu, a propozycje integracji zabudowy 
wywołują u nich ostre sprzeciwy. Jedynie bez oporów przyjmowana jest wspólnota 
urządzeń instalacyjnych, energetycznych, ogrzewania i in.
Następnie autor proponując dwustopniowy system realizacji (p. artykuł na str. 442) 
podkreśla, że system ten doprowadzając do kompleksowej wspólnoty zabu
dowy — mógłby lepiej zaspokoić potrzeby ilościowe i jakościowe zarówno inwesto
rów bogatych, jak i biedniejszych, ochraniałby teren, prowadziłby do potanienia 
kosztów realizacji oraz większej elastyczności kształtowania zabudowy w rozumieniu 
modernizacji i rozbudowy.
Koncepcje zawarte w artykule, zrozumiałe w postępowych kręgach fachowców, ar
chitektów i techników-humanistów, należałoby spopularyzować także wśród inwesto
rów. Ich realizacja, zapewne jeszcze po wielu dyskusjach, byłaby odpowiedzią na 
ogłoszony ostatnio apel sekretarza ONZ o ratowanie środowiska człowieka.
KWARTALNIK ARCHITEKTURY 1 URBANISTYKI, KOMITET ARCHITEKTURY I URBANI
STYKI PAN, T. XV, Z. 2/1970 R.
Prognozę rozwoju metodyki planowania przestrzennego przedstawił w swoim artykule 
Piotr Zaremba. Na wstępie autor pisze, że teoria planowania przestrzennego po
winna wyprzedzać potrtzebę jej praktycznego zastosowania, ale potrzebę tę formu
łują uprzednie doświadczenia praktyki, umożliwiające wysnucie nowych wniosków 
i teoretycznych sformułowań. Dlatego też teoria planowania przestrzennego, choć 
wyprzedza działalność praktyczną, opiera swe uogólnienia na wynikach już doko
nanych realizacji. Stanowią one bowiem swoiste laboratorium planistyczne, w któ
rym w skali naturalnej zbadać można dodatnie i ujemne efekty przekształcania 
i rozwoju badanych obszarów.
Syntetyczny wynik planowania przestrzennego przejawia się nie tyle w dążeniu do 
maksymalnego wyzyskania wyników poszczególnych dyscyplin technicznych, ekonomicz
nych i społecznych — o ile w wytworzeniu kompozycyjnej i funkcjonalnej jedności 
w miejsce zbioru nie powiązanych z sobą propozycji branżowych. Dlatego też oma
wiając metody planistyczne, dostosowane do postawionego zadania, należy mieć na 
uwadze sprzężenia zwrotne zachodzące pomiędzy poszczególnymi elementami, jak 
również i współzależności pomiędzy nimi i docelową wynikową kompozycją całości.
Są dwa powody, które sprawiają, że dotychczasowe badania teoretyczne rozwijały 
się przeważnie na podstawie krytycznej oceny wyników praktycznego planowania:
— pierwszym z nich jest niemożność prowadzenia badań rozwoju przestrzennego 

w zmniejszonej skali laboratoryjnej,
-  drugim powodem jest właśnie tendencja do przystosowania programu dociekań 

analitycznych do z góry założonego (przyjętego często a priori jako optymalnego) 
wyniku końcowego.

Podkreślając, że w pierwszym okresie badań przestrzennych planowanie przestrzenne 
wciąż było podzielone na kilka, dość luźno ze sobą powiązanych działów, a urba
nistyka najbardziej rozbudowana, o długiej tradycji, mimo wielu osiągnięć, wciąż 
jeszcze nie mogła (metodycznie i organizacyjnie) wyjść dalej niż poza granice admi
nistracyjne miast, planowanie regionalne kolejno ulegało wpływom planowania go
spodarczego i rejonizacji geograficznej, stopniowo tylko stosując istotnie przestrzen
ne metody działania, autor zwraca uwagę, że wzrost zapotrzebowania planistycz
nego był szybszy aniżeli rozwój teorii planowania, co spowodowało, iż rozważania 
teoretyczne skierowały się ku analitycznym badaniom przyczyn i form żywiołowej ur
banizacji — zgodnie z uprzednio wypowiedzianą zasadą. Usiłowano również okre
ślić tzw. „ optymalne” formy przyszłej urbanizacji, dostosowując do nich zakres i me
todę planowania. Często przepisy normatywne hamowały rozwój niezależnej myśli 
pianistycznej. Rozkwitowi nauk ścisłych i społecznych nie towarzyszył jeszcze rozwój 
kompleksowych, równie ścisłych badań zjawisk przestrzennego rozwoju środowiska, 
w którym żyć ma obecnie i żyć zmuszone będzie pokolenie następne.
Autor przypomina, że rozwojowi twórczej myśli planistycznej stały na przeszkodzie 
dwa zjawiska. Jedno z nich, natury raczej organizacyjnej, polegało (i niestety nadal 
jeszcze polega) na nierozumieniu i nieuznawaniu jedności planowania miejscowego 
z planowaniem regionalnym, dopuszczając tym samym do „podziału tego, co jest 
niepodzielne” (sformułowanie Bolesława Malisza). Jednocześnie z tym obserwowało 
się przeciwstawianie planowania przestrzennego planowaniu gospodarczemu. Druga, 
skomplikowana przyczyna polega na przyjęciu zasady ekstrapolacji jako punktu wyj
ścia do dalszych spekulacji planistycznych.
Autor proponuje dokonanie rewizji dotychczasowych metod planowania. W szczegól
ności metody te powinny uwzględniać następujące elementy: Dotychczasowe rozróż
nienia pomiędzy planowaniem „miejscowym” i regionalnym jak również pomiędzy 
urbanistyką i turystyką powinny ulec zmianie. Przedmiotem planowania przestrzenne
go bowiem powinna stać się całość urbanizacji, pojętej kompleksowo, i to w skali 
krajowej, regionalnej i lokalnej.
Prognoza rozwoju urbanizacji musi być oparta na analizie wariantów jej przestrzen
nej struktury. Prowadzi to do potrzeby rozszerzenia zakresu stosowania metody pla
nów kierunkowych ze skali wyłącznie miejscowej na skalę regionalną i krajową. Me
toda ta, skutecznie stosowana przez polską urbanistykę, powinna znaleźć swe obo
wiązkowe zastosowanie w planowaniu przestrzennym w skali kraju i regionów. Pla
nowanie regionalne powinno być prowadzone w sposób umożliwiający porównanie 
kilku wariantów rozwojowych, wykraczających swym zasięgiem czasowym poza krótki 
okres perspektywiczny.
Planowanie kierunkowe powinno zatem wyprzedzać planowanie perspektywiczne, 
ograniczane wyraźną barierą czasu. Wynika z tego wniosek, że planowanie wielko- 
przestrzenne powinno być oparte na zasadzie analizy ograniczeń progowych. Wy
maga to odpowiedniej adaptacji i modyfikacji tzw. teorii progów rozwojowych, sfor
mułowanej po raz pierwszy w skali planów miejscowych przez Malisza. Stosunek 
planowania miejscowego do regionalnego oraz krajowego do regionalnego powinien 
opierać się na dialogu stosowanym we wszystkich formach planowania. Dialog ten 
zajmie miejsce dotychczasowych zależności, opartych na hierarchicznym podporząd
kowaniu planowania miejscowego planowaniu regionalnemu.
Podsumowując swoje wywody, P. Zaremba stwierdza, że jedynie metoda równoczes- 
ności opracowań przestrzennych we wszystkich skalach terenowych połączona z przy
jęciem zasady dialogu jako właściwej formy współpracy planistycznej daje najlep
sze możliwości do uwzględnienia wszystkich współzależności i sprzężeń zwrotnych, 
unikając wyników dyktatu planistycznego. Opr. R. S.

VIII



Urbanizacyjne 
przemiany środowiska 
w świetle „Raportu” 
UThanta

MIESIĘCZNIK 
NR 1 2/277 
GRUDZIEŃ 1970

Organ Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP

REDAGUJE KOLEGIUM :

arch. T. PRZEMYSŁAW SZAFER
redaktor naczelny

ZOFIA WITUSKA
sekretarz redakcji

arch. Michał HAGMAJER 
arch. LECH KŁOSIEWICZ 
ALEKSANDER PASZYŃSKI 
RENATA SOSNOWSKA 
arch. WOJCIECH ZABŁOCKI
redaktorzy

WITOLD JANOWSKI
układ graficzny 
oraz projekt okładki

Ma g d a l e n a  k r a s ic k a - o s ę k a
redaktor techniczny

ADRES REDAKCJI: Warszawa, ul. Królewska 27, 
p, 235, tel. 27-66-17
ADRES POCZTOWY: Warszawa 1, skr. poczt. 169 
redakcja mieś. „ Architektura”
ADRES ADMINISTRACJI: Wydawnictwo ARKADY 
Warszawa, ul. Sienkiewicza 14
Zakłady Graficzne „Dom Słowa Polskiego” 
Warszawa, ul. Miedziana 11 
Materiał przekazano do drukarni 15 VIII 1970 r. 
Zam. 6578. K-100.

PG3>
b i b l i o t e k  

W y d * k ? h i 
A rs fe U e M u ry  

riUtofeiti Wirmstfito

NA II STR. OKŁADKI
Lasy w Spalę nad Pilicą. Fot. J. Minorski

NA III STR. OKŁADKI 
Praca studencka z projektowania form 
architektonicznych wykonana pod kierunkiem 
prof. St. Murczyńskiego na I roku Wydziału 
Architektury Politechniki Krakowskiej

SPIS TREŚCI

URBANIZACYJNE PRZEMIANY ŚRODOWISKA 
W ŚWIETLE „RAPORTU” U THANTA 
IM .D .I str. 423
LENIN A OCHRONA PRZYRODY 
/Bazyli Czeczuga/ str. 424 
CO TO JEST
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 
/Zygmunt Novak/ str. 425 
CZŁOWIEK
JAKO CZĄSTKA ŚRODOWISK/
/Maria Dienwebel/ str. 426 
ABY NIE UMARŁA PRZYRODA 
Han Minorskil str. 427 
PROBLEMY PROJEKTU MODELOWEGO 
DLA OBSZARÓW URBANIZOWANYCH 
/Janusz Bogdanowski/ str. 431 
CZY WAŻNE JEST STUDIUM 
PANORAMY MIASTA?
/Krystyna Dąbrowska-Budziło/ str. 433
POZOSTAŁOŚCI TWIERDZY KRAKÓW
KANWĄ ZIELENI MIEJSKIEJ
/Józef Budziło/ str. 435
REHABILITACJA KRAJOBRAZU
WYROBISK POPIASKOWYCH
/Maria Bańska/ str. 437
REKREACJA A ŚRODOWISKO NATURALNE
/Zbigniew Gądek/ str. 441
0  ARCHITEKTURZE LUDOWEJ,
REKREACJI I KRAJOBRAZIE
/Krystyna Pawłowska/ str. 442 
PROJEKTOWANIE 
TERENÓW WYPOCZYNKOWYCH 
NA OBSZARZE GOP 
/Marian Dziewoński/ str. 445 
STUDIUM REKREACJI I TURYSTYKI 
DLA POWIATU OLKUSKIEGO 
/Maria Łuczyńska-Bruzda,
Ludmiła FlagorowskaI str. 448 
TURYSTYKA A KRAJOBRAZ 
/Danuta Ptaszycka-Jackowska/ str. 452 
URZĄDZENIA TURYSTYCZNE W ZSRR 
/Mirosław Baranowski/ str. 455 
MAŁA ARCHITEKTURA 
W KRAJOBRAZIE 
NA PRZYKŁADZIE FINLANDII 
lllza Antoniak/ str. 461 
NAGRODY IM. S. NOWICKIEGO
1 S. SKRYPIJA 1970 
IZ. W./ str. 466
DWA KIERUNKI STYLU EXPO 
/Małgorzata Dembicka/ str. 467 
NARADA PRZEDSTAWICIELI CZASOPISM 
ARCHITEKTONICZNYCH EUROPEJSKICH 
KRAJÓW SOCJALISTYCZNYCH 
IZ. W./ str. 468
WYKUSZ /kolumna studenckal str. 469

“  Najlepsze życzenia noworoczne

Js  Hau/iymuue Hoeoeodnue nooieenanuH

Meilleurs voeux pour la nom elle annee 

_  Heppy New Year

mmmmm

Współzależność zachodząca między człowiekiem 
a środowiskiem ma charakter historyczny. 
Współcześnie doszła do stanu grożącego za
chwianiem równowagi ich powiązań. Najbardziej 
przekonujące tego dowody zawiera „Raport” Se
kretarza Generalnego O N Z1, sporządzony zgod
nie z rezolucją XXIII Sesji Zgromadzenia Ogólne- 

-g© NZ, poświęconej problemowi „Człowiek i jego 
śr )dowisko” . Dokument ten określa aktualny stan 
relacji: człowiek — środowisko, jako „kryzys
śr jdowiska ludzkiego” występujący już w skali 
śv iatowej. Jak stwierdzono we wstępie „Rapor
tu '. „... Przyszłość życia na ziemi może być za- 

B^Jbżona” .
„Raport” wyodrębnia 3 główne kierunki zagro
żenia środowiska. Są to:
— gwałtowny rozwój demograficzny,
— wzrost urbanizacji,
— postęp techniki 2.
Każde z tych zjawisk oznacza wzrost zapotrzebo
wania na przestrzeń. Wzmagająca się ekspansja i 
eksploatacja sprawia, że środowisko przyrodnicze 
staje się przedmiotem konkurencji zarówno w sen
sie ilościowym (przestrzennym), jak i pod wzglę
dem wartości użytkowej (zasobności). „... Wszyscy 
żyjemy w biosferze, której obszar i zasoby są 
ograniczone” (por. „Wstęp” , p. 2). W rezultacie 
następuje przekształcanie sytuacji ekologicznej 
człowieka i zmiana warunków jego życia. Proble
my środowiska ludzkiego możemy zatem ujmować 
jako skutki ludzkich działań dla środowiska oraz 
jako skutki wprowadzanych zmian dla człowie
ka — podmiotu działania 3. Z dialektyki więzi mię
dzy człowiekiem a przyrodą wynika wieloznacz
ność pojęcia „środowisko ludzkie” . Ani w „Rapor
cie” , ani w poprzedzającej go rezolucji Zgroma
dzenia Ogólnego terminu tego nie zdefiniowano. 
Narastające problemy środowiska ujęto w „R a
porcie” w aspekcie zasięgu ich występowania. 
Jest to zrozumiałe ze względu na cele ONZ oraz 
zadania, jakie „Raport” ma dó spełnienia: chodzi 
o zorganizowanie współpracy międzynarodowej, 
niezbędnej dla podjęcia środków zapobiegają
cych dalszemu wzrostowi zagrożenia.
Zatrzymajmy się nad niebezpieczeństwami, któ
rych przyczyną jest wzrost urbanizacji, nad „pro
blemami ludzkich skupisk” -  jak to określa „R a
port” — o maksymalnym stopniu koncentracji 
ludności. Są to jednocześnie obszary o najwyższym 
osiągniętym stopniu przekształcenia środowiska 
„naturalnego” . W tym miejscu należałoby pod
kreślić, że „... w czasach, kiedy człowiek opano
wał każdy kilometr kwadratowy swej planety, gra
nica między śrocj^wij f̂igm ,^ai^ralnym” a otocze-
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cję zaopatrzenia miasta. Wzrost gęstości zalud
nienia na obszarach miast powoduje stałe po
garszanie się warunków życia ich mieszkańców.
U podstaw „urbanizacji demograficznej" leży 
czynnik ekonomiczny. W tym aspekcie urba
nizacja jest ściśle związana z industrializa
cją nie tylko dlatego, że miasta — jako ośrodki 
lokalizacji funkcji produkcji przemysłowej -  stwa- 
rzają perspektywę zatrudnienia ludności napływo
wej, lecz także -  przez działanie sprzężeń zwrot
nych. Rozwój przemysłu — zarówno ilościowy, w 
zakresie produkcji, jak i postęp związany z roz
wojem techniki — wpływa na przemiany produkcji 
rolniczej. Zwiększanie wydajności tej produkcji, ja 
kie powoduje (dzięki mechanizacji, chemizacji 
rolnictwa), zwalnia ręce do pracy na wsi — staje 
się więc przyczyną ruchów migracyjnych. Jest to 
dowodem ścisłej zależności procesów urbaniza
cyjnych od czynnika ekonomicznego związane
go z uprzemysłowieniem. Dowodem pośrednim 
może tu być tendencja do odwrotnego kie
runku migracji: z wielkich algomeracji czy konur- 
bacji — na wieś, którą przejawiają kraje znajdu
jące się w okresie postindustrialnym rozwoju.
Nie można jednak zapominać, że wzrost odsetka 
ludności pozarolniczej spowodowany jest nie tyl
ko postępem uprzemysłowienia, ale także rozwo
jem funkcji usługowych, co dodatkowo pogłębia 
różnice w poziomie życia pomiędzy miastem a 
wsią i tym samym zwiększa „siłę przyciągania" 
miasta. Działa zwłaszcza na ludzi młodych, a więc 
na ludność wiejską w wieku produkcyjnym, po
siadającą jeszcze możliwości zatrudnienia w pro
dukcji rolnej. Atrakcyjność miasta, obok przyczyn 
ekonomicznych (działających zwłaszcza w wypad
ku wsi przeludnionych), jest więc głównym mo
torem „ucieczki" ludności produkcyjnej i w efek
cie — starzenia się ludności wiejskiej oraz braku 
rąk do pracy na wsi 7. Skutki tego procesu dla 
środowiska — to kurczenie się terenów upraw, użyt
kowanie ziemi niezgodnie z warunkami natural
nymi, a więc- niewykorzystanie jej wartości. 
Oddzielny problem stanowią skutki uprzemysłowie
nia dla środowiska. Wiąże się on z aspektem 
przestrzennym procesów urbanizacyjnych. 
„Urbanizacja przestrzenna" przejawia się przede 
wszystkim jako tendencja do intensyfikacji zabu
dowy. Główny problem wynika więc ze sprzecz
ności pomiędzy nowymi potrzebami a ogranicze
niami narzuconymi przez trwałą strukturę miasta: 
„...ośrodki miejskie najczęściej nie są dostosowa
ne do potrzeb człowieka... Nowe potrzeby, wy
znaczone z jednej strony żywiołowym rozwojem 
demograficznym, z drugiej -  nowymi możliwoś
ciami ekonomicznymi i technicznymi, osiągniętymi 
w procesie rozwoju cywilizacji, nie dają się 
rozwiązać... w materialnych ramach przewidzia
nych dla kultur sprzed okresu industrializa
c j i" 8. Sprzeczność to powoduje, że ograniczoną 
dawnymi ramami pojemność miasta powiększa 
się nie tylko przez intensyfikację zabudowy, ale 
przede wszystkim przez powiększanie obszarów 
miast. Następuje ono głównie przez bezplano- 
wq „dziką” zabudowę strefy podmiejskiej. Roz
rastanie się „obszarów zurbanizowanych” wokół 
m iast9 stwarza groźbę dla środowiska, polega
jącą na niezgodnym z warunkami naturalnymi 
użytkowaniu terenu (przede wszystkim niszczenie 
obszarów o wartości rolniczej) oraz na nieracjo
nalnym wykorzystaniu powierzchni zabudowy. 
Niebezpieczne dla środowiska jest także po
większenie obszarów miast w sposób zorganizo
wany, więc przez tworzenie nowych oraz przez 
przekształcanie istniejących wielkich miast w 
aglomeracje i konurbacje.
Zarówno bowiem w przypadku żywiołowego roz
rastania się miast, jak też i planowego kierowa
nia tym wzrostem -  podlega on prawidłowości 
rządzącej procesami osadniczymi, określanej jako 
„prawo koncentracji” : „... mechanizm procesów 
osadniczych wyraża się w koncentrującym od
działywaniu raz powstałego ośrodka. Działanie 
tego mechanizmu czerpie swą dynamikę ze zja
wisk sprzężenia zwrotnego typu dodatniego"ll). 
Oznacza to, że aglomeracja jest układem dzia
łającym w ten sposób, iż „... rezultat jego działa
nia wzmacnia przyczyny, dla których wzrasta dana 
aglom eracja"n . Wzmacnia więc atrakcyjność 
ośrodka dla czynników miastotwórczych, polegają
cą na skupieniu funkcji produkcyjnych i usługo
wych. Możliwość korzystania z wartości już wy
tworzonych (już istniejącego rynku pracy, wypo
sażenia w środki trwałe i usługi) wiąże się 
z korzyściami ekonomicznymi i w ten sposób prze
sądza o decyzjach dalszych lokalizacji nowych 
inwestycji.

Urbanizacja przestrzenna przejawia się zatem
jako :
— przyrost obszaru miast,
— intensyfikacja zabudowy,
— zwiększanie stopnia zainwestowania terenu.
Oprócz skutków przestrzennych wymienionych 
tendencji, wyrażających się w sposobie zagospo
darowania terenu, pociągają one za sobą i dalsze 
konsekwencje. Podwyższają stopień zużycia wody 
i innych źródeł energii i zasobów oraz stopień 
skażenia wody, ziemi, atmosfery12, pogarszając 
warunki życia w mieście i zagrażając otaczającym 
obszarom.
Wszystkie poruszone tu aspekty urbanizacji wy
wierają poważny wpływ na życie społeczne. Na
rzucają one konieczność ciągłej adaptacji do 
zmiennych warunków i w rezultacie tego procesu 
prowadzą do ujednolicenia społeczno-ekonomicz
nego i kulturowego społeczeństwa. Ten proces 
„urbanizacji społecznej" możemy wyjaśnić na 
przykładzie mechanizmu ludzkich działań. U ich 
podstaw leży dążenie człowieka do zaspokajania 
swoich potrzeb. Odznaczają się one wprawdzie 
trwałością potrzeb podstawowych (biologicznych), 
ale jednocześnie zmienność środków ich realizacji 
rodzi nowe potrzeby („wtórne” ) i wywołuje zmien
ność form ich przejawiania się. Proces ten jest 
funkcją rozwoju cywilizacji naukowo-technicznej 
i miasta — wytwory postępu cywilizacji dostarcza
ją też najwięcej możliwości technologicznych 
i technicznych w zakresie środków. Na platformie 
„urbanizacji społecznej" różnice między miastem 
a wsią można więc sprowadzić do różnic w for
mach przejawiania się potrzeb i w sposobach ich 
zaspokajania, z tym że proces ten zmierza właś
nie do zaniku tych różnic. Prowadzi on bowiem 
do ujednolicania wzorów kulturowych i przenika
nia „miejskiego stylu życia" 13 na wieś, czemu 
sprzyja rozwój komunikacji i środków masowego 
przekazu, wywołując zjawisko „przybliżania" 
miasta do wsi (co dodatkowo potęguje wzrost 
ruchów migracyjnych).
„Urbanizacja społeczna" prowadzi do pogłębia
nia sprzeczności, którą możemy określić jako 
„przerost środków nad potrzebami". Nadmierny 
rozwój tych środków utrudnia możliwość korzy
stania z nich i ostatecznie zagraża więc samym 
potrzebom. Na obszarach miast, gdzie realizacja 
wszystkich funkcji odbywa się w warunkach śro
dowiska sztucznego, najbardziej upośledzone są 
potrzeby biologiczne człowieka. Nadmierne sku
pienie środków powoduje: nieracjonalne i nie
higieniczne odżywianie mieszkańców, antysanitar- 
ne warunki mieszkaniowe (przeludnienie mieszkań 
i ich zły stan techniczny), przeciążenie urządzeń 
usługowych wszelkiego typu, trudności lub całko
wity brak kontaktu z przyrodą 14, a ponadto przy
czynia się do niehigienicznego trybu ich życia 
(np. automatyzacja czynności produkcyjnych, opa
nowanie funkcji rekreacji przez formy tzw. bierne
go wypoczynku, odbywanie jednych i drugich 
wyłącznie w warunkach środowiska sztucznego). 
Skutki urbanizacji społecznej to przede wszyst
kim: obniżanie się poziomu zdrowotności, zwię
kszone rozprzestrzenianie się chorób, wzrost wy
padków, pogłębianie się trudności przystosowaw
czych i wzrost chorób psychicznych. Ponadto 
prowadzi ona do rozluźniania więzi społecznych 
(kryzys rodziny, zanik kontaktów sąsiedzkich) oraz 
narastania objawów alienacji i postaw aspo
łecznych, wzrostu przestępczości i liczby przypad
ków patologicznych 15.
Jak widać z powyższego zestawienia problemów, 
miasta są terenem powstawania specyficznych 
problemów środowiska, są tymi jego wycinkami, 
gdzie niebezpieczeństwa zagrażające i przyrodzie, 
i człowiekowi przybierają szczególne rozmiary. 
Urbanizacja jest zespołem procesów, który najle
piej odzwierciedla współzależność zachodzącą 
pomiędzy poszczególnymi przyczynami dewastacji 
środowiska.
„Rozmiar problemów (...) wymaga wielkiego na
rodowego i międzynarodowego wysiłku. Pierwszą 
potrzebą jest planowanie miast odpowiednio do 
społecznych potrzeb ludności. (...) Rzeczą nie
zmiernie ważną jest ustalenie nowych struktur 
i nowych ram dla życia w mieście, w oparciu
0 lepsze zrozumienie zachowania się człowieka 
oraz przy uwzględnieniu czynników społecznych
1 kulturowych" 16.

Opr. M. D.

Przypisy

1 por. Biuletyn Polskiego Komitetu d/s UNESCO, numer 
specjalny — „Człowiek i jego środowisko” .

2 „Wstęp” , p. 8.
3 por, rozdz. III, p. 93 i 94.
4 rozdz. III, p. 93.
5 por. Ziółkowski J . : „Urbanizacja, miasto, osiedle” ,

Studia Socjologiczne, PWN, Warszawa 1965.
6 por. „Raport” , p. 3.
7 pp. 26 i 27.
8 p. 11.
A p. 20.

10 por. Malisz B.: „Zarys teorii kształtowania układów
osadniczych” , „Arkady” , Warszawa 1966, s. 83.

11 tamże, s. 79.
12 „Raport” , p.# 21—24 oraz 17.
13 por. Ziółkowski J., op. cit.
14 „Raport” , p. 14.
15 tamże, pp. 15 i 16.
10 tamże, p. 18.

Lenin
a ochrona przyrody

Bazyli Czeczuga

Już w pierwszych dniach istnienia władzy ra
dzieckiej Włodzimierz Lenin występuje aktywnie 
w sprawie racjonalnego wykorzystywania bogactw 
naturalnych kraju. Na ten temat czytamy w t. 16 
na str. 284 „Dzieł" W. I. Lenina: „...aby ochronić 
i zabezpieczyć źródła naszych bogactw natural
nych, powinniśmy przestrzegać naukowo-tech
nicznych zasad podczas korzystania z tych za
sobów. Na przykład jeżeli mamy na myśli las — 
to powinniśmy przestrzegać zasady prawidłowego 
prowadzenia gospodarki leśnej itp. ..." W związ
ku z tym należy przypomnieć, że po upływie nie
spełna 6 miesięcy od ustalenia władzy radzieckiej, 
a więc w maju 1918 r., Wł Lenin wraz z M. Swier- 
dłowem podpisał „Podstawową ustawę o lasach", 
w której jest mowa m.in. i o tym, że takie boga
ctwo naturalne kraju, jakim jest las, nie może 
być rozpatrywane z jednego tylko punktu widze
nia — pozyskiwania drewna, należy brać również 
pod uwagę i to, że las reguluje stosunki wodne 
w otaczającym terenie, chroni glebę przed erozją, 
ma wpływ na klimat danego regionu, a przede 
wszystkim podkreśla się w tej ustawie znaczenie 
higieniczne lasu, znaczenie dla ochrony zdrowia 
człowieka i dla estetyczno-kulturalnego wycho
wania społeczeństwa.
Wł. Lenin zwraca się 4 kwietnia 1918 r. do 
wszystkich Rad Republik o powiększenie powierz
chni lasów poprzez zalesienie istniejących nie
użytków: „... dziedzictwo nieszczęśliwej wojny po
zostawiło nam ogromne połacie ogołoconej ziemi, 
które koniecznie w interesie narodu natychmiast 
trzeba zalesić...” Po upływie niespełna roku od

424



wyzwolenia Krymu spod władzy Wrangla Wł. Le
nin podpisał dekret o ochronie drzewostanu na 
Krymie. W jakim stopniu Wł. Lenin był bezkompro
misowy w tych sprawach, świadczy fakt zakazu 
w 1919 r. wyrębu drzewostanu w Sokolnikach, mi
mo że sytuacja opałowa w tym czasie w Moskwie 
nie była najlepsza.
Nieobca była Włodzimierzowi Leninowi myśl two
rzenia parków narodowych i rezerwatów. Na pole
cenie Wł. Lenina tak zwany w tym okresie „Nar- 
komles” zwrócił się dn. 4 listopada 1919 r. do 
wszystkich instytucji sobie podległych o wyodręb
nienie i ochronę tych leśnych masywów, które 
w przyszłości mogą stanowić parki narodowe lub 
pomniki przyrody. Przewidywano również bez
względną ochronę cennych gatunków drzew, 
a szczególnie na granicy ich zasięgu.
Dużo uwagi poświęcał również Wł. Lenin należyte
mu wykorzystywaniu zasobów wodnych Kraju Rad. 
Wynika to m. in. z jego listu do A. P. Sierebrow- 
skiego z dn. 2 kwietnia 1921 r., w którym zwraca 
on uwagę na należyte wykorzystywanie wody pod
czas nawadniania pól uprawnych w okolicach Ba
ku. Ponadto w pracy pt. „Zagadnienia rolnictwa"
• „Krytyka Marksa" Wł. Lenin zwraca uwagę na 
wykorzystywanie w rolnictwie ścieków, a nie wy
puszczania wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń do 
rzek, zatruwając w nich wszelkie życie biologiczne. 
W związku z tym dn. 20 lutego 1919 r. wydano 
zarządzenie pt. „O  Centralnym Komitecie Ochro
ny Wód” , w którym zwracano uwagę na koniecz
ność ochrony wód przed zanieczyszczeniami ich 
Przez zakłady przemysłowe i urządzenia komu
nalne.
W styczniu 1917 r., kiedy cały kraj pogrążony był 
w wojnie domowej, Wł. Lenin dostrzegał potrze
bę ochrony przyrody. Nawet w tym okresie znalazł 
czas, aby przyjąć sekretarza astrachańskiego 
i.lspołkoma” , N. N. Podiapolskiego, w sprawie 
ochrony przyrody dla Republiki. Polecił natych
miastowe przygotowanie dekretu o ochronie przy
rody. Po upływie 2 miesięcy od tej rozmowy 
w delcie Wołgi powstał pierwszy w Związku Ra
dzieckim park narodowy, tzw. „zapowiednik” . 
Jednocześnie w oparciu o dekret podpisany przez 
Wł. Lenina nastąpiło otwarcie llmienskiego, 
następnie Bajkalskiego oraz Krymskiego parku 
narodowego. Powołując wyżej wymienione parki 
narodowe brano pod uwagę przede wszystkim 
ochronę określonych połaci kraju jako siedliska 
rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Zwracano 
przy tym uwagę, że parki narodowe stanowią 
własność i bogactwo narodowe i są przeznaczo
ne wyłącznie dla prowadzenia prac naukowych. 
Ważną rolę w ochronie przyrody Kraju Rad ode- 
9rał podpisany dn. 16 września 1921 r. przez 
Wł. Lenina dekret pt. ,,0  ochronie pomników 
przyrody, ogrodów i parków". Chodziło w tym 
dekrecie przede wszystkim o pomniki przyrody 
w postaci ogrodów i parków przydworskich, roz
sianych po ogromnym terytorium Związku Ra
dzieckiego, które miały służyć dla ludzi pracy jako 
miejsca wypoczynku i rekreacji.
Uwypuklenie spraw ochrony przyrody związanych 
z osobą Wł. Lenina jest ważne zwłaszcza teraz, 
kiedy niestety nie wszyscy nauczyliśmy się do
ceniać środowisko, w którym żyjemy. Jest sporo 
sygnałów ostrzegawczych o katastrofalnych skut
kach niedbalstwa, lekkomyślności lub ingerencji 
nieprzyjaznej ręki, których efektem są spustoszone 
Parki, wymarłe lasy i zatrute rzeki. Żyjemy 
w okresie, jak to wynika z raportu Generalnego 
Sekretarza ONZ U Thanta, „kiedy po raz pierw
szy w dziejach ludzkości narasta w skali świato
wej kryzys środowiska ludzkiego. Przyszłość życia 
na ziemi może być zagrożona". W związku z tym 
Proponowana jest przez ONZ w 1972 r. konfe
rencja rządów członków ONZ w Sztokholmie, 
która radzić będzie nad problemami środowiska 
ludzkiego w skali światowej, aby zapobiec gro
żącemu ludzkości kryzysowi.
Te wszystkie zagadnienia dostrzegał 50 lat temu 
Wł. Lenin, dostrzegał w tym okresie, kiedy Kraj 
Rad pogrążony był w wojnie domowej, w okresie 
interwencji zbrojnej państw obcych, kiedy nad 
krajem zawisło widmo głodu.
W tym oto właśnie krytycznym okresie dla Kraju 
Rad Wł. Lenin dużo czasu poświęcał sprawie 
ochrony przyrody. Jakże i dziś aktualna i pełna 
głębokiego humanizmu jest wypowiedziana w tym 
okresie przez niego myśl na temat ochrony przy
rody:

„... ochrona przyrody ma znaczenie dla ca
łego Państwa. Przywiązuję do niej ogromne 
znaczenie. Niechże będzie uważana za potrze
bę państwową i oceniana miarą spraw ogólno- 
państwowych...”

Co to jest
architektura
krajobrazu?

Zygmunt Novók

Wszyscy niby wiemy, co to jest architektura kraj
obrazu, ale wciąż zderzamy się z zaszczepionymi 
nam pojęciami i metodami planowania prze
strzennego, w które chcemy wpasować tradycyjne 
pojmowanie krajobrazu. Tymczasem planowanie, 
jako działanie naukowe, wymaga analizy i syn
tezy w zakresie pewnej grupy dyscyplin i nie sta
wia sobie jako celu kształtowania całości otocze
nia. Planowanie nie działa w sposób ciągły 
wobec coraz to nowych sytuacji, nie jest ono 
sztuką, lecz wiedzą. Wyścig cywilizacyjny zmienia 
niezwykle szybko i radykalnie pozycje wyjściowe 
planowania, chociażby przez wynalazki w tech
nice i przemyśle.
Zaspokojenie wymagań w zakresie kształtowania 
przestrzeni w związku z koniecznością podejmo
wania szybkich decyzji inwestycyjnych pociąga 
za sobą potrzebę szybkiego definiowania istoty 
zagadnienia. Brak porozumienia tkwi w błędnym 
rozumieniu pojęcia architektury. Obecnie XIX- 
-wieczne rozumienie architektury już nie wystarcza. 
Jak wiadomo, wywodzi się ono z greckiego „tek
tura” — osłona, oraz z „arche” , czyli początku 
każdego działania. O ile w starożytności archi
tektura była rozumiana jako sztuka statyki i ładu,
0 tyle dziś musi być rozumiana jako sztuka ruchu
1 rozwoju. Twórca teorii urbanistyki polskiej, T. 
Tołwiński, stwierdził pod koniec swego życia: „im 
dłużej analizuję zagadnienie, tym wyraźniej widzę, 
że architektura jest pojęciem najszerszym". Ur
banistyka jest w tym ujęciu częścią architektury. 
Natomiast krajobraz jako pełnia zjawisk jest wy
razem zdarzeń danej chwili i miejsca.
Wprawdzie mówiąc: „przestrzeń” lub „czas” -  nie 
wiemy, co jest istotą rozciągłości lub trwania, 
jednak nieustannie i ściśle posługujemy się tymi 
schematami dzięki wciąż ulepszanej metodzie 
mierzenia. Ale pierwszą miarą każdego otoczenia 
jest człowiek i rzeczywiste jest dlań to tylko, w 
czym tkwi jego fizyczna i psychiczna świadomość. 
Nietoperz nie widzi, a jaskinia jest dla jego 
świadomości zmysłowej tak realną rzeczywistością, 
że przy najśmielszym locie nigdy się w niej nie 
rozbija. Krajobraz jest „echo-wonio-smako-obra- 
zem” i fizjologicznym dotknięciem środowiska tak 
sprawnym w każdej chwili, że człowiek ma wciąż 
w sobie to kapitalne rozeznanie otoczenia i nie 
powinien nigdy się w nim rozbijać. Niestety -  
w rzeczach najistotniejszych popełnia dziecinne 
absurdy i ulega wciąż zderzeniom z otoczeniem. 
Gdy niekulturalny i nieopatrzny konstruktor wy
pełnia halę przędzalni potwornym łoskotem po
zornie ulepszonych wrzecion -  produkcja teore
tycznie rośnie, a praktycznie spada, bo natężenie 
hałasu wyklucza stały pobyt ludzi w hali. Gdy 
nieekonomiczny ekonomista oszczędza na oczysz

czaniu ścieków i spalin, a niesocjalistyczny socja
lista (jak mówi prof. Jefreimow) akceptuje plan 
cementowni, która nieraz 1/3 swego urobku za
pyla pola, lasy i płuca ofiar pylicy, co obciąża 
budżet narodowy nadmiarem przedwczesnych rent 
inwalidzkich -  to znaczy, że osiągnięcia inwesto
wania wyrywają nowe, nie policzone zapadliska 
w bilansie gospodarki, że najbardziej aspołeczne 
i nieekonomiczne jest niesocjalistyczne uprzemys
łowienie kraju. Innymi słowy — socjalistyczne, tj. 
równoprawne traktowanie wszystkich — â  nie tylko 
wybranych, korzystnych doraźnie czynników środo
wiska -  staje się coraz widoczniejszą koniecznoś
cią rozwoju cywilizacji przemysłowej.
Dotychczas każde stadium cywilizacji zmieniało 
zasadniczo środowisko, wybierając zeń aż do wy
czerpania właściwe sobie środki działania. Kraj
obrazy cywilizacji łowieckiej, pasterskiej i rolniczej 
pustoszeją z ludzi u kresu danego stadium -  po
zostawiając środowisko wyczerpane z zasobów da
nego typu. Wszystko to działo się bardzo wolno 
i angażowało tylko niektóre elementy środowiska. 
Cywilizacja przemysłowa ogarnia je wszystkie 
i niezwykle szybko (nawet piasek jest cennym su
rowcem), ale działa beztrosko i po staremu cha
otycznie. I tu zjawia się elementarna rola krajob
razu jako scalonego obrazu środowiska.
Na środowisko człowieka składa się zarówno śro
dowisko naturalne, które decyduje o jego fizjo
logii, jak i środowisko społeczne, które decyduje
0 każdym zachowaniu się człowieka. To drugie 
ma prymat.
Środowisko jest nie tylko źródłem środków dzia
łania, z którego więzi można je wyrywać i wyzwa
lać jako różnego rodzaju energie. Jest ono też 
naczyniem, którego kształt zapada się i pęka, trze
szczy, kruszy się i rozpada, albo rozrasta się orga
nicznie, zależnie od sposobu czerpania i rodzaju 
energii, od typu i dojrzałości cywilizacji. Ten 
kształt środowiska, tj. krajobraz w każdej chwili
1 miejscu, sygnalizuje zdrowym zmysłom nagie 
fakty. Działa uderzeniem odruchu bezwarunkowe
go bezpośrednio i tak mocno, iż żadna przesłona 
tajemnicy ani propagandy ukryć ani skrzywić ich 
wymowy nie zdoła. Dopiero użytek, jaki robi się 
z tych sygnałów, dopiero ich interpretowanie jest 
sprawą świadomości, psychiki, etyki i postawy 
osobistej. Tu już działa środowisko społeczne, 
które ma prymat w każdym zachowaniu się czło
wieka.
Socjalistyczne użytkowanie krajobrazu, jako miary 
wydarzeń każdej chwili i miejsca, wyróżnia tylko 
dwa kryteria zjawisk: społecznie korzystne i aspo
łeczne. Gdyby nauczono dorosłych posługiwać się 
krajobrazem tak jak dzieci zegarkiem, wiele do
kumentacji wyglądałoby zupełnie inaczej niż obec
nie. Uwzględniano by w każdej stan środowiska 
przed i po inwestycji, środowiska, w którym tkwią 
wszyscy i wszystko dzieje się wspólnym kosztem. 
Wróćmy do podanego wyżej określenia, zakłada
jącego, że krajobraz jest odbiciem zdarzeń, ^da
rzeniem nazwać można wszystko -  poczęcie świa
tów i atomów, rozwój, trwanie i rozpad ich bytów. 
Wśród nich -  w ich środowisku także życia, bo 
słowo „zdarzenie" jest pojęciem doskonale elas
tycznym i dynamicznym. Jego rdzeń mówi o przy
czynie jako prapoczątku wszystkiego, co się z daru 
tworzenia wywodzi. I przekazuje ją (przyczynę) w 
każdym zdarzeniu. Zdarzenie jest więc formą ele
mentarną. I jakkolwiek przywykliśmy mierzyć wszy
stko czasoprzestrzenią, liczbą i innymi czynnikami 
dyscyplin szczegółowych, ujętymi umową ogólno
ludzką w abstrakcyjne formy -  to nie chcąc mie
rzyć, lecz objąć wszystko nam dostępne — musimy 
wyrwać się z ich sieci. Trzeba oprzeć się na nie
powtarzalnym zdarzeniu, jakim jest życie. Ale czło
wiek sam też może wywoływać i kształtować zda
rzenia.
Jeżeli ludzkość naprawdę uzna osobę człowieka 
jako środek swego życia, jako jądro swej formy, 
jako cel w każdym zdarzeniu i jeżeli początek 
każdego wydarzenia obdaruje zaczynem  ̂ swej 
ludzkiej istoty (a więc czuciem, prędszą od świat
ła wyobraźnią, pamięcią i ładem myśli istoty 
społecznej, nieustannie potęgowanym przeẑ  ludz
kość) -  to wnętrze, forma kożdego tak pojętego 
wydarzenia nabierze cech uniwersalnych — „żywej 
cegły” w architekturze życia.
Potwierdzi to krajobraz świata z każdej pozycji, 
przez każdą osobę widziany. Bo obraz kraju, jako 
suma zjawisk odczuwanych zmysłowo w każdej 
chwili i miejscu, jest bodźcem odruchu bezwarun
kowego całego środowiska we wszelkich  ̂jego 
elementach. Krajobraz jest generalnym  ̂zwiastu
nem informacji -  jest obrazem twórczości lub de
humanizacji życia. Na tym tle architektura kraj
obrazu jest miarą rozwoju przyszłości.
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Człowiek 
jako cząstka 
środowiska

Maria Dienwebel

Z dialektyki związku między człowiekiem a przy
rodą wynika, że ich wzajemne relacje możemy uj
mować bądź na platformie sprzeczności zacho
dzących pomiędzy człowiekiem a przyrodą, bądź 
na platformie powiązań między nim jako użytkow
nikiem a przyrodą jako źródłem zasobów. To dru
gie ujęcie zawiera wyjaśnienie mechanizmu dzia
łalności człowieka w przyrodzie, bowiem człowiek, 
aby żyć, musi zaspokajać swe potrzeby, a jedynym 
źródłem środków ich zaspokojenia jest właśnie 
przyroda.
Eksploatacja przyrody jest zawsze pewną formą 
ingerencji człowieka w stan naturalnej równowagi 
środowiska przyrodniczego, bo działalność ta 
wiąże się z wprowadzaniem zmian o charakterze 
trwałym, a ponadto jest procesem ciągłym. Stąd 
więc -  w wyniku „sumowania się” działalności 
kolejno po sobie następujących pokoleń i na
warstwiania się jej skutków -  może dojść do na
ruszenia równowagi naturalnych układów środo
wiska. Człowiek jest więc czynnikiem zagrożenia 
wobec przyrody, ale sprzeczność ta ma charakter 
konieczny: zaspokajanie potrzeb jest warunkiem 
ludzkiej^ egzystencji. Człowiek może tylko de
cydować o rozmiarach zagrożenia poprzez takie 
użytkowanie przyrody, które jest najmniej sprzecz
ne z warunkami naturalnymi, czyli poprzez racjo
nalne gospodarowanie w przyrodzie. Relacje mię
dzy człowiekiem a przyrodą możemy jednak ująć 
również z innego punktu widzenia. Możemy trak
tować człowieka nie jako czynnik zagrażający 
jego przyrodniczemu otoczeniu, a przeciwnie -  
jako obiekt zagrożenia, wychodząc z założenia 
opartego na poglądzie nauk przyrodniczych, że 
człowiek jest cząstką przyrody. Ściślej -  obiektem 
zagrożenia są biologiczne potrzeby człowieka, na
tomiast czynnikiem zagrażającym -  jego własna 
działalność. Zatem problem sprowadzamy na plat
formę konfliktu między człowiekiem a jego wy
tworami.
Jest to niejako odwrócenie wyżej poruszoneqo 
problemu.
Co rozumiemy przez stwierdzenie, że człowiek jest 
cząstką przyrody? Przede wszystkim to, iż jego eg
zystencją rządzi zespół warunków koniecznych, 
działających w sposób niezależny od jego woli, 
bo tak jak przyroda jest zdeterminowany prawa
mi, jakim przyroda podlega.
Biologiczną istotę człowieka można więc ująć 
w postaci następujących zależności: od własnego 
organizmu, od środowiska, w którym żyje, od swo
jego gatunku. Pierwsza z tych zależności wynika 
z cech organizmu ludzkiego, a jej przejawem są 
nasze potrzeby biologiczne. Są one „plastyczne” 
i zmienne, bowiem środki służące realizacji po
trzeb człowiek wytwarza z tego, co znajduje w 
swoim otoczeniu, a w miarę wyczerpywania ich 
źródeł zmuszony jest do szukania nowych środ
ków 1.
W ten sposób warunki otoczenia współwyznaczają 
procesy życiowe organizmu, na który oddziałują 
za pośrednictwem takich czynników, jak klimat, 
ukształtowanie terenu, stosunki wodne, zasoby (ro
dzaje gleb, surowce, szata roślinna i fauna). 
Współzależność zachodzi także między człowie
kiem -  przedstawicielem gatunku -  a populacją 
ludzką. Nagromadzenie cech poszczególnych jed
nostek biologicznych w całej zbiorowości (stosu
nek liczebności osobników różnej płci i wieku, 
stopień płodności, rozrodczości, poziom zdrowot
ności) tworzy w sumie określoną strukturę demo
graficzną. Rzutuje ona z kolei na określony prze
bieg procesów demograficznych (urodzenia, zgo
ny, przyrost, zmiany liczebności, zmiany gęstości 
zaludnienia), zmieniających tę strukturę i tworzą
cych nową.
Wymieniony zespół warunków naturalnych tworzy 
przyrodnicze podstawy życia człowieka i one to 
stanowią o zależności człowieka od przyrody. Ale 
nie jest to zależność jednostronna.

Człowiek jako gatunek zoologiczny różni się od 
innych tym, że w miejsce właściwego im biernego 
przystosowywania się do przyrody odznacza się 
zdolnością twórczego przetwarzania zastanych wa
runków naturalnych. Nasuwa się jednak pytanie, 
czy tę zdolność „uniezależniania się” 2 człowieka 
od przyrody możemy wyjaśnić jedynie za pośred
nictwem jego ludzkiej „natury” ?
„Człowiek jest swoistym gatunkiem, a raczej ro
dzajem zoologicznym i wszystkie jego cechy ana
tomiczne na równi z fizjologicznymi, chemicznymi 
lub psychicznymi powstały drogą rozwoju ewolu
cyjnego ze związków obecnych już u zwierząt... 
Jednakże człowiek posiada coś, co jest obce zwie
rzętom i co stawia sprawę w zasadniczo innym 
świetle. Człowiek jest istotą społeczną i jego roz
wój psychiczny przebiega pod przemożnym wpły
wem czynników społecznych” a. Oznacza to, że 
pomimo iż podstawą ludzkiego działania są po
trzeby biologiczne, byłoby błędem ujmowanie je
go natury w sposób autonomiczny, tzn. niezależnie 
od jego życia społecznego i stopnia jego rozwo
ju 4. Inaczej mówiąc — człowiek ma możność kiero
wania własnym rozwojem. Jakie są tego kon
sekwencje?
Z faktu, że jest istotą przyrodniczą, wynika, że 
jego biologiczna struktura odznacza się trwało
ścią jej podstawowych cech. Pomimo możliwości 
ich dostosowywania do zmiennych warunków mo
żemy strukturę tę uznać za względnie niezmienną. 
Z faktu zaś, że jest istotą społeczną, wynika, że 
posiadł zdolność przekształcenia własnej sytuacji 
ekologicznej, czyli warunków przyrodniczych i de
mograficznych, od których zależy egzystencja 
i rozwój jego istoty biologicznej.
Pierwsze niebezpieczeństwo wynika z rozbieżności 
pomiędzy tempem rozwoju biologicznego (tak ma
łym, że mówimy tu o niezmienności) a tempem 
rozwoju historycznego, którego rezultat: prze
kształcanie środowiska naturalnego, następuje 
z prędkością niewspółmiernie większą. Zachodzi 
tu zagrażająca człowiekowi sprzeczność pomiędzy 
trwałością jego struktury biologicznej a narasta
jącą zmiennością warunków, w jakich żyje5.
Nie jest to jednak niebezpieczeństwo jedyne. Rów
nolegle z przekształcaniem środowiska naturalne
go przekształca on także inne więzi łączące go 
z przyrodą, narusza bowiem także swoją we
wnętrzną strukturę i w coraz większym stopniu 
„uniezależnia się” od swych wewnętrznych uwa
runkowań przyrodniczych, tak jak tworząc środo
wiska sztuczne „uniezależnia się” od warunków 
naturalnych swego otoczenia. Wytwarza to nową 
zależność człowieka od własnych wytworów. Np. 
rozwój wiedzy pozwala wprawdzie człowiekowi 
na obniżenie śmiertelności, ale jednocześnie wiąże 
się także z powstaniem nowych przyczyn zgo
nów. Umożliwia regulowanie poczęcia i urodzeń, 
ale zmiany przewidywane w tej dziedzinie syg
nalizują o dalszych niebezpieczeństwach, jak np. 
koncepcja „inżynierii społecznej” , polegającej na 
stosowaniu metod chemicznych i fizjologicznych 
do kierowania jednostką i zbiorowością ludzką, 
a także do dziedzicznego przekazu cech potom
stwu (swoista „hodowla człowieka” ) 6.
Wymieniłam dotąd drogi, jakimi człowiek wpływa 
na swoje potrzeby, ale zmianom podlega także 
sam proces zaspokajania ludzkich potrzeb. Pomi
mo trwałości potrzeb biologicznych (symptoma
tyczne, że określa się je jako „pierwotne” ), czło
wiek przekształca sposoby ich zaspokajania i w 
efekcie -  także formy ich przejawiania się. Przy 
tym każdy nowy osiągnięty rodzaj środków reali
zacji potrzeb automatycznie rodzi nowe potrzeby 
(„wtórne” , choć w istocie u podstaw działania na
dal leżą potrzeby „pierwotne” , tzn. biologiczne)7. 
Ta historycznie ukształtowana forma uzewnętrz
niania się potrzeby staje się integralną częścią 
samej potrzeby — jej wewnętrznego przejawiania 
się. Mechanizm ten pozwala na wyodrębnienie 
następnego niebezpieczeństwa, jakie zagraża 
człowiekowi. Jest nim narastająca sprzeczność 
pomiędzy środkami a potrzebą, której zaspokoje
niu mają służyć.
Zilustrujmy to przykładem. A. Leńkowa8 zwraca 
uwagę, że „rozwój” środków zaspokajania głodu 
idzie w kierunku ciągłego zmniejszania ich war
tości odżywczych. Proces ten występuje we wszyst
kich fazach ich produkcji -  zarówno uprawy, jak 
przetwarzania surowców, konserwacji produktów, 
a nawet konsumpcji — poprzez niewłaściwe przy
rządzanie pokarmów do spożycia. Także sposoby 
użytkowania środków są sprzeczne z konstytucją 
biopsychiczną człowieka. Człowiek pierwotny sam 
zdobywał środki niezbędne mu do życia, sam je 
przetwarzał, sam przyrządzał. W procesie spo

łecznego podziału pracy nastąpiło oddzielenie 
funkcji produkcji od konsumpcji. Człowiek nie jest 
już bezpośrednio zaangażowany w wytwarzaniu 
środków. Dalszy proces specjalizacji funkcji (tak 
w zakresie produkcji, jak i konsumpcji) zmierza do 
coraz większego ich zmechanizowania czy wręcz 
automatyzacji czynności. Niektóre z nich zostały 
sprowadzone do jednego ruchu (porównajmy np. 
prostą czynność — włączanie palnika, z jej daw
nym odpowiednikiem — rozpalaniem ognia...). 
Człowiek współczesny „ułatwia sobie życie” przez 
maksymalnie oszczędne użytkowanie swoich fi
zycznych umiejętności. W ten sposób pozbawia się 
wielu czynności, które są niezbędne dla spraw
nego funkcjonowania jego organizmu, bowiem 
cechy antropologiczne pozostały niezmienione w 
stosunku do ich poziomu sprzed setek lat. W 
związku z tym narasta potrzeba kompensowania 
braków aktywności ruchowej przez uprawianie 
sportu, przez turystykę, przez inne formy aktyw
nego wypoczynku, przy czym warunkiem ich sku
teczności jest zlokalizowanie tych funkcji w środo
wisku naturalnym. Stają się one zatem formą 
świadomego przystosowywania się do nowych wa
runków, nową formą więzi z naturą.
Dochodzimy do następnego problemu. Doskonale
nie środków powoduje przenoszenie aktywności 
człowieka z pracy mięśni na pracę mózgu. Im wyż
szy stopień doskonałości środków, tym większy 
stopień ich skomplikowania, zatem wymagane 
większe przygotowanie człowieka do posługiwania 
się nimi. Sam proces poznawania rzeczywistości 
wytworzonej (i nadal nieustannie przetwarzanej) 
nie tylko zabiera człowiekowi tę część jego czasu 
i energii, której uwolnienie stanowi zawsze główny 
bodziec w jego dążeniu do postępu, ale powo
duje ponadto narastanie obciążenia poznawcze
go. Aktywność intelektualna człowieka czy pojem
ność ludzkiej pamięci jest także w pewien spo
sób ograniczona przez jego konstrukcję anato
miczną i fizjologię. Przy tym regeneracja sił fi
zycznych jest procesem łatwiejszym niż odnowa 
aktywności intelektualnej i emocjonalnej. Ten dru
gi proces wymaga w znacznie większym stopniu 
izolowania człowieka od rzeczywistości przez niego 
wytworzonej. Innymi słowy, jeszcze silniej umacnia 
jego więź z przyrodą.
Rozwój ludzkiej wiedzy i postęp techniki spowodo
wał powstanie nowej funkcji: „nie-pracy” (za 
J. Chmielewskim), której istotą jest swoisty, racjo
nalny „powrót do natury” . Tak jak opanowanie 
nowych technik produkcji żywności (możliwe dzię
ki rozwojowi produkcji rolniczej i przemysłowej) 
wywołuje konieczność racjonalnego odżywiania, 
polegającego na wyrównywaniu niedoboru natu
ralnych składników pokarmów.
Jak widać z powyższych przykładów, ta forma 
sprzeczności pomiędzy człowiekiem a jego wytwo
rami, która przejawia się w konflikcie między środ
kami a ich celem — zaspokojeniem potrzeb — 
jest rozwiązywana przez tworzenie nowych, świa
domych powiązań z naturą.
Wszystkie omawiane tu sprzeczności ujęto w skali 
jednostki, ale przecież konflikt narasta także w 
skali całej populacji. Wynika to z rozwoju liczeb
nego ludności i ludzkich wytworów, trwałości tych 
wytworów, wreszcie z ograniczoności środowiska, 
którego granice wyznaczone są zarówno wielkoś
cią przestrzeni, jaką człowiek dysponuje, jak i jej 
wartością, czyli zasobnością w środki służące re
alizacji jego potrzeb.
Już z tego zestawienia, jeśli pominiemy dalsze 
sprzeczności rozwoju społecznego, wynika wzrost 
konkurencji w obrębie populacji ludzkiej. Jej 
przedmiotem jest przyroda, w aspekcie ilościo
wym (przestrzennym) i jakościowym (zasobności). 
Konflikt między człowiekiem a jego wytworami 
zachodził od początku społecznego procesu pracy. 
Sprzeczność między stopniem rozwoju świadomoś
ci a obiektywnym bytem jest jednym z motorów 
rozwoju społecznego. Nigdy jednak poziom jej 
rozwoju nie zagrażał dalszej egzystencji ludzkiej 
populacji. Człowiek jest aktywnym czynnikiem w 
procesie własnego rozwoju. Na obecnym jego 
szczeblu osiągnął możliwość samounicestwienia. 
W obronie przed tym niebezpieczeństwem podej
muje próby „pokojowego wykorzystania” swoich 
wytworów. Ma ono polegać na ich użytkowaniu 
wyłącznie w celach racjonalnego gospodarowania 
przyroda i rozszerzania zasięgu działania czło
wieka poza naszą planetą. Innymi słowy — do 
zacieśniania więzi człowieka z przyrodą, warun
kującego odkrycie nowych możliwości rozwiązy
wania istniejącego konfliktu interesów. 
Spróbujemy uporządkować nasuwające się tu 
wnioski.
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Ze sprzeczności pomiędzy trwałością cech antro
pologicznych a zmiennością sytuacji ekologicznej 
człowieka wynikają trudności jego adaptacji do 
zmiennych warunków życia. Narastanie tej sprze
czności prowadzi do naruszenia równowagi na
turalnej środowiska i zmusza człowieka do po
szukiwania nowych form świadomego przystoso
wywania się do swego otoczenia drogą maksy- 
malneąo zabezpieczania jego warunków natu
ralnych.
Ze sprzeczności pomiędzy potrzebami biologicz
nymi człowieka a środkami wytwarzanymi do ich 
zaspokojenia wynika postępująca degeneracja 
naturalnych zdolności przystosowawczych orga
nizmu ludzkiego, przy jednoczesnym wzroście ob
ciążenia psychicznego. Narastanie tej sprzecz
ności każe przewidywać naruszenie naturalnej 
równowagi wewnętrznej człowieka, co zmusza go 
do świadomego przystosowywania własnego or
ganizmu do jego zmienionych zadań -  drogą 
ochrony istoty biologicznej w człowieku.
Oczywiście, obie te sprzeczności ściśle się ze so
bą wiążą w jeden proces. Wytwarzając środo
wisko sztuczne — człowiek stawia sam siebie wo
bec nowych problemów. Do ich rozwiązania nie 
wystarczą jego cechy wrodzone (przekazane dzie
dzicznie) i umiejętności nabyte (w procesie spo
łecznego uczenia się). Organiczna konstrukcja 
człowieka i rozwinięta umiejętność posługiwania 
się własnym organizmem muszą być wspomagane 
wytwarzanymi przez niego urządzeniami. Więcej: 
człowiek współczesny stawia sam siebie w sytua
cjach, kiedy przestaje kierować swymi wytwora
mi, a jest przez nie „kierowany” . Na przykład 
osiągnięte prędkości pokonywania przestrzeni 
nasunęły m. in. trudność w czynnym odbieraniu 
bodźców zewnętrznych. Funkcję tę człowiek nie 
tylko musiał powierzyć przyrządom, ale ponadto 
sam musi reagować zgodnie z ich „nakazem , 
w sposósb sprzeczny ze swoimi doznaniami. Jest 
to tylko jeden z wielu przykładów sytuacji, w któ
rych człowiek podporządkowuje się swojej świa
domości i jej wytworom w stopniu narzucającym 
jego organizmowi rolę maszyny.
Człowiek więc nie tylko „podgląda” zasady funk
cjonowania własnego organizmu, by przenosić je 
potem na działanie produkowanych przez siebie 
wytworów, ale także pokonuje mechanizm jego 
biologicznego funkcjonowania, a zmusza do auto
matycznego działania. Czyni to eliminując coraz 
więcej swych czynności fizycznych oraz zastępując 
czynnik doświadczenia — wiedzą. Wymagają tego 
spiętrzające się trudności warunków, w jakich 
żyje. Staje się to także wymaganiem szeroko 
pojmowanej praktyki społecznej, gdzie — rów
nież wobec prędkości przemian — doświadczenie 
musi być zastępowane przez przewidywanie, czyli 
wyprzedzane przez świadomość.
Na obecnym etapie swego rozwoju człowiek po
znał już takie prawa przyrody, których „pokona
nie” zmusza go jednocześnie do pokonywania 
(a nie tylko wykorzystywania) praw własnego or
ganizmu, a także żywiołowości swego rozwoju 
demograficznego i społecznego. Wszystko to sta
nowi jeszcze jeden dowód jedności człowieka 
z przyrodą.
Przeprowadzone rozumowanie miało na celu wy- 
odrębienie sprzeczności, jakie zagrażają związko
wi człowieka z przyrodą ze strony ludzkich wy
tworów. Dla uproszczenia ujęto je jako konflikt 
pomiędzy istotą przyrodniczą człowieka a jego 
istotą społeczną. Nie jest to jednak ścisłe, bo — 
jak wspomniano — stanowią one jedną całość. 
Przeciwstawianie sobie tych dwu niepodzielnych 
aspektów natury, a ściślej: osobowości człowieka, 
jest możliwe jedynie na drodze abstrakcji nauko
wej. Z integralności obu tych czynników wynika, 
że nie można rozpatrywać relacji człowieka do 
środowiska biorąc pod uwagę jedynie jego istotę 
biologiczną, a wyłączając z rozważań czynniki 
biosocjalne. Z kolei — współzależność między 
osobowością człowieka a społecznymi formami 
bytowania i wyznaczający poziom jej rozwoju po
stęp cywilizacji -  nie uwalnia człowieka od przy
rody. Nie tylko dlatego, że zależność od przyro
dy leży u podstaw postępu (mającego na celu 
,,wyzwolenie” człowieka spod jej panowania). 
Także dlatego, że wprowadza on nową zależność 
człowieka od rzeczywistości przez niego wytworzo- 
nej, przejawiającą się w postaci nowych sprzecz
ności, z których żadna nie może być rozwiązana 
Poza przyrodą. Ich rozwiązywanie polega jedynie 
na zastępowaniu jednych form zależności od 
przyrody innymi, a nie na jej „ujarzmianiu” . 
Można by zatem dyskutować, co jest bardziej 
korzystne dla człowieka: czy wysoki stopień za

leżności od przyrody, czy równie wysoki stopień 
zależności od własnych wytworów, który w efekcie 
skazuje człowieka na konieczność umacniania 
jego więzi z przyrodą... Jednakże, wobec nie
uchronności postępu, dyskusja taka byłaby nie
celowa. Rozwój cywilizacji, a szerzej -  kultury* 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 
jest koniecznością. Jest to właśnie proces przy
stosowywania się człowieka do środowiska. Me
chanizm tego rozwoju (jego dialektyka) wyjaśnia 
obiektywny charakter procesu. Bowiem rozszerza 
on możliwości przystosowawcze człowieka, a jed
nocześnie ogranicza go; osiągnięte możliwości 
pociągają za sobą zmianę warunków i tym sa
mym konieczność szukania nowych form przysto
sowania. Bo dostarcza on nowych środków rea
lizacji ludzkich potrzeb, a jednocześnie -  prze
kształcając warunki, które te potrzeby współwy- 
znaczają -  rodzi nowe potrzeby. Tak więc po
stęp wprowadza zmiany dla człowieka korzystne, 
ale zmusza go do przystosowywania się do tych 
zmian. Przy tym każda zmiana wywołana sztucz
nie przez człowieka — ma określone (choć nie 
zawsze możliwe do przewidzenia) konsekwencje 
dla jego naturalnych powiązań ze środowiskiem. 
W ten sposób człowiek jest kształtowany tak 
przez naturę, jak i przez kulturę, innymi słowy -  
w ten sposób człowiek sam kieruje swym rozwo
jem. Ale oznacza to, że może jedynie przekształ
cać charakter swych powiązań z przyrodą, nie 
osiągnął natomiast zdolności uwolnienia się od 
swoich przyrodniczych uwarunkowań. Przeciwnie. 
W miarę wzrostu zależności od rzeczywistości wy
tworzonej zwiększa się także konieczność zacieś
niania przyrodniczych powiązań człowieka — i tych 
zewnętrznych, i tych tkwiących w jego naturze, 
u podstaw jego osobowości. Jednakże więzi te 
przybierają współcześnie inną formę, bowiem dia
lektyczny związek człowieka z przyrodą podlega 
historycznemu rozwojowi. Żadnej z wyodrębnio
nych więzi nie możemy uznawać za wartość sta
łą. Pomimo zmienności form, jakie przybierają — 
jest wielkością stałą jedność człowieka z przy
rodą. Tak jak nie ma już „powrotu do natury” 
(w jej sensie pierwotnym), tak nie może być roz
woju poprzez „pokonywanie” natury. Może .być-  
musi być! -  świadome kształtowanie więzi czło
wieka ze środowiskiem.
Bowiem związek człowieka z przyrodą osiągnął 
współcześnie takie stadium swego rozwoju, w któ
rym czynnikiem dominującym stała się wiedza 
człowieka, decydująca o dalszym przebiegu tego 
rozwoju, a nawet o istnieniu człowieka. Jej rola 
polega na racjonalnym zabezpieczaniu równowa
gi powiązań, zagrożonej we wszystkich jej aspek
tach.

Badając problemy środowiska ludzkiego mu
simy uwzględnić zachodzącą współzależność or
ganizmu człowieka i jego otoczenia oraz nie- 
rozdzielność czynników biologicznych i społecz
nych w procesie ich wzajemnego oddziaływania. 
Zmienia się jedynie charakter ich powiązań. Na 
obecnym etapie ich rozwoju świadoma ochrona 
więzi człowieka z naturą stała się warunkiem 
ochrony życia na Ziemi.

Przypisy:
1 Mowa tu jest o potencjalnych możliwościach środowi
ska — pomijam w tym miejscu stopień rozwinięcia zdol
ności człowieka do ich wykorzystania.
2 To „uniezależnianie się” polega w istocie na coraz 
lepszym wykorzystywaniu do ludzkich celów znajomości 
praw przyrody, jest więc jedynie wyższą fermą przysto
sowania do ich działania.
3 J. Dembowski: „Psychologia małp” . Warszawa 1946,
ss. 45 i 15 (cyt. wg J. Szczepańskiego, „Elementarne po
jęcia socjologii” , s. 109).
4 J. Szczepański, „Elementarne pojęcia socjologii” , PWN, 
Warszawa 1970, s. 113. Na temat poruszonych wyżej pro
blemów por. także J. J. Wiatr: „Społeczeństwo -  Wstęp 
do socjologii systematycznej” , PWN, Warszawa 1964.
5 O tym, jaki jest obecny stopień tych przekształceń, 
świadczy najdobitniej „Raport Sekretarza Generalnego 
ONZ, U Thanta” z dn. 26 V 1969 r. (por. Biuletyn Polskie
go Komitetu d/s UNESCO, numer specjalny „Człowiek 
i jego środowisko”). Określa on aktualny stan stosunku 
środowiska wytworzonego do „naturalnego” mianem 
„kryzysu środowiska ludzkiego...” . Jest to kryzys o za
sięgu światowym.
6 J. Szczepański, op. cit., ss. 43 i 109 oraz dalsze.
7 Por. J. J. Wiatr, op. cit., rozdz. IV.
8 A. Leńkowa: „Problem ochrony biotopu ludzkiego” w: 
„Ochrona przyrody i jej zasobów” , praca zbiorowa pod 
red. Wł. Szafera, Kraków 1965, t. Ił, s. 648 i następne.
9 W jej najszerszym pojęciu, jako „całokształt dorobku 
ludzkości społecznie utrwalony i gromadzony w ciągu jej 
dziejów (...)” ; por. Wielka Encyklopedia Powszechna, 
PWN, t. 6, s. 294.

P u b lC m o M tffH -to g raA  jest próbą graffczńego 
z e s ta ^ ^ " ' ^fctćvyc^j danych dotyczących za
nieczyszczała yTCek, je
zior, zago-
spodarowaniasy^ e\rze j|n  J oJy*jrr; Dane pocho
dzą z drugiej połowTnat sześćdziesiątych i były 
uzyskane z różnych źródeł. Konstrukcja kartogra- 
mu jest prosta. Zaznaczono na nim sześć rów
noleżnikowych pasów względnie obszarów kraj
obrazowych: nizin nadmorskich, pojezierza pół
nocnego, nizin środkowych, starych gór î  wyżyn, 
kotlin podkarpackich i Karpat1, oraz zanieczysz
czenia wód i powietrza tych obszarów, którego 
rzucającym się w oczy skutkiem jest zatruwanie 
lasów. Natomiast zagospodarowanie przestrzen
ne kraju jest pokazane w postaci pasów prze
widywanej urbanizacji w 2000 roku2. Zestawie
nie tych danych stanowi ilustrację wpływu uprze
mysłowienia i urbanizacji na przyrodę. Istotę 
tego procesu przedstawia — w lapidarnym skró
cie -  załączony schemat. Na Ziemi występuje sfe
ra abiotyczna przyrody, wewnątrz tej sfery roz
wija się biosfera, czyli sfera przyrody żywej. 
W biosferze mieści się społeczeństwo ludzkie, 
wytwarzając wokół siebie sferę antropogeniczną, 
czyli antroposferę.
Sfera antropogeniczna oddziaływuje na biosferę 
i sferę abiotyczną, powodując wiele skutków dla 
przyrody niekorzystnych. Społeczeństwo powinno 
dążyć do tego, aby sfera antropogeniczna stała 
się noosferą, czyli sferą rozumnego stosunku, tj. 
współdziałania i uprawy przyrody przez człowieka. 
Schemat ten może przekształcić się w mapę 
obrazującą stan lub przebieg zjawiska na kon
kretnym obszarze. Treść mapy będzie zależała 
od jakości i ilości wprowadzonych do niej infor
macji, uzyskiwanych z przeprowadzonych ba
dań.
Jest rzeczą otwartą, jaką treść powinna obrazo
wać mapa przyrody przystosowana do celów 
podobnych badań. Idąc najdalej, powinna to byc 
mapa ekosystemów, na której należałoby poka
zać rozliczne sfery zasobów przyrody: biocenozy 
naturalne nie dające się odnowić, złożone ek°“ 
systemy lasów, bagien, sadów, klimaksy leśne 
(trwałe biocenozy), drzewostany jednogatunkowe, 
zbiorowiska stepowe, ekosystemy łąkowe, środo
wiska zwierząt łownych, gleby (i związane z mmi 
uprawy rolne), biocenozy wód bieżących i zbior
ników wodnych, populacje ludzkie5. Mapa taka 
jest bardzo trudna do uzyskania, jakkolwiek pro
wadzone są badania obejmujące fragmenty kra
ju 4- Mapa ekosystemów Polski w opracowaniu 
przyrodników i geografów jest coraz bardziej 
niezbędna. Na razie należy zadowolić się mapami 
pokazującymi zasoby przyrody w sposób przybliżo
ny, jako wykorzystanie terenu w gospodarce rol
nej, leśnej i wodnej.
Zanieczyszczenie wód zostało pokazane na ma
pie w oparciu o materiały ankiety przeprowa- 
dzonej przed paru laty przez GKKFiT. Wody za- 
nieczyszczone, w niewielkim stopniu lub całkowi
cie nieprzydatne dla celów rekreacji, nie nadają 
się także do innych celów. Najbardziej meto
dycznie uporządkowane badania stanu j  dynami
ki zanieczyszczenia wód prowadzi oczywiście Pań
stwowa Inspekcja Ochrony Wód CUGW, ich wy
niki obrazują stan czystości wody w pięciu kla
sach przydatności wody bez uzdatniania: dla ży
cia ryb łososiowatych, dla celów komunalnycn, 
do nawodnień rolniczych, do celów przemysło
wych oraz jako nie nadające się do użytkowania. 
Klasy te syntetyzują wpływ wielu cech ŵ  zależ
ności od stopnia ich natężenia: zawartość BZT5, 
utlenialność, zawiesiny, chlorki, siarczany, sucha 
pozostałość, fenole. Dwie załączone mapki przed
stawiają zanieczyszczenie wód według stanu 
z drugiej połowy lat sześćdziesiątych i perspekty
wę poprawy tego stanu w 1980 r. Zanieczyszcze-
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Losy w Spalę nad Pilicą. Niestety zagrożone: 
rzęką spływają białe strzępki, a w powietrzu 
unosi się przykry, słodkawy zapach z odległej 
o 10 km fabryki 
Fot. J. Minorski 
2
Schemat sfer przyrody i działalności człowieka
3
Stan zanieczyszczenia wód w miastach Polski. 
Wg materiałów CUCW z drugiej połowy lat 
sześćdziesiątych
4
Stan czystości wód w rzekach Polski. Wg 
prognoz przyszłościowych CUGW z drugiej 
połowy lat sześćdziesiątych

1

spofeczeństwo ludzkie

1 2

nie powietrza atmosferycznego pokazano na kar- 
togramie według danych uzyskanych w Państwo
wym Zakładzie Higieny. Przedstawia on opad 
pyłów w t/km2 w miejscowościach, gdzie jest 
największy oraz średni stopień zagrożenia po
wietrza atmosferycznego według województw, co 
stanowi wskazówkę raczej problematyczną. Za
trucie lasów przedstawiono na podstawie danych 
pełnomocnika ministra leśnictwa do spraw ochro
ny lasów. W ostatnich latach nad generalnymi 
kierunkami działania w zakresie ochrony powie
trza atmosferycznego czuwa Biuro do Spraw 
Ochrony Powietrza Atmosferycznego CUGW i ro
zeznanie problematyki jest obecnie znacznie po
sunięte. Oparcie badań w zakresie czystości wo
dy i powietrza atmosferycznego na szczegóło
wych analizach procesów chemiczno-biologicz- 
nych czyni je bardzo zbliżonymi do naukowych 
podstaw ekologii przyrody, dając możność ści
słego sprzężenia badań.
A oto nieco liczb mówiących o zanieczyszczeniu 
wód i powietrza atmosferycznego. Wzrost potrzeb 
wodnych k ra ju5 w latach 1965-1985 oceniany 
jest od 7,8 mld m3 do 17,4 mld m3. Oznacza to 
średni rozbiór wody w upalnym dniu letnim 1010 
m3/sek. Tymczasem przepływ w okresie posuchy 
może spadać poniżej tej ilości (444 m3/sek. w 
1921 r.). Ponieważ nie nadąża się z rozbudową 
oczyszczalni ścieków, stosunek ilości wody natu
ralnej nieużywanej do wody zanieczyszczonej 
ściekowej zrzuconej do rzek stale maleje. W la
tach 1960-75 stosunek ten kształtuje się jak 3 
do niemal 1. Głównym rzekom przy niskim sta
nie wód grozi prawie całkowite zatrucie. Według 
danych CUGW przydatność wód (bez uzdatnia
nia) według ustalonych klas w poszczególnych 
województwach waha się: do życia ryb łoso
siowatych od 0,40 do 29,8% całości wód da
nego województwa, do celów komunalnych od 
2,2 do 5,5*%, do celów rolniczych i przemysło
wych od 25,0 do 61,1%, zaś wód nie odpowia
dających warunkom określonym w polskich prze
pisach prawnych od 6,0 do 62,8%. Najgorszy 
jest stan wód w województwach katowickim, zie
lonogórskim, wrocławskim, opolskim, bydgoskim; 
najlepszy — w województwach białostockim, ko
szalińskim, olsztyńskim. Jeśli idzie o zanieczysz
czenie powietrza atmosferycznego, okręgi przemy-



słowe Polski osiągnęły smutne pierwszeństwo 
wśród państw uprzemysłowionych. Stopień zanie
czyszczenia wpływa niekiedy na zakłócenia tech
nologii produkcji. Niepokojąco wysoki stopień za
nieczyszczeń występuje na obszarach zamieszka
łych przez 20% ludności kraju. Największy sto
pień zagrożenia powietrza atmosferycznego wy
stępuje na terenie województwa katowickiego 
(miasta Chorzów, Świętochłowice, Siemianowice 
i inne), w Łodzi, częściowo obejmuje wojewódz
two łódzkie, opolskie (m. Opole), wrocławskie 
(Turoszów), poznańskie, bydgoskie, krakowskie 
oraz miasta Kraków i W arszawę6- Pod względem 
zagrożenia substancjami rakotwórczymi (węglo
wodory wielopierścieniowe 3—4 benzopireny) Za
brze wyprzedza wiele miast świata (Salford, 
New Castle-on-Tyne, Liverpool), drugie pod tym 
względem miejsce w Polsce zajmuje Kraków (mo
wa o wskaźniku stopnia zagrożenia, a nie o za
chorowalności faktycznej, która zależy od wielu 
innych czynników) 7. Co się tyczy ujemnych wpły
wów zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego 
na środowisko leśne, to uszkodzenia obejmują 
już 167, 5 tys. ha lasów, w tym 91 tys. ha wy
maga przebudowy drzewostanu. Przoduje zno
wu województwo katowickie (66,3 tys. ha, w tym 
34 tys. ha do przebudowy), a także województwo 
krakowskie (48,7 tys. ha i 35,7 tys. h a )8.
Pasy przewidywanej urbanizacji naniesiono na 
kartogram według opracowania Instytutu Urbani
zacji i Architektury. W głównych zarysach opra
cowanie to pokrywa się z założeniami przestrzen
nego zagospodarowania kraju do 1985 r. opra
cowanymi w Komisji Planowania przy Radzie Mi
nistrów.
Zestawienie na kartogramie wskazuje na linearne 
rozchodzenie się zanieczyszczeń wody i wyspo
we rozchodzenie się zanieczyszczeń powietrza 
atmosferycznego.
W stosunku do pasów regionów geograficznych 
główny obszar zanieczyszczeń znajduje się na 
terenie wyżyny śląskiej z przerzutem do ko
tliny raciborsko-oświęcimskiej, czyli w wojewódz
twie katowickim. Ponieważ przez obszar ten 
Przepływają w swoim górnym biegu Odra i Wisła 
°raz inne rzeki, jest on głównym obszarem li
nearnego układu zanieczyszczenia rzek, a także 
największym obszarem wyspowego zanieczyszcze
nia lasów. Tworzenie się nowych obszarów zanie
czyszczonych lasów obserwujemy na linii Wisły. 
Jaskrawym przykładem nowych strat jest znisz
czenie lasu przez zakłady azotowe w Puławach. 
W stosunku do pasów urbanizacji zanieczyszcze
nia wód układają się wewnątrz pasów, ponieważ 
rzeki w wielu przypadkach są ich osiami. Za
nieczyszczone wody przechodzą też jako cięciwy 
przez obszary leżące poza zasięgiem pasów ur
banizacji. Na kartogramie szczególną uwagę 
zwraca południowy pas urbanizacji (Wrocław- 
Kraków—Rzeszów). Zestawienie stanu zanieczysz
czeń z drugiej połowy lat sześćdziesiątych, z przy
puszczalnym ukształtowaniem się pasów urbani
zacji około 2000 roku, wskazuje perspektywy nie
korzystne.

Sytuacja konfliktowa pomiędzy antroposferą i bio
sferą, jaka istnieje obecnie, jest rezultatem ewo
lucji sięgającej w odległą przeszłość. Obecnie 
wyraźnie wkraczamy w epokę energii atomowej 
i ten fakt musi uwzględnić planowanie prze
strzenne. Ogólnie biorąc, literatura prognostycz
na 9 wskazuje, że do 2000 r. wykładnikiem całe
go kompleksu przemian będą:
— energia atomowa jako główny składnik bilan

su energii elektrycznej,
— elektronika kwantowa jako podstawowe narzę

dzie technologii,
— elektronowe maszyny liczące jako główna 

dźwignia przeobrażeń istoty pracy.
Bardziej szczegółowe zapowiedzi prognostyczne 10 
obejmujące pierwsze lata przyszłego wieku pod
powiadają, że rolnictwo będzie korzystać z wia- 
rogodnego przepowiadania, a nawet regulacji 
pogody (wskazywany okres realizacji 1970—1995) 
i regulacji pogody w ograniczonym, ekonomicznie 
uzasadnionym zasięgu (1985—2000). Z pomocą 
rolnictwu przyjdzie opanowanie oceanów jako 
źródła uzyskania 20°/o światowych zasobów środ
ków spożywczych (2000- 2020). Gospodarka wod
na uzyska nowe zasoby z ekonomicznie uzasad
nionego odsalania wody (1965—1980), a energe
tyka atomowa zapowiada zasilenie cywilizacji 
ogromną ilością energii, uzyskiwanej z kierowa
nych procesów termojądrowych (1985—2000). Tak
że przemysł uzyska nowe syntetyczne materiały 
do bardzo lekkich konstrukcji i będzie eksploato
wał kopaliny z dna oceanów w granicach eko
nomicznie uzasadnionych (1985-2000), wytwarzał 
białko syntetyczne jako środek spożycia (1985— 
2000), produkował pierwiastki chemiczne ze 
składników subatomowych (2005). Wielkie kon
sekwencje dla zagospodarowania przestrzenne
go, jeśli chodzi o sieć osiedleńczą, wypływają 
z tego, co prognozy przewidują w rozwoju popu
lacji iudzkiej. Są to: skuteczna i dostępna kon
trola urodzeń (1970-1985), przedłużenie życia 
ludzkiego o 50 lat (1995—2025). W zakresie bez
pośredniego oddziaływania na organizm ludzki 
rozwinie się przeszczepianie i protezowanie or
ganów (1965-1985), wszczepianie sztucznych or
ganów z mas plastycznych (1975—1995), upow
szechnienie preparatów nienarkotycznych do 
zmiany właściwości psychicznych ludzi (1980- 
2000), wielokrotne poszerzenie zakresu uleczal- 
ności chorób psychicznych (1980—2000), kontrola 
chemiczna wad dziedzicznych, stosowanie prepa
ratów biochemicznych pobudzających regenera
cję organów (1995-2000), lekarstw podnoszących 
rozwój umysłowy (1980—2020). Wzrośnie także 
ogromnie znaczenie nauki i rozwiną się jej me
tody i zasób wiadomości. Należą tu: maszynowe 
tłumaczenie z jednego języka na drugi (1965— 
1975), stworzenie wspólnego ośrodka informacji 
(1975-1985), bezpośrednia współpraca pomiędzy 
mózgiem człowieka a elektronowymi maszynami 
liczącymi (1990), obustronna łączność z cywiliza
cjami pozaziemskimi (2020), kierowanie siłą cią
żenia przez zmianę pola grawitacji (2020), nau

czanie przez wprowadzenie informacji bezpośre
dnio do mózgu (1985) i nawet... długotrwały letarg 
do „podróży w czasie" (2000), a także wykorzy
stanie telepatii do łączności (2000)...
Jeżeli nawet część podobnych przewidywań nie 
sprawdzi się, to jednak na pewno w całokształ
cie życia ludzkiego, a także w zagospodarowaniu 
przestrzennym nastąpią zmiany radykalne. Okre
ślone, obecnie istniejące działy zagospodarowa
nia będą zanikały, a inne będą się rozwijały, 
zaspokajając nowe potrzeby i wykorzystując no
we możliwości działania. Stwarza to podstawę 
do aktywnego włączania się myśli planistycznej 
i świadomego towarzyszenia nurtom rozwojowym 
w przekształceniach przestrzeni. Miejmy nadzieję, 
że wizja, jaką roztaczają prognozy dla rozwoju 
energetyki, technologii i nauki, zapowiada ko
rzystniejszy niż obecnie stosunek człowieka wzglę
dem wszystkich przejawów życia na Ziemi. Przy 
wszystkich nadchodzących zmianach przyroda jest 
tą podstawą, która powinna być szczególnie chro
niona przed zadawanymi jej dawniej i obecnie 
śmiertelnymi ciosami. Ogromny napływ energii ze 
źródeł atomowych powinien przeciwdziałać ra
bunkowi i wyzyskowi, a sprzyjać odrodzeniu 
i rozkwitowi przyrody. W miarę przechodzenia 
wszelkich technologii na tory elektroniki będą 
ulegały złagodzeniu konflikty pomiędzy rolnic
twem, leśnictwem a środowiskiem naturalnym. 
Dotyczyć to będzie również konfliktowych sytuacji 
gospodarki wodnej, komunikacji, energetyki 
i przemysłu w stosunku do przyrody. Ale nawet 
najbardziej obiecujące prognozy nie powinny ani 
na chwilę przesłaniać obecnej krytycznej sytuacji, 
która wymaga działania. Ustawy krajowe doty
czące ochrony środowiska naturalnego są dobre, 
a niezbędne nowelizacje są zawsze możliwe do 
wprowadzenia. Trudności zastosowania środków' 
zaradczych leżą w płaszczyźnie organizacyjnej 
i ekonomicznej. Odpylacze mogą usunąć ponad 
99°/o pyłu emitowanego z dowolnego źródłan . 
Jednak im większa skuteczność odpylaćzy, tym 
większy koszt — osiągnięcie 85—95°/© skuteczności 
podwaja koszty produkcji. W energetyce cieplnej 
koszt urządzeń odpylających przy skuteczności 
99°/o wynosi 20°/o wartości wyposażenia ele
ktrowni. Równie wysokie są koszty odsiarczania, 
np. dla siłowni cieplnej o mocy 1000 MW koszt od
powiednich urządzeń wynosi 3—14 min dolarów, 
a koszt eksploatacji 1-15 dolarów na tonę paliwa. 
Nadzieje na wyłącznie przestrzenne sposoby ła
godzenia skutków zanieczyszczenia przez rozpro
szenie czy też osłanianie są problematyczne. Tak
że strefa ochrony sanitarnej, w obecnym rozumie
niu, nie zabezpiecza otoczenia zakładów przed 
szkodliwymi oddziaływaniami zanieczyszczeń emi
towanych z kominów. W bliskości kominów wpływ 
emisji jest równy zeru i występuje dopiero w od
ległości mierzonej kilometrami. Strefy ochronne 
mają praktyczne znaczenie dla niezorganizowa- 
nych źródeł emisji położonych — praktycznie bio
rąc — na poziomie ziemi, takich jak składowiska 
materiałów sypkich, wyrzutnie wentylacyjne 
z pomieszczeń produkcyjnych itp. Osobnym, coraz

429



lasy zatrute 

U -  wody zanieczyszczone

............... fwmice oliszaraw krajobrazowych

pasma urbanizacji do 7000 roku

/  /  Średni stopień zagrożenia 
/ /  czystości powietrza atm.

/ / / '  cz y a to ś a  powietrza atm .

j j  o p a d  pyfu w  t / k m 2 / W  ' /  /

Im m  -  4 0 t / k m 2
ty

bardziej palącym problemem jest ochrona przed 
spalinami samochodowymi, co jest ściśle zwią
zane z poziomem technicznym silników. Zwal
czanie gazów (SO2, CS2, CO2, 3—4 benzopiren 
i inne) jest trudniejsze i kosztowniejsze niż zwal
czanie pyłów. Dlatego też przewidywania podają 
utrzymanie względnie nieznaczne zwiększenie 
emisji pyłów, pomimo ogólnego wzrostu ilości 
spalanego węgla. Przewiduje się natomiast wzrost 
emisji gazów, praktycznie niemożliwy do pow
strzymania. Podobnie jest z oczyszczaniem wód. 
Łatwiejsze i tańsze jest oczyszczanie wody z za
wiesin, trudniejsze i kosztowniejsze jest usuwa
nie rozpuszczonych w niej soli i innych związków 
chemicznych. Generalne zmniejszenie kosztów 
oczyszczania zarówno powietrza, jak i wody mo
głaby przynieść energia elektryczna otrzymywana 
ze źródeł atomowych. Podstawowym i najważniej
szym warunkiem zachowania czystości wód i po
wietrza atmosferycznego jest, oczywiście, ulepsza
nie technologii i uchwycenie zanieczyszczeń u źró
deł ich powstawania tak, aby w ogóle nie do
puścić ich do środowiska naturalnego.
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5
Zestawienie wybranych cech zanieczyszczenia 
środowiska przyrodniczego w drugiej połowie 
lat sześćdziesiątych, na tle obszarów 
krajobrazowych i pasm urbanizacji
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Problemy projektu 
modelowego 
dla obszarów 
urbanizowanych
n a  z a s a d z ie  „UKŁADU ROZDZIELCZYCH SIECI" 
OSIEDLEŃCZYCH („URS” ) 1

Janusz Bogdanowski
-1850 —1950

1
Przemiany urbanizacyjne na przykładzie 
otoczenia Katowic: i — drogi i miasta,
2 — tereny zurbanizowane, 3 — tereny 
rolno-leśne

2
Schemat typowych przekształceń 
Przestrzennych następujących wraz z postępem 
urbanizacji: a — faza wyjścipwa, b — faza 
pierwsza, c -  faza druga.
1 — sieć komunikacji, 2 — osiedla, 3 — sieć 
komunikacji międzyosiedłowej, 4 — sieć 
zabudowy mieszkaniowej zwartej i pasmowej 
samorzutnej, 5 -  sieć komunikacji 
między ośrodkowej, 6 — ośrodki wyższego rzędu, 
7 -  ciągi zielone, 8 -  zniszczenia zieleni 3 4 * * * * 9

3
Układ rozdzielczych sieci osiedleńczych 
(nURS") -  projekt struktury modelowej:
°  — faza pierwsza, „porządkowa” , b — faza 
druga, „ rozwojowa” .
1 — sieć osiedlowa wiejska („stara” ), 2 — siec 
komunikacji międzyosiedłowej, 3 — sieć 
zabudowy osiedlowej samorzutnej („stara”),
4 — sieć ,,centralna” ośrodków i ciągów
komunikacji tranzytowej, 5 — sieć osiedlowa
typu wiejskiego („nowa” ), 6 -  sieć osiedlowa
(»nowa” ), 7 -  sieć zielona „stara” , 8 -  sieć
zielona „nowa” (nowe zespoły i ciągi),
9 -  nowe ciągi zielone
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Niezwykle szybki wzrost ludności świata określa
ny mianem „eksplozji demograficznej” to jedno 
z najcharakterystyczniejszych zjawisk naszej cy
wilizacji. Przewidywane podwojenie się liczby 
ludności do roku 2000, przy jednoczesnym nie
równomiernym rozmieszczeniu jej na kontynen
tach, stawia przed architekturą w zakresie plano
wania przestrzennego nieznane dotąd problemy. 
Tym większe, iż właśnie obszary zespołów miej
skich, o największym zagęszczeniu ludności, 
a więc i wszelkiego rodzaju zabudowy stanowią
ce już obecnie najtrudniejsze problemy prze
strzenne, rozrastają się najbardziej.
W wielu krajach mieszka już w miastach ponad 
50°/o ludności. Procent ten osiągnęła w ostat
nich latach również Polska 2. Nie oznacza on 
zresztą faktycznej liczby mieszkańców bezpo
średnio związanych z miastem. Liczba tej lud
ności bowiem jest znacznie większa, mimo iż 
formalnie nie stanowi ona zaludnienia miast. 
Poglądowo, w pewnym przybliżeniu, zjawisko to 
obrazuje zestawienie 3 odnoszące się do naszego 
kraju. Obserwuje się tu wyraźny wzrost ludnoś
ci miejskiej, jednocześnie znacznie większy od 
niego wzrost ogólnej liczby ludności utrzymują
cej się z zawodów nierolniczych. Ludzie ci to 
w znacznej mierze mieszkańcy stref podlegających 
urbanizacji: dojeżdżający do pracy, zatrudnieni 
w usługach na miejscu itp.
Statystyczne dane nie dają jednak obrazu prze
kształceń. Wyraża się on dopiero wizualnie 
w przestrzeni, w której miejsce krajobrazu upra
wowego zajmuje w coraz większym stopniu kraj
obraz miejski, przemysłowy, osiedlowy. Wśród nich 
zaś dominuje krajobraz stref zurbanizowanych, 
wykazujący szczególną dynamikę rozwojową. Tak 
też — poglądowo — ok. 1950 r. strefa urbanizacji 
związana z Krakowem mieściła się niemal w obrę
bie jego granic administracyjnych, ok. 1960 r. 
przekroczyła znacznie granice powiatu, obecnie 
zaś wychodzi daleko poza jego obszar4. W dra
stycznej formie widać to na przykładzie Górno
śląskiego Okręgu Przemysłowego (por. rys. 1) 5. 
Uogólniając, stwierdzić więc można, iż na całym 
świecie strefy urbanizowane rozrastają się w bar
dzo szybkim tempie we wszystkich rejonach 
podlegających silnemu rozwojowi gospodarcze
mu. Zagadnieniu temu poświęcone są liczne pra
ce 6. Niemniej jednak szybkość tego rozwoju, jak 
się okazuje, jest z reguły nieproporcjonalna do or
ganizacyjnych możliwości przestrzenno-krajobra- 
zowych i to zarówno w skali regionów, jak i ca
łych krajów. Stąd przestrzenie urbanizowane i ich 
krajobraz kształtują się samorzutnie i chaotycznie, 
z niewspółmiernie małym udziałem planowania, 
jeśli chodzi o świadome kształtowanie przestrzeni. 
W praktyce planowanie sprowadza się zwykle 
albo do projektów urbanistycznych samych miast, 
albo do planów dużych regionów. Nadal brak 
jest perspektywicznych planów rozrastających się 
przestrzeni urbanizowanych, których nawet gra
nice są zwykle trudne do określenia. Dominują
cym zatem czynnikiem w rozwoju stref urbanizo
wanych i przekształceniach krajobrazu jęst roz
wój żywiołowy, którego wynikiem jest swoisty 
chaos przestrzenny, zatem ogromne, wzrasta
jące pole konfliktów: gospodarczych, społecz
nych i krajobrazowych.
„Mechanizm" samorzutnego rozwoju stref urba
nizowanych
Pozorną bezładnością przekształceń przestrzen
nych krajobrazu stref urbanizowanych rządzą 
pewne określone prawa. Wymagają one jeszcze 
wielu i zapewne długotrwałych badań, niemniej 
jednak niektóre z nich można już obecnie określić. 
Tak więc można już stwierdzić, że przy istnieniu 
określonych bodźców urbanizacyjnych 7 przekształ

cenia te dokonują się według pewnej swoistej 
logiki i sprecyzowanych trendów rozwojowych8. 
Upraszczając stwierdzić można, iż:
— treścią, a zatem siłą motoryczną rozwoju orga

nizmu stref urbanizowanych jest kierunek prze
mian gospodarczych danego obszaru;

— struktura przestrzenna opiera się na liniach 
istniejących sieci komunikacji, przy czym na
stępuje pokrywanie się na tej sieci różnych 
funkcji w zakresie i natężeniu wprost propor
cjonalnym do przemian gospodarczych terenu.

Strukturalnie przedstawiają to schematy rozwo
jowe, zobrazowane dla uproszczenia na systemie 
kwadratów (rys.2). Dla ujednoznacznienia okreś
leń, przyjęto w dalszym ciągu, iż sieć osiedleńcza 
stanowi zespół, którego elementami są: sieć ko
munikacji i sieć zabudowy. Funkcjonalnie zaś 
wyróżniono tu sieci osiedlowe oraz sieci komuni
kacji tranzytowej.
Fazę wyjściową (rys. 2a) stanowi sieć osiedli typu 
wiejskiego z takimiż ośrodkami różnego rodzaju, 
powiązana układem komunikacyjnym o podobnym 
w przybliżeniu znaczeniu, z wyjątkiem krzyżują
cego się (w ważniejszym ośrodku danego obszaru) 
układu sieci komunikacji międzyosiedlowej. Sieć 
ta w podanym wypadku nakłada się na sieć 
komunikacji wiejskiej. Zwykle nie powoduje to 
znaczniejszych zakłóceń funkcjonalnych, z wy
jątkiem punktu centralnego. W fazie pierwszej 
wzrost atrakcyjności ośrodka danego obszaru 
powoduje (rys. 2b ):
— zwiększenie się samego ośrodka,
— rozwój na sieci międzyosiedlowej zabudowy 

rożnego rodzaju, która „nakłada się” , wzglę
dnie którą „obrastają” przede wszystkim ciągi 
komunikacji,

— rozwój sieci komunikacyjnej osiedlowej wokół 
ośrodka.

W fazie drugiej dalszy spontaniczny rozwój pro
wadzi do (rys. 2c ) :
— wzrostu znaczenia dawnej sieci międzyosiedlo

wej, która zamienia się w ciągi komunikacji 
tranzytowej o dużej przelotowości i uciążliwości,

— dalszej intensyfikacji, sieci zabudowy wokół 
niej,

— powstawania „przerzutów osiedleńczych” na 
następne w hierarchii ważności ciągi i skrzyżo
wania komunikacyjne.

Dalszy samorzutny rozwój sieci prowadzi do ko
lejnego pokrywania się sieci o różnych funkcjach 
związanych z mieszkaniem, pracą oraz wypoczyn
kiem, coraz większego ich zagęszczenia, a co za 
tym idzie — wzrastania konfliktów i zwiększają
cych się trudności w planowanej organizacji 
funkcjonowania gospodarczego obszaru. Pogłę
biające się konflikty mogą doprowadzić do stanu, 
w którym nawet radykalne działania, takie jak 
doraźna budowa nowych tras komunikacyjnych 
czy lokalne wyburzenia zabudowy, nie są już w 
stanie w pełni rozwiązać zagadnienia. Tradycyjne 
zaś metody planowania i projektowania prze- 
strzenno-urbanistycznego stają się w stosunku do 
nich nieskuteczne, pozwalające co najwyżej na 
rozwiązywanie niektórych doraźnych konfliktów.
Istniejące konflikty przestrzenne a współczesne 
metody pfanistyczno-projektowe
Samorzutny organiczny rozwój stref urbanizowa
nych ma charakter żywiołowy. Jak już powiedzia
no, tradycyjne metody planowania i projektowa
nia zaczynają tu już zawodzić i nie mogą dać 
spodziewanych rezultatów. Przyczyną tego jest, 
najogólniej mówiąc, nieskuteczność przeciwsta
wiania się dynamice rozwojowej statycznymi 
ustaleniami, jak również trudność prognozowa
nia w zakresie spontanicznego, przestrzennego 
rozwoju sieci osiedleńczej.

4
Fragment przekroju przez układ rozdzielczych 
sieci osiedleńczych („U RS” ) : a -  miejski 
układ osiedleńczy (,,stary” i „nowy” ), b -  
pasma zieleni, c — tereny uprawne, 
d -  komunikacja tranzytowa, e -  sieć 
osiedlowa („stara”), f,g, -  sieć osiedlowa 
(„nowa”)

W tej sytuacji wydaje się konieczne, przy zało
żeniu pełnej integracji działań planistyczno-prze- 
strzennych i projektowo-urbanistycznych:
— objęcie kompleksowym planowaniem i pro

jektowaniem obszarów podlegających urbani
zacji w całości ich logicznego układu, zatem 
niezależnie od granic administracyjnych,

— założenie przy planowaniu i projektowaniu jak 
najbardziej elastycznego działania, na zasa
dzie permanentnego korygowania i uzupełnia
nia, wraz z rozwojem organizmu urbanizacyjne
go, co dopiero umożliwiłoby sterowanie 
przemianami we właściwym zakresie.

Wraz z podjęciem tego działania niezbędne jest 
rozwinięcie na szeroką skalę studiów teoretycz
nych nad rozwojem i metodami kształtowania sieci 
osiedleńczej w kraju. Przy obecnym stanie badań 
należałoby już w działaniu planistyczno-projekto- 
wym zwrócić szczególną uwagę na dwie możli
wości :
— wykorzystywanie naturalnych kierunków rozwo

jowych, jakie sama sieć osiedleńcza przejawia, 
poprzez włączanie się w nie w możliwym i do
puszczalnym zakresie,

— hamowanie i rozwijanie tej sieci na zasadzie 
odpowiedniej polityki gospodarowania oraz 
inwestowania (zarówno odnośnie do rozmiesz
czenia ośrodków administracji i usług, jak 
zabudowy, przemysłu i komunikacji) zmierzając 
do „wykrystalizowania” (czy „aglomeracji” ) 
wyraźnych ośrodków, skupiających rozdzielczo 
zabudowę i węzły komunikacji.

Na podstawie tych założeń oraz w oparciu 
o przedstawione układy strukturalne można pod
jąć próbę przedstawienia modelu takiego układu 
sieci osiedleńczej.
Propozycja struktury modelowej -  „URS"
W związku z istniejącym już stanem stref zurba
nizowanych i podlegających urbanizacji, koniecz
ne jest rozłożenie działania przekształcającego je 
na dwie kolejne fazy.
Faza I -  porządkowa (rys. 3a), polegałaby na 
rozsunięciu nakładających się niejako sieci 
funkcjonalnych. Powstałyby wówczas wiążące się 
ze sobą tylko na przecięciach samoistne sieci 
„równoległe” :
— sieć komunikacyjna tranzytowa (centralna): 

dalekobieżna, międzyośrodkowo-przemysłowa, 
o znaczeniu w skali krajowej,

— sieć komunikacji międzyosiedlowej (typu miej
skiego) o znaczeniu lokalnym, obsługująca 
funkcję mieszkalnictwa wraz z dojazdami do 
pracy i wypoczynku,

— sieć komunikacji wiejskiej o znaczeniu lokal
nym, obsługująca układ związany z gospodarką 
naturalną — uprawową.

Zarówno sieć tranzytowa, jak międzyosiedlowa 
musiałyby być przesunięte w stosunku do istnie
jącego już układu (rys, 2c), ze względu na nie
możność w przeciwnym wypadku prawidłowego 
funkcjonowania. Tym sposobem zostałaby wydzie
lona „stara sieć” zabudowy, odciążona od ko
lizyjnych funkcji. Pełniłaby ona w tej fazie funkcję 
sieci osiedlowej i musiałaby być odpowiednio 
uporządkowana.
Faza II -  rozwojowa (rys. 3b), polegałaby na 
rozwinięciu „nowej sieci” gospodarczo-osiedleń- 
czej na kanwie stworzonego już układu. Istotą 
byłoby tu rozwijanie „sieciowe-równoległe” :
— układu centralnego, ośrodkowo-przemysłowego 

złożonego z sieci komunikacji tranzytowej oraz 
podwiązanej do niej sieci zabudowy grupującej 
przemysł i ośrodki gospodarczo-administracyj
ne miejskie o znaczeniu krajowym, ewentual
nie regionalnym,

— układu osiedlowego złożonego z sieci komuni
kacji międzyosiedlowej oraz podwiązanej do
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niej sieci zabudowy mieszkaniowej (typu 
miejskiego) wraz z usługami i rekreacją,

— układu uprawowego, złożonego z odpowiedniej 
sieci komunikacji, zabudowy i urządzeń. 

Jednocześnie byłaby stopniowo likwidowana sta
ra sieć zabudowy, zwalniając miejsce pod nową 
sieć osiedleńczą przy zachowaniu tylko zabytko
wych elementów dawnej.
Propozycję profilu poprzecznego tego układu 
przedstawia załączony schemat. Dla uniknięcia 
charakterystycznych kolizji komunikacyjnych oraz 
dla zmniejszenia powierzchni zabudowanych 
wprowadzono w pasmach osiedlowych sieć ko
munikacji międzyosiedlowej (place postojowe, 
składowiska itp.) pod ziemię (rys. 4) * 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Można by 
to wykonać na zasadzie zmiany profiiu ukształto
wania terenu dla lepszego wykorzystania właści
wości pasmowych ciągów osiedleńczych. Wydaje 
się, że przedstawiony układ usuwając charakte
rystyczne konflikty i kolizje typowych stref urbani- 
zowanych byłby wystarczająco elastyczny, aby 
możliwe było sukcesywne, etapowe przekształca
nie sieci osiedleńczych. Ze względu na stronę 
realizacyjną powinna być jednocześnie prowa
dzona odpowiednia polityka przestrzenna w opar
ciu o system strefowy10, polegająca na zakazach 
bezpośredniej obudowy sieci komunikacji oraz kie
rowaniu rozwojem sieci zabudowy przez celowe 
udostępnienie jednych obszarów, a utrudnienie 
dostępności do drugich.
Problem ten jednak stanowi już odrębne zaga
dnienie.

Przypisy:
1 Przedstawione opracowanie stanowi krótką relację 

z obszerniejszej pracy nad tzw. „strefami podmiejskimi 
przeprowadzonej przez autora w latach 1958—69.

2 Por.: J. Goryński, Supermiasto czy suburbanizacja.
Warszawa 1967, s. 39.

3 Podano na zasadzie zestawienia wg: J. Dangel, Prze
kształcenia sieci miejskiej w Polsce pod wpływem roz
woju ludności i uprzemysłowienia kraju w okresie 
1946-1960. Warszawa 1968. Kartogram 8 i 10 oraz 9 i 11.

4 Stwierdzenie oparto na pracach prowadzonych w Ze
spole Strefy Podmiejskiej Pracowni Urbanistycznej MRN 
Kraków, w latach 1958—63. Por. także: J. Sulimski. Pro
cesy urbanizacji w strefie Podmiejskiej Krakowa. Kra
ków 1967.

5 Podano na podstawie zestawienia materiału kartogra
ficznego za: J. Bogdanowski, Architektura krajobrazu. 
Kraków 1968, tabl. X, rys. 50-51.

6 Centralnie prowadzone są w Instytucie Geografii PAN 
pod kierunkiem prof. dr K. Dziewońskiego, a także 
w IUA oraz w szeregu ośrodków uczelnianych i Pra
cowni Urbanistycznej Krakowa, Warszawy, Katowic, 
Wrocławia i innych. Temat posiada u nas również dość 
obszerną literaturę. M. in.: Cykl „Biuletynów" Komi
tetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju; obszernie 
omawiają zagadnienie podając materiał bibliogra
ficzny prace np.: W. Czarnecki, Planowanie miast 
i osiedli. Region miasta, t. VI. Warszawa 1964; B. Ma- 
lisz, Zarys teorii kształtowania układów osadniczych. 
Warszawa 1966 i in.

7 Por. Malisz, o.c., s. 97 i dalsze.
8 Por.: J. Bogdanowski, Architektura krajobrazu stref pod

miejskich: problemy strukturalne i projektowe. Teka
Komisji Urbanistyki i Architektury O/PAN w Krakowie, 
t. II. 1968.

9 Zagadnienie to, ujęte w aspekcie architektoniczno- 
-krajobrazowym, stanowi przedmiot osobnego opraco
wania podjętego przez autora niniejszej pracy.

10 Zagadnienie strefowania terenu czy krajobrazu (środo
wiska) zgodnie z jego optymalną przydatnością do 
potrzeb zagospodarowania przestrzennego stanowi, jak 
się wydaje autorowi, ogniwo pośrednie w procesie pio
nowania czy też projektowania, pomiędzy studiami 
a właściwym projektowaniem. Na temat metody strefo
wania por. Bogdanowski, Zagadnienie klasyfikacji 
wartości krajobrazowych dla potrzeb planów przestrzen
nych. Sprawozdania O/PAN Kraków 1966. Tenże, 
Architektura ... o.c. s. 36-39.

Czy ważne jest 
studium
panoramy miasta?

Krystyna Dąbrowska-Budziło

W dokumentacjach współczesnych zespołów urba
nistycznych czy też pojedynczych obiektów archi
tektonicznych zauważa się z reguły charakte
rystyczny, podstawowy brak, a mianowicie brak 
studium powiązania widoku projektowanego ze
społu z panoramą otaczającego terenu, a zwłasz
cza z panoramą miasta, w którym dany zespół 
jest zlokalizowany. W praktyce ma to nieraz opła
kane skutki. Zdarza się bowiem, że zespół sam 
w sobie częstokroć dobry, w zestawieniu z mias
tem tworzy przykry dysonans. Problem ten nabiera 
pierwszorzędnego znaczenia w wypadku, gdy rzeź
ba terenu umożliwia oglądanie miasta z ze
wnątrz. Takim miastem jest m. in. Kraków -  na jego 
przykładzie można przeprowadzić odpowiednią 
analizę. Położony w niecce Kraków otoczony jest 
z jednej strony pogórzem Karpackim, z drugiej 
zaś wzgórzami Jury Krakowsko-Wieluńskiej. Dzię
ki temu panorama zyskuje właściwą oprawę, 
a zarazem otaczające wzgórza umożliwiają wgląd 
w miasto. Stronę ekspozycyjną wzbogacają rów
nież: od zachodu -  kopiec Kościuszki, od połud
nia -  kopiec Krakusa, od wschodu -  kopiec Wan
dy. Są one świetnymi punktami widokowymi. 
Takie położenie miasta oraz jego wyjątkowe war
tości urbanistyczno-architektoniczne sprawiły, że 
panorama starego Krakowa stała się elementem 
szczególnie atrakcyjnym, nieomal nie mającym 
sobie równego w Polsce. Nic więc dziwnego, że 
stała się ulubionym tematem dla grafików i ma
larzy od czasów średniowiecza do czasów współ
czesnych.
Jest rzeczą znaną, że panoramy historycznego 
organizmu miejskiego są bezsprzecznie dobre — 
czytelne i logiczne w układzie. Jak wygląda po
równanie z analogicznymi panoramami Krakowa 
dzisiejszego oglądanymi z tych samych punktów? 
Zestawienie dość ryzykowne, z uwagi na dystans 
czasu, ale możliwe, a nawet chyba konieczne 
pomimo to, że panorama miasta współczesnego 
zawiera wiele nowych elementów, które są bez
pośrednim wynikiem rozwijającej się cywilizacji. 
Bowiem zarówno w jednym, jak i w drugim wy
padku ostateczny efekt plastyczny, jaki tworzy pa
norama, zależny jest od spełnienia tych samych 
warunków. Chodzi tu o zwartość oraz czytelność 
układu zapewnioną przez wyraźne dominanty. 
W wypadku miast większych ważne jest zachowa
nie określonego rytmu tych dominant i ich hierar
chizacja.
Panorama starego Krakowa w sposób zupełnie wy
raźny spełnia ten warunek. Centralną dominantą 
jest tu Wawel -  siedziba władzy. Następna seria 
dominant to wieże kościołów — miejsc kultu. No

i oczywiście ratusz o,raz Wieża Mariacka — jako 
symbole administracji miejskiej. W dalszej ko
lejności idą kościoły klasztorne bez wież, a tylko 
z sygnaturkami, dominujące całą swą bryłą. 
Wszystko to tonie w morzu domów mieszkalnych. 
Całość objęta pierścieniem murów miejskich i pod
budowana zielenią. Śmiało więc można powie
dzieć, że świadomie kształtowana panorama 
starego Krakowa odzwierciedlała ówczesny ład 
społeczno-gospodarczy.
Spróbujmy przenieść te zasady na współczesne 
warunki, oczywiście nie w sposób dosłowny, lecz 
w ogólnych zarysach. Zajmijmy się przede wszyst
kim administracją. Znaczenie administracji w skali 
miasta zmieniło się w sposób zdecydowany. Nie 
można już myśleć kategorią jednego budynku. 
Dziś rolę dawnego ratusza pełni zespół budyn
ków, który jako całość powinien być dominantą. 
Niemniej jednak w takim wypadku zachodzi ko
nieczność pewnej gradacji — budynek miejskiej 
czy wojewódzkiej rady narodowej (dawna funkcja 
ratusza -  siedziba władzy) powinny się znaleźć 
niejako na pierwszym miejscu, ze względu na 
szczególną rolę w mieście. Budynki zaś całej po
zostałej administracji, wszelkie biura projektów, 
uczelnie itp. nie powinny bardziej od nich do
minować w sylwecie miast. W przeciwnym bowiem 
razie mamy do czynienia z przypadkowymi, 
fałszywymi dominantami, a tym samym z miastem 
bez własnego oblicza.
Najłatwiej tę zasadę, a właściwie jej brak można 
zaobserwować w panoramie z kopca Kościuszki. 
Tak widziana panorama rozpada się zupełnie 
wyraźnie na dwie części: panoramę Starego
Miasta, wręcz najeżoną bardzo czytelnymi do
minantami, oraz panoramę nowego Krakowa 
(dzielnice Zwierzyniec i Kleparz) o dominantach 
dość przypadkowo rozmieszczonych, nie tworzą
cych wyraźnego rytmu. Przy tym funkcja obiektów 
dominujących jest bardzo różnorodna -  można 
tam bowiem znaleźć i biura projektów (Bibrostal, 
punktowce przy ul. Mazowieckiej i Dom Samo
pomocy Chłopskiej przy ul. Szlak), i budynki 
mieszkalne. Jest jeszcze Solvay jako dominanta 
Borku Fałęckiego. Olbrzymią jednak zaletą tej pa
noramy jest wyjątkowo dobre przedpole w po
staci Błoń samego wzgórza św. Bronisławy oraz 
rozległej zadrzewionej przestrzeni.
Zalety tej wyraźnie brak panoramie z drugiego 
punktu widokowego Krakowa — mianowicie z 
kopca Krakusa, który jest połączony w ciąg spa
cerowy z parkiem Bednarskiego na Podgórzu. Pa
norama ta ma wyraźnie inny charakter. Na skutek 
mniejszej odległości mamy tu do czynienia z pa
rawanowym nakładaniem się Starego Miasta 
i dzielnicy Podgórze. Widok ten jest jaskrawym 
przykładem rozrastania się miasta w sposób cha
otyczny. Rzuca się w oczy przede wszystkim 
szpetota głównie XIX-wiecznej zabudowy Podgó
rza brak jakiegokolwiek ładu przestrzennego. 
Pozostaje jeszcze trzeci z ważniejszych punktów 
widokowych -  kopiec Wandy. Daje^ on widok 
na Kraków poprzez Nową Hutę — miasto w syl
wecie nieciekawe, bez wyraźnych dominant. Tyl
ko osiedla na Wzgórzach Bieńczyckich i Krze- 
sławickich sprawiają wrażenie świadomie skom
ponowanych zespołów. Monotonię panoramy 
rozbija jedynie daleka i niezbyt wyraźna sylweta 
Krakowa oraz zespół klasztorny w Mogile. Sy
tuację ratują również zadrzewione tereny na 
pierwszym planie.
Tyle o ważniejszych punktach widokowych Kra
kowa.
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Warto jednak zająć się jeszcze panoramą dalszą, 
°d strony północnej z drogi na Olkusz. Jest to 
panorama rozległa, wyjątkowo czytelna, z osiedlem 
Bronowice oraz osiedlem Azory na pierwszym pla
nie. Osiedle to tworzy jednak zbyt agresywną for
mę w sylwetce miasta — zwarty, jednolity blok, 
składający się z dużej ilości elementów o zbyt po
dobnych do siebie gabarytach i proporcjach. 
Chętniej widziałoby się w tym miejscu zespół nie 
tak jednorodny, ażurowy, ponieważ zarówno jego 
tło, jak i przedpole mają bardzo spokojny cha
rakter.
To, co powiedziano wyżej o ocenie kompozycji 
przestrzennej zespołu urbanistycznego z wybra
nych punktów charakterystycznych, można w pew
nym sensie odnieść do obserwacji, które da się 
poczynić przechodząc wzdłuż głównego ciągu ko
munikacji pieszej, prowadzącego na kopiec Ko
ściuszki poprzez Salwator (ul. św. Bronisławy 
• al. Waszyngtona).
Błonia to przestrzeń spacerowa, najbardziej 
uczęszczana, stwarzająca dobre warunki do oglą
dania sylwety śródmieścia. Pobieżny przegląd 
panoram Krakowa współczesnego nasuwa wnio
sek, że problem sylwety miasta jest u nas wy
raźnie niedoceniony. Do tej pory można się spot
kać z błędnym poglądem, który głosi, że pano
rama miasta musi być automatycznie dobra, jeśli 
dobra i przemyślana jest funkcja zespołu urba
nistycznego. Jest interesujące, że np. w urbanisty
ce radzieckiej spotykamy przykłady współczesnych 
miast, w których świadomie kształtowano pano
ramy. W wypadku Moskwy. polega to na na
rastaniu brył w kierunku dośrodkowym. Dominantę 
centralną otaczają współśrodkowymi kręgami 
dominanty coraz to niższe. Oczywiście dyskusyjną 
sprawą jest sama ich forma, mogą się nam po
dobać lub nie — ale ważny jest sam sposób 
myślenia i fakt, że problem panoramy w procesie 
projektowym istnieje. W naszych warunkach 
powstaje więc wyraźnie konieczność poszerze
nia fazy projektowej o część studialną mającą 
na celu konfrontację każdego projektu budynku 
czy zespołu budynków z istniejącą już panoramą 
miasta.
Kraków jest miastem szczególnym ze względu na 
wyjątkowo wartościowy zespół zabytkowy i d la
tego w tym konkretnym wypadku ta konfrontacja 
powinna być niezwykle staranna.

1
Panorama Krakowa — widok od strony kopca 
Kościuszki, 1851 r. (wg B. Stępczyńskiego)
2
Panorama Krakowa -  widok z kopca 
Krakusa, 1970 r.
3
Panorama Nowej Huty i Krakowa — widok 
z kopca Wandy, 1970 r.
4
Widok na Kraków z Błoń Zwierzynieckich, 
1970 r.
5
Panorama Krakowa -  widok z kopca 
Kościuszki, 1970 r.
6
Panorama Krakowa od północy -  widok 
z drogi na Olkusz, 1970 r.
Rysunki autorki

Pozostałości 
twierdzy Kraków 
kanwą
zieleni miejskiej
Józef Budziło

Przy całej swej złej sławie wszystkie założenia 
militarne mają jedną niezaprzeczalną cechę do
datnią -- ze względów taktycznych są zawsze 
świetnie wpasowane w krajobraz, nie konkurują 
z nim, często bywają zalesiane czy zazieleniane, 
a co za tym idzie -  są czynnikiem, który krajobraz 
wzbogaca. Drugą i ważną cechą tych założeń jest 
to, że stosunkowo szybko tracą one znaczenie 
militarne. Tereny zajmowane przez nie są uwal
niane i jeśii nie są przeznaczone pod inne użytko
wanie, stanowią rezerwy zielone. W kilku 
miastach w Polsce na miejsce zlikwidowanych

Uproszczony plan twierdzy Kraków, stan 
z 1905 r.: 1 -  pierwsza linia obrony, 2 -  druga 
linia obrony, „międzypole” , 3 -  zewnętrzny 
pas fortów, 4 -  droga rokadowa, 5 -  drogi 
kołowe, 6 -  drogi żelazne, 7 -  granica 
obecnego Krakowa 
2
Uproszczony plan Krakowa: 1 — zieleń 
istniejąca, 2 -  droga rokadowa, 3 -  
proponowane parki w dawnych fortach,
4 — tereny zabudowane, 5 — proponowany pas 
krajobrazowy, 6 — proponowany pas 
krajobrazowy urządzony, 7 — granica Krakowa

1
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założeń fortyfikacyjnych powstały miejskie tereny 
zielone. W Gdańsku na takich terenach założono 
parki wodno-zielone, we Wrocławiu wykorzystano 
dawne fosy. Szczególnym przykładem jest Kraków. 
Wbrew pozorom Kraków ma w porównaniu z in
nymi miastami w Polsce niewiele terenów zielo
nych. Położenie zaś miasta jest pod względem 
zdrowotnym niekorzystne. Leży ono w inwersyjnej 
niecce doliny Wisły na styku dwóch krain geogra
ficznych -  Pogórza Karpackiego i Jurv Krakowsko- 
-Wieluńskiej.
Miasto otaczają wzgórza obu tych krain. Szerokie 
zakola przedzierającej się przez nie Wisły też 
nie ułatwiają przewietrzania doliny. Przemysł zaś 
lokowany na osi wschód-zachód po obu stro
nach miasta powoduje, iż znad Krakowa nie zni
ka niemal nigdy gruba soczewka smogu, łatwo 
widoczna przy zjazdach w dolinę miasta. Stąd 
też zapotrzebowanie na zieleń miejską jest tu 
ogromne, a z przyczyn szybko rosnącej zabudowy 
mieszkaniowej i nie dających się usunąć skutków 
wcześniejszych decyzji planistycznych -  niejedno
krotnie bardzo trudne do zrealizowania. Toteż 
Kraków jest jednym z pierwszych miast, w którym 
zwrócono uwagę na wykorzystanie dawnych zało
żeń obronnych jako pasów zieleni miejskiej.
W latach dwudziestych XIX stulecia postanowie
niem rady miejskiej założono „plantacje miejskie" 
na miejscu zasypanych fos średniowiecznego 
systemu murów obronnych. W skali ówczesnego 
Krakowa było to założenie śmiałe i duże: 22 ha 
parku miejskiego otaczającego całe śródmieście. 
Do tej pory planty stanowią jeden z większych 
kompleksów zielonych miasta. One to stwarzają 
owo złudzenie „zielonego Krakowa” , bowiem 
każdy mieszkaniec czy przyjezdny, korzystając 
z centrum kulturalno-handlowego, zamkniętego 
w ich obrębie, jest zmuszony kilkakrotnie przejść 
je w różnych punktach.
Po zajęciu Krakowa przez Austro-Węgry miasto 
staje się miastem granicznym z Rosją, granica bo
wiem przebiega o niecałe 20 km na północ. Sta
je się również ważnym punktem strategicznym. 
Stąd też na przełomie XIX i XX w. Austriacy 
zmieniają Kraków w twierdzę. Wokół miasta po
wstają pierścienie fortów.

3
Droga fortecznc do fortu Zielonki (stan 
obecny)
4
Droga forteczna do fortu Zielonki (po korekcie 
krajobrazowej)
5
Widok na fort w kierunku na Mistrzejowice 
(stan obecny)
6
Widok na fort w kierunku na Mistrzejowice (po 
korekcie krajobrazowej)
7
Droga rokadowa w kierunku na Mistrzejowice 
(stan obecny)
8
Droga rokadowa w kierunku na Mistrzejowice 
(po korekcie krajobrazowej)

Rysunki autora



Pierwszy zespół obronny umacnia Wawel jako 
cytadelę, wokół zaś ówczesnego miasta na 
Przedpolach, mniej więcej o 5 do 6 km od cen
trum, założone zostają ziemne szańce jako zew
nętrzny pas obronny. Zaostrzające się konflikty 
międzynarodowe z końcem XIX i na początku XX 
wieku powodują, iż system ten jest uznany za 
niewystarczający. Około 1885 r. twierdza Kraków 
ulega jeszcze raz przebudowie. Miasto właściwe 
zostaje otoczone wałami i fortami. Tworzą one 
pierwszy pierścień obrony, znajdujący się na linii 
obecnych al. Trzech Wieszczów, ulic Kamiennej
1 Prandoty, al. Marchlewskiego oraz ul. Powstań
ców Warszawy. Z tej strony Wisły na tym pasie 
obrony istniało osiem fortów. Dotychczas zacho
wały się dwa: fort na Kleparzu i przy ul. Ka
miennej.
Po południowej stronie Wisły pierwsza linia obro
ny przebiegała ulicami Szwedzką, Matecznym, 
obiegała wzgórza Krzemionek i ul. Dekerta, 
zamykała się przy Wiśle. Pozbawiona większych 
fortów posiadała tylko szańce ziemne, 
w  tym czasie cytadela zostaje przeniesiona do 
fortu pod kopcem Kościuszki i fortu Krzemionki. 
Szańce pierwszej alternatywy obrony zostają 
wzmocnione tworząc tzw. pas pośredni. Powstaje 
trzeci, zewnętrzny pas fortów głównego pierście
nia obrony w liczbie 32. Forty te, wzniesione 
według najnowszych systemów, są przykładem 
ówczesnej sztuki fortyfikacyjnej. Prócz Verdun jest 
fo jeden z nielicznych zachowanych systemów 
obronnych.
Ostatni pas obrony połączono 60-kiIometrową 
drogą rokadową *, świetnie wpasowaną w kraj
obraz.
Opisana wyżej twierdza Kraków miała posłużyć 
jako kanwa do dalszego układu planistycznego 
miasta i zakładania nowych terenów zielonych. 
Wskutek zakazu zabudowy przedpola twierdzy 
AlX-wieczny Kraków rozbudował się w pasie mię
dzy plantami a pierwszym pasem obrony twier
dzy, jako pierścień wokół średniowiecznego 
miasta.
fjo pierwszej wojnie światowej następuje likwi
dacja wałów obronnych i niektórych fortów 
pierwszego pierścienia fortyfikacji. Powstał pro
jekt, aby w tym właśnie miejscu założyć drugie 
planty. Możliwości były duże, obowiązywał zakaz 
zabudowy na przedpolu twierdzy, które w znacz
nej części należały do twierdzy, a więc do miasta. 
Niestety, możliwości tych nie wykorzystano. Prze
różne spekulacje tymi terenami powodują, iż 
w większej części zostają one wykupione przez 
prywatnych właścicieli i zabudowane kamienicami 
czynszowymi. Uratowany został tylko wąski pas 
byłych wałów obronnych. Zamieniono go zresztą 
na arterię komunikacyjną, która z biegiem czasu 
przejmuje na siebie rolę ważnej obwodnicy miej
skiej, ograniczając pas zieleni do minimum. Jeśli 
dodamy, że obecnie wszelkie instalacje biegną 
pod tym pasem i że jest on często przekopywany 
dla ich remontu, że jezdnie są poszerzane, aby 
sprostać zapotrzebowaniu komunikacji współ
czesnej, trudno uznać aleje Trzech Wieszczów, 
Marchlewskiego i Powstańców Warszawy jako pas 
zieleni.
2 przedpola twierdzy jako zieleń miejską urato
wano niektóre odcinki, jak : Błonia Krakowskie, 
park Jordana i park Krakowski; ponadto zacho
wano zieleń wśród wzniesionych na tym terenie 
zabudowań UJ. W planie miasta stanowi to nie
wielkie tereny zielone.
Po drugiej stronie Wisły na terenach byłych for
tyfikacji uratowano jedynie szczątkowy, pięknie 
położony na Krzemionkowskich Wzgórzach park 
Bednarskiego.
Obecnie przez tereny fortów pierścienia II zało
żono magistralną trzecią obwodnicę, łączącą no
wo wzniesione osiedla mieszkaniowe, która ma 
przejąć ruch tranzytowy. Forty zaś zostały włączo
ne jako niewielkie tereny zielone tych osiedli.
Jako jeszcze nie tknięty w większej swej części 
pozostał trzeci i ostatni pas 32 fortów leżących 
już w obrębie wielkiego Krakowa. Z fortów tych, 
położonych na otaczających miasto wzgórzach, 
roztacza się szeroki widok na przedpola Krakowa 
i na samo miasto. Poniżej, stokami tych wzgórz, 
przebiega łącząca je droga rokadowa byłej 
twierdzy. Droga ta obiega całe miasto dając 
możność obserwacji panoramy Krakowa. W więk
szej części była ona zadrzewiona ze względów 
strategicznych. W latach pięćdziesiątych w Ka
tedrze Planowania Krajobrazu i Terenów Zielo
nych Politechniki Krakowskiej powstał projekt, aby 
wzdłuż drogi fortecznej utworzyć pas zieleni, 
a przede wszystkim pas terenów nadających się 
do jednodniowej rekreacji, dostępnej środkami

komunikacji miejskiej. Teren ten, obejmujący 
samą drogę wraz z otuliną użytków rolnych, jak 
też istniejące forty, stanowiłby rezerwy zielone dla 
rozwijającego się szybko miasta, tworząc wokół 
niego pas zielony.
Forty z biegiem lat zarosły kępami zieleni wyso
kiej, tworząc naturalne parki, o powierzchni 8 do 
10 ha. Stanowią one własność państwową i tylko 
w części są użytkowane, pozostałe to magazyny 
lub ugory zarosłe chwastem. Łączy je w jedną 
całość droga, przy której znajdują się licznie 
rozsiane szańce i mniejsze obiekty, jak np. ziem
ne działobitnie, stanowiące również potencjalną 
przestrzeń pod zieleń.
Forty zlokalizowane na szczytach wzgórz są 
doskonałymi punktami widokowymi na miasto 
i w głąb przedpola. Niektóre z nich są punktami 
wyjściowymi dla tras wycieczkowych. I tak: fort 
Bielany i fort Olszanica — w tzw. zachodni rejon 
wypoczynkowy doliny Mnikowa. Forty Tonie, Pę- 
kowice, Zielonki, Bibice prowadzą w tereny 
Ojcowskiego Parku Narodowego, w dolinę Prąd
nika i dalej w Jurę Krakowsko-Wieluńską. Mistrze- 
jowice i Dłubnia stanowią początek ciekawych 
wzgórz lessowych pociętych pięknymi jarami. Frot 
lasówka stanowić może przystań na Wiśle, która 
jest drogą do Puszczy Niepołomickiej. Pozostałe 
forty na południe od Krakowa otwierają drogę 
na Pogórze Karpackie. Tak więc na terenach 
okalających forty powinny być założone parki, 
urządzenia sportowe, boiska, natomiast w po
mieszczeniach fortecznych można urządzić restau
racje, kawiarnie, a w wypadku punktów etapo
wych dalszych wycieczek — bazy noclegowe. Do
prowadzone do porządku, mogą się stać same 
przez się obiektami atrakcyjnymi dla zwiedzają
cych. Niektóre z nich mogą być oddane harcer
stwu lub innym organizacjom jako bazy, albo też 
klubom jeździeckim, które będą mogły urządzić 
tam stajnie, pomieszczenia klubowe, jak też te
reny jeździeckie. Można by też przeznaczyć niektó
re na stanowiska dorożek konnych obwożących 
turystów po drodze rokadowej.
W projekcie założono, iż droga ta będzie szlakiem 
łączącym pierścień parków fortecznych. Przebiega 
bowiem ciekawym krajobrazem, który uporządko
wany może i powinien stanowić park kulturowy, 
otulinę miasta, a zarazem zaplecze ogrodniczo- 
-sadownicze dla Krakowa.
Wśród podmiejskich upraw warzywnych, ogrodo
wych i sadów powinna być urządzona zieleń 
śródpolna. Na niektórych terenach powinno się 
zachować dawną i założyć nową sieć dróg śród
polnych, dostępnych dla turysty, zaprojektowa
nych i zazielenianych tak, aby uniknąć dzikiego 
wytyczania tras, a co za tym idzie -  niszczenia 
upraw. Należy przy nich przewidzieć miejsca wy
poczynkowe, jak ocienione ławy czy polanki. 
Inne tereny przejmą na siebie tylko tranzyt tu
rystyczny i zostaną urządzone jedynie jako wi
dokowe. ,,Forty-parki” , jak też cała droga for- 
teczna, powinny stanowić pierścieniowy park 
kultury dla miasta, wolny od zabudowy i służący 
jedynie regeneracji sił -  już w niedługim czasie 
milionowego miasta. Połączenie miasta z ta
kim pierścieniem, poza drogami wychodzącymi 
z Krakowa promieniście na Warszawę, Olkusz, 
Katowice, Zakopane czy Rzeszów, którymi można 
szybko dojechać środkami komunikacji miejskiej, 
powinno też zapewnić system spacerowy promie
nisty na następujących szlakach:
— Błonia — kopiec Kościuszki — las Wolski -  

fort Bielany,
— Rondo Bronowickie — fort Mydlniki,
— fort Krowodrza — Prądnik Biały — Zadworze — 

fort Pa sternik,
— Barbakan — Kleparz — fort Kamienna — dolina 

Prądnika, Marszowiec — Zielonki; ta trasa może 
spełnić rolę skansenu obronnych założeń 
Krakowa, posiadając pełne założenia fortyfi
kacyjne,

— park Bednarskiego — kopiec Krakusa — Wola 
Duchacka, fort Rajsko i Swoszowice,

— skały Twardowskiego — wzgórza fortu Winni
cy — fort Skotniki.

Poza tym Nowa Huta obejmuje już drogę for- 
teczną i forty wschodnie. Jak wiadomo, Przemyśl, 
który posiada podobne założenia forteczne, już 
realizuje je jako pas rekreacji bliskiej i zieleni 
wokół miasta.
Życzyć by sobie należało, by projekt wykorzystu
jący wolne tereny poforteczne Krakowa doczekał 
się też realizacji.
* W tym przykładzie — droga równoległa do linii obro
ny — (red.)
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Rehabilitacja 
krajobrazu wyrobisk 
popiaskowych1

Maria Bańska

Wyrobiska popiaskowe powstają w wyniku od
krywkowej eksploatacji piasku. Ich geneza w Pol
sce sięga 1901 r., gdy po raz pierwszy w ko
palni „Milowice” zastosowano do wypełniania 
wyrobisk powstałych w wyniku eksploatacji pod
ziemnej węgla mieszaninę wody z piaskiem. 
Deformacje terenu nad zamulonymi w ten spo
sób wyrobiskami są znacznie mniejsze od od
kształceń, które występują przy zawalaniu się 
starych chodników.
Zastosowanie podsadzki płynnej2 w górnictwie 
węgla kamiennego pozwoliło na eksploatację 
zasobów węgla znajdujących się pod terenami 
zabudowanymi dzięki znacznemu złagodzeniu 
szkód górniczych. Obecnie 40°/o całego wydobycia 
węgla kamiennego w Polsce odbywa się przy 
zastosowaniu metody eksploatacji na podsadzkę 
płynną, a stały wzrost zapotrzebowania na piasek 
stwarza poważny problem zabezpieczenia odpo
wiednich terenów pod kopalnie odkrywkowe 
piasku.
Jednak w wyniku eksploatacji odkrywkowej na
stępuje wyłączenie dużych obszarów z dotychcza
sowego użytkowania na długi okres oraz znacz
ną dewastację i tak już stosunkowo ubogiego 
krajobrazu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowe
go. Ponieważ w granicach terenów przeznaczo
nych do eksploatacji piasku znalazły się duże 
obszary leśne, powoduje to ich niszczenie ze 
szkodą dla klimatu zadymionego okręgu Górnego 
Śląska.
Stąd też tak ważna stała się rekultywacja tere
nów zniszczonych przez przemysł.
W 1961 r. uchwałą Komitetu Ekonomicznego Rady 
Ministrów Resort Górnictwa został zobowiązany 
do rekultywacji wyrobisk popiaskowych. 
Równocześnie Komisja do Spraw Ochrony Po
wierzchni przy Wyższym Urzędzie Górniczym 
ustaliła, że rekultywacja będzie polegała przede 
wszystkim na zalesieniu terenów poeksploatacyj
nych. Drugą odmianą rekultywacji wyrobisk jest 
napełnianie ich wodą. Ten sposób stosowany jest 
najczęściej na tych terenach, z których nie można 
odprowadzić wód gromadzących się w wyrobisku 
sposobem grawitacyjnym.
Niektóre wyrobiska przeznaczono na centralne 
zwałowiska odpadów górniczych i przemysłowych. 
Podejmowanie rekultywacji bez oparcia się na 
pogłębionych studiach i na koncepcji zagospoda
rowania przestrzennego obszaru obejmującego 
szersze otoczenie wyrobiska, a także z pominięciem 
planu zagospodarowania całych rejonów strefy 
obrzeżnej GOP, w wielu wypadkach doprowadza 
do błędnych decyzji. Zalesianie obszarów, które 
są łatwo dostępne z terenów miast i stanowią 
potencjalne tereny wypoczynku, bez uwzględnia
nia kompozycji plastycznej, utrudnia ich adapta
cję na tereny parkowe czy parki leśne.
Również zalewanie wodą wyrobisk bez uprzednie
go ukształtowania rzeźby dna i brzegów oraz bez 
zapewnienia dostępności do zbiorników z terenów 
otaczających uniemożliwia ich adaptację dla 
celów kąpieliskowych. Z drugiej strony wybór 
sposobu rekultywacji bez uwzględnienia warun
ków środowiska geograficznego jest również nie
prawidłowy. Przykładem błędnego zagospodaro
wania jest wyrobisko popiaskowe Chechło, które 
przeznaczono na ośrodek rekreacji przywodnej. 
Wyrobisko to jest położone na dziale wodnym. 
Obawa przed odpływem wód z napełnianego 
akwenu na tereny otaczające spowodowała pod
jęcie decyzji o betonowaniu dna wyrobiska, co 
wielokrotnie powiększyło koszty rekultywacji. 
Również położenie wyrobiska w zasięgu szkodli
wego oddziaływania gazów z pobliskiej huty 
cynku nie predystynuje tego obszaru dla celów 
rekreacyjnych. Błędy dotychczasowe wynikły 
z braku metody dotyczącej sposobu zagospoda
rowania terenów wyrobisk popiaskowych Wybór 
sposobu zagospodarowania powinien być oparty
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Piaskownia Szczakowa. Widok wyrobiska po 
eksploatacji odkrywkowej
2
Schemat deformacji powierzchni powstałej 
wskutek eksploatacji podziemnej węgla:
A -  niecka osiadania powstała w wyniku 
zawalania się pustych chodników (r = 70°/o z), 
B — niecka osiadania powstała po 
zastosowaniu podsadzki płynnej do 
zamulania wyrobiska (r =  7 0°/o z)
3
Lokalizacja rejonów eksploatacji piasku na 
terenie konurbacji Śląsko-Krakowskiej: 1 -  
projektowane tereny eksploatacji na 2000 r., 
2 — tereny istniejących kopalń piasku
4
Graficzne przedstawienie omawianego 
problemu: 1 — obszar wyrobiska, 2 — obszar, 
na którym wystąpiły zmiany gruntowo-wodne 
(w zasięgu leja depresji), 3 — obszar, na 
którym mogą nastąpić zmiany sposobu 
użytkowania w wyniku zaprojektowania na 
nim rejonu rekreacji
5
Schemat logiczny planu działania (wg 
J. Regulskiego): P0 -  przedmiot w stanie 
początkowym, Pj — przekształcony przedmiot 
w wyniku realizacji planu działania

Projektowana piaskownia „ Kuźnica 
Warężyńska” — studium hipsometryczne: 
1 — zarys linii wykopu wg PMPPW, 2 — 
warstwice terenu, 3 — warstwice spągu,
4 — przyjęta rzędna piętrzenia zbiornika

ruiM
BELSKI DY

KRAKÓW

W ALORY
UŻYTKOWE
POŻĄDANE

NATUPA  
"FIZYCZNA  
PRODEKT.

W ALORY N A TU RA
UŻYTKOWE FIZ Y C Z N A



Schemat zależności zasiągu leja depresji na 
terenach otaczających wyrobisko od 
wysokości piętrzenia wody w zbiorniku:
A — poziom powierzchni terenu, B — obrys 
wyrobiska; i -  poziom zwierciadła wody przed 
eksploatacją.
Poziom zwierciadła wody i związany z nim 
zasięg leja depresji: 2 — w momencie 
zakończenia eksploatacji, 3 — w wypadku 
piętrzenia wody do niższej rzędnej, 4 — w 
wypadku piętrzenia wody do wyższej rzędnej
8
Koncepcja ukształtowania rzeźby 
projektowanego zbiornika wodnego na 
terenach piaskowni „ Kuźnica Warężyńska" (wg 
projektu opracowanego przez zespół: Alicja 
Gotowt-Jeziorska, Samir William Shoukr,
Maria Bańska); 1 -  obrys zbiornika, 2 -  pas 
płytkiej wody, 3 -  plaża piaszczysta, 4 -  plaża 
trawiasta, 5 — warstwice terenowe, 6 — 
warstwice dna zbiornika, 7 — skarpy,
8 -  ciąg pieszy na tarasie skarpy
9
Schemat funkcjonalny projektowanego rejonu 
wypoczynku ,,Kuźnica Warężyńska” : i — tereny 
zainwestowania miast, 2 -  lasy, 3 -  tereny 
zbiorników wodnych na obszarach wyrobisk 
popiaskowych, 4 -  tereny zwałowiska 
podpoziomowego, 5 — ośrodki wypoczynku
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. na rozeznaniu praw rządzących równowagą śro
dowiska przyrodniczego oraz na uchwyceniu 
zmian zachodzących w tym środowisku pod wpły
wem eksploatacji odkrywkowej piasku, która po
ciąga za sobą:
— wycięcie drzewostanów oraz usunięcie wszel

kich obiektów z terenów eksploatacji,
— zniszczenie żyznej warstwy gleby, gdyż nawet 

przy zdjęciu i składowaniu jej w celu później
szego rozplantowania na terenach wyrobiska 
ulega zmianie jej struktura,

— zmiany ukształtowania terenu i stosunków 
hydrograficznych,

— zmianę poziomu wód na terenach otaczają
cych wyrobiska spowodowaną przecięciem 
przez eksploatację warstwy wodonośnej; pocią
ga to za sobą odwodnienie terenów otaczają
cych wyrobisko w dużym promieniu (zasięg leja 
depresji dla piaskowni „Szczakowa” wynosi 
ok. 17 km),

— zmianę warunków klimatycznych poprzez utwo
rzenie niecki inwersyjnej.

Zmiany zachodzące w środowisku są bardzo du
że i dlatego rehabilitacja krajobrazu terenu wy
robiska, czyli jego naprawa, w wypadku eksploa
tacji odkrywkowej jest szczególnie skomplikowana. 
Polega ona na ratowaniu siedliska, w którym 
została naruszona równowaga stosunków przy
rodniczych, i na ukształtowaniu nowego siedliska 
przy wykorzystaniu warunków, które w sposób naj
właściwszy wskazują rodzaj zagospodarowania 
terenu.
Na terenach obrzeżnych okręgu przemysłowego 
przede wszystkim należy dążyć do wyboru takiej 
rehabilitacji krajobrazu wyrobisk, aby mogły one 
pełnić funkcje wypoczynkowe dla jego mieszkań
ców. Najbardziej atrakcyjnym sposobem zagos
podarowania wyrobisk popiaskowych jest prze
znaczenie ich na tereny rekreacji przywodnej.
W tym wypadku rehabilitacja krajobrazu polega 
na zmianie sposobu użytkowania w dostosowa
niu do nowo wytworzonych warunków. Aby można 
ją  przeprowadzić prawidłowo, należy wykonać 
projekt ukształtowania rzeźby wyrobiska przed 
rozpoczęciem eksploatacji piasku. Projekt ten, 
oparty na przeprowadzonych badaniach, zadecy
duje o takim sposobie eksploatacji, aby stano
wiła ona jednocześnie przygotowanie terenu dla 
żądanej funkcji. Dlatego udział architekta, jako 
naczelnego dysponenta w opracowywanym planie 
działania, którego celem jest przekształcenie te
renu wyrobiska w rejon rekreacyjny, zaczyna się 
w momencie wydania lokalizacji dla kopalni od
krywkowej piasku. Pierwszym zadaniem komórki 
planowania przestrzennego jest ustalenie rodzaju 
przyszłego zagospodarowania terenu zdewastowa
nego przy uwzględnieniu korelacji funkcjonalno- 
-przestrzennych, jakie powinny nastąpić w wyniku 
przeznaczenia zrekultywowanego wyrobiska na 
określone użytkowanie.
W szczególności chodzi o łatwość powiązania 
terenów rekreacyjnych z osiedleńczymi, terenów 
przeznaczonych na centralne zwałowiska z tere
nami przemysłowymi, poprawę warunków klima
tycznych terenów osiedleńczych itp. Oznacza to 
konieczność opracowania planu zagospodarowa
nia przestrzennego całego rejonu. Związki prze
strzenne między terenami zainwestowania miej
skiego a terenami obrzeżnymi, na których wystę
pują kopalnie piasku, oraz istniejące na tych 
terenach warunki zdrowotno-klimatyczne decydują
0 sposobie przyszłego wykorzystania wyrobiska. 
W wypadku przeznaczenia terenu zdewastowane
go na rejon rekreacji należy przede wszystkim 
zbadać, czy istnieje możliwość przeprowadzenia 
rehabilitacji krajobrazu wyrobiska przez utworze
nie zbiornika wodnego. Wybór tego sposobu za
gospodarowania jest nie tylko najbardziej atrak
cyjny z punktu widzenia rekreacyjnego, lecz rów
nież umożliwia przywrócenie względnej równowa
gi geologicznej środowiska, zakłóconej przez 
eksploatację. O możliwości wprowadzenia zagos
podarowania wodnego zadecydują przede wszyst
kim trzy czynniki:
— naturalna możliwość napełnienia wyrobiska 

wodą,
— warunki górnicze,
— związane z tymi dwoma czynnikami warunki 

geologiczne.
Najkorzystniejsze warunki utworzenia zbiornika 
wodnego występują wówczas, gdy stanowi on 
zlewnię wód.
Ponadto należy zbadać, czy bilans wodny za
pewni utrzymanie odpowiedniej ilości wody w 
zbiorniku.
Występowanie w utworach spągu4 warstw iłów
1 glin, które nie przepuszczają wód, umożliwia

zaprojektowanie zbiornika nad terenami eksplo
atacji wgłębnej pod warunkiem, że dalsza 
eksploatacja węgla nie spowoduje spękania nad
kładu.
Resort górnictwa jest zobowiązany do wydania 
ekspertyzy zawierającej dokładny opis warunków 
geologiczno-górniczych obszaru, na którym zo
stała zlokalizowana kopalnia piasku wówczas, 
gdy jej teren znajduje się w zasięgu istniejącej 
lub projektowanej eksploatacji węgla lub innych 
kopalin.
Poprzednie ustalenia określające cel planu dzia
łania umożliwią przystąpienie do jego opracowa
nia. Plan działania określa, jakim zabiegom mu
si być poddany przedmiot, aby w ich wyniku 
nastąpiło jego przekształcenie zgodne z określo
nym celem.
Przystępując do opracowania koncepcji ukształ
towania należy zebrać następujące materiały 
wyjściowe:
-  inwentaryzację zagospodarowania terenu,
-  hipsometrię i*stosunki wodne obszarów przed 

eksploatacją,
-  studium wartości krajobrazowych,
-  projekt eksploatacji sporządzony przez PMP 

PW z opisem zawierającym dane odnośnie do 
ilości m9 piasku, jakie chce uzyskać przedsię
biorstwo przy eksploatacji złoża,

-  mapę warstwie spągu, czyli podłoża, na któ
rym zalega przeznaczony do eksploatacji pia
sek,

-  mapę hydrologiczną.
Materiały te są podstawą do opracowania stu
dium hipsometrycznego, które umożliwi ustalenie 
koncepcji ukształtowania terenu. Ukształtowanie 
rzeźby dna zbiornika i pasa przybrzeżnego po
winno zapewnić:
-  dobre warunki jego dostępności jako kąpie

liska,
-  możliwość lokalizacji przystani wodnej,
-  podział użytkowania go jako kąpieliska i akwe

nu sportów wodnych,
-  zabezpieczenie na całej niemal jego długości 

linii brzegowej płytkiego pasa wody w celu 
zapewnienia bezpiecznego poruszania się 
wzdłuż brzegów,

-  umożliwienie łatwego zejścia z terenu plaż
do wody.

Jeżeli pas nadbrzeżny jest zbyt szeroki, aby mógł 
w całości stanowić plaże piaszczyste, należy go 
podzielić na dwie części tak, aby część graniczą
ca z pasem wodnym tworzyła plażę piaszczystą; 
pozostałą zaś można przeznaczyć na tereny spor
towe lub tereny zabaw dziecięcych po ich uprzed
nim zazielenieniu. Tam, gdzie konfiguracja tere
nu wznosi się łagodnie w kierunku skarp, 
powinny one stanowić optyczne jej przedłużenie. 
Należy wtedy projektować nachylenie skarpy 
w stosunku 1 :5, aby wciągnąć tereny otaczające 
w krajobraz zbiornika. Tam, gdzie głębokość wody 
przy brzegu jest znaczna, strome skarpy rzucając 
cień na wodę podkreślają jej głębokość. Zróżni
cowanie stopnia nachylenia skarp wzdłuż ich 
przebiegu powoduje, że wytworzony w ten sposób 
krajobraz sugeruje zmiany użytkowania akwenu. 
To wrażenie można pogłębić przez odpowiednie 
zaprojektowanie zieleni na terenach otaczających 
zbiornik.
Pozostawienie zielonych przestrzeni otwartych na 
obszarach, które zostały wciągnięte w kompozycje 
zbiornika, oraz stworzenie zielonych parawanów 
na stromych brzegach podkreśli plastykę terenu, 
a zarazem zapewni stworzenie harmonijnej całoś
ci kompozycji nowego siedliska.
Przyroda jest harmonijną całością, uporządkowa
nym ładem, a nie przypadkowym nagromadze
niem różnorodnych składników. Harmonia ta po
lega nie tylko na układzie elementów, ale także 
na ich wzajemnych stosunkach, na ich następ
stwie logicznym, powiązaniu i wzajemnych refle
ksach.
Powietrze na przestrzeniach otwartych jest na
sycone blaskiem, a zamknięte pod koronami sta
rych drzew — tworzy mroczną przestrzeń. Szukanie 
tego światła i cienia w komponowaniu kraj
obrazów wymaga nie tylko talentu i spojrzenia 
malarskiego, ale również znajomości praw rzą
dzących układem stosunków panujących w przy
rodzie.
Sposób, w jaki należy wykształcić siedliska na 
terenie obszarów o zmienionych stosunkach grun
towo-wodnych oraz na terenie wyrobiska tak, aby 
namalowane plamy na planie zagospodarowania 
przestrzennego oznaczające zieleń nie pozostały 
tylko na papierze, wymaga przeprowadzenia 
wielu badań i analiz, których omówienie przekra
cza ramy niniejszego artykułu.

Przypisy

1 Artykuł opracowano w oparciu o pracę dyplomową, wy
konaną w ramach 2-Ietniego Studium Specjalistycznego 
w zakresie Urbanistyki przy Wydziale Architektury Po
litechniki Warszawskiej, pt. „Próba opracowania me
tody w zakresie sposobu zagospodarowania terenów po 
eksploatacji piasku dla celów rekreacji” , przez zespół 
autorów:
arch. Marię Bańską, arch. krajobrazu Alicję Gotowt- 
-Jeziorską, geografa Samira Williama Shoukra pod 
kierunkiem doc. Stefana Tworkowskiego.

2 Metoda eksploatacji na podsadzkę płynną polega na 
wypełnieniu pustych wyrobisk pogórniczych przewodnio- 
nym piaskiem.

3* Ostatnio opracowanie sposobu zagospodarowania prze- 
strzennego nieużytków pogórniczych dla celów rekreacji 
podjął Instytut Urbanistyki i Architektury, Oddział Ka
towice.

4 Spąg wyrobiska określa jego dno w wypadku wybrania 
piasku do poziomu utworów trzeciorzędowych.

:
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Rekreacja
a środowisko naturalne

Zbigniew Gądek

Ponadto nowe propozycje skoncentrowanej zabu
dowy wyrażają szczególną dbałość o zapewnie
nie wszechstronnych warunków wypoczynkowych, 
w tym także w zakresie rozrywki i kultury, oraz 
tworzenie dogodniejszych warunków dla życia 
zbiorowego — tworzenia bezpiecznej strefy o 
ruchu wyłącznie pieszym, izolację od hałasu ru
chu motorowego, zapewnienie ciszy dla mieszkań 
oraz bezpośredniego kontaktu z przyrodą i słoń
cem, Konflikt między próbą zapewnienia opty
malnych warunków egzystencji a masowością ru
chu i jego nadmiernym skupianiem rozstrzyga tu 
forma koncentracji. Duże walory wykazują układy

1
Propozycja intensywnie skoncentrowanej zabu
dowy rekreacyjnej. Zabudowa punktowa ochra
niająca pokrycie terenu. Autor Z. Gądek 
2, 3
Propozycja zabudowy linearnej. Autor Z. Gądek

..Ufajmy, że wszyscy możemy nauczyć się tego, co 
architektom od dawna było znane — że zdobycze 
techniki mogą służyć nie dla ujarzmiania świata, 
lecz dla ułatwienia życia w nim". Te optymistycz
ne słowa wypowiedział amerykański biolog 
prof. Barry Commoner. Wyrażają one możliwości 
chronienia przez architekta środowiska, w którym 
żyje człowiek.
Takie rozumienie zadań nie jest obce architekto
wi, przeciwnie, należy do kanonów jego zawodu. 
Jednakże szczególną rolę i szczególne wyczucie 
potrzeb ochrony otoczenia ludzkiego musi on 
przejawiać w trakcie formowania środowiska re
kreacyjnego. Dość często uważa się, że środowi
sko to wchodzić będzie w skład naturalnego oto
czenia nowej formy osiedleńczej (np. w postaci 
ciągłego pasa zabudowy) lub też że terenem 
przyszłej rekreacji staną się odległe regiony przy
rody (być może pierwotnej) na obszarach jeszcze 
nie zurbanizowanych, a osiągalne bez większych 
trudności dzięki szybkiej i sprawnej komunikacji. 
Równocześnie podkreśla się, że w przyszłości 
wzmoże się znaczenie rekreacji nie tylko na skutek 
jej umasowienia, ale również przez wydłużanie się 
czasu wolnego, który może być przeznaczony na 
wypoczynek. Z powyższych spostrzeżeń wynika 
potrzeba dbałości łączenia wymagań rekreacji ze 
środowiskiem przyrodniczym.
2 kolei w praktyce oznacza to, że dalsze 
programowanie zabudowy w postaci rozproszonej, 
tak jak to dzieje się obecnie, stanie się w perspek
tywie niepodobieństwem. Rozproszona zabudowa 
zajmuje zbyt dużą przestrzeń, która zmienia swój 
naturalny charakter, w najlepszym razie przypomi
nając miejskie osiedla jednorodzinne. Zabudowa 
rozproszona to przecież nie tylko duża liczba bu
dynków, ale liczne drogi pokrywające teren, par
kingi, urządzenia instalacyjne, energetyczne itp. 
Koncentrowanie zabudowy rekreacyjnej staje się 
więc koniecznością, tylko tą drogą można uzyskać 
realną szansę rozwiązania problemu wzrastające
go ruchu rekreacyjnego i równoczesnej ochrony śro
dowiska. Powstawanie ostatnio silnie skoncentro
wanych, wielkowymiarowych ośrodków w krajach o 
wysoce rozwiniętym ruchu turystycznym, jak Fran
cja, Włochy czy Szwajcaria, sygnalizuje już takie 
kształtowanie zabudowy rekreacyjnej. „Willowy" 
system budynków zostaje wypierany przez za
budowę kształtowaną w zagęszczone zespoły lub 
duże obiekty, wchłaniające drobne jednostki 
łącznie ze wszelkimi towarzyszącymi usługami 
i urządzeniami komunikacyjnymi. Celem tych pro
jektów jest m.in. właśnie ochrona wartości rekre
acyjnych, zachowanie w pełni walorów krajobra
zowych i turystycznych przez pozostawienie jak 
największych nie zabudowanych, naturalnych prze
strzeni.



silnie wydłużone, pasmowe, a głównie linearne 
i spiętrzone. Mogą one zapewniać przede wszyst
kim łatwość bezpośredniego kontaktu mieszkań 
z otoczeniem, a przy dużym skoncentrowaniu 
stwarzają możliwość dogodniejszego rozłożenia 
zagęszczonej zabudowy (dzięki jej rozciągnięciu), 
doprowadzając tym samym do uzyskania izolacji 
i zacisza.
Intensywna koncentracja (powstająca z nagroma
dzenia dużego i przemieszanego użytkowo pro
gramu) wywołuje oczywiście skomplikowany układ 
elementów funkcjonalnych zabudowy. Jednak przy 
odpowiedniej organizacji i tu można osiągnąć 
korzystne warunki użytkowania. Prawidła orga
nizacji funkcjonalno-przestrzennej, zmierzające do 
spełnienia tego zasadniczego wymagania, wy
kształcone pierwotnie w centrach miejskich (w 
których wygoda użytkowania ma znaczenie szcze
gólnie zasadnicze), pojawiają się także w analo
gicznej postaci w przyszłościowych propozycjach 
kompleksowych struktur miejskich i zostały prze
jęte w projektowaniu skoncentrowanych obiektów 
rekreacyjnych, nabierając cech swoistych. Wspól
ne cechy dotyczą głównie pionowego (warstwowe
go) układu użytkowania (jest to bardzo istotna 
nowość), integracji i przemieszania zróżnicowa
nych jednostek programu. Odmienność kształto
wania obiektu rekreacyjnego wynika z pewnych 
ograniczeń, dyktowanych przede wszystkim ukła
dem pokoi mieszkalnych, który podlega większym 
rygorom w porównaniu z innymi pomieszczenia
mi obiektu, ze względu na potrzebę nasłonecz
nienia, uzyskania widoków i wglądu w otaczający 
krajobraz. Układ obiektu, jaki z tego wynika, wy
maga niejednokrotnie rozwiązań jednotraktowych, 
często z korytarzem o prostym przebiegu, zapew
niającym jednakowo dobre warunki dla wszystkich 
pokoi. W każdym przypadku, czy to będzie układ 
powyższy, czy obustronnie obudowany korytarz, 
czy charakterystyczne dla intensywnej koncentracji 
obudowanie warstwą mieszkaniową części struk
tury zawierające wielkoprzestrzenne usługi, prze
ważającą tendencją jest wydłużanie układu, a nie 
skupianie jego w zwartą masę zabudowy.
Obiekt rekreacyjny ze względu na swoje zadania 
wypoczynkowe wymaga szczególnego zapewnienia 
ciszy i spokoju dla użytkujących. W rozwiązaniach 
skoncentrowanych wyczuwa się znaczenie tego 
postulatu i w założeniach wielu projektów pod
kreślana bywa konieczność wytworzenia dobrych 
warunków izolacji od źródeł hałasu, którym są 
przede wszystkim usługi i urządzenia komunika
cyjne oraz zaopatrzenia. Wykształcił się więc sy
stem rozlokowania jednostek użytkowych o cha
rakterystycznym pionowym układzie; we wszystkich 
niemal obiektach rekreacyjnych występuje ten 
sam porządek: najniżej warstwa komunikacyjno- 
-gospodarcza, najwyżej mieszkania, w środku 
warstwa pozostałych usług. W układzie warstw 
można wydzielić zatem strefy ciszy i hałasu, a war
stwa środkowa (usługi) staje się pasem izolacyj
nym między częścią mieszkaniową a komunikacyj
ną. Ponadto, oczywiście, stosowana bywa izolacja 
akustyczna konstrukcji czy wydzielanie tras dwor
ców i parkingów w zamkniętych pomieszczeniach, 
jednak odsunięcie się od źródła hałasu jest spo
sobem z reguły najprostszym.
Obecnie większość nowych propozycji zabudowy 
rekreacyjnej projektowana jest według omawia
nych zasad, a dalsze cechy ich rozwiązania wyni
kają oczywiście już z przyjętej koncepcji. I tak np. 
w projekcie ośrodka w Savoie (dla 24 tys. narcia
rzy — autorzy: architekci Griłlo i Durrup) przyjęto 
linearny układ obiektów o intensywnie skoncen
trowanej zabudowie, ułożonych serpentynowo na 
stoku. Przeprowadzona przez nie droga doprowa
dza użytkownika wprost do pokoju i garażu (w 
tym samym obiekcie), a następnie umożliwia mu 
zjazd stamtąd na nartach. W ten sposób wytwo
rzono sprzężony układ funkcjonalny: droga koło- 
wa-parking-mieszkanie-droga narciarska. W pro
jekcie konkursowym na centrum narciarskie w 
dolinie Belleville dla 25 tys. osób (autorzy: 
architekci Candillis, Josic i Woods) połączono tra
są komunikacji monorailowej -  niezależnie od 
dojazdu samochodem — kilka dużych obiektów 
silnie skoncentrowanych, lokując w nich przystanki, 
a ruch wewnętrzny ze względu na rozległość za
budowy usprawiono przez zastosowanie ciągów 
eskalatorów (zabudowa na spadku). W projek
tach o linearnym układzie jednostki turystycznej 
Ami—La-Plagne we Francji (autor: arch. M. Be- 
zacon) oraz w ośrodku wypoczynkowym „Na 
Wierzchołku" w Alpach Szwajcarskich (proj. zesp. 
ACAU) dominującą rolę w całości układu odgry
wają wewnętrzne ulice z licznymi i różnorodnymi 
usługami, które skupiają życie zbiorowe. Ruch
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pieszy i motorowy został rozsegregowany w kie
runku pionowym. Lokalizacja obiektu „Na Wierz
chołku” dzięki koncentracji świadomie pozwala na 
nienaruszanie otaczającej przyrody.
Dążenie do uzyskania korzyści przez linearność 
i intensywną koncentrację występuje w innych 
propozycjach, jak m.in. w ośrodkach sportów zi
mowych w Avoriaz we Francji (proj. zesp. GIE) 
czy La Daille (autorzy: architekci Le Roche, 
J.C.Bernard). Obiekty te znajdują się obecnie w 
realizacji. Analogiczne dążenia występują również 
w teoretycznych poszukiwaniach polskich, prowa
dzonych m.in. w środowisku krakowskim dla te
renów rekreacyjnych Podhala i Podtatrza. 
Niestety, oddźwięk nowych tendencji w praktyce 
realizacyjnej w Polsce jest -  jak dotąd -  prawie 
żaden, zabudowę rekreacyjną realizuje się w roz
proszeniu. Już dzisiaj można spostrzec, jak coraz 
żałośniejszy wyraz przybiera krajobraz Antałówki, 
Szczyrku, Jaszowca, znikający pod rozrastającą się 
zabudową w formie rozproszonych domów wcza
sowych. Ten sposób budowania ma u nas specy
ficzne podłoże. Nie wynika z racjalności, gdyż jest 
sprzeczny z zasadami planowej gospodarki i po
stępowymi dążeniami rozwojowymi, które przecież 
zarysowały się w wielu dziedzinach życia społecz
nego. Jest to następstwo tradycyjnych przyzwycza- 
jej i nieuzasadnionego powtarzania starych 
wzorców, a także nieumiejętności wykorzystywania 
cudzych doświadczeń i wyciągania nauki z ich błę
dów. Inwestorzy nadal marzą o posiadaniu włas
nej rezydencji wczasowej, chociażby na kilkanaś
cie łóżek, oczywiście na działce wydzielonej 
i ogrodzonej płotem. Nie przejmują się nieeko- 
nomicznością eksploatacji takiego obiektu, a pro
pozycje integracji zabudowy wywołują u nich ostre 
sprzeciwy. Przeciwnie natomiast, bez oporów 
przejmowana jest wspólnota urządzeń instalacyj
nych, energetycznych, ogrzewania czy pralni, bo
wiem tutaj zrozumiałe są korzyści wspólnego użyt
kowania i konieczności kredytów na ich budo
wę. Na tym tle powstaje dziwny paradoks. 
Architekt, posądzony o irracjonalizm, ocenia ra
cjonalnie korzyści płynące ze wspólnoty zabudowy 
i przegrywa przez irracjonalne stanowisko inwesto
ra, dążącego bezpodstawnie do rozproszenia, co 
zmierza wprost do zniszczenia środowiska natu
ralnego.
Nowa, scalona, zabudowa może być realizowana 
w Polsce, bowiem na pewno nasz system gospo
darczo-społeczny bardziej sprzyja takim rozwiąza
niom niż system krajów zachodnich. Wymaga to 
jednak przede wszystkim przyjęcia warunku pełnej 
ochrony środowiska naturalnego, w którym poja
wia się zabudowa rekreacyjna. Niezbędny jest 
również inny system finansowania, odmienna or
ganizacja budowy, jak i późniejszej eksploatacji. 
Budowa powinna być rozdzielona na dwa zasad
nicze etapy. Pierwszy, realizowany przez inwestora 
„nadrzędnego", obejmowałby tworzenie super- 
struktury, składającej się z podstawowych elemen
tów konstrukcyjnych — jak podpory, stropy czy 
główniejsze poziomy, między którymi można wmon- 
towywać kondygnacje, z ciągami i urządzeniami 
instalacyjno-energetycznymf. W tym etapie mogły
by być budowane niektóre wspólne usługi, np. par
kingi, centralne kuchnie dla lokali gastronomicz
nych, pralnie itp. Tak powstałby obiekt, a raczej 
sztuczne tereny ,,do wynajęcia” , na których „lo
kalni" inwestorzy realizowaliby drugi etap budowy 
przez wypełnianie ich według swoich indywidual
nych życzeń. Dwustopniowość realizacji mogłaby 
lepiej zaspokoić zróżnicowane potrzeby w szero
kiej skali ilościowej i jakościowej, być korzystna 
zarówno dla inwestorów bogatych, jak i biedniej
szych, ochraniałaby teren i powodowałaby obni
żenie kosztów realizacji oraz większą elastyczność 
kształtowania zabudowy w zrozumieniu moderni
zacji i rozbudowy, a także wymiany użytkowania. 
Niektóre z opisanych nowych propozycji wchodzą 
dopiero w życie (należy żałować, że pojawiają się 
poza granicami Polski). Praktyczne ich stosowanie 
wykaże zapewne różnice i niedoskonałości w sto
sunku do teoretycznych zamierzeń, niemniej jed
nak można już być pewnym, że zapewnią ochronę 
i nienaruszalność wartości naturalnych terenów 
wypoczynkowych w stopniu większym niż nawet 
najlepsza konwencjonalna zabudowa rozproszona. 
Przy dużym jednak skoncentrowaniu, istotnym wa
runkiem staje się takie rozwiązanie, które gwa
rantuje optymalne warunki wypoczynku — w prze
ciwnym razie zasada koncentracji jest bezcelowa, 
gdyż ratując przyrodę godzi w człowieka.

Problemy i dyskusje

0  architekturze 
ludowej, rekreacji
1 krajobrazie
Krystyna Pawłowska

Powszechnie wiadomo, że twórcy architektury 
współczesnej w Polsce chętnie w życiu prywatnym 
korzystają z form prymitywnej architektury ludo
wej. Tkwi w niej przecież cenna oryginalność. 
Trzeba stwierdzić, że tylko kilku krajom udało się 
stworzyć w zakresie architektury współczesnej na
rodową odrębność. Takiej odrębności i my szuka
my. Na razie jednak nasza architektura współ
czesna jest w Polsce, ale nie jest polska. Czy dro
ga nawiązywania do architektury regionalnej, lu
dowej, jest słuszna, pozostaje problemem dysku
syjnym. Niewątpliwe jest jednak to, iż oryginal
ność tę w wydaniu zabytkowym należy zachować. 
Jak to zrobić?
W tym miejscu zawsze pada odpowiedź: Przenieść 
do skansenu! Otwórzmy zeszyt „Materiałów i spra
wozdań konserwatorskich województwa krakow
skiego" poświęcony parkom etnograficznym1. 
Opracowanie to, podkreślając na wstępie znacze
nie zagadnienia i pilną potrzebę jego jak naj
szybszego rozwiązania, przedstawia projekt sieci 
parków etnograficznych woj. krakowskiego.
Założenia tego projektu są wynikiem kompromisu 
między naukowo-teoretycznymi ustaleniami a rze
czywistymi możliwościami. Całość problemu ma 
być rozwiązana na zasadzie wielostopniowej. A 
więc przede wszystkim przewidziane jest stworze
nie Wojewódzkiego Parku Etnograficznego w 
trzech terenowych oddziałach: w Nowym Sączu, 
Tarnowie i na Podhalu. Koncepcja rozbicia na 
oddziały jest z całą pewnością słuszna. Tworzenie 
wojewódzkiego skansenu-giganta na terenach 
włączonych do miasta Krakowa natrafiłoby na 
pewno na wiele trudności (niewłaściwa sytuacja 
krajobrazowa większości obiektów, olbrzymi ob
szar trudny do uzyskania i prawidłowego zagos
podarowania). Koncepcja rozbicia zgodna jest 
również z tendencją deglomeracji ruchu turystycz
nego.
Drugim stopniem jest sieć parków regionalnych. 
Są to dla terenów: Spiszą — Niedzica, Orawy — 
Zubrzyca Górna, Gorców — Rabka, Jury Krakow
sko-Częstochowskiej — Pieskowa Skała, ziemi ży
wieckiej — Tresna, ziemi chrzanowskiej — Lipowiec, 
oraz terenów przyszłego zalewu w Czorsztynie -  
Łopuszna.
Ponadto proponowane jest zachowanie licznych 
zespołów wiejskich i małomiasteczkowych in situ: 
Chochołów, Lanckorona, Lipnica Murowana, Cięż
kowice, Zakliczyn.
W planie ujęta jest również sieć żywiołowo dotąd 
powstających „izb regionalnych".
Tc wszystko.
Bardzo mało i bardzo wiele. Bardzo mało wo
bec masy istniejących jeszcze zarejestrowanych 
i nie zarejestrowanych zabytków, bardzo wiele 
w zestawieniu z obecnym stanem i możliwościami 
rozwojowymi parków etnograficznych. Rzeczywis
tość jest bowiem niewesoła. Z przewidzianych 10 
parków tylko 3 są obecnie realizowane (Nowy 
Sącz, Zubrzyca Górna, Lipowiec), można realizo
wać jeszcze następne dwa (Pieskowa Skała, 
Łopuszna). Istnieje wprawdzie projekt skansenu 
podhalańskiego, ale wybranie i uzyskanie loka
lizacji okazało się problemem nie do załatwienia 
w ciągu 20 lat (1950-1970). Jednocześnie ze 
zrozumiałych powodów stara architektura ludowa 
niknie w oczach. Perspektywy realizacji pozosta
łych skansenów (Tarnów, Zakopane, Niedzica, 
Tresna i Rabka) są tak dalekie, że zanim to nastą
pi, cały ten piękny dorobek budownictwa ludo
wego może już ulec dewastacji. Gdy do tego 
obrazu dodamy jeszcze, że ostatnio pod znakiem 
zapytania znalazło się zachowanie szałasów 
tatrzańskich, okaże się, że wielu najciekawszym 
zabytkom budownictwa drewnianego w woj. kra
kowskim grozi całkowita zagłada. W tej sytuacji 
władze konserwatorskie są bezsilne, mimo że ro
bią wszystko, co leży w ich kompetencji, aby do
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tej zagłady nie dopuścić. Szeroko zakrojone pra
ce, aby odszukać, zarejestrować i zabezpieczyć 
zabytki budownictwa drewnianego, są prowadzo
ne od wielu lat. Rejestr jest stale aktualizowany, 
o problem objęty pracami naukowymi. A więc 
z tego punktu widzenia jesteśmy przygotowani 
do realizacji planu. Konserwator wojewódzki nie 
ma jednak własnych możliwości realizacyjnych. 
Musi czekać na inicjatywę terenową, która czasa
mi jest (Zubrzyca Górna, Nowy Sącz, Lipowiec, 
Pieskowa Skała), lecz częściej jej nie ma. Rea
sumując, można przypuszczać, że plan sieci par
ków etnograficznych nie zostanie w pełni zreali
zowany. Co gorsze — nawet pełna realizacja planu 
nie załatwia całkowicie problemu ochrony war
tości architektury regionalnej. Park etnograficzny 
to muzeum traktujące pojedynczy budynek jak 
eksponat. Zebranie możliwie jak największej liczby 
Przykładów i zestawienie ich według określonej 
systematyki etnograficznej to nie wszystko. Prze
cież piękno i wartość architektury drewnianej po
lega często na układzie przestrzennym zespołu 
(np. wieś złożona z zagród — okołów), bądź też 
na sytuacji krajobrazowej (np. szałasy tatrzańskie). 
Można te wartości chronić in situ, lecz w bardzo 
ograniczonym rozmiarze.
Architektura ludowa potrzebuje więc bogatego 
mecenasa.
W odn iesieniu do zabytków architektury murowa
nej sytuacja przedstawia się następująco: dzieła 
najwybitniejsze podlegają konserwacji i zamie
niane są na muzea, te mniej znaczne mogą być 
zachowane tylko wtedy, jeśli uzyska się dla nich 
nową starannie dobraną funkcję. Przykładów moż
na przytoczyć wiele. A więc: zamki, dwory, twierdze 
zamieniane na schroniska, hotele czy domy pracy 
twórczej, kamieniczki staromiejskie przeznaczane 
na kluby, sklepy, restauracje itd. itd. Te zabytki, 
które nie są w odpowiedni sposób użytkowane, 
niszczeją lub są systematycznie dewastowane, jak 
np. większość dworków szlacheckich. Polityka ada
ptowania zabytków do nowych potrzeb jest uzasad
niona ze wzolędów ekonomicznych, a jednocześ
nie pomogła i pomaga ocalić wiele cennych relik
tów kultury. Jest faktem, że zabytków, które istnie
ją dzięki nowemu ich wykorzystywaniu, jest o wiele 
więcej niż zabytków wyłącznie muzealnych. Mu
zeum może zaoewnić lepszą ochronę, lecz jego 
sterylna atmosfera nie zawsze sprzyja pełnemu 
odczuciu zabytku czy dzieła sztuki. Chyba dlateao 
tak chętnie widzimy w salach muzealnych spek
takle teatralne czy koncerty, a w parku etnogra
ficznym występy zespołów regionalnych.
Czy nie powinno się zastosować podobnej polityki 
także do obiektów budownictwa ludowego? Stra
ciły one swoje dawne wartości użytkowe, zwłaszcza 
pdy ich właściciele z rolników stali się chłopo
robotnikami. Niektóre z nich mogą obecnie słu
żyć jako baza dla rekreacji. Koncepcja ta może 
być realizowana w różnych wariantach. Można ja 
wykorzystać dla większych zespołów i pojedyn
czych obiektów in situ, jak również tworzyć zespo
ły z obiektów przenoszonych. W planie Wojewódz
kiego Konserwatora Zabytków przewidziane iest 
właśnie takie wykorzystanie zespołu Starego Są
cza. W podobny sposób można by uchronić inne 
ruszczejące zespoły małomiasteczkowe. Poza tym 
SP jeszcze w Polsce wsie złożone w znacznym 
stopniu z chałup zabytkowych. Są one niemal 
gotowymi skansenami, a jeżeli znajdują się w 
miejscu dogodnym do reakreacji, mogą stać się 
turystyczną bazą, pozostawione in situ. Przywró
cenie dawnych funkcji karczmom w Suchej i Jeleś- 
ni jest próbą w tym zakresie w odniesieniu do 
Pojedynczych obiektów. Próbą na pewno udaną, 
9dyż na tle szarej typowości naszej architektury 
rekreacyjnej oryginalność jest cenna. Przydanie 
funkcji rekreacyjnej zabytkowym zespołom pozo
stawionym in situ może być zastosowane tylko 
w bardzo ograniczonym zakresie. Zazwyczaj po
jedyncze chałupy, stodoły, spichlerze czy młyny są 
rozrzucone między już zupełnie nową zabudową, 
l îe mogą one być objęte zakazem burzenia ze 
Względu na wartość zabytkową, ponieważ byłoby 
to sprzeczne ze współczesnymi potrzebami wsi. 
Realną możliwością zachowania pewnej części 
zabytków architektury ludowej jest gromadzenie 
•ch w punktach dużego nasilenia ruchu turys
tycznego w celu utworzenia z nich nie muzeów. 

ĉz ośrodków turystycznych. Tę formę użytkowa- 
n,a budownictwa drewnianego będę nazywać 
vv artykule skansenem turystycznym. Nasuwa się 
Pytanie, czy ten sposób użytkowania nie spowodu
ją stopniowej dewastacji obiektu? Przypominam 
[odnak, że propozycja tu przedstawiona dotyczy 
!e,dynie zabytków, które uległyby niebawem całko
witemu zniszczeniu. Koncepcja ta bowiem nie sta-
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ro się konkurować z ideą skansenu-muzeum. Obej
muje tylko te liczniejsze zabytki, które nie znalazły 
się w programie parków etnograficznych. Warto 
zaznaczyć, że propozycja skansenu turystycznego 
daje dużą swobodę w projektowaniu. Nie obowią
zuje tu bowiem systematyka etnograficzna 
i przedstawienie całokształtu architektury regio
nu. Do takiego ośrodka rekreacyjnego można 
przenosić chałupy tylko z najbliższych okolic. Nie 
ma wtedy potrzeby tworzenia sztucznych mikro- 
krajobrazów dla właściwej ekspozycji poszczegól-

TARNAWA

nych obiektów2. Co więcej, można odtworzyć lub 
od nowa przedstawiać dawny układ przestrzenny 
wsi, często bardzo charakterystyczny i interesują
cy. Można wreszcie .uwzględnić w skansenie tu
rystycznym część wyraźnie muzealną. Tak więc 
z punktu widzenia konserwatorskiego parki etno
graficzne muzealne i skanseny turystyczne mogą 
się nawzajem uzupełniać pod względem ilościo
wym i jakościowym.
Innym problemem jest przydatność zabytkowego 
budownictwa ludowego do pełnienia nowych
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1
Chałupa ,,w paski" z Przegini Duchownej, 
pow. krakowski. Fot. autorki
2
Odrzwia z okuciami chałupy z Przeciszowa, 
pow. oświęcimski. Fot. autorki
3
Chałupa ,,w paski”  z Kaszowa, pow. krakowski. 
Fot. St. Bednarek
4
Pieskowa Skała. Projekt parku etnograficznego 
wykonany w Zakładzie Planowania Terenów 
Zielonych i Krajobrazu Politechniki 
Krakowskiej. Autorzy architekci: Janusz 
Bogdanowski, Maria Łuczyńska-Bruzda, 
Krystyna Dąbrowska-Budziło; 1 — muzeum -  
zamek i założenie parkowe, A1 — turystyczna 
baza noclegowa -  adaptowany zespół 
pofolwarczny, A2 -  część muzealna -  obiekty 
zabytkowe przeniesione z obszaru Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej
5
Tarnawa. Projekt skansenu turystycznego — 
praca dyplomowa Krystyny Pawłowskiej 
wykonana pod kierunkiem arch. Janusza 
Bogdanowskiego. Część istniejąca — 
adaptowana: 1 — dwór -  recepcja, 
jadłodajnia, administracja, ekspozycja 
mebli, obrazów i porcelany, 2 -  oficyna 
dworska — kuchnia, 3 — stajnie — 
pomieszczenia gospodarcze, 4 -  kurnik — 
pomieszczenia gospodarcze, 5 -  stodoły -  
noclegi zbiorowe, łazienki, A -  ogród ozdobny, 
B -  ogród wypoczynkowy, C -  ogród 
owocowo-warzywny, D -  rosarium, E — stawy, 
F -  plac trawiasty do gier i zabaw; część 
projektowana: 6 -  zagrody-okoły chłopskie — 
noclegi w pomieszczeniach 2- i 3-osobowych,
7 -  zagroda-okół sołtysa -  ekspozycja,
8 -  kościółek drewniany -  ekspozycja, 9 — 
dzwonnica drewniana, 10 — olejarnie — 
ekspozycja mechanizmu, 11 -  kapliczka 
przydrożna, 12 -  studia, 13 — ule,
14 -  parking wewnętrzny, 15 — parking 
zewnętrzny, G — plac wiejski — „nawsie” ,
H -  sad, I — otoczenie kościoła i kapliczki,
K -  ogródki przydomowe
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funkcji. Oczywiście, w związku z tendencją do 
zachowania również we wnętrzu właściwego cha
rakteru, wyposażenie chałup nie może dorównywać 
standardowi nowoczesnego ośrodka wczasowego, 
niewątpliwie jednak taki typ wypoczynku znajdzie 
licznych amatorów.
Jednym z trudniejszych problemów architektury 
rekreacyjnej jest jej stosunek do krajobrazu. 
Ruch turystyczny koncentruje się wokół war
tości przyrodniczych i kulturowych. I właśnie 
w takich najbardziej eksponowanych krajobrazowo 
miejscach powstaje wiele kiosków, domków cam
pingowych, bud i baraków. W większości wypad
ków te półśrodki są lub mogą być zastępowane 
oryginalną architekturą współczesną, lecz nie 
zawsze. Czasem nawet najdyskretniejsza archi
tektura współczesna psuje atmosferę zabytkowego 
naturalnego lub kulturowego krajobrazu. Takim 
miejscem jest np. Ojcowski Park Narodowy i po
łożony w jego obrębie zamek w Pieskowej Skale. 
Projekt (rys. 4) stworzenia parku etnograficznego 
pod zamkiem z częścią obsługującą ruch turys
tyczny (noclegową i gastronomiczną) jest wszech
stronnym rozwiązaniem wielu problemów. Na 
terenie parku i na jego obrzeżu znajduje się wiele 
zarejestrowanych i nie zarejestrowanych zabyt
ków budownictwa ludowego. Trudno dążyć do 
zachowania ich na dawnych miejscach (zwłaszcza 
dotyczy to tych, które nie tworzą zwartych grup) 
wobec akcji zmierzającej do przywrócenia przy
rodzie stanu jak najbardziej naturalnego. Jedno
cześnie trudno wyobrazić sobie lepszą formę 
usług turystycznych w bezpośrednim sąsiedztwie 
zamku. Niestety, do realizacji części usługowej 
skansenu ani żadnej innej formy usług turystycz
nych w tym miejscu nie dojdzie ze względu na 
niemożność prawidłowego odprowadzania ście
ków. W wypadku zamku w Pieskowej Skale pro
blem jest wyraźny, bo i zabytek wielkiej wartości, 
i wokoło aż park narodowy, ale problem pozostaje 
ten sam w przypadku np, dworków szlacheckich. 
Są one często zamieniane na domy wczasowe, 
kolonijne itp. Wtedy w zabytkowym ogrodzie po
jawiają się domki campingowe, tak jak we wnę
trzu dworu żelazne łóżka. Ta prowizorka okazuje 
się niebawem trwalsza, niż to wyobrażali sobie 
organizatorzy. Potem, gdy „starocie" (bo tak na 
tym etapie nazywają się zabytki) zaczynają prze
szkadzać prowizorce, likwiduje się je, lecz to już 
zupełnie oddzielny problem.
Studialną propozycję innego rozwiązania przed
stawia projekt ośrodka turystycznego w Tarnawie 
(rys. 5). Jest on pomyślany jako ogólnodostępna 
baza turystyczna, mógłby być jednak inwestowany 
i użytkowany przez jakiś związek zawodowy czy 
twórczy lub wręcz osoby prywatne. Lokalizacja 
tego ośrodka jest powiązana (z punktu widzenia 
potrzeb rekreacji) z Ojcowskim Parkiem Narodo
wym, natomiast ze względów konserwatorskich 
pomyślana jest dla ekspozycji w zespole zagród- 
-okołów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego 
założenia dworskiego i parku. Wieś Tarnawa (pow. 
Olkusz) leży w zasięgu występowania wsi o za
budowie okołowej. Okoły są oryginalnym, już 
dość rzadko spotykanym zabytkiem. Piękno bryły 
jednej zagrody zwielokrotnia się w obrazie całej 
wsi przez malownicze spiętrzenie różnej wysoko
ści dachów. Takich ciekawych zjawisk jest wiele 
(rys. 1, 2, 3), jeśli popatrzymy na sprawę z punktu 
widzenia przestrzennego i krajobrazowego.

* * *

Jest ich wiele, było jeszcze więcej, ale wkrótce 
zapewne wcale nie będzie. Bogata drewniana 
zagroda jest już dziś rzadkością. Pozostały jedy
nie drewniane chaty należące do biedaków. Mo
da na ludowość szerzy się u nas w bardzo różnej 
formie. Od muzyki i tańca, poprzez stroje aż do 
niebli, wnętrz, architektury. Nawet statek „Stefan 
Batory” ma swoją góralską karczmę. Taka styliza
cja bywa dobra, zła lub bardzo zła. Sztuki ludo
wej w nieskalanej formie jest już bardzo niewiele. 
Dlatego tworzenie „pod region" musi dziwić, gdy 
jednocześnie autentyczny region ginie niezauważo
ny. Rozwiązując problem ochrony budownictwa 
ludowego zjednajmy sobie potentata finansowe
go, jakim staje się rekreacja.

Przypisy:

1 Materiały i sprawozdania konserwatorskie województwa 
krakowskiego. Wojewódzki Konserwator Zabytków, Zespół 
Dokumentacji Zabytków. Kraków 1969 r.

2 Takie założenie przyjęto przy tworzeniu skansenu w Bu
kareszcie.

Projektowanie terenów 
wypoczynkowych 
na obszarze GOP

Marian Dziewoński

Krajobraz kulturowy, niezależnie od jego wartości 
estetycznych, jest zawsze legitymacją dobrej lub 
złej gospodarki na określonym terenie, jest wy
kładnikiem pozytywnego lub negatywnego stosun
ku człowieka do przyrody i otoczenia, jest obra
zem kultury i zacofania.
Jeśli rozwój przemysłu jest koniecznością gospoda- 
czą i wykładnikiem postępu, a zmiany, jakich on 
dokonuje w otoczeniu, są konsekwencją sposobu 
i tempa produkcji, to trzeba zadać pytanie, jak 
urbaniści mogą w takich warunkach wpływać na 
przeobrażenie środowiska?
To pytanie jest szczególnie ważne w stosunku do 
terenów skoncentrowanego przemysłu, zwłaszcza 
surowcowego, który dokonuje w środowisku przy
rodniczym największych zniszczeń.

granica państwa 

□  granica województwa 

l i l i i  granica GOP 25 Km.

□ lasy
rejony rekreacyjne:
a -  Jura Krakowsko-Częstochowska, 1
b — Beskid Żywiecki Pian zagospodarowania przestrzennego
granice terenów wielkiej turystyki i wypoczynku zespołu miast i osiedli GOP. Rejonizacja 
dłuższego terenów wypoczynkowych.
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Zespól miast i osiedli GOP. Centralne 
zwałowiska i piaskownie (1980 r.)
3
Zespół miast i osiedli GOP. Średnie zapylenie 
atmosfery
4
Zespół miast i osiedli GOP. Zanieczyszczenie 
związkami siarki (w mg SOs/100 cm2 
powierzchni PbO-i/dob.)
5
Ośrodek sportów wodnych nPogoria" 
w Dąbrowie Górniczej
6
Lasek Bytkowski w Siemianowicach 
na terenach szkód górniczych 
7
Piaskownia Bór 
Fotografie: M. Tomaszewski

Świadome kierowanie procesem „świadomego 
niszczenia" może ułatwić architektom krajobrazu 
przyszłą rekonstrukcję i przeobrażenie krajobrazu, 
a nawet tworzyć nowe wartości, trudne do zreali
zowania w warunkach gospodarki zachowawczej. 
Do takich okręgów, w których przeobrażenia śro
dowiska są zaskakujące i zmiany bardzo szybko 
postępują, należy Górnośląski Okręg Przemysło
wy.
Nie spotykane w innych częściach kraju zagęsz
czenie hut, kopalń itp. pociąga za sobą silny 
rozwój miast, ale jednocześnie niszczenie środo
wiska biologicznego, zagrażając zdrowiu ludzkie
mu.
Rozwijający się przemysł spowodował:
— zatrucie atmosfery i gleby w stopniu przekra

czającym znacznie dopuszczalne stężenia 
(Chorzów 30-krotnie),

— zatrucie śoiekami wody w rzekach (powstały de
ficyt wody trzeba pokrywać z wód beskidzkich 
i jurajskich),

— zniszczenie zieleni i znacznych połaci lasów, 
wskutek eksploatacji piasku i sypania hałd, co 
spowodowało m. in., że 5300 ha terenów zostało 
wyłączonych z użytkowania.

Charakterystyczne jest porównanie wskaźnika zie
leni parkowej na terenie GOP, który wynosi 
10 m2/M, oraz hałd i wyrobisk — 33 m2/M. Jeśli 
dodamy do tego przemieszanie zabudowy miesz
kaniowej z przemysłem, otrzymamy prawdziwy 
obraz GOP o wyraźnych cechach dezurbanizacyj- 
nych.
Obraz dezurbanizacji i brzydoty powstał w wyniku 
bezplanowej gospodarki, dyktowanej pseudoeko- 
nomią inwestorów lub tak zwaną „koniecznością 
gospodarczą".
Ten stan zmusza do podjęcia radykalnych prób 
rekonstrukcji oraz twórczego przeobrażenia kraj
obrazu. Udział planistów przestrzennych jest tu 
nieodzowny.
Czynnikiem inspirującym i koordynującym porząd
kowanie gospodarki na terenie GOP jest plan 
zespołu miast i osiedli opracowany przez Woje
wódzką Pracownię Urbanistyczną *.
W zakresie rekonstrukcji krajobrazu plan przewi
duje:
— oczyszczenie atmosfery przez realizację kon

cepcji scentralizowanego ciepłownictwa i ele
ktryfikację kolei,

— likwidację hałd i nieużytków poprzemysłowych,
— rejonizację przemysłu w zespołach przestrzen

nych,
— uzdrowienie gospodarki wodno-ściekowej,
— przebudowę drzewostanu lasów otaczających 

GOP,
— rygorystyczną ochronę krajobrazu obrzeża przed 

występującą dewastacją przemysłu, zwłaszcza 
układów zielonych, traktowanych jako bariery 
chroniące przed łączeniem się miast oraz roz
lewaniem aglomeracji.

Opracowane w Wojewódzkiej Pracowni Urbani
stycznej materiały ** i podjęta uchwała KW PZPR 
i PWRN w Katowicach w sprawie likwidacji nie
użytków poprzemysłowych weszły w fazę realizacji 
i dają pozytywne rezultaty w zakresie rekultywacji 
krajobrazu. Na szczególną uwagę zasługują 
następujące zarządzenia:
— zagospodarowywanie i likwidacja hałd,
— zagospodarowywanie wyrobisk popiaskowych, 

kamieniołomówj zapadlisk poeksploatacyjnych,
— organizacja zieleni na terenach poprzemysło

wych,
— organizacja terenów wypoczynkowych na bazie 

istniejących i tworzonych wartości krajobrazo
wych.

poniżej 0,8 mg 
0,8-1,2 mg 
1,2-1,5 mg

1,5-1,9 mg 
1,9-2,2 mg

poniżej 0,5 g/m2/dob. 
0,5-1,0 g/m2/dob. 
1,0-2,0* g/m2Jdob.

2,0-5,0 g/m2ldob. 
powyżej 5,0 g/m2/dob.

zespoły zakładów przemysłowych 
powiązanych z piaskowniami 
i zwałowiskami
kierunki rozwiązań

piaskownie do rekultywacji 
centralne zwałowiska 
piaskownie
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W oparciu o ustalenia planu generalnego reali
zuje się zasadę centralizacji zwałowania kamienia 
dołowego z kopalń, żużla wielkopiecowego i py
łów dymnicowych. Wyznaczane na obszarze GOP 
zbiorniki, utworzone po eksploatacji piasku, przej
mują cały nadmiar odpadów nie wykorzystanych 
do podsadzki płynnej w kopalniach lub do pre- 
fabrykacji elementów budowlanych. Po wyrówna
niu i nawiezieniu humusu są one obsiewane 
przedplonami lub wprost zalesiane. Po ich ufor
mowaniu i zazielenieniu mogą one stanowić 
cenny element krajobrazu miejskiego jako punkty 
widokowe, górki saneczkowe itd. Włączane są 
także w system parków miejskich i zieleni stref 
ochronnych. Wyniki doświadczeń przeprowadza
nych przez Zakład PAN w Zabrzu na hałdach 
w GOP wskazują na ich duże wartości użytkowe 
i krajobrazowe. Niekiedy wyrobiska popiaskowe, 
zapadliska terenowe oraz kamieniołomy można 
przystosować odpowiednio do kąpieli i sportów 
wodnych. Zbiorniki takie są tym bardziej cenne, 
że tworzą nowe elementy krajobrazowe i klima
tyczne na ubogim w wodę dziale wodnym. 
Przykłady intensywnego wykorzystania zbiorników 
Pogorii w Dąbrowie Górniczej (do 50 000 użytko
wników), Czechowic, Przezchlebia, Dzierżna, Do
liny Trzech Stawów w Katowicach, Paprocan 
w Tychach świadczą o dużym ich znaczeniu przy 
rozwiązywaniu potrzeb wypoczynku dla mieszkań
ców GOP. W perspektywie przewiduje się wy
tworzenie dalszych zbiorników wodnych. Wśród 
nich zbiorniki w Kuźnicy Warężyńskiej i ujęcia 
wodne w innych miejscowościach spełniać będą 
rolę głównych terenów wypoczynku nad wodą. 
Skala tych założeń kwalifikuje je do miana „Po
jezierza GOP-owskiego” .
Udostępnienie tych zbiorników dla celów wypo
czynkowych wymaga odpowiednio wczesnej inge
rencji urbanistów wszystkich specjalności. Narzu
cenie systemu eksploatacji piasku, kształtowania 
dna, rysunku linii brzegowej, wysokości spiętrze
nia wody oraz ochrony wartości przyrodniczych 
otoczenia daje zadowalające wyniki w później
szym zagospodarowaniu.
Jako przykład może posłużyć plan i realizacja 
zagospodarowania brzegów zalewu w Przeczycach 
pod Siewierzem ***. Zalew ten powstał w wyniku 
budowy dwóch zapór w dolinie rzeki Czarnej 
Przemszy koło miasta Siewierza w celu zaopa
trzenia elektrowni Łagisza w wodę chłodniczą. 
Zbiornik spiętrza wodę czystą. Położenie na 
obrzeżu GOP daje możliwości zagospodarowania 
zbiornika dla celów rekreacji ludności GOP
1 Częstochowskiego Okręgu Przemysłowego.
Plan miał na celu stworzenie aktu formalno-praw
nego dla właściwej polityki lokalizacyjnej obiek
tów rekreacyjnych.
Ola osiągnięcia tego dążono do komasacji 
w sektorach usług pokrewnych jednorodnych funk
cjonalnie inwestycji (niezależnie od inwestora). 
Każdy z czterech ustalonych sektorów projektowa
ny jest kompleksowo (projekty realizacyjne) przez 
jeden zespół projektowy, a realizowany przez in
westora powierniczego sukcesywnie w miarę zgło
szeń inwestorskich. Wszystkie obiekty usługowe: 
gastronomia, handel, rozrywki, sport, zieleń 
j uzbrojenie terenu, mają być inwestowane 
« użytkowane wspólnie, co pozwoli na stosowanie 
wyższego standardu.
Wyklucza się przydzielanie na własność terenu 
lub jego pobrzeża jakiemukolwiek indywidualne
mu inwestorowi.
W podobny sposób są opracowane plany 
inwestowania terenów byłej piaskowni: Dzier
żna II -  600 ha, Pogorii II, III -  150 ha, 
Kuźnicy Warężyńskiej -  1100 ha, Będą one sta
nowić bezpośrednie zaplecze wypoczynkowe dla 
centralnych i wschodnich miast GOP. Przyjmując 
Perspektywiczną liczbę ludności, określoną przez 
Plan generalny na ok. 2 min, zakłada się, że 
J min użytkowników będzie korzystać z terenów 
rekreacyjnych.
W toku opracowania wyznaczono 3 zasadnicze 
strefy wypoczynku:

Strefa wypoczynku bliskiego, jednodniowe
go, obejmuje: parki spacerowe, zieleńce, parki 
ludowe, parki leśne, tereny rekultywowane, 
leśne tereny rekreacyjne i ośrodki wypoczynku 
świątecznego. Granice tej strefy określa czas 
dojazdu z 4 centralnych ośrodków GOP środ
kami komunikacji masowej, nie przekraczają
cy 1 godziny.

2 Obrzeżna strefa wypoczynku półtoradniowego
obejmuje: wydzielone krajobrazowo rejony
rekreacyjne, których atrakcyjność określają wa

runki przyrodnicze, występowanie obiektów za
bytkowych i starych założeń parkowych. Czas 
dojazdu z centrum GOP środkami komunikacji 
masowej nie przekracza półtorej godziny. Po
jazdy indywidualne skracają ten czas do ok. 
1 godziny.

3. Strefa wypoczynku kilkudniowego obejmuje 
tereny dłuższego wypoczynku osiadłego i tu
rystyki. Przyjmując średnio dwugodzinny czas 
dojazdu z centrum GOP — w opracowaniu 
wzięto pod uwagę jedynie zachodnią część 
Beskidów i obszar Jury Krakowsko-Częstochow
skiej. Strefa ta ulega znacznym zmianom 
przestrzennym w zależności od środków tran
sportu i może sięgać w rejon tatrzański i ba
biogórski, zwłaszcza po zrealizowaniu drogi 
turystycznej przez przełęcz Krowiarki na Witów. 
Będzie to najkrótsze i krajobrazowo najatrak
cyjniejsze połączenie Śląska z rejonami Babiej 
Góry, Tatr i Podtatrza.

Ustalając podział stref na tereny w różnych funk
cjach wypoczynkowych, założono ramowy program 
urządzeń rekreacyjnych w określonych zespołach 
funkcjonalno-przestrzennych. Jak widać z krótkie
go przeglądu, praca nad zagadnieniami wypo
czynku i turystyki oraz rekonstrukcji krajobrazu 
na Górnym Śląsku ma wiele aspektów i wymaga 
wielokierunkowych badań studialnych, a także 
współpracy wielu dyscyplin naukowych. Jednakże 
konsekwentna działalność urbanistów oraz spraw
na międzyresortowa organizacja projektowo-reali
zacyjna mogą dać w krótkim czasie pożądane 
efekty.
Działalność taka powinna być rozwinięta przez 
wszystkie szczeble koncepcyjne, od planowania 
wielkoprzestrzennego poprzez plany szczegółowe 
do realizacji.
Większość tematów powinna być rozwiązywana 
systemem konkursowym dla zapewnienia wysokie
go poziomu opracowań i wybrania optymalnych 
realizacji. Chodzi przecież o stworzenie takiego 
krajobrazu kulturowego, który będzie legitymacją 
naszej narodowej kultury i gospodarności. * * ** ***

Przypisy:
* Skład zespołu opracowującego plan: generalny projek

tant — arch. Marian Dziewoński, demografia — Anzelm 
Gorywoda, Roman Niśkiewicz, Seweryn Walkowiak; prze
mysł — Stefan Jurga, Jan Tobiasz; mieszkalnictwo — arch. 
Wojciech Armata, Anna Skowronek; usługi — Emil Słomka, 
arch. Ruta Jerga, arch. M.Tomaszewski; uzbrojenie — 
Wacław Herniczek; rolnictwo — Irena Porębska. Współpra
ca techniczna — Cecylia Breitscheidel, Witold Kołban, Sta
nisław Małecki, Jan Satała.
** Autorzy: wypoczynek i zieleń — arch. Marian Dziewoń

ski, arch. Marek Tomaszewski; likwidacja hałd i nie
użytków — Stefan Jurga, Jan Tobiasz.
*** Autorami planu są: architekci Jan Friedel, Jadwiga 
Polak, Maria Wiczyńska; program — Zdzisław Szczerbiński; 
uzbrojenie — Wacław Herniczek.

447



Studium rekreacji 
i turystyki
dla powiatu olkuskiego

Maria Łuczyńska-Bruzda 
Ludmiła Flagorowska

Gwałtowny rozwój industrializacji i postępująca 
urbanizacja stwarzają potrzebę szczególnej troski 
o człowieka, o jego wypoczynek.
Obok tego powstaje problem zabezpieczenia war
tości kulturowych i krajobrazu kraju.
Zdajemy sobie sprawę, że dla doraźnych korzyści 
gospodarczych jednego pokolenia mogą zniknąć 
nieodwracalnie wartościowe elementy krajobrazu 
naturalnego. Na tym tle zaistniała potrzeba opra
cowania tematu uwzględniającego zagadnienia 
związane z funkcją rekreacyjno-turystyczną oraz 
ochroną krajobrazu. Znalazło to wyraz w postaci 
przedstawionego tu opracowania wykonanego z 
inicjatywy i na zlecenie Prezydium Powiatowej Ra
dy Narodowej Olkusza1. Opracowane materiały 
poza wartością dokumentacyjną i koncepcyjną 
stanowią krok naprzód w działalności projekto
dawczej, jako nowy kierunek metodyczny, który 
mógłby być zastosowany na innych terenach, tam 
gdzie występuje zagadnienie wypoczynku.
Temat niniejszy w zakresie metody oparto na pra
cach zapoczątkowanych i prowadzonych pod kie
runkiem prof. dra Zygmunta Novaka na Wydziale 
Architektury, Politechniki Krakowskiej. Najogólniej 
polega ona na wnikliwym wydobyciu istniejących 
walorów terenu, zaanektowaniu ich jako gotowych 
form parkowych i odpowiednim zabezpieczeniu 
dla celów turystyki i rekreacji. W części studialnej 
przyjęto jako podstawę metodyczną odnośnie do 
podziału na jednostki krajobrazowe, wartościowa
nia i strefowania krajobrazu, prace J. Bognanow- 
skiego2 oraz prace Ośrodka Dokumentacji Fizjo
graficznej3.
W części koncepcyjnej oparto się na pracy zespo
łowej na temat Jurajskiego Parku Krajobrazowego, 
wykonanej pod kierunkiem Zygmunta Novaka w 
1954 r. oraz w 1965 r. Ideę i zasady, jakimi kiero
wano się przy wyznaczaniu Jurajskiego Parku Kraj
obrazowego, omawiali autorzy na łamach „Archi
tektury" w latach 1963 oraz 1967 4.
Opracowanie składa się z trzech części.
Część pierwszą oparto na studiach terenowych 
oraz na materiałach planistycznych, wydobywając 
dwa podstawowe kierunki, tzw. pozytywy i negaty
wy, uwidocznione na odrębnych planszach. 
Plansza pierwsza pt. „Wyznaczenie zakresu i cha
rakteru ograniczeń użytkowania turystyczno-rekre- 
acyjnego" (rys. 2) przedstawia podstawowe ele
menty rozwoju jako przyczyny rozwoju funkcji prze- 
mysłowo-wydobywczej i osadniczej z jednej strony, 
a z drugiej jako skutki negatywnych zmian na 
otoczenie. Szczególne znaczenie ma:
— stopień zniszczenia lasów, będący wynikiem za

nieczyszczenia powietrza, oraz
— stopień zagrożenia wód. (W związku z wgłębną 

eksploatacją rud na niektórych terenach woda 
zanika okresowo. Sytuację tę pogarsza silne 
zanieczyszczenie wód zarówno wgłębnych, jak 
i cieków oraz nadmierny pobór wód ze źródeł).

Zagrożenie o charakterze specjalnym stanowi 
powstawanie piaskowni na obszarach zalegania 
piasku. Ich eksploatacja pogarsza sytuację wodną 
(dalsze obniżenie poziomów) oraz stan zalesie
nia. Szczególnie wyraźna jest suma tych zjawisk, 
szkodliwych nie tylko na obszarze powiatu.
Na planszy drugiej pt. „Wyznaczenie potencjal
nych możliwości użytkowania turystyczno-rekrea- 
cyjnego" (rys. 3) przedstawiono z jednej strony 
elementy organizacji turystyki, a więc układ sieci 
komunikacyjnej i szlaki piesze, z drugiej — wielo
stronne krajoznawcze walory terenu, a więc czyste 
źródła i cieki wodne, Pustynię Błędowską, rezer
waty przyrodnicze i krajobrazowe, Ojcowski Park 
Narodowy, wreszcie ogromne bogactwo zabytków 
przyrody i kultury, a w szczególności bogate w 
formie skały jurajskie i z nimi związane jaskinie, 
grodziska oraz zamki obronne.
Część drugą opracowania oparto na analizie war
tości krajobrazowych poszczególnych jednostek,

na jakie podzielono cały obszar. Analiza ta, 
przeprowadzona pod kątem przydatności turystycz
nej, byłaby podstawą do ustalenia, czy należy za
chować wartości danej jednostki w nie zmienio
nym stanie, czy też przekształcić ją  dla potrzeb 
rekreacyjno-turystycznych lub ograniczyć szko
dliwy wpływ na jednostki sąsiednie.
Na planszy trzeciej zaznaczone są jednostki kraj
obrazowe (rys. 4) odpowiadające obszarom jed
nolitym pod względem ukształtowania i pokrycia. 
Jako punkt wyjścia przeanalizowano zagadnienie 
ukształtowania terenu, tworząc odpowiednią siat
kę podziału. Wyodrębiono typowe formy krajobra
zowe, występujące na obszarze Jury. W aspekcie 
pokrycia terenu wyodrębniono grupy według stop
nia urbanizacji -  od najbardziej do najmniej eks
pansywnych w rozwoju.
W wyniku badań stwierdzono, że na obszarze po
wiatu olkuskiego w grupie wzgórz i dolin skali
stych przeważają jednostki o pokryciu leśnym. W 
grupie wzgórz i dolin bezskalnych równoważą się 
jednostki o pokryciu leśnym i wsiach skupionych -
0 zabudowie nie rozproszonej. W grupie obszarów 
sfalowanych jest mniej lasów, natomiast równowa
żą się wsie zwarte i rozproszone. W grupie ob
szarów płaskich, których w proporcji do pozosta
łych jest znacznie mniej, stosunkowo dużo jest po
wierzchni pokrytych lasem.
Ogółem występuje tu duże zróżnicowanie form po
szczególnych jednostek, czyli bogactwo krajobra
zowe obszaru.
Plansza czwarta zawiera klasyfikację wartości 
krajobrazu naturalnego i kulturowego z punktu 
widzenia rekreacyjno-turystycznego (rys. 5). Po
działu wartościującego dokonano tu osobno w ra
mach poszczególnych typów krajobrazowych i ma 
on bezpośrednie znaczenie dla potrzeb zagospo
darowania przestrzennego tego obszaru.
Na obszarze powiatu tereny o dużych wartościach 
koncentrują się w rejonach środkowo-zachodnim 
oraz południowo-wschodnim. Tereny zdewastowa
ne przez przemysł i eksploatację surowców kon
centrują się w rejonie zachodnim. Wokół tego re
jonu występują również tereny zniszczone i osz
pecone.
W części trzeciej opracowania, na analizie war
tości krajobrazowych obszaru, oparto koncepcję 
stref ochronnych, jako formy zabezpieczenia pod
staw dla rozwoju funkcji rekreacyjnych, a na ana
lizie stanu istniejącego oraz na danych rozwojo
wych powiatu koncepcję organizacji sieci usług
1 komunikacji turystycznej z określeniem ich loka
lizacji.
Plansza piąta obejmuje studium projektowanych 
stref ochronnych oraz studium organizacji sieci 
usług i komunikacji turystycznej (rys. 6). Wynikiem 
nakładania się studium wartości krajobrazowych 
na stan istniejący i przewidywany rozwój jest kon
cepcja strefowa. Bezpośrednie zestawienie kon
cepcji strefowej i studium wartości pozwala za
obserwować, jakie wymagania gospodarcze w 
zakresie kształtowania przestrzennego w danej 
strefie, w odniesieniu do wybranej jednostki kraj
obrazowej, powinny być stosowane.
Ze względu na różną charakterystykę terenu wyo
drębniono dwie kategorie występujących tu stref. 
Są to strefy przekształceń, związane z rozwojem 
funkcji przemysłu w zakresie wydobycia, eksolo- 
atacji i przetwórstwa, oraz sterfy ochrony, zabez
pieczające możliwości rozwoju funkcji rekreacyjnej 
przy prawidłowym utrzymaniu funkcji osadniczej 
z nieuciążliwym przemysłem, rolno-osadniczej, leś
nej i innych. Zarówno w strefach ochrony, jak 
i przekształceń uwzględniono podstawowe wyma
gania w zakresie kształtowania, ochrony i rekulty
wacji krajobrazu. Stąd niejako, niezależnie od 
funkcji charakteryzującej dany teren, określono 
jego udział w odniesieniu do funkcji rekreacyjno- 
-turystycznej. Strefy ochrony obejmują:
1) strefę kraiobrazu ochronnego: I — osiedleńczo- 

-produkcyiną i II -  rekreacyjno-turystyczną,
2) strefę parków krajobrazowych,
3) strefę rezerwatów krajobrazowych;
Strefa kraiobrazu ochronnego osiedleńczo-produk- 
cyjna (I) stanowi gros powierzchni całego powiatu. 
Strefa krajobrazu ochronnego rekreacyjno-tury
styczna (11) stanowi pasmowe powiązania w obrę
bię strefy ochronnej. Tworząc przestrzenna sieć 
kraiobrazu o przeważającym użytkowaniu leśnym, 
wodnym czy łąkowym -  umożliwia jednocześnie 
deglomerację ruchu turystycznego przez pasmowe 
powiązania między poszczególnymi strefami o 
funkcji rekreacyjnej.
Strefa parków krajobrazowych (2) jest to strefa 
terenów rekreacyjnych, które zostały rozmieszczone 
z założeniem zachowania naturalnego krajobrazu 
vy możliwie nie zmienionym stgnię.

Strefa rezerwatów krajobrazowych (3) obejmuje 
najbardziej wartościowe obszary z punktu widze
nia krajobrazu, przyrody oraz dóbr kulturalnych. 
Należą do niej niewielkie powierzchnie w grani
cach parków krajobrazowych.
Strefy przekształceń obejmują: strefę rozwoju 
przemysłu oraz strefę okresowej eksploatacji pias
ku, adaptowaną dla potrzeb rekreacji. Strefa 
rozwoju przemysłu, a więc intensywnego rozwoju 
kopalń, hutnictwa, zakładów przetwórczych i osad
nictwa — ze względu na bezpośrednie otoczenie 
strefami o funkcji rekreacyjnej, wymaga likwida
cji ujemnych wpływów industrializacji w oddziały
waniu na sąsiednie strefy. Dla potrzeb rekreacji 
adaptowane są obszary przeznaczone do intensyw
nej powierzchniowej eksploatacji piasku. Walory, 
jakie są możliwe do uzyskania na obszarach po
eksploatacyjnych (zalewy wodne na obszarach 
piaskowych), kwalifikują tę strefę jako obszar re
kreacji masowej.
Ponadto występują tu tereny podlegające ochro
nie specjalnej. Są to: Ojcowski Park Narodowy, 
rezerwaty przyrody roślinne i wodne, zespoły za
bytkowe, lasy ochronne wokół okręgów i zespołów 
przemysłowych oraz strefy ochronne zlewni wód. 
Spośród wstępnie zarysowanych okręgów w kon
cepcji Jury, w ramach powiatu olkuskiego wyod
rębniono i skorygowano 7 okręgów. Koncepcję 
organizacji wypoczynku dla obszaru powiatu 
oparto na propozycji rozmieszczenia przestrzenne
go urządzeń turystycznych i komunikacji w obrę
bie całej Jury-
Zgodnie z przyjętym dla Jury systemem organiza
cyjnym urządzeń turystycznych, oparto się na: 
paśmie rekreacyjnym, biegnącym głównie wzdłuż 
zachodniego krańca Jury, usługach w każdym 
okręgu oraz obwodnicy turystycznej obiegającej 
cały Jurajski Park Krajobrazowy.
Rejony rekreacyjne dla powiatu olkuskiego wpro
wadzono w zachodniej części, ponieważ są to 
tereny łatwo dostępne dla pobliskich aglomeracji 
przemysłowych, a jednocześnie znajdujące się na 
trasie głównego ruchu skierowanego od strony 
GOP w stronę Ojcowskiego Parku Narodowego 
i w tym aspekcie mogące stanowić istotne od
ciążenie.
Rozmieszczenie usług jest możliwie bezkolizyjne, 
na zasadzie segregacji ruchu. W określone 
miejsca sprowadza się masowy ruch rekreacyjny, 
następnie masowy turystyczny, wreszcie indywidu
alny turystyczny, w miarę zainteresowań korzysta
jącego. Wodrębniono również „miejsca ciszy” , 
polegające na stworzeniu warunków do wypoczyn
ku w zupełnym spokoju i pięknym otoczeniu kra
jobrazowym.
Sieć komunikacji turystycznej, przecinając Jurę 
w postaci splotu linii poprzecznych, umożliwia 
dostęp do projektowanych urządzeń bezpośrednio 
lub przy pomocy komunikacyjnych sięgaczy. Istot
nym elementem układu komunikacyjnego jest 
obwodnica turystyczna jurajska, która udostępnia 
całą Jurę. Dla prawidłowego funkcjonowania tu
rystyki duże znaczenie mają ciągi piesze. Mogą 
one swobodnie przebiegać między ośrodkami tu
rystycznymi w strefach parków krajobrazowych. 
Natomiast połączenia piesze między parkami kraj
obrazowymi przewidziano w strefie ochronnej re
kreacyjno-turystycznej.

*W  ten sposób cały obszar powiatu stanowi po
wiązaną sieć obszarów nadających się dla pene
tracji turystycznej.
Na tle przedstawionego wyżej opracowania na
suwają się następujące pytania: Czy w imię 
wartości krajobrazowych przyrody i kultury Jury 
Krakowsko-Wieluńskiej, obszaru tak atrakcyjnego 
dla potrzeb wypoczynku i regeneracji sił ludzi 
pracujących w sąsiednich rejonach przemysłowych 
(Katowice, Kraków, Łódź), powinno się zahamo
wać rozwój zespołów przemysłowych? Czy dla 
potrzeb uprzemysłowienia i rozwoju techniki 
w kraju, podnoszenia warunków bytowych miej
scowej ludności, można nie liczyć się z wartościa
mi terenu, na którym się działa?
Odpowiedź na te pytania brzmi: obydwa proble
my muszą istnieć we wzajemnej korelacji. Powiat 
olkuski jest obszarem, na którym obok problemów 
intensywnego rozwoju gospodarczego istnieją 
problemy związane z właściwym użytkowaniem go 
dla celów rekreacji (rys. 1).
Przy dużym nagromadzeniu wartości kultury ma
terialnej występuje tu ogromne bogactwo form 
krajobrazowych. Tu właśnie spotyka się tak cha
rakterystyczne dla Jury skaliste doliny oraz wierz
chowinowe ostańce, tutaj rozpościera się feno
men europejskiego krajobrazu —  Pustynia Błę
dowska. Tu też znajdziemy najstarsze tradycje
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przemysłowe. Za rozwojem prze
mysłu postępuje uprzemysłowie
nie powiatu. Wysokie osiągnięcia 
przetwórcze idą w parze z szyb
ko postępującym zagospodaro
waniem. Obszary o silnie rozwija
jącym się przemyśle związanym 
z eksploatacją górniczą i piasko
wą przenikają się z unikalnymi 
wartościami krajobrazu jurajskie
go. Intensywne zainwestowanie 
przemysłowe i związana z nim 
dewastacja krajobrazu w postaci 
nieodwracalnych zmian struktury 
terenu (kopalnie, hałdy i wysypi
ska, wybierzyska i zapadliska), 
wyniszczenie pokrycia leśnego 
przez silne zanieczyszczanie po
wietrza, szczególnie drastyczne 
zakłócenia stosunków wodnych 
(deficyt wody w Niecce Olkuskiej) 
graniczą z Parkiem Narodowym, 
rezerwatami przyrody i krajobra
zu. Powiat olkuski jest coraz in
tensywniej użytkowany pod wzglę
dem turystyczno-rekreacyjnym, ale 
użytkowanie to jest na ogół nie 
zorganizowane ze względu na 
brak odpowiednich usług. 
Istniejący w ramach powiatu O j
cowski Park Narodowy jest głów
nym terenem ekspansji ze. stratą 
dla samego Parku, jak i turystów, 
tłoczących się nadmiernie w jed
nym miejscu, podczas gdy cały 
powiat posiada walory tyrystyczne 
prawie równorzędne do istnieją
cych w Parku. Na tym tle powsta
je pytanie -  jak racjonalnie 
zagospodarować powiat, aby wy
korzystanie istniejących walorów 
terenu mogło być społecznie i 
ekonomicznie korzystne? Wydaje 
się, że dwie funkcje powinny tu 
dominować równorzędnie — re
kreacja i przemysł — przemysł 
i rekreacja. Funkcja rolnicza wy
magać będzie przy własnej od
rębności poparcia wymienionych 
funkcji jako ich zaplecze żywi- 
cielskie. Gospodarka leśna i wo
dna powinna zyskać szczególną 
rangę w ramach funkcji ochron
nej, jako wskaźnik równowagi 
między funkcjami dominującymi. 
Na tym tle obszar ten wyma
ga utrzymania dotychczasowego

Studium rekreacji i turystyki po
wiatu olkuskiego. Podstawowe 
zespoły przestrzenne: 1 -  grani
ca powiatu, 2 -  Jura Krakowsko- 
-Wieluńska, 3 -  Ojcowski Park 
Narodowy, 4 — Olkuski Okręg 
Przemysłowy, 5 — miasta: I — Za
wiercie, II -  Pilica, III -  Wolbrom, 
IV — Sławków, V — Bukowno, 
VI -  Olkusz, VII -  Skała

5

Wyznaczenie zakresu i charakteru 
ograniczeń użytkowania turystycz- 
no-rekreacyjnego w oparciu o 
stan istniejący oraz dane rozwo
jowe zainwestowania powiatu ol
kuskiego: 1 — granica powiatu, 
2 — wody płynące zanieczyszczo
ne, 3 — wody płynące o najwyż
szym stopniu zanieczyszczenia 
(martwe), 4 -  źródła zagrożone 
zniszczeniem, 5 — obszar, na któ
rym występuje okresowy zanik 
wód, 6 -  tereny eksploatacji gór
niczej, 7 — tereny o przewidywa
nej eksploatacji górniczej, 8 -  
obiekty przemysłowe istniejące, 
9 — projektowana lokalizacja no
wych inwestycji przemysłowych, 
!0 — zasięg rzeczywistego zady
mienia powyżej dwukrotnych do
puszczalnych stężeń, i i  -  zasięg 
zalegania piasku, 12 -  lasy o 
bardzo dużym zniszczeniu, 13 -  
lasy o dużym zniszczeniu, 14 -  la
sy mało zniszczone, 15 — pozosta
ło lasy



charakteru, jako obszar kontra
stów krajobrazowych i gospodar
czych, gdzie różne funkcje będą 
się przenikać i przeciwstawiać.
Z punktu widzenia równowagi 
funkcji podstawowych, konieczne 
jest z jednej strony kompleksowe 
zainwestowanie turystyczno-re- 
kreacyjne obszaru, z drugiej stro
ny wprowadzenie urządzeń prze
ciwdziałających zanieczyszczaniu 
wód i powietrza.

Wyznaczenie potencjalnych mo
żliwości użytkowania turystyczno- 
-rekreacyjnego w oparciu o stan 
istniejący oraz dane rozwojowe 
zainwestowania powiatu olkuskie
go: i -  granica powiatu, 2 -  
ważniejsze istniejące szlaki ko
munikacji kołowej, 3 -  ważniej
sze projektowane szlaki komuni
kacji kołowej, 4 -  istniejące szla
ki turystyki pieszej, 5 -  projekto
wana sieć turysyki pieszej, 6 -  
wody płynące, czyste, nieskażone, 
7 -  ważniejsze źródła, 8 -  za
bytki kulturowe (ich zgrupowanie 
lub ważniejsze pojedyncze), 9 -  
zgrupowanie ważniejszych obiek
tów przyrodniczych, 10 -  istnieją
ce rezerwaty przyrody i krajobra
zu, z wyłączeniem Parku Narodo
wego, 11 -  postulowane rezerwa
ty przyrody i krajobrazu, 12 — 
lasy istniejące, 13 -  teren pu
stynny 
4
Wyznaczenie jednostek krajobra
zowych w aspekcie przydatności 
turystyczno-rekreacyjnej: 1 -  gra
nica powiatu, 2 — granice między 
jednostkami krajobrazowymi, 3 -  
tereny zainwestowania miejskie
go, 4 -  tereny o zabudowie typu 
podmiejskiego, 5 -  wsie z area
łem o zabudowie rozproszonej, 
6 -  wsie z areałem o zabudowie 
zwartej, 7 -  lasy, łąki, tereny pu
stynne i płaskie, 8 -  wzgórza 
i doliny ze skałami, 9 — wzgórza 
i doliny bez skał, 10 -  tereny 
silnie sfalowane
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Klasyfikacja wartości krajobrazu 
naturalnego i kulturowego w as
pekcie rekreacyjno-turystycznym:
I — granica powiatu, 2 — grani
ce pomiędzy jednostkami kraj
obrazowymi, 3 -  tereny o naj
wyższych wartościach krajobrazo
wych, 4 — tereny o drugorzęd
nych wartościach krajobrazowych,
5 — tereny o małej wartości kraj
obrazu, 6 -  tereny zniszczone 
I oszpecone przez rozproszoną 
zabudowę i negatywne oddziały
wanie przemysłu, 7 — tereny zde
wastowane przez przemysł i eks
ploatację surowców
6
Studium organizacji sieci usług 
i komunikacji turystycznej oraz 
Projektowane strefy ochronne:
I -  granica powiatu, 2 -  obwod
nica jurajska oraz inne ważniej
sze szlaki komunikacji kołowej, 
3 -  lasy ochronne wokół okręgów
I zespołów przemysłowych, 4 -  
strefa ochrony zlewni wód, 5 -  re
jon rekreacji w strefie obrzeżnej 
■lory Krakowsko-Wieluńskiej (peł- 
nY program usług), 6 -  rejon re
kreacji (realizowany po rekultywa- 
cji terenu), 7 -  główne ośrodki tu
rystyczne poszczególnych okrę
gów, 8 — mniejsze ośrodki tu
rystyczne (przy głównych szlakach 
komunikacyjnych), mniejsze oś
rodki turystyczne (na obrzeżach 
Parków krajobrazowych), 9 — sta- 
cje turystyczne, zajazdy, a także 
miejsca wypoczynku pobytowego,
I I  -  postulowane miejsca ciszy, 

— rezerwaty przyrody roślinne
i wodne, 13 -  rezerwaty krajobra
zowe, 14 -  parki krajobrazowe, 
15 — parki krajobrazowe możliwe 
do zrealizowania po rekultywacji 
terenu, 16 -  krajobraz ochronny 
rQkreacyjno-turystyczny, 17 -  kraj
obraz ochronny osiedleńczo-pro- 
dukcyjny, 18 -  tereny o okreso- 
Wei eksploatacji przemysłowej, 
79 -  tereny o stałej eksploatacji 
Przemysłowej

1

23Z] 13 1.1117 
1481118 
1518 Ul 19

E 3 ___ i

a']

*

rr>m|l

I.W|

Ulu
%

Li 111
j  i

_____ i

451



Turystyka 
a krajobraz

Danuta Ptaszycka-Jackowska

,,Turystyka -  podróże odbywane dla 
przyjemności, wypoczynKu iuo leczenia -  

piesze iuo jaKimiKoiwiei< środkami 
Komunikacji'

(Międzynarodowy Słownik Turystyczny)

M iarą atrakcyjności terenów turystycznycn są ich 
walory Krajoorazowe, sroaowiskowe, miejsca lub 
obiekty o cecnacn szczegolnycn oraz uostępnosc 
komunikacyjna i zagospoaarowame. roaczas guy 
aostępnosc komuniKacyjna i zagospoaurowanit: 
turystyczne są raczej elementami stałymi, to w a
lory turystyczne oceniane są przeciwstawnie, 
zwykle bowiem poszukiwane są tereny o wutoracn 
oamiennycn oa tycn, które cecnują miejsce sta
łego zamieszkania i pracy. Jako najogólniejszy 
przykład można przytoczyć to, ze luunosć miast 
poszukuje terenów, w których aecydującą roię od
grywają elementy środowiska przyroamczego, poa 
lapiaarnym hasłem „słonce, woda, las", natomiast 
luaność wiejska kieruje swoje zainteresowania 
turystyczne giowme do wielkicn miast, co potwier
dzają badania socjologiczne i statystyczne w roi- 
sce i w innycł> krajach.
Ruch turystyczny rozwija się w kilku podstawowych 
rormach:
— wypoczynkowa turystyka pobytowa związana z 

przebywaniem w jednej miejscowości przez 
okres wakacji czy urlopu,

— turystyka krajoznawcza i wędrówkowa, której 
podstawowym elementem są wycieczki i wę- 
arowki o charakterze poznawczym,

— turystyka specjalistyczna (taternictwo, speleo
logia, kajakarstwo, żeglarstwo itp.) oraz

— wypoczynek świąteczny.
Każda z tych form turystyki poszukuje dominanty 
innych walorów przy czym jedynie wypoczyneK 
świąteczny ze względu na swą krótkotrwałość oraz 
różnorodność sposobów spędzania wolnego czasu 
nie ma zdecydowanego priorytetu wymagań. Pod
stawowe znaczenie dla turystyki mają następujące 
walory 1:
— wypoczynkowe: krajobraz, zalety klimatu, woda, 

las, niski stopień urbanizacji,
— krajoznawcze: osobliwości przyrody, zabytki kul

tury materialnej, zespoły krajobrazowe,
— specjalistyczne: cechy środowiska przyrodnicze

go umożliwiające uprawianie turystyki specja
listycznej.

We wszystkich typach walorów turystycznych wy
stępuje środowisko przyrodnicze, którego najistot
niejszymi składnikami z punktu widzenia turystyki 
są rzeźba terenu, klimat, woda i szata roślinna. 
Niejako podsumowaniem tych elementów jest 
krajobraz, który można w tym przypadku określić 
jako krajobraz przyrodniczy, tworzony przez nie 
bezpośrednio lub pośrednio (np. klimat nie jest 
bezpośrednio elementem krajobrazu, ale wpływał 
i wpływa m.in. na ukształtowanie terenu, na roś
linność). Współzależność składników środowiska 
przyrodniczego jest tak silna, że jakakolwiek zmia
na jednego powoduje zachwianie równowagi, a 
przez to zmiany w środowisku i w efekcie końco
wym — zmiany w krajobrazie.
Dla turystyki zasadnicze znaczenie ma stopień 
kontrastu w stosunku do miejsca stałego zamiesz
kania i pracy, unikalność, niecodzienność, walory 
widokowe. Stąd na terenach najbardziej atrak
cyjnych krajobrazowo obserwujemy wzmożony ruch 
turystyczny, który przez swą masowość i aktywność 
niejednokrotnie stanowi zagrożenie dla miejsco
wych wartości (przykłady najbardziej drastyczne 
to Morskie Oko w Tatrach oraz Ojcowski Park Na
rodowy).
Największe wymagania w stosunku do walorów 
środowiska przyrodniczego ma niewątpliwie wypo

czynkowa turystyka pobytowa, której uczestnicy 
poszukują terenów najbardziej urozmaiconych, 
stwarzających potencjalne możliwości różnorodne
go sposobu spędzenia czasu wypoczynku. 
Dotychczas pobytowy ruch wypoczynkowy umiej
scawiał się na najbardziej atrakcyjnych terenach 
i rozwijał na zasadzie tradycji i indywidualnej 
oceny. Obecna dynamika rozwoju ruchu tury
stycznego, przeładowanie terenów tradycyjnych, 
rosnące zapotrzebowanie na nowe tereny, wzra- 
-łające wymagania odnośnie do dostępności ko
munikacyjnej i zagospodarowania turystycznego 
doprowadziły do konieczności ujęcia pod tym 
względem w pewne formy organizacyjne całego 
kraju, głównie w sensie przestrzennym. Należało 
skoordynować indywidualne oceny lokalne i stwo
rzyć ogólnopolskie ramy, w których te oceny 
mogłyby się zmieścić. Dlatego też Główny Komi
tet Kultury Fizycznej i Turystyki — Zakład Za
gospodarowania Turystycznego -  przystąpił do 
opracowania kierunkowego planu zagospodaro
wania turystycznego Polski, którego jednym z pod
stawowych celów jest wyznaczenie terenów od
powiednich dla poszczególnych form turystyki. 
Część planu poświęconą wypoczynkowej turysty
ce pobytowej oparto na analizie walorów środo
wiska przyrodniczego Polski, jako elementu decy
dującego dla tego rodzaju turystyki. Ze względu 
na skalę planu analizę tę należy określić jako 
makroocenę środowiska.
Krajobraz w makroocenie środowiska dla turystyki
Przykładem mckrooceny środowiska dla turystyki 
i roli krajobrazu, jaką w niej odegrał, jest studium 
środowiska 2 wykonane w ramach prac nad Kie
runkowym Planem Zagospodarowania Turystyczne
go Polski. Studium obejmowało obszar Polski po
łudniowej (województwa: wrocławskie, opolskie, 
katowickie, krakowskie i rzeszowskie), a celem 
jego była ocena warunków naturalnych środowi
ska dla wypoczynkowej turystyki pobytowej i wy
znaczenie rejonów fizjograficzno-turystycznych. 
Podstawę opracowania stanowił podział togo 
obszaru na jednostki geograficzne, które w wyniku 
analizy zostały przetworzone w rejony jednorodne 
z punktu widzenia fizjograficznego i funkcji tu
rystycznych. Wobec specyfiki tego obszaru (który 
obejmuje również tereny górskie i podgórskie) 
szczególną uwagę zwrócono na te tereny, które 
znajdują się powyżej 200 m npm, ponieważ pobli
skie niżej położone obszary są znacznie mniej 
atrakcyjne. W analizie pominięto tereny silnie 
zurbanizowane i rejony uprzemysłowione, jak rów
nież strefy większych miast, w których przede 
wszystkim powinien rozwijać się wypoczynek świą
teczny.
Na terenach stanowiących potencjalną strefę za
interesowań wypoczynkowej turystyki pobytowej 
przedmiotem oceny były takie elementy środowi
ska geograficznego, które decydują o walorach 
wypoczynkowych danego rejonu: warunki makro- 
klimatyczne, wynikające z położenia nad pozio
mem morza, rzeźba terenu (różnice wysokości 
względnych), wody powierzchniowe odpowiednie 
dla kąpieli, uprawiania sportów wodnych, wody 
o walorach leczniczych (źródła mineralne) oraz 
lasy. Osobno wydzielono grupę walorów krajobra- 
zowo-widokowych.
Ze względu na skalę opracowania (1:300 000) 
ocenę przeprowadzono metodą uproszczonej 
punktacji (odpowiednio do wartości danego ele
mentu 1—2 pkt, a dla walorów krajobrazowo-wido- 
kowych wobec ich znaczenia i różnorodności 1-4 
pkt). Metoda ta, niewątpliwie dyskusyjna, wyda
wała się jedyną umożliwiającą w tych warunkach 
stosunkowo obiektywne porównanie rejonów fizio- 
graficzno-turystycznych oraz wydzielenie 3 nrup 
(klas) rejonów:
grupa I — tereny o wybitnych walorach wypoczyn
kowych (10 — 13 pkt),
grupa II — tereny o bardzo korzystnych walorach 
wy poczyń kowych (7 — 9 pkt),
grupa III — tereny o dobrych walorach wypoczyn
kowych (4 — 6 pkt).
Tereny o wartości od 1 do 3 pkt uznano za mało 
atrakcyjne dla potrzeb wypoczynkowej turystyki 
pobytowej.
W analizie nie przeprowadzono osobnej punktacji 
terenów odnośnie do możliwości uprawiania spor
tów zimowych, a tym samym odpowiednich dla 
turystyki pobytowej i w sezonie letnim i w sezonie 
zimowym, ponieważ elementy oceny zostały za
warte w określeniu warunków makroklimatycznych 
oraz rzeźby terenu i taka punktacja spowodowa
łaby nieporównywalność wyników dla sezonu pod

stawowego, jakim jest okres letni. Stąd w zesta
wieniach i opracowaniach graficznych tereny 
odpowiednie dla turystyki zimowej zostały tylko 
specjalnie oznaczone.
Przy ocenie wybranych elementów środowiska 
geograficznego stosowano następujące kryteria:
-  Warunki makrokiimatyczne. W terenach gór
skich i podgórskich warunki te wynikają z wyso
kości położenia nad poziomem morza i ująć je 
można w piętra klimatyczne. Najlepsze warunki 
klimatyczne dla turystyki pobytowej ograniczone 
są warstwicami 350—700 m npm, z tym ze z punktu 
widzenia klimatologii lekarskiej optymalne warun
ki istnieją na wysokości 500—6UU m npm. Wy
sokość, a tym samym i klimat mają bezpośredni 
i decydujący wpływ na okres trwania sezonu tu
rystycznego. Powyżej 500 m npm, na obszarach
0 zróżnicowanej rzeźbie terenu, istnieją na ogół 
korzystne warunki dla turystyki i sportów zimo
wych (grubość pokrywy śnieżnej i okres jej za
legania;. Na tych podstawach przyjęto dla ob
szarów położonych, powyżej 500 m npm 2 pkt, a 
dla terenów znajdujących się na wysokości 
200—500 m npm — 1 pkt.
-  Rzeźba terenu. Decyduje ona o wartościach 
krajobrazowych, wpływa na mikroklimat lokalny
1 warunkuje możliwości uprawiania niektórych 
sportów zimowych i turystyki specjalistycznej inar- 
ciarstwo zjazdowe, wspinaczka, speleologia;. 5tqd 
ustalono dla terenów charakteryzujących się 
wysokościami względnymi powyżej 100 m — 2 pkt, 
a od 50 — 100 m — 1 pkt.
-  Wody powierzchniowe i lecznicze. Były one 
klasyfikowane z punktu widzenia przydatności ala 
kąpieli i uprawiania sportów wodnych (kajakar
stwo, żeglarstwo) oraz walorów leczniczych (źródła 
mineralne). Do wód nadających się do kąpieli 
zaliczono cieki i zbiorniki wodne czyste wzglęanie
0 zanieczyszczeniu 1—2 klasy (założono, że 
w okresie kierunkowym możliwe będzie doprowa
dzenie ich do stanu czystości). Ze względu na 
możliwości piętrzenia i ujmowania wód (jdzy, za
pory, baseny przepływowe itp.) uznano, ze więk
szość cieków wodnych terenów górskich i pod
górskich będzie się nadawała do kąpieli.
Do wód odpowiednich dla sportów wodnych za
liczono naturalne i sztuczne zbiorniki wodne
1 większe rzeki. Natomiast klasyfikacja z punktu 
widzenia wód o walorach leczniczych (źródła mi
neralne) dotyczyła tych terenów, na których 
eksploatacja wód mineralnych istnieje lub jest 
przewidziana w długofalowych planach gospo
darczych; pominięto źródła nie rozeznane lub 
o małej wydajności.
Za każdy z wymienionych typów przydatności 
wody przyznawano w klasyfikacji 1 pkt.
-  Lasy. Z ogólnej powierzchni leśnej wydzielono 
te zespoły, które ze względu na typ siedliska 
oraz stan i skład drzewostanu odznaczają się 
dobrymi (1 pkt) lub wybitnymi (2 pkt) walorami 
wypoczynkowymi. Dodatkowo 1 pkt otrzymały re
jony, w których znajdują się parki narodowe 
stanowiące obiekty szczególnie atrakcyjne.
-  Walory krajobrazowo-widokowe. Klasyfikacja 
walorów krojobrazowo-widokowych zawiera za
wsze największą dozę subiektywizmu, a jedno
cześnie walory te mają bardzo duże znaczenie 
dla turystyki. Stąd odstąpiono od zasady dwu- 
stopniowości klasyfikacji na rzecz większego 
zróżnicowania, które było tym bardziej konieczne, 
że tereny górskie i podgórskie odznaczają się 
bogactwem krajobrazowym. Specjalnie wyróżnio
no zespoły krajobrazowo-widokowe o unikalnych 
wartościach w skali kraju (np. Tatry, Pieniny 
z przełomem Dunajca), które otrzymały po 4 pkt. 
Pozostałe obszary podzielono na 3 klasy atrak
cyjności, starając się grupować rejony o podob
nych wartościach krajobrazowo-widokowych. Do 
najwyższej klasy zaliczono m.in. zbiorniki wodne, 
które ze względu na niepowszechność występo
wania na terenach górskich i podgórskich sta
nowią ciekawe obiekty krajobrazowo-widokowe. 
Najbardziej dyskusyjnym momentem klasyfikacji 
była ocena obszarów, które nie są atrakcyjne 
krajobrazowo, ale z których roztaczają się piękne 
widoki (np. Kotlina Żywiecka, Kotlina Nowotar
ska). Kompromisowo więc przyznano tego typu ob
szarom po 2 pkt.
W ogólnym problemie „turystyka a krajobraz" 
nie wystarcza samo wyznaczenie terenów atrak
cyjnych dla turystyki taką czy inną metodą, w ta
kiej czy innej skali. Na podstawie obserwacji 
obecnego ruchu turystycznego stwierdzić można 
konieczność ochrony k r a j o b r a z u  d l a  t u r y 
s t y k i  i p r z e d  t u r y s t y k ą .
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Oceno walorów krajobrazowo-widokowych 
w rejonach pobytowej turystyki wypoczynkowej 
w południowej części województwa 
krakowskiego: A -  tereny atrakcyjne pod 
względem krajobrazu, B -  tereny bardzo 
atrakcyjne, C -  tereny wybitnie atrakcyjne,
D -  tereny o unikalnych wartościach 
krajobrazu; 1 -  31 -  patrz tablica 
2
Rejony pobytowej turystyki wypoczynkowej 
w woj. krakowskim: A -  rejony o wybitnych 
walorach dla wypoczynku, B — rejony bardzo 
korzystne dla wypoczynku, C -  rejony dobre 
dla wypoczynku, D — rejony przydatne dl a 
turystyki zimowej; 1 -  31 -  patrz tablica
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3
Gorce — zespół o wysokim stopniu 
atrakcyjności krajobrazowo-widokowej 
Fot. St. Mularz

Ochrona krajobrazu dla turystyki i przed turys- 
tykq
Szybko postępująca urbanizacja i industrializacja 
naszego kraju powoduje znaczne zmiany środo
wiska w wielu rejonach oraz kurczenie się tere
nów o walorach turstycznych, zwłaszcza wypo
czynkowych. Z drugiej strony rośnie zapotrzebo
wanie na te tereny wobec ogromnego rozwoju 
wszystkich form turystyki. Konieczna jest więc 
ochrona tych terenów.

Ochronę krajobrazu dla turystyki można określić 
z punktu widzenia przestrzennego jako makro- 
ochronę i mikroochronę. Makroochrona to ochro
na krajobrazu większych obszarów dyktowana 
przez jednostki nadrzędne, np.:
— unikalne zespoły pierwotnego krajobrazu obję

te przez Zarząd Ochrony Przyrody Ministerstwa 
Leśnictwa i Przemysłu Leśnego ochroną przy
rody jako parki narodowe i rezerwaty, na ogół 
dostępne do zwiedzania dla turystów,

— rozwijana obecnie przez ZOP MLiPD akcja 
tworzenia parków krajobrazowych, którymi 
objęte będą tereny o atrakcyjnych walorach 
krajobrazu i gdzie będą się rozwijać funkcje 
turystyczne,

— wyznaczenie w ramach kierunkowego planu 
zagospodarowania turystycznego Polski (Głów
ny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki) rejo
nów turystycznych, co stworzy podstawy ochro
ny wartości środowiska i krajobrazu na tych 
terenach.

Ponadto ogromne możliwości makroochrony kraj
obrazu stwarza planowanie regionalne i ogólna 
polityka lokalizacyjna. Na pograniczu makro
ochrony i mikroochorny krajobrazu znajduje się 
oddziaływanie planowania miejscowego, które 
poprzez projektowanie i decyzje o lokalizacji 
szczegółowej wywiera niejednokrotnie zasadniczy 
wpływ na krajobraz.
Obok makroochrony krajobrazu równie istotna, 
a chyba bardziej odczuwalna przez turystykę, 
jest ochrona krajobrazu w sensie mikroprze- 
strzennym, związana głównie z miejscowościami 
turystycznymi i miejscami przebywania turystów 
w ogóle. Dotyczy to przede wszystkim lokalizacji 
pojedynczych obiektów przemysłowych, nie zwią
zanych bezpośrednio z turystyką i wywierających 
szkodliwy wpływ na środowisko, a tym samym na 
krajobraz. Analogicznie bardzo łatwo jest zep
suć krajobraz niewłaściwą zabudową zarówno 
pod względem jej lokalizacji, jak i rozwiązań 
architektonicznych. Również nie bez wpływu na 
krajobraz pozostaje sposób prowadzenia dróg 
i zagospodarowania ich poboczy, sposób pro
wadzenia linii wysokiego napięcia, budowa 
masztów telewizyjnych itd.
Przykłady ochrony krajobrazu w mikroprzestrzeni 
można mnożyć i dojść do takich detali, jak ławka, 
kosz na śmieci, drogowskaz, tablica informacyj
na — ich prawidłowego rysunku, koloru i sposo
bu ustawienia.
Istotny jest również sposób pokazania turyście 
krajobrazu szczególnie poprzez prowadzenie 
dróg krajobrazowo-widokowych, których jest w 
Polsce bardzo mało, odpowiednie zagospodaro
wanie miejsc widokowych, właściwe prowadzenie 
szlaków turystycznych (niekoniecznie granią 
szczytową całkowicie zalesioną, ale przez po
lany z widokami), takie sytuowanie turystycznych 
obieKtów budowlanych, które zapewni rozległe 
widoki na otaczający krajobraz.

Punktacja i k la sy fikacja  w yznaczonych rejonów  fiz jog raficzno -turystycznych  dla tu rystyk i pobytow ej na obszarze w o jew ód ztw a krako w sk ieg o

Powierz
chnia

Elementy kwalifikacyjne Przydat
ność dla

Lp. Rejon rzeźba
terenu

woda dla celów walory
krajobr.-
-widoko-

we

Suma Klasa
rejonu
km2 klimat kąpielis

kowych
sportów
wodnych

leczni
czych

lasy punktów rejonu sportów
zimowych

1 Szczyrk-Przysłop
(cz. w woj. katowickim)

90 2 2 1 — — 1 3 9 II X

2 Zach. cz. Beskidu Żywieckiego 300 2 2 1 — _ — 2 3 1 0 I
II

X

3 Beskid Mały 300 2 2 — — — 1 2 7 X

4 Jezioro Żywieckie 65 1 2 1 1 — 1 3 9 II —

5 Kotlina Żywiecka (bez Żywca) 189 1 1 1 — — — 1 4 II! —

6 Podnóże Beskidu Żywieckiego 178 2 2 1 — — 2 2 9 II X

7 Babia Góra 329 2 2 1 — — 2 + 1 3 11 I X

8 Sucha Beskidzka 35 1 2 1 — — — 1 5 III X

9 Beskid Makowski 532 2 2 1 — — 1 2 8 II —

10 Myślenicki 210 1 1 1 — — 1 1 5 III —

11 Rabka 76 2 2 1 — 1 2 2 10 I X

12 Orawsko-Jordanowski 393 2 2 1 — — 1 2 8 11 X

13 Podhalański 572 2 1 1 — — — 2 6 III —

14 Poronin 22 2 1 1 — — — 2 6 III X

15 Tatrzański 324 2 2 1 — 1 2 +  1 4 13 I X

16 Dolina Białki 71 2 1 1 — — — 3 7 II —

17 Spiski 79 2 1 1 — — — 2 6 III —
18 Pieniński 153 2 2 1 1 1 1 +1 4 13 I X

19 Gorczański 467 2 2 1 — — 2 3 10 I X

20 Szczawa 19 2 2 1 — 1 2 2 10 I X

21 Beskid Wyspowy 512 2 2 1 — — 2 2 9 11 X

22 Górna Stradomka 277 1 1 1 — — — 1 4 III —
23 Limanowski 239 1 2 1 — T-- 1 1 6 III —
24 Górna Uszwica 224 1 1 1 — — — 1 4 III —
25
26

Kotlina Zakliczyńska
Zach. cz. Pogórza Ciężkowic-

132 1 1 1 —
~ ~

1 4 III

kiego 378 1 1 1 — — 1 1 5 III —

27 Jezioro Rożnowskie 157 1 2 1 1 — 1 3 9 11 —
28 Kotlina Sądecka 295 1 1 1 1 — — 1 5 III —
29 Zach. cz. Beskidu Sądeckiego 177 2 2 1 — — 2 3 10 I X

30
31

Krynicki
Płn.-wsch. cz. Beskidu

348 2 2 1 1 1 2 3 12 I X

I Sądeckiego 339 2 2 1 1 2 8 I! X
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I w tym miejscu zaczyna się proces odwrotny: 
konieczność ochrony krajobrazu przed turystyką. 
Mimo, że turystyka poszukuje najbardziej atrak
cyjnych terenów, nie pozostaje ona bez wpływu 
na krajobraz, i to wpływu szkodliwego. Wpływ 
ten wywierany jest dwutorowo — z jednej strony 
powoduje go masowy ruch turystyczny koncentru
jący się na niewielkich na ogół przestrzeniach, 
a z drugiej zagospodarowanie turystyczne, które 
w danym rejonie albo wyprzedza ruch turystyczny 
w czasie i przestrzeni (co należy uznać za właś
ciwe), albo idzie w ślad za nim. Częściowo pro
blemy masowego ruchu turystycznego mogą być 
rozwiązane przez właściwą jego organizację, ale 
w zasadzie sprawa wyeliminowania szkodliwego 
wpływu turystyki na krajobraz należy do tych, 
którzy zajmują się planowaniem przestrzennym 
i projektowaniem architektonicznym.
Prawidłowego rozwiązania funkcjonalnego i przy
stosowania terenów dla turystyki wymagają szcze
gólnie tereny licznie odwiedzane przez turystów, 
głównie zaś rejony wypoczynku świątecznego. Nie- 
zorganizowanie przestrzenne terenu pod tym 
kątem powoduje pełną swobodę penetracji i w 
konsekwencji doprowadza do zniszczenia cennych 
walorów. Klasycznymi już przykładami są Morskie 
Oko, które w lecie — w niedzielę — odwiedzane 
jest przeciętnie przez 25—30 tys. osób (w sezonie 
letnim ok. 2 min osób!), Giewont, na który w nie
dzielę letnią wchodzi ok. 9 tys. osób, wreszcie 
Ojcowski Park Narodowy o pow. 1440 ha, od
wiedzany właściwie tylko w okresie letnim przez 
ok. 250 tys. osób, głównie uczestników wypoczyn
ku świątecznego.
W takich przypadkach konieczna jest organizacja 
funkcjonalno-przestrzenna danego obiektu i jego 
otoczenia, jak np. znany plan zagospodarowania 
Ojcowskiego Parku Narodowego, plan zagospoda
rowania Narodowego Parku Kampinoskiego i pro
jekt studialny Jurajskiego Parku Krajobrazowego. 
Są to przykłady makroochrony krajobrazu przed 
turystyką z jednoczesnym przystosowaniem terenów 
dla ruchu turystycznego, którego nie można wyeli
minować całkowicie, lecz który trzeba ująć we 
właściwe ramy przestrzenne.
Podobne cele ma aktywizacja pasa Witów—Buko
wina—Głodówka i Gorców (odciąienie Zakopane
go) oraz zamknięcie ruchu kołowego do Morskie
go Oka i budowa pawilonu gastronomicznego na 
Polanie Włosienica (ograniczenie masowego ru
chu do Morskiego Oka i skrócenie czasu przeby
wania tam turystów).

Urządzenia 
turystyczne 
w ZSRR
(Korespondencja  w łasna)

Mirosław Baranowski

Turystyka w Związku Radzieckim to jedna z naj
bardziej popularnych form odpoczynku szerokich 
mas ludności. Rozwojowi turystyki w tym kraju 
sprzyja wyjątkowa różnorodność i niezwykłość 
przyrody, bogata historyczna i kulturalna spuściz
na, dużo niezwykle ciekawych obiektów socjalis
tycznego budownictwa, wzrost dobrobytu mas 
pracujących oraz umożliwienie wszystkim pracują
cym otrzymania corocznie płatnych urlopów i ul
gowych przejazdów turystycznych. Przeciętna licz
ba osób uprawiających turystykę wynosi ponad 
50 min rocznie. Ogólnie w Związku Radzieckim 
wybudowano ponad 500 baz turystycznych, ok. 6003 
uzdrowiskowych ośrodków turystycznych, stworzono 
całą sieć hoteli, moteli i campingów, baz turystycz
nych i obozów dla dzieci. Program KPZR przewi
duje dalszą rozbudowę urządzeń turystycznych. 
Plany te są sukcesywnie wprowadzane w życie.
W ZSRR istnieją dwie organizacyje formy turysty
ki — planowana i indywidualna. Rozwijają się 
też różne rodzaje turystyki: piesza, narciarska, 
wodna, samochodowa, motocyklowa, rowerowa, 
kolejowa i lotnicza. Nomenklaturą urządzeń tu
rystycznych objęte są: hotele turystyczne, bazy tu
rystyczne, schroniska i baraki, motele i campingi, 
obozy dziecięce.
Optymalna liczba miejsc w hotelu turystycznym 
wynosi od 500 do 1000 miejsc, w bazie turystycz
nej od 300 do 500, a w motelach i campingach 
od 200 do 400 miejsc.
W ostatnich latach w ZSRR prowadzone są prace 
nad projektami i budową wielkich ośrodków turys
tycznych na 3000 do 8000 miejsc, położonych prze
ważnie w wysokogórskich rejonach kraju, z któ
rymi turystyka, zwłaszcza narciarska, jest orga

nicznie związana. Do pierwszych tego rodzaju 
realizacji należy zaliczyć bazy wczasowe, turys
tyczne, alpinistyczne i wysokogórskiego narciar
stwa w Prielbrusie (Kabardińsko-Bałkarska ASRR), 
w Dombaju i Archyzie (Karaczewo-Czerkaski Au
tonomiczny Obwód), w Czymganie (Uzbekska 
SRR) i przy górze Gawerła (Ukraińska SRR). 
Turystyczny ośrodek w Prielbrusie jest już wyko
rzystywany. W przyszości projektuje się wybudo- 
dowanie takich ośrodków w licznych górskich 
i nadmorskich rejonach kraju.
W kompleksie urządzeń turystycznych znajdują się 
restauracje, bazy turystyczne, motele, campingi 
oraz urządzenia sportowe: stadiony, baseny, tram
poliny i in., które dają możność urozmaiconego 
wypoczynku turystom, jak również pozwalają or
ganizować treningi i zawody. Specjalną uwagę 
zwraca się na urządzenia wyciągów linowych dla 
narciarzy. Na trasach turystycznych budowane są 
schroniska i specjalne baraki.
Ostatnio obserwuje się tendencję do wprowadza
nia w obiektach turystycznych większego komfortu 
i wygód. Osiąga się to przez odpowiednie urzą
dzenie pokojów sypialnych, podniesienie poziomu 
wyposażenia, powiększenie powierzchni ogólnie 
używanych pomieszczeń, wprowadzenie nowoczes
nego umeblowania i sposobu oświetlania, sta
ranne wykończenie itp.
W większych obiektach turystycznych znajdują się 
następujące pomieszczenia: pokoje jadalne, sale 
do wygłaszania odczytów, organizowania imprez 
kulturalno-artystycznych, koncertów, wyświetlania 
filmów, salony, halle. Osobno sytuuje się grupę po
mieszczeń o specjalnym przeznaczeniu, w których 
organizuje się pogawędki z turystami, przeprowa
dza się konsultacje, opracowuje marszruty wycie
czek. W hotelach turystycznych sale jadalne i re
stauracje mogą przyjąć wszystkich wycieczko
wiczów jednocześnie, w pozostałych urządzeniach 
turystycznych wyżywienie organizuje się w 2 rzu
tach. Za podstawę do obliczania powierzchni sal 
jadalnych w restauracjach przyjęto 1,5 m2, a sto
łówek z samoobsługą 1,8 m2 na jedno miejsce sie
dzące. Przy obliczaniu pojemności sal, w których 
są organizowane rozrywki kulturalne, przyjmuje się 
0,65 m2 na 1 miejsce, zakładając, że frekwencja 
na sali będzie wynosiła od 70 do 100%. 
Realizacja urządzeń turystycznych odbywa się 
w zasadzie według typowych projektów. Metoda 
ta skraca czas projektowania, obniża koszty oraz 
przyspiesza budowę baz turystycznych. Projekty 
indywidualne wykonywane są w szczególnych przy
padkach. Przy projektowaniu urządzeń turystycz-

Niejednokrotnie program zagospodarowania turys
tycznego3 danej miejscowości czy rejonu jest bar
dzo szeroki i jego lokalizacja powoduje znaczne 
przekształecenia w różnorodnych funkcjach, jak 
również zasadnicze zmiany krajobrazu. Zmiany te 
zależą nie tylko od wielkości programu zagospo
darowania turystycznego, ale przede wszystkim od 
sposobu jego lokalizacji, formy architektoniczno- 
-przestrzennej i funkcjonalności układu.
Równie istotna jest mikroochrona krajobrazu przed 
turystyką. W zakres jej wchodzi zagadnienie pra
widłowej lokalizacji poszczególnych elementów za
gospodarowania turystycznego, właściwe ich za
programowanie pod względem wielkości i funkcji 
oraz nadanie im odpowiedniej formy architekto
nicznej, co w sumie określić można jako wkompo
nowanie w krajobraz, ale w bardzo szerokim 
i wszechstronnym ujęciu. Przykładów nieuwzględ
nienia tych czynników jest wiele, a szereg reali
zacji wywołał i wywołuje nadal dyskusje, przy 
czym najwięcej jej jest wokół obiektów lokalizo
wanych poza terenami osiedleńczymi. Obecnie co
raz powszechniejszym tematem są kolejki i wy
ciągi turystyczne, bez których nie może się obyć 
nowoczesna turystyka. Wyłania się tu problem 
ich lokalizacji i wkomponowania w krajobraz, 
a przede wszystkim funkcjonalnego rozwiązania te- 
tenu, do którego dowozi się turystów.
Paradoksalne właściwie zestawienie — o c h r o n a  
k r a j o b r a z u  d l a  t u r y s t y k i  i p r z e d  
t u r y s t y k ą  -  jest rzeczywiste i trzeba, by prawi
dłowe funkcje i formy zlikwidowały ten paradoks.

Przypisy:
1 B.O. Rogalewscy: Walory turystyczne Polski. Skrypt.
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Wrocław 1965 r.
2 Studium wykonano w Pracowni Krakowskiej Zakładu
Zagospodarowania Turystycznego GKKFiT. Autorzy: mgr
Antoni Jackowski i mgr inż. Danuta Ptaszycka. Skala 
opracowania 1 :300 000.
3 Podstawowe typy bazy turystycznej: noclegowa, żywienio
wa, komunikacyjna i towarzysząca.





nych pożądane jest, ażeby w ich architekturze były 
wykorzystane miejscowe i architektoniczno-budo
wlane tradycje oraz elementy ludowej dekoracyj
nej sztuki. Takie ujęcie projektu umożliwia powią
zanie budynków z istniejącą już zabudową, nada
jąc oryginalny charakter poszczególnym bazom 
turystycznym na terenie tak wielkiego kraju, jakim 
jest Związek Radziecki. Spośród obiektów zbudo
wanych z uwzględnieniem miejscowych tradycji 
na szczególną uwagę zasługują bazy turystyczne 
w Jaremczu (okręg iwano-frankowski), w Sieniaku 
(okręg zakarpacki), w Tbilisi i Bakuriani (Gruziń
ska SRR), hotele turystyczne w Koniewie i Kijowie. 
Rozmieszczanie urządzeń turystycznych odbywa się 
na zasadzie naukowo opracowanych planów z 
uwzględnieniem perspektyw rozwoju turystyki. 
Tworzenie baz dla turystyki zimowej umożliwia 
spędzanie urlopów wypoczynkowych w okresie 
zimowym.
W ZSRR stale są prowadzone naukowe badania 
nad ulepszeniem istniejących i tworzeniem nowych 
form w urządzeniach turystycznych. Naukowo-ba
dawcze instytuty opracowują normatywy doku
mentów, pomoce i informatory do projektowania, 
plany rozmieszczeń urządzeń turystycznych itd. 
Osiągnięcia naukowców, architektów i budowni
czych — twórców urządzeń turystycznych, umożli
wiają zrealizowanie obszernego programu bu
downictwa turystycznego zmierzającego do dal
szego ulepszenia warunków odpoczynku mas 
pracujących Związku Radzieckiego.

_9_ r 
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7
Odessa. Makieta hotelu ,,Inturist” na 1340 
miejsc. Autorzy architekci: I. Iwanow,
A. Sencowa, N. Kuczerenko, W. Zaworowa; 
konstruktor: O. Skaczkow 
2, 3
Kijów. Hotel „ Inturist”  na 504 miejsca. 
Autorzy architekci: N. Czmutina,
W. Jelizarow, J. Czekaniuk, A. Aniszczenko,
O. Stukałow; konstruktorzy: B. Bednarskij,
A. Ignatiew, W. Fedorko, A. Bowerman,
A. Kowalewa

Ma la et a
3
Fragm ent rzutu
4
Tbilisi. Hotel turystyczny „Iwerija" na 500 
miejsc. Autor architekt: O. Kałandariszwili; 
konstruktor: N. Czanczalejszwili 
5-8
Kijów. Hotel turystyczny „ Drużba” na 550 
miejsc. Autor architekt: /. W ajner; 
konstruktor: T. Wołowik
5
Rzut p ię tra  typowego
6
Rzut I p ię tra
7
W idok budynku hotelow ego
8
Rzuty poko i sypialnych  
9, 10
Kaniewo. Letni hotel turystyczny na 106 
miejsc. Autorzy architekci: E. Gusiewa,
A. Zubok, N. Czmutina, W. Sztolko; 
konstruktorzy: Ł. Dmitriew, A. Ignatjew, pod 
kierownictwem M. Grecziny
9
W idok
10
M ontaż żelbetowych e lem entów  
konstrukcji
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13
Rzut parteru: 1 -  wejście, 2 -  garderoba, 
3 — przechowalnia, 4, 5 -  pomieszczenia ad
ministracyjne, 6-8 — ambulatoria i gabinety 
lekarskie, 9 — biuro, 10 — recepcja, 11 -  
poczta, 12 — pokój dla personelu, 13 -  po
kój sypialny 4-osobowy, 14 -  pokój sypialny 
1-osobowy, 15 -  hall, 16 -  pracownia re
peracji ubrania i obuwia, 17 — pokój sy
pialny 3-osobowy, 18 — pokój dla instruk
torów, 19 -  suszarnia odzieży i obuwia, 20 -  
warsztat, 21 -  przechowalnia nart, 22 -  hall, 
23 -  sala jadalna, 24 -  kuchnia, 25 -  po
kój do prasowania ubrania, 26 -  pokój goś
cinny
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11 -  13
Bakuriani, uzdrowisko wysokogórskie. Baza 
turystyczna z hotelem na 200 miejsc. 
Autorzy architekci: G. Bakradze, G . Dża- 
paridze, P. Kuparaszwili, F. ChatJaszwili; 
konstruktor: J. Furman 
11
Elewacja frontowa 
12
Rzut piętra. Objaśnienia niżej

8 8 1 4



15

14
Prioziersk k. Leningradu. Projekt bazy tury
stycznej na 300 miejsc. Autorzy architekci: 
W. Gorbaczew, M. Swirin, W. Skorochodow; 
konstruktor: G. Finsberg
15
Kijów. Podmiejski motel z campingiem sezo
nowym na 600 miejsc. Autorzy architekci: 
I. Podolski, D. Werockij, W. Sawczenko, 
Ł. Wasi/enko, N. Szewczenko, I. Mezencew, 
konstruktorzy: N. Szaporenko, S. Pszenicznyj, 
I. Kozłow, D. Kuchar, N. Kremenczugskaja, E. 
Rykowcewa, 5. Belocerkowicz, R. Koporowska- 
ja, I. Snitko, G. Jasinskaja, Ł. Bucew
16
Typowy projekt schroniska na 24 miejsca — 
siewać ja i rzut: 1 — wejście, 2 — kuchnia, 
3 -  hall, 4 -  pokój sypialny 6-osobowy, 5 -  
pokój dla dozorcy, 6 — kotłownia, 7 — su
szarnia i umywalnia, 8—10 — spiżarnie. Au
torzy architekci: B. Awerincew, I. Kuźmin 
17
Typowy projekt wysokogórskiego schroniska 
turystycznego na 30 miejsc — widok i rzut: 
1 — przechowalnia nart, 2 — pokój sypialny, 
3 — pomieszczenie radiostacji, 4 — pomiesz
czenie dozorcy, 5 — *spiżarnia. Autorzy archi
tekci: B. Awerincew, I. Kuźmin
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Mała architektura 
w krajobrazie 
na przykładzie 
Finlandii
(Korespondencja własna) #

llza Antoniak

Nazwiska wielkich architektów fińskich: Alvar
Aalto, Aulis Blomstedt, Reima Pietild, Heikki 
i Kaija Siren, Ervi, Aaarno Ruusuvuori, znane sq 
powszechnie. Sq oni twórcami znakomitych dzieł, 
które zalicza się do najlepszych przykładów archi
tektury współczesnej zarówno ze względu na 
nowatorstwo idei architektonicznej, jak i opra
cowanie pojedynczych detali. Oględajęcemu dzie
ła tej architektury niejednokrotnie nasuwa się 
pytanie: na czym polega tajemnica sukcesu
architektów fińskich, jak udaje się im osiqgnqć — 
mimo masowości — architekturę oryginalnq, 
funkcjonalnq, rzetelnq i nastrojowę?
Sqdzę, że odpowiedzi należałoby szukać w hu
manistycznej postawie architektów rozumiejqcych 
potrzeby współczesnego człowieka, w głębokim 
umiłowaniu przyrody, która jest dominujqcq cechq 
każdego Fina, oraz w odkrywczym sposobie myśle
nia. Stałe poszukiwania nowej formy i środków 
wyrazu, przy jednoczesnym ograniczeniu finanso
wym, pozwalajq dostrzegać piękno w materiale 
powszechnie znanym, tanim, łatwo dostępnym, 
i prostymi środkami tworzyć dzieła o niepowta
rzalnym pięknie, pełne nastroju i bezpretensjo- 
nalności, a przede wszystkim funkcjonalne i lo
giczne. Kierunek ten najłatwiej można zaobserwo
wać na przykładzie elementów małej architektury 
oraz detalu architektonicznego, gdyż wyrażajq 
one w sposób najbardziej dla odbiorcy komu
nikatywny główne jego cechy. Zwykłe okrqglaki 
drewniane, w Polsce używane powszechnie do 
ogrodzeń wiejskich obejść, znani architekci Heikki 
i Kaija Siren wykorzystali jako obudowę dzie
dzińca i dzwonnicy w kaplicy w Otaniemi (rys. 1). 
Stworzyli dzieło doskonale harmonizujęce z oto
czeniem, wywołujqce głębokie wrażenie. Archi
tekci, ustawiajqc krzyż z surowych drewnianych 
belek — główny element symboliczny funkcji wśród 
drzew, widoczny poprzez oszklonq ścianę, co po
woduje iluzoryczne zachwianie obiektywnego 
położenia człowieka wewnqtrz i na zewnętrz, 
stworzyli konsekwentnie mistrzowsko przeprowa- 
dzonq kompozycję pełnq wyrazu i nastroju (rys.2). 
Nastrój ten tworzę, korzystajęc bogato z elastycz
nego i najbardziej emocjonalnego elementu 
architektury, jakim jest zieleń.
Te same okręglaki drewniane z powodzeniem 
stosuje się jako ogrodzenie, służęce jako przegro
dy funkcjonalne i wizualne (rys. 3), lub nawet 
jako obudowa śmietników (rys. 4).
..Trywialne" elementy współczesnej cywilizacji 
przemysłowej, jak znaki drogowe lub uliczne 
lampy świetlne, sq starannie opracowanymi 
elementami przestrzennymi.
Stalowe łańcuchy oraz zużyte opony służę dzie
ciom jako huśtawki w jednej z dzielnic Tapioii, 
tworzęc z otaczajęcę zielenię miły akcent. Stabil
ność urzędzeń tworzę stalowe ramy o zmiennym 
przekroju (rys. 5). W innym przypadku te same 
łańcuchy stalowe zastosowano w detalu odwo
dnienia dachu domu mieszkalnego, spełniającego 
również funkcję pawilonu wystawowego rzeźby 
Współczesnej. Woda spływajęca po lekkich łańcu
chach i wprowadzajęca je w ruch stwarza do
datkowe efekty, częściowo zatrzymuje się w be
tonowych donicach z roślinami wodnymi, jej 
nadmiar przez otoczaki odprowadzany jest do 
gruntu (rys. 7). W oryginalny sposób poniechano 
rynien, które dzieliłyby elewacje, oraz wewnętrz
nego odwodnienia, które w ostrym klimacie Fin
landii stanowi zawsze poważne ryzyko. W zimie 
oświetlany lód zwisajęcy wzdłuż łańcuchów jest 
z pewnościę dodatkowym efektem dekoracyjnym 
i rodzajem żywej rzeźby będęc dopełnieniem rzeźb 
Współczesnych, stojęcych w plenerze.
Następna cecha, którę łatwo dostrzec oględajęc 
obiekty architektury fińskiej, to szczerość, brak 
efekciarstwa i fałszywej wstydliwości — ukrywania 
rzeczy zwykłych, aby stworzyć fałszywę monumen
talność. Elementy małej architektury o charakte-
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Otaniemi. Powiązanie budynku kaplicy z oto
czeniem Autorzy: Heikki i Kaija Siren 
2
Otaniemi. Dziedziniec kaplicy.

Tapiola. Ogrodzenie domków szeregowych
4
Przykład kompozycji elementów małej archi
tektury
5
Tapiola. Placyk zabaw
6 *
Układ elementów małej architektury wzbo
gacony elementami naturalnymi. Autorzy: 
H. i K. Siren
7
Detal odwodnienia
8
Tapiola. Obiekty da/ekop/anowe są stono
wane i wtopione w tło

rze, zdawałoby się, czysto utylitarnym są szczerze 
pokazane i umiejętnie wkomponowane w teren. 
Obok każdego domu mieszkalnego, obojętne czy 
jest to dom milionera na Lauttasaari, czy czynszo
wy dom wielorodzinny, znajdują się dwie ramy sta
lowe, na których zawiesza się sznur do wieszania 
bielizny. Ramy -  prozaiczny element małej archi
tektury, ustawione na trawniku, stonowane staran
nie obiektami naturalnymi, jak krzewy i drzewa, 
zespalają się z tłem krajobrazu. Tworzy się układy 
składające się z elementów małej architektury, 
które są elementami wytworzonymi, jak np. ramy 
na rowery, trzepaki, huśtawki, oraz z tła krajobra
zowego wzbogacone obiektem naturalnym (rys. 6). 
Obiekty, które służą do tego celu, to najczęściej 
drzewa, woda, skały, głazy narzutowe, wyniosłość 
terenu. Wiązanie odbywa się zarówno tymi sa
mymi elementami, które występują bezpośrednio 
w tle (rys.8), jak i innymi, nie znajdującymi się 
w bezpośredniej bliskości (rys. 9). Sposoby wią
zania polegają na zestawianiu, przesłanianiu 
i zespalaniu z tłem krajobrazu.
Obok elementów małej architektury o charakterze 
utylitarnym architekci operują również innymi, 
których forma bywa różna. Od stylizowanych ele
mentów nawiązujących do zabawek ludowych za
stosowanych na placyku zabaw w centrum Tapioii 
(rys. 10), przez rzeźbę wyrażającą element hu
moru, ustawioną przed domami studenckimi Po
litechniki w Otaniemi (rys. 11), symbolizującą 
„dziurawą kieszeń studencką", aż po konstrukcje 
przestrzenne z aluminium w formie kielicha kwia
tu — mobilu starannie zespolonego ze słynną 
Dipoli.
Formy te nie są dekoracyjnymi dodatkami, po
wierzchowną ozdobą. Wyrastają organicznie z te
renu, są z nim nierozłącznie związane, wprowa
dzają element sztuki w sposób nie burzący 
istniejącego pejzażu. Architekci fińscy stosują 
szeroko kompozycję typu „shakkei", wciągając 
krajobraz do kompozycji architektonicznych. Sto
suje się różne interpretacje tej metody, w ślad 
za czym stopień ingerencji bywa różny. Pietiló 
w słynnym Dipoli — ośrodku studenckim Politech
niki w Otaniemi — wprowadza skałę nawet do 
wnętrza hallu, jednocześnie spiętrzając ją  sztucz
nie wokół budynku (rys. 12). Częściej jednak 
obserwować można subtelniejsze podejście kla
sycznej kompozycji „shakkei" przez tworzenie ram 
dla krajobrazu naturalnego poprzez nadwieszone 
dachy, werandy, atria, żywopłot, grupowanie kwia
tów na pierwszym planie (rys. 13, 14, 15). Podsta
wą kompozycji jest zawsze krajobraz naturalny, 
który stanowi zasadnicze, naturalne tworzywo 
w rękach architektów.

3Kraj tysięcy jezior i lasów obwiedziony miękkim 
konturem mgieł ma swój specyficzny nastrój, pe
łen melancholii i romantyzmu. Podkreślanie tego 
nastroju przez architekturę przy użyciu najskrom
niejszych środków, tworzenie zorganizowanych 
form, które zabezpieczają potrzeby współczesnego 
człowieka, rzeczowość, prostota — oto główne ce
chy architektury fińskiej (rys. 16, 17). Jej nie
wątpliwe walory w połączeniu z podobieństwem 
warunków klimatycznych Finlandii i Polski, zbli' 
żonę problemy techniczne i materiałowe usprO' 
wiedliwiają nasze szczególne interesowanie się 
tą architekturą. Należy więc postulować zwiększe
nie bieżącej informacji fachowej o architekturze 
tego kraju i dążyć do szerszych kontaktów bez
pośrednich. Mimo ogromnego zainteresowania 
wiadomości o architekturze Finlandii, jakie do
cierają do naszego środowiska, mają ciągle 
charakter sporadyczny i są często nieaktualne.





^ Dipoli. Fragment elewacji. Autor: Pietila
13
Tapiola. Fragment dzielnicy mieszkaniowej 

/  o zabudowie niskiej
14
Fragment elewacji z drewnianą okładziną 

KA 15
Helsinki, Lauttasaari. Wnętrze atrium
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Widok zespołu szeregowych domów miesz 
kalnych. Autorzy: H. i K. Si ren

Helsinki, Tammisalo. Domy szeregowe. Autor 
limo Valjakka
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Nagrody
im. S. Nowickiego 
i S. Skrypija 
1970

Przyznana w tym roku—już po raz siódmy od 
czasu jej ustanowienia — doroczna nagroda ar
chitektoniczna SARP im. S. Nowickiego i 
S. Skrypija przypadła w udziale mgr inż. archi
tektowi Andrzejowi SKIBIŃSKIEMU za projekt 
dyplomowy pt. „Typowe szkoły podstawowe” , wy
konany na Wydziale Architektury Politechniki 
Wrocławskiej pod kierunkiem dr arch. Zbigniewa 
Bacia.
Nagrodę wręczył przewodniczący jury -  mgr 
inż. architekt Marian Spychalski -  marszałek 
Polski, honorowy prezes SARP.
Arch. Aleksander Skibiński jest z pochodzenia 
rzeszowianinem. Staż pracy odbywa obecnie w 
rzeszowskim przedsiębiorstwie budowlanym, na 
budowie Szkoły Podstawowej nr 8, która, drogą 
rozbudowy, otrzymuje dwupiętrowy pawilon. Bez
pośredni kontakt z tą formą budownictwa po
może młodemu laureatowi rozwijać wybrany 
kierunek twórczości, któremu, jak sam stwierdza, 
chce się w przyszłości poświęcić.
Z orzeczenia jury
W nagrodzonej pracy został podjęty temat za
czerpnięty z szeroko rozwiniętej działalności 
oświatowej kraju i dynamicznej akcji budowy 
szkół. Temat ten autor rozwinął w studium uprze
mysłowionego systemu konstrukcyjnego, przy
stosowanego do optymalnie swobodnego kształ
towania przestrzeni architektonicznej w zależ
ności od wymagań specjalistycznych progra
mów szkół.
W oparciu o zaprojektowany system autor przed
stawił szereg rozwiązań architektonicznych dla 
różnych typów szkół. Przedstawione układy kom
pozycyjne potwierdzają przydatność systemu do 
różnych rozwiązań umożliwiających uzyskanie 
dobrego poziomu architektury. Metoda pracy 
projektowej, a w oparciu o nią osiągnięte walory 
architektoniczne charakteryzują uzdolnienia, za
interesowania i umiejętności architektoniczne 
autora.

*

Zdobywcą wyróżnienia w konkursie został mgr 
inż. architekt Andrzej GETTER za projekt dyplo
mowy pt. „Ośrodek naukowo-badawczy Pol
skiej Akademii Nauk w Zabrzu” , wykonany na 
Wydziale Budownictwa i Architektury Politech
niki Śląskiej, pod kierunkiem prof. arch. Zyg
munta Majerskiego.
Arch. Andrzej Getter mieszka w Sosnowcu. 
Obecnie jest studentem II roku Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie, na Wydziale Rzeźby. 
Drugi Wydział traktuje jako rozszerzenie swych 
wiadomości architektonicznych.
Z orzeczenia jury
W wyróżnionej pracy został podjęty konkretny 
temat w oparciu o istniejący program oraz prze
widywaną dla tego obiektu lokalizację. Zarówno 
specyfika programu ośrodka, jak i jego loka
lizacja na terenach szkód górniczych postawiły 
przed autorem trudne zadania przestrzenno-fun- 
kcjonalne i techniczne.
Przyjęte rozwiązania funkcjonalne obiektu 
umożliwiają elastyczne jego wykorzystanie za
leżnie od zmiennych funkcji prac badawczych. 
W całości projektu, przy złożonym i specyficz
nym programie, uzyskano dobry i czytelny układ 
kompozycji architektonicznej.

*

Pozytywnie oceniając pracę nagrodzoną i wy
różnioną, jury stwierdza, że projekty zgłoszone 
do nagrody w 1970 r., prezentujące różnorodne 
tematy i różne metody ich opracowania, można 
podzielić na trzy zasadnicze grupy:

— projekty indywidualnych obiektów, rozwią
zane w oparciu o istniejące programy użytko
we i konkretnie proponowane lokalizacje,

— projekty dotyczące poszukiwania systemów 
elementów powtarzalnych, umożliwiających rea
lizację obiektów masowego zapotrzebowania,

— projekty z zakresu planowania przestrzennego. 
W większości projektów indywidualnych wystę
puje podporządkowanie treści programowej te
matu założeniom formalnym kompozycji.

We wszystkich projektach daje się zauważyć zbyt 
powierzchowne traktowanie problematyki archi
tektoniczno-urbanistycznej. Przejawia się to w 
rozbudowanych danych wyjściowych i studiach 
analitycznych przy niedostatecznym opracowaniu 
głównego zadania, którym powinno być dobre 
opanowanie zawodu architekta, w tym umiejęt
ności syntezy wszystkich czynników składających 
się na dzieło architektoniczne.

Z. W.
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Książki o architekturze

Dwa kierunki 
stylu Expo*

Małgorzata Dembicka

Wielkie wystawy światowe mają już ponadwie- 
kową tradycję. Mimo dużej różnicy między nimi, 
łączy je wspólny cel — każda z nich była festi
walem techniki określonej epoki, którego zada
niem było ukazanie osiągnięć współczesnego 
świata, jak również wspaniałej, lepszej przysz
łości.
Wystawy te często zrywały z przyjętymi od dawna 
poglądami, druzgocąc utarte mity porządku 
i estetyki. Nic więc dziwnego, że wystawom tym 
towarzyszyła atmosfera dużego zainteresowania, 
pobudzająca do ostrych polemik między entuzja
stami i krytykami. Organizatorom zależało na jak 
najkorzystniejszym przedstawieniu eksponowanych 
przedmiotów, które początkowo mieściły się w 
jednym zbudowanym na ten cel budynku. W la
tach późniejszych nastąpił rozdział na poszcze
gólne państwa, których reprezentacyjne pawilony 
stanowiły oprawę wystawianych towarów i reklamę 
danego kraju. Tak więc wartość poszczególnych 
wystaw, w sposób oczywiście uproszczony, naj
lepiej można przedstawić na podstawie osiągnięć 
z zakresu architektury.
W ten sposób dąży się do scharakteryzowania 
tego, co można by określić „stylem Expo". Nie 
jest to zadanie łatwe, gdyż podsumowanie 
wszystkich wystaw światowych, a więc sprowadze
nie ich do wspólnego mianownika, jest niemożliwe. 
Każda z nich reprezentuje bowiem własny, spe
cyficzny charakter nie tylko pod względem ar
chitektury.
Łatwiej jest określić przesłanki historyczne, ekono
miczne i społeczne kierujące poszczególnymi wy
stawami. Te elementy są w dużej mierze wspólne 
wszystkim ekspozycjom.
Rozwinięta w ostatnich kilkunastu latach akcja 
wystawiennicza, mająca swój wyraz w światowych 
wystawach Expo, nie tylko dostarcza okazji do 
zachwycania się osiągnięciami współczesnego^ po
stępu, ale zmusza do teoretycznych rozważań na 
temat techniki ekspozycji i charakteru wystawy. 
Pojęcia te ściśle wiążą się z ważnym czynnikiem, 
jakim jest program wystawy.

Program ten determinują liczne elementy, z któ
rych najważniejsze to:
— charakter rozwiązania przestrzennego, ze 

szczególnym uwzględnieniem symboli i akcen
tów wystawy,

— informacja połączona z dydaktyką przy uży
ciu metod audiowizualnych,

— powiązanie informacji z reklamą i propagan
dą przy zastosowaniu środków plastycznych: 
grafiki, rzeźby, malarstwa, obecnie w dużej 
mierze fotografiki i filmu,

— sposób ekspozycji w połączeniu z rozwiąza
niem plastycznym,

— uwzględnianie zagadnień socjologicznych i 
ekonomicznych,

— komunikacja,
— rozrywka.
Zmienność charakteru i sposobu myślenia dy
namizująca nasze życie i będąca motorem dal
szego postępu może być przyczyną pozytywnej 
lub negatywnej oceny danego zjawiska. Z ja
wiskiem tym może być oczywiście nawet wielka 
ekspozycja typu światowych wystaw Expo. Z tego 
powodu wszelkie oceny mogą, a raczej powinny 
być przyjęte z pewną dozą rezerwy. Nawarst
wianie się poglądów, a następnie ich krystali
zacja dadzą nam w końcu ostateczny obraz 
danego zjawiska. Dlatego też niewskazane jest 
odrzucanie wszelkich prób wartościowania. Jed
nym z takich opracowań jest książka Andrzeja 
Osęki i Anny Piotrowskiej pt. „Styl Expo". Po
zycja ciekawa na rynku wydawniczym, choćby 
z tego powodu, że jest to jedyna u nas próba 
oceny i charakterystyki światowego ruchu wysta
wienniczego.
W książce tej zauważyć można dość wyraźny 
podział na dwie grupy zagadnień.
Część pierwsza, opracowana przez A. Osękę, 
dotyczy historii wystaw światowych od 1857 r. 
począwszy, z uwzględnieniem tła historyczno- 
-społecznego (udział poszczególnych państw, 
liczba zwiedzających, rodzaj ekspozycji), w 
mniejszym zaś stopniu jest to próba scharaktery
zowania panującej tam architektury. Natomiast 
część druga porusza sprawę organizacji i pro
gramu wystaw.
Efekt końcowy ekspozycji uzyskuje się przy 
współudziale rzeszy specjalistów, z których rolę 
najważniejszą odgrywają architekci, urbaniści, 
plastycy, ekonomiści i socjologowie. Rzeczą cie
kawą jest przeanalizowanie wzajemnych zależ
ności występujących w ramach wystawy — 
uwzględniając w tym kontakty społeczne zacho
dzące w zbiorowości uczestników, organizatorów, 
wystawców, zwiedzających. W tym zakresie jest 
ogromne pole do popisu dla socjologów. Dąże
niem wystawców jest przedstawienie w jak naj
lepszy sposób eksponowanego towaru, a więc

reklama. Dużą rolę odgrywa tutaj charakter 
ekspozycji, wydobycie z eksponatu wartości naj
bardziej pozytywnej, operowanie ilością, skrótem 
plastycznym, ruchem, tak aby obraz stanowił 
syntezę wartości i sumę wrażeń. Reklama prowa
dzona jest znacznie wcześniej przed otwarciem 
wystawy, aby wzbudzić wśród przyszłych uczestni
ków zainteresowanie imprezą. Reklamę przepro
wadza się nie tylko drogą masowego przekazu, 
lecz trafia ona do odbiorców przez działalność 
architektoniczną i plastyczną, m. in. przez cieka
we rozwiązania plakatowe, co można było ocenić 
na Biennale Plakatu w Warszawie czy Biennale 
Grafiki w Krakowie. Przez wcześniejsze poinfor
mowanie o wystawie zwiększa się nie tylko liczbę 
zainteresowanych, lecz również ułatwia później
szym zwiedzającym poruszanie się na terenie 
Expo czy ewentualną selekcję w zwiedzaniu 
poszczególnych obiektów. W wystawach panuje 
ogólny chaos urbanistyczny, w czym tkwi, oczy
wiście, specyficzny urok tej imprezy.
Interesujące jest dążenie do informowania o sta
nie techniki nie tylko bieżąco, lecz z myślą o po
koleniach następnych. Aby ludzie za tysiące lat 
wiedzieli, jak wyglądał współczesny nam świat, 
jaki był poziom techniki, tworzy się tzw. „kapsuły 
czasu” zawierające dane o charakterystycznych 
(dla naszego wieku osiągnięciach — zrealizowano 
je na wystawach Expo w Montrealu, Nowym Jorku 
i Osace.
Jaki będzie efekt końcowy tego postępowania, 
można tylko przewidywać. Pewne jest, że ma to na 
celu daleko posuniętą reklamę tego, co świat 
obecnie produkuje i czym się zachwyca. Czy po
trafią to ocenić następne pokolenia, to kwestia 
dyskusji.
Rozważania futurologiczne poparte aspektami 
obiektywnej rzeczywistości, a odnoszące się do 
wystaw przyszłości, powinny niewątpliwie wpłynąć 
na charakter następnych ekspozycji. Nurt utyli
tarny, który można by nazwać nurtem racjona
listycznego myślenia, to podstawa funkcjonowania 
Expo. Idee humanizmu leżące u podstaw organi
zacji tej imprezy są jej fundamentalnym założe
niem. Jednak wszelkie osiągnięcia i wynalazki 
muszą wpierw zadziwić ogół społeczeństwa swoją 
przydatnością oraz walorami właśnie natury uty
litarnej. Z drugiej strony inwestycje służące celom 
rozrywkowym, obiekty bawiące, nie będące ni
czym, a jednak będące czymś, co nazywamy 
symbolem epoki. I właśnie ten kierunek rozwoju 
można by nazwać irracjonalnym.
Splot działalności obu kierunków na terenie jed
nej wystawy da nam prawdziwy obraz. Pozostaje 
jedynie odpowiedzieć na pytanie, w jakim sto
sunku ukształtują się obie wartości i jakie da to 
efekty?
* Andrzej Osęka, Anna Piotrowska; Styl Expo, PWN, War
szawa 1970, s. 204, il. 147.



Narada przedstawicieli 
czasopism architektonicznych 
europejskich krajów 
socjalistycznych

W dniach 22-29 września 1970 r. odbyło się w Warszawie i w Kazimierzu spot
kanie delegacji Prezydiów stowarzyszeń architektów oraz redaktorów naczelnych 
czasopism architektonicznych Bułgarii, NRD, Polski, Rumunii, Słowacji, Węgier 
i Związku Radzieckiego. Organizatorem i gospodarzem spotkania był Zarząd 
Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP). Jednym z punktów spotka
nia była narada redaktorów naczelnych czasopism architektonicznych ukazują
cych się w tych krajach. Narada ta odbyła się w dniu 26 września 1970 r. 
w Kazimierzu.

Udział w niej wzięli:

Iwan Rachniew 

Gerhard Krenz 

Oldrich Majda

Marcel Melicson

Elemer Nagy

K. I. Trapieznikow

T. Przemysław Szafer 
Renata Sosnowska 
Zofia Wituska

-  ARCHITEKTURA (Bułgaria)

-  DEUTSCHE ARCHITEKTUR (NRD)

-  REVUE SLOVENSKEJ ARCHITEKTURY. PROJEKT
(CSRS)

-  ARHITECTURA (Ru munia)

-  MAGYAR £PITOMUVESZET (Węgry)

-  ARCHITEKTURA SSSR (ZSRR)

-  ARCHITEKTURA (Polska)

W wyniku ożywionej dyskusji przyjęto następujące kierunki działania na lata 
1971-1972:

*

1. Każda redakcja według własnego uznania i możliwości opublikuje na ła
mach swojego pisma materiały dotyczące tematyki XI Kongresu UIA w War
nie w 1972 r.

2. Zwrócić się do Prezydiów związków architektonicznych o rozważenie możli
wości wystąpienia przez poszczególne Prezydia do sekretariatu UIA z wnio
skiem o powołanie Komisji Wydawniczej UIA, której utworzenie powinno 
przyczynić się do wymiany informacji i podniesienia roli architektury w jej 
służbie człowiekowi.

3. Kontynuować spotkania redaktorów naczelnych podczas kolejnych obrad 
kierownictwa związków architektonicznych.

4. Rozszerzyć współpracę pomiędzy poszczególnymi redakcjami przez stałe ro
bocze kontakty, których wynikiem będą publikacje dotyczące nowych osiąg
nięć architektonicznych bratnich krajów.

5. Otoczyć szczególną troską naturalne środowisko człowieka poprzez populary
zację tego zagadnienia na łamach poszczególnych czasopism architekto
nicznych.

6. Rozszerzyć własną korespondencję zagraniczną z poszczególnych krajów 
socjalistycznych.

7. Na tle trwającej ostrej walki ideologicznej zwrócić większą uwagę na pro
blem budownictwa socjalistycznego, uwzględniając zwłaszcza takie zagad
nienia, jak :
— rewolucja naukowo-techniczna a architektura,
— ekonomika a architektura,
— system usług,
— architektura i ideologia,
— istota metod twórczych,
— problem nauki i krytyki,
— prognostyka w architekturze.

8. Na zakończenie postanowiono, że redakcja miesięcznika „Architektura" 
prześle komunikat z narady do wiadomości wszystkich redakcji czasopism ar
chitektonicznych europejskich krajów socjalistycznych, również i tych, które 
nie były reprezentowane na spotkaniu, podkreślając, że narada miała cha
rakter roboczy i dyskusyjny.
Powyższy komunikat powinien być opublikowany.
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Adresy Klubów MPiK „RUCH” 
prowadzących sprzedaż miesięcz
nika ARCHITEKTURA (z podziałem 
na województwa)

Białystok
Bydgoszcz
Toruń
Gdynia
Sopot
Katowice
Bytom
Częstochowa
Gliwice
Jastrzębie Zdrój
Rybnik
Kielce
Radom
Starachowice
Koszalin
Słupsk
Kraków
Nowa Huta
Zakopane
Lublin
Łódź
Łódź „Nowa Afryka"
Olsztyn
Opole
Racibórz
Poznań
Piła
Gniezno
Kalisz
Rzeszów
Przemyśl
Tarnobrzeg
Szczecin
Świnoujście
Płock
Wrocław
Duszniki Zdrój
Jelenia Góra
Kudowa Zdrój
Polanica Zdrój
Świeradów Zdrój
Legnica
Wałbrzych
Zielona Góra
Gorzów Wlkp.

Warszawa
Mokotów
Śródmieście
Opera
„Trzy Kontynenty" 
Żoliborz
Strona Wschodnia 
Wola

ul. Sienkiewicza 3
ul. 1 Maja 10
ul. Wielkie Garbary 18
ul. Świętojańska 68
ul. Boh. Monte Cassino 41
ul. 15 Grudnia 5
ul. Moniuszki 32
ul. Dąbrowskiego 1
ul. M. Strzody 5
ul. T. Kościuszki 1
ul. T. Kościuszki 19
ul. Rewolucji Paźdz. 3/11
ul. Traugutta 31/33
ul. J. Kochanowskiego 17
ul. Nad Raduszką 1
ul. Zamenhofa 12
ul. Jagiellońska 1
pl. Centralny
ul. Gen. Zaruskiego 5
ul. Krakowskie Przedm. 20
ul. Narutowicza 8-10
ul. Zachodnia 12
ul. Mickiewicza 9
ul. Wolności 7/8
Rynek 5
ul. Ratajczaka 39 
ul. Świerczewskiego 3 
ul. Chrobrego 11 
ul. Wolności 6 
ul. Słowackiego 11 
ul. T. Kościuszki 7 
ul. St. Moniuszki 20 
al. Wojska Polskiego 2 
pl. Słowiański 14 
ul. Narutowicza 5 
pl. Kościuszki 21/23 
Dworek Chopina 
pl. Ratuszowy 50 
ul. Zdrojowa 41 
ul. Parkowa 4 
ul. B. Bieruta 1 
Rynek 48 
al. Wyzwolenia 2 
ul. Westerplatte 19 
ul. Braniborska 20

ul. Bagatela 14 
ul. Dąbrowskiego 71 
ul. Nowy Świat 15/17 
pl. Zwycięstwa 
pl. Zwycięstwa 
ul. Mickiewicza 27 
ul. Marszałkowska 116/122 
ul. Wolska 44/46



Potrzeba ochrony środowiska i jego rekultywacji 
stała się w ostatnich latach problemem ogrom
nej wagi. Problem ten nie pojawił się nagle, nie 
wypłynął dzisiaj, ale dopiero teraz zaczęto 
w pełni zdawać sobie sprawę, że przyroda w jej 
naturalnym stanie — to jedyne i najbardziej od
powiednie środowisko, w którym człowiek może 
żyć.
Ostatnia nowojorska sesja ONZ postawiła spra
wę jasno: zagłada przyrody w takim samym
stopniu zagraża egzystencji ludzkości jak nie
bezpieczeństwo wojny atomowej.
Powstały w naszym kraju Klub Prasowy „KRAJ
OBRAZY” rozpoczął niezwykle żywą akcję publicy
styczną wywołując szeroką dyskusję dotycząca 
ochrony naturalnego środowiska człowieka. W 
dyskusji tej nie powinno zabraknąć nas — stu
dentów architektury.
Gliwickie środowisko studentów architektury czu
je się szczególnie zobowiązane do zabrania gło
su w tej sprawie na łamach WYKUSZA. Podjęta 
realizacja projektu Leśnego Pasa Ochronnego 
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego jest nie
zwykle istotna z punktu widzenia przyszłej dzia
łalności na tym terenie większości z nas. Chce
my być dobrze do tej działalności przygotowani. 
Poniższe opracowanie dotyczy niektórych aspek
tów dewastacji środowiska naturalnego w okręgu 
wysoko uprzemysłowionym i prób jego rekultywa
cji w chwili obecnej, planów w tej dziedzinie 
na najbliższą przyszłość oraz prac projektowych 
studentów architektury dotyczących zagospoda
rowania terenów „poprzemysłowych” .
GLIWICKI ZESPÓŁ KORESPONDENTÓW  
„W YKUSZA '
POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

Czy istnieje
zagrożenie
równowagi
biologicznej
środowiska

naszego

Materia/ zebrali i opracowali
EWA GLINKA i KAJETAN LANDZWÓJCZAK

Gwałtowny wzrost ludności świata, jaki nastąpi 
w ciągu najbliższych 25 lat, jest zjawiskiem nie 
mieszczącym się w kategoriach ekonomii i socjo
logii. Stanowi on istotę problemu egzystencji ga
tunku ludzkiego na Ziemi.
Relacja człowiek—środowisko jest przedmiotem 
wszechstronnych badań przeprowadzonych osta
tnio m. in. przez odpowiednie instancje podległe 
ONZ. Podjęcie problemu przez najwyższą instan
cję międzynarodowego współdziałania dobitnie 
świadczy o jego wadze. Głównym celem badań 
jest znalezienie sposobów zapewnienia egzysten
cji 7 mld ludzi, którzy w 2000 r. będą zamieszki
wać naszą planetę.
Z raportów ONZ wynika, że Ziemia może wyży
wić 16 mld ludzi. Wymagałoby to jednak prze
kształcenia ludzkości w jeden spoisty organizm 
społeczny. Wymagałoby także zaprzestania nie
ograniczonej eksploatacji bogactw naturalnych 
i obecnie praktykowanych sposobów gospodaro
wania nimi.
Zdolność dostarczania pokarmu i schronienia 
przez dany teren zależy od stosunku potencjału 
biotycznego danego obszaru do oporu środowi
ska. Wskutek nieprzemyślanej gospodarki człowie
ka znaczne obszary uległy procesowi erozji, ste
powienia. Substancje toksyczne wprowadzane 
przez człowieka do gleby, wód i atmosfery naru
szają nieraz nieodwracalnie równowagę biologicz
ną środowiska. W konsekwencji duże obszary sta
ją się nieprzydatne dla egzystencji człowieka. 
Dlatego ochrona środowiska nie może być już 
dzisiaj działaniem w imię luksusu, lecz ochroną 
czegoś, co jest koniecznym warunkiem życia 
ludzkrego.

KOLUMNA STUDENCKA NR 54
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Motto
„Od pierwszej chwili, kiedy Homo Sapiens rozpoczął walkę o podporządko
wanie sobie przyrody, istoty ludzkie dlatego wychodziły z niej zwycięsko 
i mnożyły się, że istniały szanse poszerzenia granic chłonności ich lokalnego 
siedliska. Obecnie lokalne granice chłonności sięgają krańców globu. Czło
wiek musi zmobilizować całą swą inteligencję i mądrość, aby opanować 
środowisko w skali światowej. Planując przyszłość musimy wyrzec się wyzysku 
ziemi i rabunkowej gospodarki bogactwami naturalnymi. W przeciwnym razie 
zachowalibyśmy się jak goście na uczcie Belsazara, lekceważący zapowiedź 
katastrofy"

Riłchie Calder „ Spadkobiercy”
PIW, Warszawa 1965

immn
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Lekarze'stwierdzają realne zagrożenie dla czło
wieka jako gatunku, bowiem zawarte w atmosfe
rze, pokarmie i wodzie substancje toksyczne, bę
dące wynikiem działalności przemysłowej, nie są 
obojętne dla procesów genetycznych. W kościach 
niemowląt znajduje się radioaktywny stront, w 
mięsie zwierząt hodowlanych znaczna ilość DDT, 
w roślinach uprawianych w pobliżu dróg akumu- 
lują się toksyczne związki ołowiu, wchodzące w 
skład etyliny. Trudno dzisiaj przewidzieć skutki 
działania na mechanizm dziedziczności wielu 
substancji, z którymi człowiek styka się od nie
dawna.
Życie w mieście, które jest udziałem wielu milio
nów ludzi, stwarza napięcia psychiczne, które 
likwidować może tylko częsty kontakt ze środo
wiskiem naturalnym. Konieczna jest więc ochrona 
wartości krajobrazowych dla potrzeb rekreacyj
nych, dla regeneracji zdrowia i psychiki człowieka. 
W Polsce — jak twierdzą specjaliści — istnieją 
dobre podstawy prawne w dziedzinie ochrony śro
dowiska. Od 1949 r. obowiązuje ustawa o ochro
nie przyrody, od 1966 r. ustawa o ochronie powie
trza, w 1968 r. zapadła decyzja w sprawie utwo
rzenia Leśnego Pasa Ochronnego Górnośląskiego 
Okręgu Przemysłowego. Jesteśmy pod tym wzglę
dem w czołówce światowej. W tej materii mamy 
się czym szczycić.
Niestety, można obserwować liczne przykłady nie
stosowania w praktyce aktów wykonawczych tych 
ustaw.
I tak np. straty w skali kraju z powodu niewłaści
wej gospodarki ściekowej oblicza się na 3 mld zł 
rocznie...
Górnośląski Okręg Przemysłowy jest terenem 
o najbardziej przekształconym środowisku geogra
ficznym, przy jednocześnie największej koncentra

cji przemysłu i ludności w kraju. Powierzchnia 
GOP stanowi 8,3% powierzchni woj. katowickiego, 
lecz zlokalizowane jest na niej 50% przemysłu 
województwa. Bogactwa naturalne Górnego Ś lą
ska są eksploatowane już z górą 150 lat. Okres 
ten pozostawił widoczne zmiany w krajobrazie 
terenu. Tutaj powstały najgorsze warunki bytowe 
wyrażające się:
— zanieczyszczeniem atmosfery ponad dopuszcza

lne normy,
— zatruciem wód powierzchniowych i zakłócony

mi warunkami hydrogeologicznymi,
— chemizacją gleb uniemożliwiającą ich naturalny 

sposób wykorzystania,
— dużymi obszarami nieużytków poprzemysłowych,
— prawie całkowitym wylesieniem centralnej częś- 

ści GOP,
— poważnym zniszczeniem szaty roślinnej, a w 

szczególności lasów, nawet w dalszej odległoś
ci od źródeł emisji toksycznych substancji.

Zmiany w ukształtowaniu powierzchni terenu spo
wodowane zostały w większości przez przemysł 
górniczy i przemysły towarzyszące. W 87% nie
użytki na terenie GOP to tereny po eksploatacji 
górniczej: hałdy i zwały kamienia dołowego, 
wyrobiska i zwały ziemne, rowy i groble. Hałdy 
zajmują 2400 ha, inne tereny, których naturalny 
charakter uległ zatarciu w wyniku działalności 
górniczej, obejmują ok. 5500 ha.
Najbardziej zdewastowany krajobraz występuje 
w rejonie Rudy Śląskiej, Świętochłowic, Chorzowa 
i Bytomia. Jest to w większości krajobraz „od- 
człowieczony” , niezdolny do spełniania funkcji 
naturalnego środowiska egzystencji człowieka, 
nieprzydatny dla celów osiedleńczych, rekreacji 
czy też produkcji żywności, zdegradowany do roli 
cmentarzyska martwych wód i płonących hałd.

W wyrobiskach rejonu płn.-zachodniego występu
ją zbiorniki wodne, które po zabiegach rekulty
wacyjnych można by wykorzystać dla celów rekrea
cyjnych. Na skutek eksploatacji wgłębnej wy
stępuje jednak zmniejszenie się zasobów wody 
gruntowej. Brak wody przemysłowej i pitnej 
stanowi potrzebę przerzutów wody na dużą 
skalę, a w niedalekiej przyszłości może 
zajść konieczność racjonowania wody. Szkodliwe 
zanieczyszczenie rzek sięga środkowego biegu 
Wisły. Największa ilość zanieczyszczeń występuje 
w Bytomce, Kłodnicy, Czarnej Przemszy i Brynicy. 
W GOP wskaźnik zanieczyszczenia powietrza 
atmosferycznego pyłami (popiół, sadza) i gazami 
(S0 2Fe203, CO, CO2, N20 5) jest najwyższy w kra
ju. Globalna emisja gazów 95 większych 
zakładów przemysłowych GOP wynosi ok« 
207 min m3/r, tzn. ponad 500 m3/dobę, 
Prócz tego źródłami zanieczyszczania powietrza 
są: transport kolejowy, samochodowy, paleniska 
domowe, gospodarcze oraz ponad 700 mniej
szych zakładów przemysłowych. Średni opad 
pyłu na terenie GOP wynosił w 1969 r. 
477 t/km2, a maksymalny — 3151 t/km2 (Chorzów 
w 1968 r.) Zanieczyszczenie powietrza dwutlen
kiem siarki i pyłami jest zabójcze dla organiz
mów żywych, wywołuje zmiany w strukturze 
wierzchnich warstw podłoża, zmienia warunki 
glebowe (zakwaszenie oraz zanieczyszczenie 
cząstkami organicznymi) i stosunki wodne, po
woduje uszkodzenia drzewostanu, zmiany kli
matu itp. Zawieszony w atmosferze pył pochła^ 
nia promienie słoneczne, a szczególnie promie
nie nadfioletowe (w granicach 25-70%). 
Katastrofalny stan powietrza atmosferycznego 
pogarszają jeszcze: niekorzystne ukształtowa
nie powierzchni GOP oraz specyficzne warunki
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klimatyczne — duży procent cisz i mała prze- 
wiewność terenu.
Przy tak złym stanie sanitarnym atmosfery trudno 
nie oczekiwać groźnych skutków społecznych. 
Masowe ostre zachorowania wskutek zanieczysz
czenia powietrza, połączone ze zwiększoną 
śmiertelnością, zaobserwowano już na świecie 
kilkakrotnie. Na naszym terenie do tak tragicz
nych wypadków nie doszło... Ale z roku na rok 
wzrasta liczba zachorowań...
Ochronę zdrowia ludności GOP przed wpływami 
zanieczyszczeń emitowanych przez przemysł 
można osiągnąć poprzez wprowadzenie stref 
ochronnych z uwzględnieniem wszystkich czyn
ników klimatu, ukształtowania powierzchni, mocy 
zakładu, przewidywanej jego rozbudowy oraz 
poprzez wprowadzenie urządzeń odpylających. 
Wszelkie te zabiegi są niezmiernie kosztowne, 
jednak w kalkulacji globalnej, gdzie wchodzi 
w grę życie człowieka, muszą się chyba stać 
opłacalne.
Na razie główny ciężar oczyszczania atmosfery 
spoczywa na leśnych strefach ochronnych. Ale 
stan lasów GOP przedstawia się w chwili obec
nej równie źle, jak stan wód czy atmosfery na 
tym terenie. Wskaźnik zalesienia jest tu jednym 
z najwyższych w kraju, lecz największa gęstość 
zaludnienia sprawia, że na 1 mieszkańca przy
pada tu V3 powierzchni leśnej w stosunku do 
średniej krajowej.
Krytyczny stan zagospodarowania regionu zie
lenią komplikuje w dalszym ciągu intensyfikacja 
uprzemysłowienia. Powierzchnie lasów zmniej
szają się intensywnie wskutek nowej zabudowy, 
budowy zbiorników wodnych, przeprowadzanych 
linii komunikacyjnych, energetycznych itp. Uby
tek powierzchni leśnej w okresie 20 lat okre
ślony jest tu liczbą ok. 2300 ha. Obowiązu
jąca na terenie województwa katowickiego 
uchwała w sprawie zalesień powierzchni zastęp
czych (jako rekompensata za wylesione po
wierzchnie dla potrzeb przemysłu) jest trudna 
do zrealizowania wskutek ograniczonego za
pasu gruntów, które mogą być poddane zago
spodarowaniu leśnemu.
Od dawna istniała potrzeba utworzenia rejonów 
ochronnych, które mogłyby zabezpieczać ludzi 
przed szkodliwym działaniem, przemysłu, a jed
nocześnie stwarzałyby możliwości rekreacji. 
Zespół GOP Wojewódzkiej Pracowni Urbani
stycznej w Katowicach prowadził od 1964 r. 
szczegółowe studia związane z zagospodarowa
niem rekreacyjnym obrzeża GOP. Pole badań 
obejmowało ok. 10 000 km2 (100X100 km).
W 1968 r. została ogłoszona uchwała KERM 
w sprawie utworzenia Leśnego Pasa Ochronnego 
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego na ob
szarze 32 tys. ha lasów. Uchwała ta (§ 1, pkt 3) 
określa możliwość rozciągnięcia jej działania 
na dalsze obszary leśne. Jest to decyzja nie
zwykle ważna. Wynikające z niej zamierzenia 
stawiają GOP w roli poligonu doświadczalne
go dla rekultywacji terenów poprzemysłowych,

/ dla badań optymalnego rozmieszczenia kolizyj
nych stref przemysłu i terenów osiedleńczych, dla 
doświadczalnego, uwzględniającego wszystkie 
czynniki wyznaczania stref ochronnych. Spo
dziewana poprawa stosunków fizjograficznych 
GOP wyznaczy kierunki działałania na innych 
terenach objętych szkodliwymi wpływami prze
mysłu. Prace dokonywane obecnie na terenie 
GOP są w tym zakresie pionierskie i mają pod
stawowe znaczenie. Wyznaczenie wielkości zie- 
loneao pasa ochronnego GOP uzależniono 
przede wszystkim od potrzeb społecznych, moż
liwości geograficznych oraz przykładów podob
nych realizacii w świecie (pierścień zielony Lon
dynu 10—20 km, Moskwv 50 km, Paryża 80 km, 
Tokio 100 km). Wielkość LPO GOP określono 
promieniem 30 km — licząc od głównych miast 
GOP: Bytomia, Sosnowca, Gliwic i Katowic. Lasy 
położone w tym pierścieniu zajmują 180 tys. ha. 
Tak zarysowany pas pozwoli na przestrzenne wy
odrębnienie go i przeciwdziałanie tendencji do 
terytorialnego połączenia z innymi rejonami zur
banizowanymi (zwłaszcza w kierunku jaworzyń- 
sko-chrzanowskim). Równocześnie będzie on 
stanowić ochronę przed działaniem przemysłu 
GOP dla dalej położonych terenów o wyjątko
wych wartościach przyrodniczych (Jurajski Park 
Krajobrazowy, Ojcowski Park Narodowy).
GOP jest obecnie otoczony dwoma pierścieniami 
leśnymi, co pozwoliło na prawie jednoznaczne 
określenie terytorium LPO i GOP. Lasy te wy
magają odpowiedniego zagospodarowania: 
zwiększenia areału leśnego, głównie w więk
szych kompleksach (dla wytworzenia różnicy

temperatur powodującej pionowy ruch powie
trza), dostosowania zadrzewień do warunków te
renowych dla poprawy klimatu lokalnego, do
boru materiału roślinnego najodporniejszego 
na .przemysłowe zanieczyszczenia powietrza oraz 
charakteryzującego się wysokimi zdolnościami 
asymilacyjnymi (gatunki liściaste). Przy przebu
dowie drzewostanów ze względów rekreacyjnych 
postanowiono:
— rozluźnić zwarcia drzew i pozostawić większe 

polany śródleśne,
— zalesiać zwłaszcza siedliska znajdujące się 

pod osłoną już istniejących drzewostanów,
— sadzić więcej drzew szybkorosnących,
— unikać tradycyjnych metod zalesień na rzecz 

swobodniejszych i bardziej naturalnych ukła
dów, podporządkowanych świadomej kon
cepcji krajobrazowej.

Do 1980 r. przewiduje się „przebudowę1* 12 tys. 
ha drzewostanów iglastych (41°/o ogółu drzewo
stanu LPO GOP). Cały cykl będzie trwał co naj
mniej 40 lat.
Byliśmy na terenach „przebudowy” drzewosta
nów w nadleśnictwach Panewnik i Murecki. Tu
taj drzewostan sosnowy 40-letni nie różni się 
od 90-letniego. Na Śląsku drzewa żyją krócej 
niż ludzie (przeciętny wiek drzewostanu -  
42 lata). To, czego dokonał przemysł, trudno 
obecnie zmienić. Ale uparcie zalesia się tereny 
o zniszczonych drzewostanach. Czy poniesione 
już do tej chwili ogromne nakłady inwestycyjne, 
ludzki wysiłek i zaangażowanie przyniosą ocze
kiwane rezultaty?
Na podstawie szczegółowych studiów wyzna
czono liczbę 850 tys. użytkowników LPO GOP. 
Wiąże się to z faktem położenia w przyszłości 
całego obszaru GOP w zasięgu 1 godz. izochro- 
riy publicznych środków lokomocji.
Oprócz przebudowy drzewostanów koncepcja za
gospodarowania rekreacyjnego LPO GOP (po 
wyznaczeniu 97 regionów wypoczynkowych) prze
widuje budowę 155 ośrodków wypoczynkowych, 
założenie ciągów turystyczno-spacerowych oraz 
obwodnicy rekreacyjnej „Zielone Koło” (droga 
krajobrazowa typu „parkway” ) o długości ok. 
250 km, jako rekreacyjny system komunikacyjny, 
niezależny od gospodarczej sieci drogowej. Lo
kalizację ośrodków oparto o następujące wska
zania: '
— peryferyjność w stosunku do kompleksów 

leśnych (ochrona przyrody, stworzenie ob
szarów ciszy),

— bliskość przystanków komunikacji masowej,
— nawiązanie do sieci drogowej,
— sąsiedztwo istniejących jednostek sieci osa

dniczej (współczesne wykorzystanie obiektów),
— podporządkowanie wymogom krajobrazowym. 
Zastosowano kilka typów ośrodków modelowych, 
zróżnicowanych w zależności od funkcji. W pier
wszym etapie budowy LPO GOP (obecnie reaji- 
zowanym) zakłada się budowę 47 ośrodków 
w 33 rejonach wypoczynkowych na powierzchni 
32 tys. ha. Widzieliśmy kilka przykładowych, 
obecnie realizowanych ośrodków. Niektóre z 
nich, jak np. ośrodek w Stargańcu (powierzchnia 
30 ha, chłonność 3 tys. osób), przewidują bar
dzo szeroki program: zbiorniki wodne (kąpiel, 
sporty wodne), zespół gastronomiczny, boiska 
sportowe, ogródek jordanowski, tor hippiczny. 
Zakłada się użytkowanie ośrodków również w 
okresie zimowym (naturalne lodowiska).
Niestety, naszym zdaniem nie zdołano już teraz, 
w momencie gdy rozpoczyna się wielka reali
zacja LPO GOP, uniknąć błędów. Dotyczy to 
przede wszystkim realizowanych bądź zrealizo
wanych wcześniej ośrodków wypoczynkowych. 
Niektóre z nich budowane są bez konkretnych 
lokalizacji, w tzw. „własnym zakresie” , przez za
kłady pracy, które „zachłysnąwszy się” nowymi 
możliwościami stworzenia załodze warunków do
brego wypoczynku na terenie LPO GOP, in
westują i „wymagają” . I tak np. bezplanowe za
gospodarowanie zbiornika wodnego Pogoria do
prowadziło do rozparcelowania brzegów między 
inwestorów i praktyczne odcięcie dostępu do 
2/3 linii brzegowej. Obecny plan zagospodaro
wania LPO GOP wyraźnie przewiduje budowę 
wyłącznie ośrodków wypoczynkowych ogólnodo
stępnych. Sprawa Pogorii to sprawa z okresu 
przed zatwierdzeniem do realizacji LPO GOP, 
z okresu minionego, lecz nie może to w pełni 
usprawiedliwiać zaistniałych faktów. Trudny do 
wytłumaczenia jest fakt zwałowania przez ko
palnie Halemba hałd w pobliżu budowanego 
ośrodka kopalni Wirek, już na terenach LPO 
GOP. W obliczu takich niezgodności działania 
w zakresie organizacji przestrzeni z założonym

planem obawiamy się, jak będzie wyglądała 
w niedalekiej przyszłości praca wielu z nas na 
tym terenie?
Projekt utworzenia wokół aglomeracji GOP 
Leśnego Pasa Ochronnego może być traktowany 
jako konkretna odpowiedź na apel U Thanta, 
może się stać przedsięwzięciem o znaczeniu 
międzynarodowym, bowiem prawie cały świat 
boryka się obecnie z zagadnieniami ochrony 
środowiska.
Zagadnienia te tym bardziej nie mogą być obo
jętne nam — studentom architektury. Ładunek 
humanizmu zawarty w treści naszego zawodu 
zobowiązuje nas do znajomości zagadnień do
tyczących człowieka i miejsca jego egzystencji. 
Śledzimy z dużą uwagą realizację LPO GOP, 
gdyż teraz podjęte decyzje, zdobyte doświadcze
nia, zaważą na naszej działalności w bliższej 
i dalszej przyszłości. Jednak już dzisiaj jesteśmy 
w pewnym sensie zaangażowani bezpośrednio 
w sprawę ochrony środowiska i realizację LPO 
GOP. Od 5 lat studenci naszego wydziału w ra
mach zajęć planowania regionalnego wykonują 
pod kierunkiem arch. M. Dziewońskiego prace 
studialne, semestralne i dyplomowe dotyczące 
zagospodarowania terenów poprzemysłowych. 
Na ogół są to plany zagospodarowania prze
strzennego dla celów rekreacyjnych terenów 
dawnych kopalni, wyrobisk popiaskowych itp. 
znajdujących się na terenie GOP lub jego 
obrzeżach. Wspomniane zajęcia trwają jednak 
zaledwie jeden semestr. Na szczegółowe opra
cowanie zagadnienia, na samodzielne przepro
wadzenie potrzebnych studiów pomocniczych 
brakuje czasu. Niepełne też z powodu braku 
czasu są wykłady.
Wprowadzenie do obecnego programu studiów 
w .Wyższej Szkole Rolniczej dodatkowych godzin 
poświęconych tej tematyce jest chyba niemożli
we. Ale wobec prekursorskich prac prowadzo
nych na naszym terenie w dziedzinie ochrony 
środowiska istnieje paląca potrzeba utworzenia 
również podyplomowego studium planowania 
przestrzennego i projektowania na terenach po
przemysłowych. Studia podyplomowe tego typu 
mogłyby w pewnym zakresie rozwiązać problem 
niedostatecznego przygotowania studentów ar
chitektury do ich przyszłej pracy zawodowej. Pro
gram uczelni, co prawda, zapewnia nam nie
zbędny zasób wiadomości teoretycznych i zajęć 
praktycznych, jednak nabyta przez nas wiedza w 
zakresie socjologii, psychologii, biologii jest wię
cej niż nikła, a przecież projektować będzemy dla 
żywych ludzi, których poglądy, dążenia i proble
my należy poznać możliwie dokładnie i wszech
stronnie. Potrzeba wprowadzenia do programu 
studiów architektonicznych na politechnikach 
szeroko traktowanych zagadnień socjologii i psy
chologii postulowana jest nie od dzisiaj. To jed
nak obciążyłoby dodatkowo program — i nasze 
studia musiałyby trwać nie 5, a 6 lat.
Być może bardziej gruntowne studia mogłyby 
sprawić, że przestałyby nas dręczyć problemy 
przypadkowych lokalizacji obiektów przemysło
wych (i nie tylko), problem dewastacji krajobrazu, 
problem jego rekultywacji. Nie będzie mowy
0 takich lokalizacjach jak lokalizacja huty w 
Miasteczku Śląskim ani o wvcinaniu ood nowe 
lokalizacje lasów, tak jak ma to w chwili obecnej 
miejsce w reionie Maczek (po zatwierdzeniu rea
lizacji LPO GOP). Architekt stanie się kimś, kto 
rzeczywiście będzie miał wpływ na to, co i jak 
tworzy człowiek, na sposób jeao myślenia, poglą
dy, estetykę życia. Człowiek GOP, wychowany od 
pokoleń w środowisku coraz bardziei zdewasto
wanym, nie dostrzega groźby sytuacii. Przemysł 
zmienia ie^o sposób myślenia, kanony estetyki, 
kanony żvcia. A o tych zmianach powinien decy
dować m. in. architekt. Chcemy bowiem, aby 
dobrze nas do podejmowania decyzji przygotowa
no, chcemy też, aby w przyszłości ich podejmo
wanie nam umożliwiono.
Tylko konsekwentne współdziałanie urbanistów
1 planistów z przemysłem może doprowadzić do 
zmiany obecnej sytuacji. Nie można dopuścić do 
traktowania przez orzemysł poczynań planLstów 
przestrzennych jako potencjalnej przeszkody 
w działaniu inwestycyjnym. Należy przeciwdzia
łać lokalizacjom i rozwijariu na terenie LPO 
GOP funkcji niezgodnych z jego funkcją podsta
wową. Jedynie wówczas można oczekiwać od 
I PO GOP pozytywnych efektów społecznych i 
studialnych.
Dotychczas przypadki konsultowania z urbanista
mi, ekologami i bioloąami lokalizacji nowych 
obiektów przemysłowych należały do chlubnej 
rzadkości. Przemysł jest silnym partnerem. Wy-
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grywa prawie zawsze. W minionych latach zdołał 
narzucić specyficzny sposób myślenia kategoria
mi krótkowzrocznej ekonomiki, gdzie wielkość 
produkcji przemysłowej przysłania nie mniej waż
ne problemy dla życia człowieka, jak czystość 
gleby, wody, atmosfery. Czy ulegnie to zmianie? 
Czy planista, przestrzenny architekt i urbanista 
będzie mógł wkraczać w odpowiedniej chwili 
na tereny eksploatacji, tak aby jej ostatnia fa
za była jednocześnie pierwszą fazą rekultywacji? 
Czy ograniczone zostanie na terenie LPO GOP 
kopalnictwo powierzchniowe oraz działalność 
przemysłu uciążliwego?
Sens tych wniosków i pytań nie my odkryliśmy. Nie 
rościmy sobie zresztą do tego żadnego prawa. 
Pochodzi on z rozlicznych sesji, zebrań, semi
nariów TUP, publikacji i wypowiedzi. Wnioski te 
i pytania przytaczamy dlatego, że mimo ich 
bezsprzecznej oczywistości, mimo wielokrotnego 
powtarzania, tak że wiele spośród nich stało 
się truizmami, a praktyka w tym zakresie tak 
często mija się z treścią pożytecznych i postępo
wych uchwał — LPO GOP jest przedsięwzięciem 
fascynującym, o ogromnym ładunku humanizmu, 
woli i energii ludzkiej. Jesteśmy poruszeni wiel
kością zamierzeń.
Realizacja LPO GOP nie jest sprawą roku czy 
nawet kilku lat. To zamierzenie kilkudziesięcio
letnie. W tym czasie nadal prężnie rozwijać się 
będzie przemysł. Jeżeli emisja pyłów i gazów 
wzrośnie, jeżeli nie zostaną zastosowane tech
niczne i technologiczne środki jej opanowania, 
jeżeli nie wygramy „batalii o czyste niebo” , czy 
wtedy będzie można mówić o Leśnym Pasie 
Ochronnym, czy zielone strefy, mimo nakładów 
i zabiegów człowieka, mimo swej odporności na 
zanieczyszczenia, będą mogły w ogóle powstać?

Obserwacje 
(Architektura 
w krajobrazie 
i barwa 
krajobrazu)

MAŁGORZATA JARUZELSKA 
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 
POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

Architekt kształtuje przestrzeń. Architekt prze
twarza, zmienia, przebudowuje krajobraz. Prze
rabia go, dopasowuje zgodnie z duchem, sty
lem i wymaganiami miejsca i czasu. Tworzywem 
współczesnego architekta jest cegła, beton, 
żelbet, ale także -  i kto wie, czy nie przede 
wszystkim — przyroda. Ona jest wiecznym tłem 
i odniesieniem wszelkich, choćby najwspanial
szych konstrukcji wydumanych przez człowieka. 
Makieta jest zawsze martwa i nieprawdziwa. 
Dopiero realizacja — obdarzona bogactwem cie
ni, świateł, barw, odblasków, rzucona na ruchli
we tło nieba i zieleni — staje się żywą architek
turą. Ta prawda stawia wymagania. Architekt 
powinien być znakomitym obserwatorem, powi
nien dostrzegać i rozumieć wiele zjawisk przy
rody, pozornie drobnych i bez znaczenia. W a
runkiem idealnego wkomponowania architektury 
w istniejące tło jest docenienie i przyswojenie 
,.ducha krajobrazu” , każdego blasku, cienia 
i barwy.
Z rozmachem i pasją rysujemy na plan
szach projektów parki, skwery, zieleńce, sadzi
my drzewa i siejemy trawę. Radośnie wypełnia
my zielenią każdą pustą plamę. I słusznie, lecz 
czy wypełniamy właściwie? Czy bogactwem zie
leni dysponujemy dostatecznie świadomie? 
Wśród różnych elementów krajobrazu kontrast 
między częścią zalaną słońcem a częścią znaj
dującą się w cieniu zauważa się właściwie tylko 
na drzewach. Drzewa właśnie spełniają wrażenie 
czegoś objętościowego, przypominającego nam 
wciąż na nowo, że przestrzeń z jej trzema wy
miarami jest dostrzegalną rzeczywistością. Kon
trast ten łagodzi zaokrąglony kształt drzew, ale 
podkreśla go różnica barw. Drzewa na dalekim,

jasnym tle wydają się ciemne, wyraźniej odczu
wamy odległość tła i jego cofnięcie w głąb. 
Do pewnego stopnia można to porównać 
z oglądaniem krajobrazu przez otwarte okno 
lub spod arkad. Gmachy miejskie oglądane po
przez wysokie drzewa sprawiają wrażenie wy
niosłych i większych.
Najdziwniejszy kontrast z tłem nieba występuje 
wówczas, gdy drzewo zarysowuje się na tle po
marańczowej zorzy wieczornej. Pośród przeróż
nych sylwetek najbardziej „ażurowa” jest brzoza 
ze swymi subtelnymi arabeskami gałązek.
„W  słoneczny poranek pod koniec lutego pokażę 
ci kolor brzóz na tle zimowego lazuru. Wszystkie 
drobne gałązki zdają się płonąć purpurowym 
ogniem, a niebo spogląda na cię z niewymowną 
czułością poprzez ten delikatny odblask. Czekaj, 
patrz uważnie i nie odchodź zanim nie zrozu
miesz. Tyle szczęścia powstaje z tego, że wy
starczy go, by czekać do następnej zimy, aby 
to cudowne światło się pdrodziło".

(Duhamel ,,La Possesion du Monde")
Sylwetka pobliskiego lasu nie sprawia wrażenia 
czegoś masywnego i potężnego, wprawdzie syl
wetka ta na jasnym tle wydaje się nierówna, 
jednak same drzewa są zbyt przezroczyste, po
wstające zaś w nich efekty świetlne — bardzo 
rozmaite. Wrażenie jednolitości powstaje dopie
ro przy dużych odległościach. Daleki las na 
równinie można porównać z łańcuchem wzgórz, 
jego cienie są niemniej ciemne, barwa zaś 
dzięki rozproszeniu w atmosferze staje się za
mgloną barwą niebieską, powietrzna perspekty
wa dzieli go na odrębne łańcuchy.
Niezwykle popularnym elementem zieleni, któ
rym hojnie szafujemy w projektach, jest trawnik. 
Wiemy z doświadczenia, jak wspaniałe efekty 
można i tu osiągnąć przez odpowiednie oświe
tlenie. Szczególnie piękna jest szmaragdowa 
zieleń trawy oświetlonej mocno z tyłu, jeśli ob
serwator będący w cieniu widzi ją na ciemnym 
tle. Każde źdźbło ma, zda się, własne, wewnę
trzne źródło zielonego światła, a padające z boku 
światło rozprasza się na milionach drobnych zia
renek. Dlatego źdźbło rzuca wiązkę światła w kie
runku naszego oka. Różnicę między barwą trawy 
oświetlonej z tyłu i z przodu zauważamy od 
razu; jeśli stojąc na łące będziemy patrzyli na 
przemian w kierunku słońca i w kierunku prze
ciwnym. Różne jest oświetlenie wywołane bez
pośrednim światłem słońca i światłem błękitnego 
nieba. Bezpośrednie światło słoneczne jest sil
niejsze, ale odbija się tylko w poszczególnych 
miejscach tak, że liść staje się pstry. Kiedy słoń
ce jest nisko i krajobraz zalewa głębokie czer
wone światło, liście tracą świeży zielony odcień, 
wydają się zwiędłe. Obok wzbogacenia wyrazu 
zieleni słońce jest już autorem innych efektów, 
które niezwykle uplastyczniają i ożywiają archi
tekturę. Są to, oczywiście cienie.
W otwartym krajobrazie cienie nigdy nie by
wają intensywnie czarne, ponieważ pada na nie 
światło nieba, jaśność ich stanowi nie mniej niż 
20°/o jasności krajobrazu oświetlonego słońcem. 
Obserwujemy barwę cieni!
„Zwykły cień ma zawsze jakąś barwę i nigdy 
nie bywa czarny lub prawie czarny. W istocie 
cienie są zabarwione w tym samym stopniu, 
w iakim są zabarwione części oświetlone".

(R u sk in )

Tam, gdzie świeci słońce, jego żółtawe, silne 
promienie górują nad światłem wysyłanym przez 
niebo. Dlatego też cienie są na ogół bardziej 
błękitne niż otoczenie. Różnicę tę jeszcze 
wzmacnia zjawisko kontrastu barwnego.
„Z mego okna widzę cienie ludzi spacerujących 
po wybrzeżu, piasek jest fioletowy, lecz słońce 
czyni go złocistym. Cienie tych ludzi są tak fio
letowe, że piasek wydaje się złoty".

(D e la c ro ix )

Jasne obłoki zmieniają cienie i ich barwy. Jas
ność, kolory cieni zależa od ogólnego rozkładu 
jasności w krajobrazie. Jeśli chmury przysłaniają 
słońce częściowo, cienie stają się nieostre, ieśli 
całkowicie — cienie zanikają, pozostają jednak 
obszary ciemne i jasne. Istnieją wszystkie stop
nie pośrednie między ostrymi cieniami rzucany
mi przez słońce a cieniami powstającymi od 
biegnących we wszystkich kierunkach rozproszo
nych promieni nieba zachmurzonego.
Na gładkiej równinie lub na równinie pokrytej 
małymi wzniesieniami cienie podkreślają kontu
ry tylko wtedy, gdy słońce jest nisko. Wtedy pro
mienie jego ślizgają się niemal po powierzchni 
ziemi i powstają niespodziewane połączenia 
światła i cieni. Przypomina to zdjęcie krajobrazu 
na Księżycu i sprawia wrażenie nierealności.

Barwa i struktura każdego niemal krajobrazu 
jest zasadniczo inna, zależnie od tego, czy 
oglądamy krajobraz w kierunku słońca, czy też 
w przeciwnym. Zmienia się całość wrażenia, ja 
kie wywiera na nas krajobraz.
Oto kilka najprostszych do zaobserwowania 
przykładów:
-  gałęzie i pnie drzew są szare i brązowe w kie

runku od słońca, w przeciwnym kierunku są 
czarne i nie widać na nich żadnych szczegó
łów,

-  pokryta klinkierem droga jest brązowoczerwo- 
na w kierunku słońca, a białoszara od słońca,

-  jeśli podczas wiatru, wiejącego nad jeziorem 
w kierunku słońca, będziemy patrzyli na fale 
odwróceni plecami do słońca, zobaczymy ciem
noniebieską wodę z mnóstwem czarnoniebies- 
kich żyłek rozchodzących się od punktu ob
serwacji, będziemy widzieli każdą falę z oso
bna. Patrząc znów w kierunku słońca widzimy 
wszystko w błękitnych tonach, poszczególne zaś 
fale będziemy mogli odróżnić tylko z pewnej 
odległości,

-  gdy patrzymy w kierunku słońca, wszystkie 
przedmioty, których cienie skierowane są ku 
nam, wydają się ciemne, mają jednak piękne 
jasne brzegi. Na tym polega urok zdjęć robio
nych pod światło.

Jednak słońce nie jest jedynym czynnikiem oży
wiającym krajobraz. Podobną rolę odgrywa
wilgoć. __ i
„Prawda, że zmrok przyciemnia wszystkie p r z e d 
mioty, lecz prawdą jest również, że Natura nie 
zamierzając nigdy pozbawić oczu człowieka ra
dości, przygotowała potężną rekompensatę za to 
przytłumienie wszystkich kolorów w ciemności, 
przez ich ożywienie w wilgoci. Każdy przedmiot 
kolorowy, jeśli jest mokry, jest dwukrotnie moc
niejszy w barwie, niż gdyby był suchy".

(Ruskin ,,Modern Pointers")
Tak więc po deszczu krajobraz zmienia się dość 
znacznie. Nie tylko zmiany kontrastów nieba wy
twarzają specjalny nastrój. Na nasze odczucie 
działają także nasycone barwy i rozrzucone po 
całym krajobrazie jasne refleksy (np. mokre liście 
drzew). Barwy piaszczystych, żwirowych i zwy
kłych dróg stają się ciemniejsze i cieplejsze. 
Wśród bogactwa zjawisk i efektów, jakie w na
sze ręce oddaje przyroda, duże znaczenie ma 
dla architekta zjawisko, w którym przedmioty 
oglądane na jasnym tle wydają się ciemne i za
rysowują się jak twory płaskie. Po prostu sylwetki.
-  Domy i drzewa zarysowują się na tle  ̂ zorzy 

wieczornej. Sylwetki ich obserwujemy również 
w ciągu dnia, jeśli chmury przykrywają całe 
niebo, z wyjątkiem wąskiego pasa na horyzon
cie.

-  Podczas mgły lub drobnego deszczu drobne 
kontrasty ulegają jakby rozmyciu i pozostają 
tylko duże elementy krajobrazu o dość wy
raźnych zarysach.

-  W nocy na tle gwiaździstego nieba ogromne 
masy krajobrazu stają się jeszcze ciemniejsze.

Zagadnienie barwy krajobrazu, przedstawionego 
tu w skrócie, daje już pewne wyobrażenie o sile 
oddziaływania przyrody na zmysły i psychikę 
człowieka.
Dobra architektura tkwi mocno w rodzinnym 
podłożu, w tradycji, która jest przecież wynikiem 
optymalnego dostosowania się do miejscowych 
warunków naturalnych. Warunków tych nie 
można pomijać. Trzeba wciągnąć je do projektu, 
uwzględnić i wykorzystać wspaniały materiał, 
jakim obdarza nas natura. W takim bowiem kon
tekście: deszczu i słońca, mgły i wilgoci, w ty
siącach barw, świateł, cieni i blasków, w tym 
i innym oświetleniu odbiera architekturę obser
wator, mieszkaniec, przechodzień -  człowiek, 
dla którego tworzymy.
I tak całościowo odbierany obraz wywiera nie
zaprzeczalny wpływ na nastrój i samopoczucie. 
Natężenie wywartego wrażenia jest oczywiście 
różne, zależnie od psychiki odbiorcy, lecz jest to 
zawsze istotny bodziec, przyjmowany mniej lub 
bardziej świadomie. Na zakończenie jeszcze je
den cytat. Niekoniecznie argument.
„Kiedyś szedłem brzegiem Emy cierpiąc z bólu, 
który występował bez żadnego określonego po
wodu i dlatego wydawał się nie do usunięcia. 
Nagle obraz mostu odbitego w wodzie przywró
ciI mi uczucie radości i pewności siebie. A prze
cież to było tylko odbicie.
Jednak nie wierzcie, jeśli wam ktoś powie, że to 
było tylko odbicie".

(D u h a m e l ,,La P o sse s io n  du M o n d e " )
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